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چاالکواننامە – وەشانی 2
تایبەتە بە ژیاننامەی چاالکوانانی 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 چاالکوانانی 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
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک
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1
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1

2753

6140

27-05-2014
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1
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شەهیدنامە  -وەشانی
1ەم
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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.
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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 ،سەریاس ئەحمەد ،هاوبیر قادر رەسوڵ ،بەختیار شەمەیی ،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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ژمارەی تۆمارەکان2075 :
رۆژی ئامادەکردن11:32:42 2015/09/10 :
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بابەتی ژمارە1 :

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 ژمارە2 :

ئادور خۆشابا ئیشۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820325974015
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3 :

ئاراز کاردۆخ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911262133192668
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ئەندامی کۆنسێی سەرکردایەتیی پەژاکە ،لە ساڵی 1999ەوە چۆتە ناو
ریزەکانی پەکەکە و یەکێکە لە دەستەی دامەزرێنەری پەژاک ،خوێندنی
ئەندازیاری بینایی لە ئێران تەواو کردووە.
سەرچاوە :سەلمان کۆچەری و حەسەن محەمەد  -ماڵپەڕی کوردستان
نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4 :

ئاراز کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070721531558363
لەساڵی  1975لەشاری هەڵەبجە لەدایکبووە ،باوکی شەهیدی
سەنگەرە و واریسی چوار شەهیدی کیمیابارانی هەڵەبجەیە و
بەنرخترین تەمەنی الوێتی خۆی ( 23تا  )29ساڵی لە زیندانەکانی
دەزگای پاراستنی پارتیدا بەسەربردووە لەژێر ئەشکەنجەیەکی قورسدا.
نێوبراو دوای سێ ساڵ لە رزگارکردنی هێرۆخان لەگەرمەی شەڕی
ناوخۆداو لە 31ئابدا لەشاری هەولێر ،دەکەویتە چنگی دەزگای پاراستنی
پارتیو بەهۆی ئەشکەنجەی توندەوە لەوەچەخستنی دەخەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5 :

ئاراس ئەحمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292245
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

ئاراس حەسەن عەبدولقادر سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391813
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

ئاراس عەزیز سەعید سارمەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241314471887
ساڵی لەدایکبوون1976 :
دەرچووی :پەیمانگای پێگەیاندنی مامۆستایان
دانیشتووی :هەولێر
کار :مامۆستا لەسنوری پەروەردەی هەولێر
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8 :

ئاراس عەلی مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991969
خەڵکی سەیدسادقە.
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە9 :

ئاراس هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011043010190357177
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە10 :

ئاراس وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241136112108
لەدایکبووی  ،1958خوێندنی سەرەتایی وناوەندیی و ئامادەیی
لەسلێمانی خوێندووە .لەساڵی 1976وە لەڕیزەکانی پاسۆک خەریکی
کاری رێکخراوەیی وپێشمەرگایەتی وسیاسیی بووە ،ساڵی 1984-1979
پێشمەرگە بووە لەڕیزەکانی پاسۆکدا 2004-1984 .لەواڵتی سوێد ژیاوە.
لەبواری مێدیادا کۆلێژی پەیمانگای بەرزی میللی سوێدیی تەواو کردووە
(فۆتۆی دۆکۆمێنتاری) و (ئیکۆلۆجی -زانستی سروشتی) خوێندووە.
لەساڵی  2000–1991بەدواوە زیاتر سەرقاڵی کاری ئاوەدانکردنەوەو
خێرخوازیی بووە .ئەندامی کاراو وتەبێژی فەرمی کۆمیتەی ئامادەکردنی
پاسۆکە .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە11 :

ئارام ئەحمەد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615514675629
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە12 :

ئارام پااڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122613512387074
لە ساڵی  1991لەدایکبووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە13 :

ئارام حسێن قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892201
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

ئارام حەسەن سایەخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082411204166864
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە15 :

ئارام سەتار بادلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052310115264849
چاالکوان و شارەزا لە بواری پەرەپێدانی مرۆیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە16 :

ئارام شێخ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002172248523493
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون1975 /سلێمانی
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە زانستی ئامارو کۆمپیوتەر ،دبلۆمی بااڵ لە مافی
مرۆڤ ،فرە کەلتوری ،بەڕێوەبردنی ملمالنێ.
پسپۆڕی /کۆمەڵگەی مەدەنیو بەڕێوەبەری پڕۆژە.
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /خاوەنی  1کتێبو  2توێژینەوەو چەندین وتارە
لە بواری سیاسیو کۆمەاڵیەتی جیاجیادا.
چاالکی /ئەزموونی زیاتر لە  12ساڵ کارکردن وەک چاالکوانی کۆمەڵی
مەدەنی لەگەڵ رێکخراوە ناوخۆییو نێودەوڵەتیەکان.
سەرپەرشتی پڕۆچەی زیادکردنی وانەی مافی مرۆڤ بە هاوکاری 7
ً
رێَکخراوی ناوخۆیی بۆ خوێندنی فەرمی لە هەرێمی کوردستان.
بەشداریو ئەندام لە لیژنەی هاوکاری مەدەنی لیژنەی پەروەردەیی
پەڕڵەمانی کوردستان بۆ ماوەی ساڵێک بۆ ریفۆرمی پەروەردەیی لە
هەرێمی کوردستان.
بەشداری چاالک لە پرۆژەی یاسای کۆمەڵی مەدەنی لە هەرێمی
کوردستان.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی مرۆڤ
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 ژمارە17 :

ئارام مودەریسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009060925279363
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ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
ساڵی  ١٩٧٢لە مەهاباد لەدایکبووە
دەرچووی پەیمانگای مامۆستایانی مەهابادە لە ساڵی .١٩٩٠
تا ساڵی  ١٩٩٧لە رێکخستنی نهێنیی کۆمەڵەدا کاری کردووە .پاشان
هاتووەتە باشووری کوردستان و ئێستا نوێنەری کۆمەڵەیە لە هەولێر.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (ئارام مودەریسی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە ٢٠١٣-٠١-٠٥
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە18 :

ئارامی حەمەی مینا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805115412125048
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە19 :

ئاری رەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051336311536
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بەڕێوەبەر و سەرپەرشتیاری گشتی بەڕێوەبەرایەتی و نوسینگەکانی
بەدواداچوونی توندوتیژییە دژبە ئافرەتان.
دبلۆم لە بەڕێوەبردنی یاسایی  -بەکالۆریۆس لە کۆمەڵناسی.دامەزرێنەری (رێکخراوی کوردستان بۆ پەرەپێدانی مەدەنیەت).خاوەنی توێژینەوەیەکی زانستی (تیۆری  -مەیدانی)یە و سەرقاڵیتەواو کردنی توێژینەوەیەکی تری هەرێمییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە20 :

ئاری قەرەداغی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010514232584532
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە21 :

ئاری هەرسین
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301509132159
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە22 :

ئاریان ئومێد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200912082139132923
لە دایکبوی  23.10.1977لە سلیمانی .قۆناغی سەرەتایی و ناوەندیم لە
شاری رانیە تەواوکردوەو دوابەدوای قۆناغی دواناوەندی شەشی
ئامادەیی لە کۆلیژی پەروەردەی وەرزشی هەولیر وەرگیرام لە سالی
 ،1997بەالم بەهۆی نالەباری بارودۆخی سیاسی و شەری ناوخۆوە،
نەمتوانی لەو بوارە بەردەوام بم و خویندنەکەم گواستەوە بۆ شاری
سلیمانی و دامبەزاند بۆ پەیمانگا چونکە ئەوکات کۆلیژی پەروەردەی
وەرزشی لە سلیمانی نەبو .بروانامەی دبلۆمی باالم لە پەیمانگای
مەلبەندی مامۆستایان بەشی زانستی بیرکاری ،لە سلیمانی پیبەخشرا
لە سالی  .1999هەر لە سالی  1997لەسەرتای دامەزراندنی سەنتەری
چاالکی گەنجانەوە بومە ئەندام و دوای دەرچونم لە پەیمانگاش ،هەر لە
سنتەری گەنجان وەک کارمەند دامەزرام هەر لەو رییەشەوە لە چەندین
چاالکی هونەریدا بەشداریم هەبوە ،بۆ نمونە لەگەل چەند هاورییەکی
شاعیرو چیرۆکنوسدا لە سالەکانی  1999،1998 ،1997ئیوارە کۆری
شیعرییمان هەر لە سەنتەری چەنجان هەبوە ،ئەوانیش کاکە گۆران
عومەر رەشیدی جوانەمەرگ و ئەیوب رەزا و نەشمیل بون ،هاوکات
هەموان کارمەندبوین لەوی .تا ئەپریلی سالی  ،2000دواتر وەک
کارمەندیکی حکومی لە وەزارەتی کارو کاروباری کۆمەالیەتی دامەزرام.
ئەم وەزارەتە ،بەشیک بو لە وەزارەتی تەندروستی جیابۆوە لەو سالەدا،
نەرمین عوسمان وەزیری بوو.
هەر لە سالی  2000مانگی  7لە الیەن سەنتەری راگەیاندن وروناکبیری
ژنان ،لەگەل هاوریی زۆر نزیکم سەردەشت عبدول رەحمان بانگهیشت
کراین بۆ کارکردن لەگەلیاندا .ئیمەش پیشنیارەکەمان ال پەسەند بو،
لەویوە دەستمان کرد بە کاری جددی لە رۆژنامەی ریوان ،کە ئەوکات
هیشتا هەر بە ناوی ژیانەوەوە دەردەچو .ماوەی  2سالیک لەوی
کارمانکرد،لەو ماوەیەدا جگە لەوەی چەندین وتارو ریپۆرتاژم بۆ رۆژنامەکە
دەنوسی هاوکات لەرپرسی الپەرە  4ی رۆژنامەکە بوم کە الپەرەی
ئەدەب و هونر بو .ئەم سەنتەرە روناک رەئوف بەرپرسی سەرەکی بو
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تیایدا دوای ئەویش هەریەک لە هاوژین مەنمی و روناک فەرەج
سەرنووسەر و بەریوەبەری نوسین بون .تەالر نادر و کۆرال تۆفیق و
هاناشوانیش دەستەی سەرەکی نووسەرانی بون .
پاشان لەگەل سەردەشت دا لە رۆژنامەی هاوالتییەوە پیشنیاری
کارکردنمان بۆکرا وەک رۆژنامەنوس .ئیمەش بەهۆی ئەوەی زیاتر
ئارەزومان بو کە لە میدیایەکی ئازاددا کاربکەین ،کە هیچ پەیوەندییەکی بە
کاری حیزبی و ملمالنیی ناو حیزبەوە نەبیت .بۆیە لەسالی  2002لە
هاوالتی دەستمان کرد بەکاری رۆژنامەوانی .چەندین راپۆرت و ریپۆرتاژی
مەیدانی وبەدواداچون و چاوپیکەوتن و هەوالی سیاسی و کۆمەالیەتیمان
بۆ رۆژنامەکە ئامادە دەکرد .کاری رۆژنامەوانیمان راستەوخۆ لە دوای
تەواوبونی کاری وەزارەتەوە دەستی پیدەکرد .
ئەوەبو بەهۆی خۆشەویستیم بۆ بوارەکەو زیاتر حەزکردن بە ئەکادیمی
کردنی کارەکانم لەبوارەکەدا ،لە سالی  2003داواکاریم پیشکەش بە
وەزارەتی خویندنی باال ،کرد بە مەبەستی دریژەدان بە خویندن .لەووە لە
کۆلیژی زانستە مرۆڤایەتییەکان بەشی راگەیاندن وەرگیرام.
هەر لە  2003لەگەل ئامینە مەحمودی پاریزەرو ئاسۆ جەباری نووسەرو
رۆژنامەنوس و ئارام جەمال کە ئیستا بەریوەبەری ریکخراوەکەیە،
دەستمان کرد بە کاری ریکخراوەیی لە پەیمانگای کوردی بۆ هەلبژاردن کە
چاودیری هەلبژاردنەکانی کوردستان و عیراقمان ئەکرد لەسەر بنەمای
پیوەرو پرەنسیپە نیونەتەوەییەکان .
لە سالی  2006بە هۆی هاوسەرگیرییەوە سەفەرمکرد بۆ والتی نەرویج.
کارو چاالکییەکانم لە بواری ژناندا لیرەش بەردەوامی هەیەو لەگەل
گروپیک لە ژنان بە ناوی کڤیننە ئوتڤالگت لە (ر.ک.ر) چەندین کۆر
وسیمنارمان بەمەبەستی زیاتر هوشیارکردنەوەو زانیاری بەخشین بە
زمانی کوردی و نەرویجی پیشکەش بە کوردانی دانیشتوی والتی نەرویج
کردوە .بابەتەکان پیکهاتبون لە کچ بەزۆر بەشودان و توندوتیژی خیزانی و
دیاردەی خەتەنەکردنی کچان لە کوردستان .
بۆ ئەمسالی خویندن ،خویندکاری کۆلیژی زانستە سیاسیەکانم لە
بەشی مافی مرۆڤ و لیک تیگەیشتن لە نیوان کەلتورە جیاوازەکان
سالی  2006ژیانی هاوسەریم پیکهیناوەو هاوسەرەکەم ناوی ئارام
لەتیفە کچیکی 3سالو نیوم هەیە بە ناوی ئیلیا.
سەرچاوە :نامەیەکی ئاریان ئومێد عارف سەبارەت بە ژیان و کارنامەی
خۆی لە 2010-10-02
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە23 :

ئاریان خاڵس جەواد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727023658124924
پزیشکی پسپۆڕ لە نەخۆشییەکانی ئافرەتان و سەرۆکی کۆمەڵەی
پزیشکانی منداڵبوون و ئافرەتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە24 :

ئاریان محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181419213509
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1979 /سلێمانی
بڕوانامە /ماستەر لە یاسا
پسپۆڕی /یاسای دەستووریو سیستمە سیاسیەکان
کاری ئێستا /مامۆستای زانکۆ
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان/الدستور الفدرالی ،الدیمقراگیە شبە
المباشرە
چاالکی/چاودێری بواری دەستور ،سیستمی سیاسی ،هەڵبژاردن،
فیدراڵیەت
ئەندامی یاسایی لە لیژنەی بەدواداچوونی چارەنووسی ئەنفالکراوەکان
لە ناوەڕاست و باشوری عێراق (لیژنەی دۆزینەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان)
لە دوای روخانی رژێمی بەعس لە ساڵی 2003
بەشداریکردن لە لیژنەی ئەکادیمی بۆ پێداچوونەوەی پڕۆژەی دەستوری
هەرێمی کوردستان لە دووتوێی کتێبێکدا بە ناونیشانی پێداچوونەوەیەک
بۆ پڕۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە25 :

ئارێز عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230844594547
ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە26 :

ئازا ئیبراهیم زۆراب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175729
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

ئازاد ئارمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200909101038242018
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ساڵی لەدایکبوون 1965-7-1 :شاری هەولێر.
مێژووی کارو چاالکی سیاسیی :لەسەرەتای هەشتاکان :یەکەم
رێکخراوەی سیاسیی لەگەڵ کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باڵی
چەپ (کە بەعێراقچییەکان ناسراوبوون) .دواتر لەساڵی 1984لەگەڵ
رێکخراوی (ئااڵی شۆڕش) بووە .یەکێک بووە لەهەڵسووڕاوان و
بنیاتنەرانی بزووتنەوەی شورایی لەکوردستان .لەساڵی 1993دا یەکێک
بووە لەپێکهێنەرانی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق .لەساڵی 1997
وازی لەحیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی هێناوەو ئێستاش زیاتر لە  10ساڵە
ئەندامی رێکخراوی سۆسیالیستە ئەنتەرناسیۆناڵەکانە لەئوسترالیا ،کە
لە  30واڵتی دونیا لقی هەیە لەوانە بەریتانیا ،فەڕەنسا ،ئەڵمانیا،
هۆڵەندا ،ئەمەریکا ،کەنەدا ،میسر ،تورکیا ،پاکستان ،لوبنان..هتد.
هەروەها بەڕێوەبەری سایتی (سۆسیالیستە ئەنتەرناسیۆناڵەکان)ە .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە28 :

ئازاد ئەحمەد  -ئازادە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103121350788103
ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراقو
چاالکوانی کۆمەڵگای مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە29 :

ئازاد ئەسعەد حاجی خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491820
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

ئازاد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201009182147409547
لە زمانی خۆیەوە:
لە باشوری کوردستان لە دایک بووم ،خوێندنی بەشی ئەلەکترۆنیکم لە
واڵت تەواو کردوە ،ساڵی 1982لە ئەبوغرێب زیندانی بووم سزای
لەسێدارەدانم لە دادگای شۆڕشی بەعسی روخاو بۆ دەرچوو لەدوایش
بەلێبووردنی گشتی لەگەڵ زۆر لە هاوزیندانیانم ئازاد کراین ،لە ساڵی
1983وە لە واڵتی سویدم ،بەشی شەڕو ئاشتی و پەیوەندیە نێو
دەولەتیەکانم لە زانکۆی شاری مالمۆ تەواو کردوە ،لە ساڵی 2004وە
وەک دادوەر لەدادگای شاری مالمۆ کاردەکەم ،لە ساڵی 2006وە وەک
دادوەر لە دادگای پەنابەران کار دەکەم ،لە ساڵی  2008بوم بە ئەندامی
ئەنجومەنی شارەوانی ئوکسیی/مالمۆ ،ئێستاش کاندیدی پەڕڵەمانو
ئەنجومەنی شارەوانیو ئەنجومەنی پارێزگام لەسەر لیستی پارتی گەلی
لیبرال بۆ هەڵبژاردنەکەی  19ئەیلول .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە31 :

ئازاد جوندیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031310072276
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ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە32 :

ئازاد حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092909235662148
هەلبەستڤانێ کورد ،ل ساال  1984ێ ل زاخو ژ دایک بوویە و دەرچوویێ پەیمانگەها مەلبەندێ
ماموستایانە ل زاخو ،تا نوکە دوو پەرتوکێن چاپکری هەنە ئەو ژی :
ئاگرە حەزا تو تێدا دژی 2008 -
تیرورکرنا حەزێن بێ مراد – 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە33 :

ئازاد رۆژبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021023045533208
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ئەندامی م .ناوەندی رێکخراوە جەماوەرییەکانی.پ.د.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە34 :

ئازاد محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292250
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە35 :

ئازاد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110171140272
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1948لەدایکبوونی ئازاد مستەفا ،لەگوندی بارزان.
ساڵی  1979بەلێبووردنی گشتی لەزیندان ئازادکراوە و پاشتر ناوی خۆیی
ناوە ئازاد .هەر لەو ساڵەدا پەیوەندیی کردووە بە هێزی پێشمەرگەی
پاسۆکەوە و بووەتە سکرتێری پاسۆک تاوەکو رۆژی کۆچی دواییی
لەواڵتی سوید.
1986بەستنی کۆنفرانسی یەکێتی خوێندکارانی سۆسیالیستی کورد
لەئەوروپا سۆکسە ،لەبەرلین ،لەو کۆبوونەوەیەدا ریزی خوێندکاران بوونە
دوو بەشەوە ،بەشێکیان کەنارگیر و ئەوی تریان سەربە پاسۆک ،یان
هێڵی ئازاد مستەفا بوون .
19-03-1989کۆچی دوایی ئازاد مستەفای سکرتێری پاسۆک،
بەنەخۆشیی شێرپەنجە لەسوید.
ئازاد مستەفا چەندین نووسینی هەیە و یەکێک لە کتێبەکانی ناوی
(بەرەی کوردستانی)یە .هەندێک نووسینیشی بەناوی عەلییەوە لە
باڵوکراوەکانی پاسۆکدا باڵوکردووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە36 :

ئازاد مورادیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011309134963808
بەرپرسی کۆمیتەی کوردەکانی دانیشتوی ئەمریکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە37 :
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ئازاد کاکەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052031249804
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە38 :

ئازەر عوسمان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175727
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە39 :

ئاستی عومەر حەمزه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992206
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

ئاسۆ بیارەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907281605101904
شوێنی له دایک بوون :شاری سلێمانی
خوێندن :شەشی وێژەیی له سلێمانی .لە  1983تا پایزی 1990
پێشمەرگە و خوێندنی بااڵ له کۆلێژی سۆسیال سایکۆلۆژی له وواڵتی
سوێد تەواو کردووە
بەرهەم:
کۆمەڵێک هونراوه ،ساتیر ،ووتاری ڕۆژانه و چەند راپۆرتی زانستی له سەر
دەروونناسی کۆمەاڵیەتی له هەندێ ڕۆژنامە و سایت.
لەسێبەری پیاوساالریدا ،توێژینەوەی زانستی .بەکوردی
کەیسی زمانی یەکگرتوو .دید و بۆچون.کوردی
ژنانی کورد و ساتەکەنیان لە ڕۆژانی ئەنفالدا .تێزی زانستی بەزمانی
سوێدی
پەروەردەی پێچەوانە ،تیزی(ماستەر ئاستی یەک) ماجستێر .بە زمانی
سوێدی
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری هەورامان.
ئاستەنگیەکانی پێشکەوتنی ئافرەتی(ژنان و کچان) ڕەوندی کورد.
توێژینەوەی زانستی 2009
گرنگی یاری بۆ مندااڵن .توێژینەوە
ژیانی مندااڵن لەچەند وەستانێکدا دەستدرێژی سێکس ئینسێست
بەنموونه 2010
لە ئامێزی سۆشیال سایکۆلۆژیدا  2009-2006بەرگی کۆمەڵێک
تویژینەوەی زانستی
چەند شارۆیەک لە نێو الپەرەکانی شۆڕشی ئەیلولدا .توێژینەوەی
سۆشیال سایکۆلۆژی دەربارەی بزوتنەوەی ئەیلول
سەرنووسەری گۆڤاری هۆرامان لە ساڵی  2005تا 2010
لەنێوان بێ ڕەنگی و نەبووبی هەستی نەتەوایەتی نیشتمانیدا 2011
کاریگەری ئەنفال لەسەر ژنان و کچانی کورد.چاپخانەی مەتین لە
سلێمانی 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاودێری سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

ئاسۆ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011106250932662
بەڕێوەبەری گشتی کتێبخانە گشتییەکانی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە42 :

ئاسۆ زەند
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271701364952
لەدایک بوی ساڵی  1957لە سلێمانی
کاندیدی ژمارە چواری پارتی ژینگە پارێز بۆ پەڕڵەمانی سوید لە ڤێرمالند.
سەرچاوە :حەمە کاکەڕەش  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە43 :

88

ئاسۆ شێخ نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080815425960597
ئەندامی ئەنجوومەنی ناوەندیی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە44 :

ئاسۆ شێخ نوری شێخ رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171612321306
لە ساڵی  1947لە چوارتا لەدایکبووە.خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لەسلێمانی تەواو کردووە.ساڵی  1993بووەتە قایمقامی شارباژێر و ساڵی  1996بووەتە جێگریپارێزگاری سلێمانی.
ساڵی  2001بووەتە پارێزگاری سلێمانی.لەگەڵ چەند کادرێکی یەکێتی ئاراستەی یەکبوونیان دامەزراند .بەپلەی وەزیر خانەنشینە و ئەندامی لیژنەی جیاکردنەوەی حیزبە لەحکومەت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کارگێڕی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە45 :

ئاسۆ عوسمان قادر حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791748
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کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

ئاسۆ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216105239782
ساڵی  1958لەسلێمانی لەدایکبووە
لە ساڵی  1975پەیوەندی بە کۆمەڵەوە کردووە
لە  1979لە چاالکییەکی ناوشاردا لەالیەن ئەمنی سلێمانییەوە گیراوە
هەمان ساڵ بە لێبوردنی گشتی ئازاد بووەو پەیوەندی بە هێزی
پێشمەرگەوە کردووە.
بەشداری هەر سێ کۆنفرانسی کۆمەڵەی رەنجدەران بووە.
لە ساڵی  1985لە جیابوونەوەی (ئااڵی شۆڕش)دا بۆ دووەم جار زیندانی
کراوەو بە هەڵهاتن لە زیندان ئازاد بووە.
ئەندامی لیژنەی سەرپەرشتی ئااڵی شۆڕش بووە.
لە ساڵی 1993دا لە یەکگرتنەوەی ئااڵی شۆڕش لەگەڵ (ی .ن .ک) بوو
بە ئەندامی مەکتەبی رێکخستن.
لە ساڵی  2003تا  2006لێپرسراوی مەڵبەندی سلێمانی بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە47 :

ئاسۆ عەلی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071418322896
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رۆژنامەنووس
لە دایکبووی1981 :ی گەرمیان (گوندی بەرلووت)
الیەنی سیاسی :کادیری پێشکەوتوویی پارتی دیموکراتی کوردستان-
ئەندامی مەکتەبی سەرۆک بارزانی
ئێستا لە هەولێر دادەنشێت
بلۆگەر: http://asoali.blogspot.com
پەیجم لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک :ئاسۆ عەلی فەرەج
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاسۆ عەلی فەرەج)
سەبارەت بە (ئاسۆ عەلی فەرەج) لە21:50:34 2011-11-23 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاسۆ عەلی فەرەج)
سەبارەت بە (ئاسۆ عەلی فەرەج) لە10:23:22 2013-1-7 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاسۆ عەلی فەرەج)
سەبارەت بە (ئاسۆ عەلی فەرەج) لە13:54:46 2014-8-30 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

ئاسۆ فەتاح ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292248
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە49 :

ئاسۆ فەرەیدون عەلی ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041012005569292
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بەکالوریوس لە هەناوی و نەشتەرگەری گشتی  -زانکۆی بەغداد
دکتۆرا لە نەخۆشیەکانی هەناو دڵ- MRCPCUKدبلۆمی بااڵ لە نەخۆشییەکانی هەناوی بەسااڵچواندبلۆمی بااڵ لە وانە وتنەوەی پزیشیکیمامۆستا لە کۆلێژی پزیشکی  -زانکۆی سلێمانیپسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەناو دڵ لە نەخۆشخانەی د.هێمنسەرۆکی کۆمەڵەی ئەکادیمییانی کوردستانتایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە50 :

ئاسۆ مامەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101811151010140
بەرپرسی مەڵبەندی سێ هەولێری (ی،ن،ک)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە51 :

ئاسۆ مەحمود رۆستەم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491823
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە52 :

ئاسۆ کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051013204164691
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حزبی (کۆمۆنیستی کرێکاری)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە53 :

ئاسۆس عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001121004193242
•ساڵی لەدایک بوون ()1979
•سااڵی پەیوەندی بەحیزبی زەحمەتکێشانەوە ()1996
•لەساڵی ( )1998تا ( )2004ئەندامی سکرتاریەتی رابوونی خوێندکار و
الوانی کوردستان بووە
•ئێستا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان و
بەرپرسی لقی سلێمانی یە
•بڕوانامەی دبلۆمی هەیە لە زانستی کشتوکاڵ
•ئێستا خوێندکاری قۆناغی دووەمی زانستە سیاسیەکانە لە زانکۆی
گەشەپێدانی مرۆیی
•کاندیدی حیزبی زەحمەتکێشانە بۆ هەڵبژاردنە پارلەمانییەکەی ساڵی
( )2010ی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
سەرچاوە :ماڵپەڕی نووسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

93

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە54 :

ئاسۆی حەسەن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110133549215
لە  28ی سێپتامبری  1976لە بەغدا لە دایک بووه .خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی لە
قوتابخانەکانی شۆڕش (سەر بە حیزبی دێموکڕات) تێپەڕ کردووه .ساڵی  1993دیپڵۆمی ئەدەبیی
لە هەولێر وەرگرتووه .ساڵی  1994لە رێگای ئەنستیتۆی کوردەوە لە پاریس بورسی خوێندنی
وەزارەتی دەرەوەی فەڕانسەی پێ دراوه .لیسانسی حقووق ( ،)1998فەوقی لیسانسی
حقووقی سیاسی ( )1999و ماستەری مافی نێونەتەوەیی ( )2001لە زانکۆی ستراسبورگ ،و
بڕوانامەی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ ( )2002لە ئەنستیتۆی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ لە
ستراسبۆرگ وەرگرتووه .ساڵەکانی  2001و  2002وانەی حقووقی دەستووریی بە خوێندکارانی
ساڵی یەکەمی ئەنستیتۆی زانستی سیاسیی سەر بە زانکۆی ستراسبۆرگ ،و تێرمی بەهاریی
ساڵەکانی  2004 ،2003و  2005وانەی مافی کەمایەتییەکانی بە خوێندکارانی ماستەری مافی
مرۆڤ لە ئەنستیتۆی موتالعاتی ئورووپایی سەر بە زانکۆی ستراسبۆرگ گوتۆتەوه .لە ساڵی 2006
وە لە ئەنستیتۆی توێژینەوەی نێونەتەوەیی ژنێڤ وەک مامۆستای یاریدەدەر کار دەکا .رۆژی  26ی
فێبرواری  2009هەر لەو ئەنستیتۆیە دوکتوڕای مافی نێونەتەوەیی وەرگرتووە (بابەت :بەشداریی
سیاسیی "کەمایەتییەکان ").
تێکۆشانی سیاسی و رێکخراوەیی خۆی لە یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا
دەست پێ کردووه .ساڵی  1999بە سکرتێری لقی الوانی ئەمنێستی ئینترناشناڵ لە
ستراسبورگ و ساڵی  2000بە سەرۆکی کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد لە فەڕانسە هەڵبژێراوه.
ساڵی  1996بە رەسمی بووە بە ئەندامی حیزبی دێموکڕات .ساڵی  2004وەک یاریدەدەری
نوێنەری حدکا لە دەرەوەی واڵت دیاری کراوه .پاش لێک ترازانی ریزەکانی حیزبی دێموکڕات
(دێسامبری  )2006بووە بە ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی و بەرپرسی راگەیاندنی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان لە دەرەوەی واڵت .لە کۆنگرەی چاردەی حدک دا (مارسی )2008بە ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیی ئەو حیزبە هەڵبژێردراوە و ئێستا بەرپرسی بەشی پێوەندییە نێونەتەوەیییەکان لە
دەرەوەی واڵته.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە55 :

ئاسیا عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102611355077819
هاوسەرۆکیPYD
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە56 :

ئاشتی ئیبراهیم ئیسماعیل  -ئاشتی ئیبراهیمە فەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002121717523457
رۆژ و شوێنی لە دایکبوون  :هەولێر 1964/8/1
باری خێزانی  :خێزاندار
ژمارەی منداڵ  :دوو منداڵ
ئاستی خوێندن  :ادەرچووی زانکۆی ) (UWSسیدنی لە بەشی کارگێری
و یاسا
خەباتی نهێنی ناو شاری هەولێر کومەلەی رەنجدەران 1981- 1980 :
سااڵنی خەباتی پێشمەرگایەتی 1990 1981 :
زمان  :کوردی ،عەرەبی ،ئینگلیزی
پلە و چاالکیەکان لەدەرەوەی واڵت  :ئەندامی کۆمیتەی ریفراندۆم،
ئەندامی کۆمیتەی کۆمەڵەی کوردی،
نوێنەری کورد لە لیژنەی بەڕێوەبردن لە هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی عیراق لە
ساڵی 2005لە واڵتی سیدنی لیژنەی بەڕێوەبردن خوپیشاندانەکانی دژی
31ی ئاب ،لیژنەی راگەیاندنی لە پشتگیرکردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لە
سدنی ،سێ ساڵ بەبەردەوامی لە گۆڤاری هەوار کاری نووسینی
کردووە لە ئەدەالید ،ئەرکی بەکتێبکردنی شعرەکانی شێرکۆ بێکەس بۆ
زمانی ئینگلیزی.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
لە هە ڵبژاردنە کانی عیراق  2006نو ێنە ری کورد بوو لە گە ڵ نە تە وە یە
ک گرتوە کان لە سدنی کە بە هە ڵبژاردن هە ڵبژێردرا ،نوسە رو روناک
بیر بە بە ردە وامی بۆ سبە ی دە نو سێ ،ناوە کە ش ئاشتی شە هید
ئیبراهیم ئە فە ندی ،بە شداری هە موو جۆرە چالکیە کە کە پە یوە ندی
بە مە سە لە ی کوردە وە بێت .باوکییشی یە کێکە لە کە لە پیاوانی هە
ولێر لە شە ری براکوژی شە هید کرا
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سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەوین کەریم)
سەبارەت بە (ئاشتی ئیبراهیم ئیسماعیل  -ئاشتی ئیبراهیمە فەندی)
لە12:52:06 2011-9-29 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە57 :

ئاشنا حمە ساڵح حسین رانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991973
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە58 :

ئاشنا حمە سەعید جلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891958
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە59 :

ئاگرین شاهۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003260910334035
ئەندامی کۆردیناسیۆنی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە60 :

ئاالء محەمەد کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992007
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە61 :

ئامانج شێخ نوری شێخ ساڵح
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002182124203518
ساڵ و شوێنی لەدايک بوون 1968 /سلێمانی
بڕوانامە /بەکالۆريۆس لەزانستی ئامار لەکۆلیجی ئیدارەو ئیقتیصادی
زانکۆی موسڵ ،ساڵی  ،1990زمانی ئینگلیزی لەزانکۆی ئەمريکی
لەسلێمانی لەساڵی .2008
پسپۆڕی /کارگێڕيی و ئابوری ،پەيوەنديیە گشتیەکان.
باڵوکراوەو نوسین و وەرگێڕان /لەدەستەی نوسین و ئامادەکردنی گۆڤاری
ڕێبازی نوێ کاری کردوە  1997بۆ  ،2000نوسینی چەندين وتارو
توێژينەوەی ڕەخنەگرانە لەسايتەکانی ئاوێنە نیوزو شارپرێس و هاواڵتی و
چاودێر و سايتی سبەی ،چەند توێژينەوەيەکی ئاماريی ئەنجامداوە،
هەروەها سەرپەرشتی پرۆگرامی سەرژمێريی و کۆکردنەوەی زانیاری
وچاودێريکردنی بازاڕە ناوخۆيیەکان و توێژينەوەی ئەنجامەکانی ،بۆ
ڕێکخراوی فاوی سەر بەنەتەوە يەکگرتووەکان کردووە ،لەسنوری گەرمیان
و سلێمانی و شارەزورو پشدەر لەسەر نزيکەی  700گوند.
چاالکیی سیاسی  /ساڵی  1983دەستی بەکاری سیاسی کردووەو
بۆتە ئەندامی يەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،کادری ڕێخستنەکانی
ناوشار بووە ،بەشداری کاروچاالکی سیاسی و ڕێکخراوەيی و
جەماوەريی و سەربازيیەکانی يەکێتی نیشتمانیی کردوە ،لەچەند
دەزگايەکی بااڵ لەئاستی مەڵبەندی ڕێکخستنی سلێمانی ،مەکتەبی
ڕێکخستن ،ئیدارەی مەکتەبی سیاسی يەکێتی کاريکردووە .لەسەر
هەڵوێستی سیاسی ساڵی  2009سزای سیاسی دراوە.
لەهەڵبژاردنەگشتییەکەی ساڵی  2010کانديد بوە بۆ ئەندامێتی
پەرلەمانی عیراق لەسەر لیستی گۆڕان لەپارێزگای سلێمانی ،ئەندامی
دەستەی دامەزرێنەری بزوتنەوەی گۆڕانە ،بەهۆی جیاوازی بیروڕاو
ڕەتکردنەوەی تاکڕەوی لەبزوتنەوەی گۆڕاندا ،لەساڵی  2013دا دەستی
لەکارکێشاوەتەوە،
ئێستا چاالکی سیاسیی نیشتمانیی سەربەخۆيیە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئامانج نوری)
سەبارەت بە (ئامانج شێخ نوری شێخ ساڵح) لە15:54:37 2015/04/25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە62 :
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ئامانج عارف کەریم سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891762
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە63 :

ئامانج عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261553134061
بەرپرسی لقی کوردستانی فیدراسیۆنی پەنابەرانی عیراقی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە64 :

ئامۆزا شێرزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031819203880108
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە65 :

ئامینە محەمەد حەسەن شەمسەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791755
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

ئامەد دیجلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011014420863751
بەڕێوەبەری کەناڵی رۆژ تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە67 :

ئاهەنگ عارف رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162225323477
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ساڵو شوێنی لەدایک بوون1956 /
بڕوانامە/بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /ئەندازیاری مەدەنی
کاری ئێستا /ئەندازیار لە کەرتی تایبەت ،ئەندامی ئەنجومەنی
بەرێوەبردنب یەکێتی پیاوانی خاوەنکار لە هەرێمی کوردستان لقی -
هەولێر
چاالکی/زمانی عەرەبیو تورکیو ئینگلیزی دەزانێت ،چەندین خولی
راهێنانی لە لوبنانو تورکیاو ئیتاڵیاو واڵتانی تر بینیوە ،بەڕێوەبەری بەرنامەی
سلێمانی رێکخراوی مناڵپارێز بووەو یاریدەدەری بەڕێوەبەری پرۆژەکانی
گەرمیان بوە لە هابیتات و بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە بوەو
بەرێوەبەری گشتی پالندانان بوە لە وەزارەتی شارەوانی.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە68 :

ئاوات جەنگی بورهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791483
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە69 :

ئاوات حسێن تۆفیق فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091786
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە70 :

ئاوات سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060510071660209
ئەندامی پارتی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێڕاق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە71 :

ئاوات شێخ جەناب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111304960870
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە72 :

ئاوات محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182250563524
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1962/کەرکوک
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /زمانی ئینگلیزی
کاری ئێستا /ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک
چاالکی /ماوەیەک وەک مامۆستا کاری کردوە و لە رێکخراوە
نێودەوڵەتیەکانیش کاریکردووە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە73 :

ئاواز حەمید ئەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491551
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :

ئاواز عەبدوڵاڵ قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182309073529
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1977 /کەرکوک
بڕوانامە /ماستەر
پسپۆڕی /کۆمەڵناسی سیاسی
کاری ئێستا /خوێندکاری دوا قۆناغی دکتۆرا لە کۆمەڵناسی سیاسی
چاالکی /ئەندامی مەکتەبی ئەنجومەنی بە هاواڵتیی بوون لە شارەوانی
پاریسو مامۆستای زمانو شارستانیەتی کورد لە پەیمانگای کوردی
فەرەنسیو ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری کۆمیتەی پشتیوانی لە
زیندانیانی سیاسی کورد لە پاریس.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە75 :

ئاودێر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020221202533106
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ناو  :ئاودێر شێخ عومەر
پیشە  :رۆژنامەنووس و نووسەر و چاالک لە بواری کۆمەڵی مەدەنی،
سیاسەتکار
لە دایکبووی  1978 - 5 - 15شاری کۆیە
دەرچووی  :ئامادەیی پیشەسازی -بەشی کارەبا
لە کایەی راگەیاندن
لە تەمەنی  14ساڵی و لە  1992-11-24لە تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان
 کەناڵی هەولێر لە بەرنامەی منداالنەوە تێکەاڵوی کاری راگەیاندن بووە1992- 1996لە تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان کەناڵی هەولێر کاری
کردووە وەک کرمەندی پرسگە ،ئامادەکاری بەرنامەی مندااڵن ،دۆباڵژکار.
1996- 2003لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ کاریکردووە وەک ئامادەکار،
وەرگێر ،پەیامنێر ،هەواڵساز  ،لێپرسراوی الپەڕەی هەواڵ
2003-2004لە تەلفزیۆنی گەلی کوردستان کاریکردووە وەک هەواڵساز،
سەرنوسەری هەواڵ و سیاسەت
2004-2207لە دامەزاروەی خەندان بۆ پەخش و وەشاندن کاریکردووە
وەک ریپۆرتەر ،بەرپرسی الپەڕە ،ئەندامی دەستەی نووسەران ،سکرتێری
نووسینی رۆژنامەی ئاسۆ و ئەندامی ئەنجوومەنی بەڕێوەبردنی
دامەزراوەی خەندان
2007-1011لە کۆمپانیای وشە کاریکردووە وەک سکرتێری نووسین،
بەڕێوەبەری نووسن ،سەرنووسەری رۆژنامەی رۆژنامە
لە کایەی کۆمەڵگە مەدەنی
1992 - 1998ئەندام و کادیری کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
2005- 2006ئەندامی رێکخراوی کوردستانی سەوز لە هەولێر
2007ئێستا ئەندامی بۆردی سەرپەرشتی رێکخراوی هاگا2009تا ئێستا ئەندامی بۆردی رێکخراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستان
2010تا ئێستا دەستەی دامەزرێنەری و سەرپەرشتیاری گروپی سپی
2010تا ئێستا بەڕێوەبەری گشتی رێکخراوی مەحمود خانی دزڵی بۆ
پەرەپێدانی مرۆیی
لە کایەی سیاسەت
1994تا ئێستا کادیری رێکخستنەکانی یەکێتی
1994 - 1996ئەندامی کەرت لە مەڵبەندی سێی هەولێر
1996 - 2003ئەندامی کەرت لە مەڵبەندی رێکخستنی سلێمانی
2003 - 2007ئەندامی مەڵبەند
2011تا ئێستا ئەندامی ئەنجوومەنی مەکتەبی رێکخستنی یەکێتی
نیشتمانی کوردستان (بەشی راگەیاندن و رووناکبیری)
mailto:awder.sh.omer@gmail.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(awder shex omer
سەبارەت بە (ئاودێر عومەر) لە16:15:22 2012-9-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

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

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

بابەتی ژمارە76 :

ئاکۆ عەلی سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791942
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کفری
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

ئاکۆ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200901210941441043
لەساڵی  1974لە گوندی گرانەی قەزای شەمزینانی باکووری کوردستانلەدایکبووە.
لەگوندی دەریاسۆر ژیاوە ،تاوەکو تێکدانی لەالیەن رژێمی بەعس لە .1978ئەو گوندە نیوەی لەباکوور و نێوەیشی لە باشووری کوردستانە،
گوندێکە دوو دەوڵەتە.
-1995پەیمانگای مەڵبەندی مامۆستایانی لە هەولێر تەواو کردووە.
لەساڵی  2000بووەتە سەرنووسەری رۆژنامەی (میدیا)لەساڵی  2000بووەتە سەرنووسەری گۆڤاری سەرخۆبوون.لە مانگی ئاداری  2008وازی لە رۆژنامەی (میدیا) هێناوە و لە نیسانی 2008بووەتە سەرنووسەری رۆژنامەی (رووداو).
سەرۆکی لیژنەی بەرزەفتکردن و ئەندامی لیژنەی داکۆکی لە مافیرۆژنامەنووسانی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ئەندامی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسانە.تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

سۆران
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە78 :

ئاکۆ محەمەد ئەمین تەکییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991971
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :

ئاکۆ محەمەد شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904211425115610
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە80 :

ئاڵدار خەلیل
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014011915032786596
ئەندامی دەستەی بەرێوەبەریTEV - DEM
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە81 :

ئایدن مەعروف سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201003010943073777
کاندیدی بەرەی تورکمانی لە لیستی  312بۆ هەڵبژاردنەکانی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە ساڵی 2010دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەرەی تورکومانی ئێڕاقی
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
تورکومانی
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە82 :

ئایسەل توگلوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121513253912814
سەرۆکی کۆنگرەی کۆمەڵگەی دیموکراتیKCD
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

ئایشە یۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112920481011098
سەرۆکی شارەوانی نسێبین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە84 :

ئایفر کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011113016531063052
کۆدی حیزبییەکەی “ڕۆژارین” بووە لەو سەردەمەدا کە لەریزی پەکەکە
دابووە ،ئێستا لە الیەن دەزگای هەواڵگری ئیتاڵیاوە دەپارێزرێت و ناوی
لەخۆی ناوە ”مودێنا”.
بەپێی زانیارییەکانی رۆژنامەکە ،کایا لەکاتی دەرچوونی ئۆجەالن لە واڵتی
سوریا تا کاتی دەستگیرکردنی لە کینیا ئاگاداری نهێنییەکانی عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن بووەو بە سندوقە رەشەکەی ئۆجەالن ناسراوە .دوای
دەستگیری ئۆجەالن بۆ ماوەیەک لە الیەن پەکەکەوە لێپرسینەوەی لەگەڵ
کراوە ،بەاڵم هیچ کات بە تەواوەتی نهێنییەکانی ئەو ئاشکرا نەبوو ،دواتر
کە ناوی سندوقی رەشی ئۆجەالنی پێدرا پەیوەندییە سیاسییەکانی
لەگەڵ پەکەکە پچڕی و چووە ئەورووپا.
رۆژنامەکە نوسیویەتی “کایا پاش تەواوکردنی زانکۆ لە تورکیا ،چووەتە
ریزی ئەندامانی پەکەکە و بەهۆی نزیکی بە ئۆجەالنەوە ئاگاداری زۆربەی
زانیارییە گرنگەکانی پەکەکە بووە”.
کایا زمانەکانی تورکی ،ئینگلیزی ،فەڕەنسی و ئیتاڵی دەزانێت و
پێشتریش پاسپۆرتی یۆنانی هەبووە .ناوی لە لیستی سووری دەوڵەتی
تورکیادایە و سااڵنێکە هێزە ئەمنی و هەواڵگرییەکانی ئەو واڵتە بەدوایدا
دەگەڕێن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:

109

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە85 :

ئاین عەبدولسەمەد عەبدولقادر خانەقا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002190915583539
ساڵو شوێنی لەدایک بوون 1960 /کەرکوک
بڕوانامە /دبلۆم لە کارگێڕیو ژمێریاری بکالۆریۆس لە زانستی سیاسی
پسپۆڕی /پەیوەندی نێودەوڵەتیو دبلۆماسی
کاری ئێستا /کارمەند لە تیمی ئاوەدانکردنەوەی کوردستان /ئۆفیسی
باڵیۆزخانەی امریکا
چاالکی /چاالکوان لە لە بواری کاروباری ژنانو ئەندامی نێودەوڵەتی بۆ
ئەجێندای توندوتیژی دژی ژنان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە86 :

ئومێد حمەعەلی ساڵح رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291799
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

ئومێد خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071507439409
رۆژنامەنووسە ،لەساڵی  1977لە شاری هەولێر چاوی بەدونیا هەڵهێناوە،
تەمەنی  40رۆژ بووە باوکی شەهید کراوە ،باوکی پێشمەرگەی شۆڕشی
گواڵن بووە ،تاقانەی دوو خوشکە ،لەساڵی  2000پرۆسەی هاوسەرگیری
پێک هێناوە و دوو کوڕ و کچێکی هەیە بەناوی (واڵت ،ئەلەند ،پروشە) و
دەرچووی پەیمانگای تەکنیکی بەشی راگەیاندنە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
جۆری کەس:

چاالکی سیاسی
پەڕڵەمانتار

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە88 :

ئومێد عیسا (رەوەز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141207235154118222
چاالکوان ساڵی  1962لە هەولێر لە گەڕەکی (جولەکان) تەعجیل
لەدایکبووە.
لەساڵی  1979پەیوەندی بە کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە دەکات
لە ساڵی  1981دەبێت بە پێشمەرگە،لە ساڵی  1985دەچیتە ڕیزی ئااڵی
شۆڕشەوە لەساڵی  1987بۆ چارەسەری چاوەکانی دەچیتە یەکێتی
سۆڤیەتی کۆن و لە ساڵی  1987بۆ  1988دەبێتە بەرپرسی
پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئااڵی شۆڕش لە دیمەشق،لە ساڵی 1992
دەستی لە ئااڵی شۆڕش دەکێشتەوە لەئیستا وەک کەسێکی
سەربەخۆی لیبرالی سۆسیالدیموکرات کار بۆ پرسی سیاسی
دیموکراتی دەکات بەدەیان راپۆرت وهەوالی لە رادیۆی ئاالی شورش و
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گۆڤارەکاندا بالوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە89 :

ئومێد عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150324111121120653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە90 :

ئومێد فوڕات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102109130810180
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رۆشنبیر و چاودێری سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە91 :

ئۆرهان دیاربەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031921234064423
بەرپرسی بەشی پەیوەندیەکانی بەدەپە لەئامەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە92 :

ئۆسمان سەبری  -ئاپۆ ئۆسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110170317269
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لە ساڵی 1905دا لەگوندی (نارنجی)ی سەر بەشاری مێردین
لەکوردستانی باکوور چاوی ژیانی هەڵێناوەخوێندنی سەرەتایی و ناوەندی
لەدیاربەکر شارەکانی دیکەی کوردستانی تورکیا تەواوکردووەلەساڵی
1925دا بەشداری لەشۆڕشەکەی شێخ سەعیدی پیران کردووه ،بەاڵم
چونکەالوێکی تازەپێگەیشتوو بووه ،بەبەر هەڵمەتی گرتن و کوشتن
نەکەوتووه.
لەگەڵ لەسێدارەدانی شێخ سەعید و هەڤااڵنی هەستی نەتەوەیی پتر
بەهێزبووەپتر کەوتووەتەچاالکی رامیاری و که ،زانی لەتورکیا جێی
نابێتەوه ،خۆی و شەش لەبراکانی روو دەکەنەسووریا لەشاری دیمەشق
نیشتەجێ دەبن ،سەیدا ئۆسمان سەبری لەگەڵ دەرچواندنی گۆڤاری
(هاوار) لەالیەن میر جەالدەت بەدرخانەوە لە 1932.05.15دا لەدیمەشق
بووەتە نووسەرێکی سەرەکی ئەو گۆڤارەو گەلێک وتاری بەنرخی لەسەر
نوسینی کوردی بەالتینی تێدا نووسیوەو کاتێکیش ،کەمیر جەالدەت
گۆڤارێکی تریش بەناوی (ڕوناهی) هەر لەدیمەشق لەساڵی 1942دا
دەرچوواند و تاکو ساڵی  1945بەردەوام بوو ،لەدەرچوون ،مامۆستا
ئۆسمان سەبری وتار و شیعری پتەوی بەالتینی تێدا باڵوکردۆتەوە بەم
جۆرە مامۆستای خەماڕەنگین یەکێک بووە لە نووسەرە ناودارەکانی کورد،
کەپەرەیان بەنووسینی کوردی بەپیتی التینی داوەو بنچینەی ئەلف و بێی
کوردییان ئەو ئەبجەدییەداناوه ،لەبواری خەباتی نەتەوایەتیش دا سەیدا
ئۆسمان لەساڵی  1957لەگەڵ خەباتگێڕی ناسراوی وەک نورەدین زازاو
دەستەیەک لەنیشتمانپەروەرانی کورد (پارتی دیموکراتی کورد)یان
لەسووریا دامەزراند و بەم کارەڕامیارییەی میری سووریا پێ تەنگاو بوو و
چەند جار ئەو تێکۆشەرانەی گرت و دەست بەسەریکردن مامۆستا
ئۆسمان لەژیانی رامیاریدا  18جار گیراوەو ئەشکەنجەدراوەو لەوانە دووجار
لەتورکیا دوو جار لەئێراق و جارێک لەلوبنان و  13جاریش لەسووریا گیراوەو
لەڕۆژی 1960.08.08دا لەگەڵ "نورەدین زازا" و "رەشید حەمۆ" لەسەر
خەباتی رامیاریان وەک سەرکردەی پارتی فەرمانی لەسێدارەدانیاندار،
بەاڵم نووسەر و رووناکبیر کورد لەئەوروپا و ئێراق و لوبنان یاداشت و
پڕۆتسۆیان پێشکەش بەجەمال عەبدولناسر کرد و داوای بەردانیان کردن و
لەئەنجامی ئەو داواکارییانە دوای ساڵێک بەندیی لەڕۆژی 1961.08.08دا
ئازاد کران.
سەیدا ئۆسمان سەبری هەموو پارچەکانی کوردستان گەڕاوه ،دوای
هاتنی بۆ دیمەشق نیشتەجێ بوونی لەو شارەدا ،لەساڵی 1930دا
پەیوەندی بە"پارتی خۆییبوون"ەوەکردووەچاالکیەکی زۆری تێدا نوواندووە و
بەناوی ئەو پارتەوەسەردانی کوردستانی باشووری کردووەو خۆی
گەیاندۆتەبارزان و لەوێ لەگەڵ مەال مستەفای بارزانی کۆبۆتەوە بۆ
پتەوکردنی پەیوەندی خۆیبیون بەخەباتی کورد لەکوردستانی باشووردا و
هەر بەناوی "خۆیبوون"یش سەردانی کوردستانی باشووری کردووەو
چەند تێکۆشەری ئەوێی چاوپێکەوتووەو ئەم کەسایەتییەلەژیاندا واتای
ماندووبوونی نەزانیوەو تا دوا هەناسەی ژیانی هەر لەخەباتی بێ وچاندا
بووەلەپێناوی مافەنەتەوەییەڕەواکانی کورددا.
نووسەری لێهاتوو و شاعیر و خەباتگێڕی ناوداری کورد "ئۆسمان سەبری"
لە1994.10.10دا لەشاری دیمەشق کۆچی دواییکرد دوای ئەوەی،
کەزنجیرەیەک پەڕتووکی بەنرخی بەزمانی کوردی و پیتی التینی بەچاپ
گەیاند ،کەئەمانەی خوارەوەبەشێکن لەوبەرهەمانەی:
1.ئەلفبای کورد  -لەساڵی 1955دا لەدیمەشق چاپی کردووه
2.ئاپۆ
3.دردێن مه
4.باهۆز (دیوانی هۆنراوە) لەساڵی 1965دا لەدیمەشق چاپکراوه
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5.چار لەهەنگ (چوار قارەمان) لەساڵی 1984دا لەدیمەشق چاپکراوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە93 :

ئۆڵف پاڵمێOlof Palme
http://www.kurdipedia.org/?q=200911050953332450
لە1927دا لەدایکبووە .دوای کارنامەیەکی سەرکەوتوانە وەک رابەرێکی
خویندکاران ،ئەو بووە سکرتێری ئێرالندەر  Erlanderسەرۆک وەزیرانی
سۆسیال دیموکراتی سویدی ئەوکات .لە1963ەوە ئەندامی کابینەی
حکومەتی سوید بووە ،سەرەتا وەک وەزیری بێ هەگبە ،پاشان وەزیری
کاروباری هاتووچۆ پاشان وەزیری پەروەردە .لە1969شدا جێگەی
ئێرالندەری وەک سەرەک وەزیرانی والتەکەی گرتەوە.
لە1976دا هەڵبژاردنەکانی دۆڕاندو بەهۆیەوە ماوەی  44ساڵە
فەرمانڕەوایەتییەکەی سۆشیال دیموکراتەکانی سویدی پچڕاند .لە1982و
1985دا پالمێ دوای سەرکەوتنیان لەهەڵبژاردنەکاندا جارێکی دیکە
بووەوە سەرەک وەزیران ،بەالم ئەمجارەیان حکومەتەکەیان حکومەتێکی
کەمینە بوو .
لەفبرایری 1986دا لەوکاتەی ئۆڵف پالمێ لەسینەمادا دەردەچوو ،درایە
بەر گولەو کوژرا .هێشتاش پرسی کوشتنەکەی بەتەواوی یەکالنەبۆتەوە.
لە سەرەتادا دەنگوباسەکان وا باڵوبووەوە کە پارتی کرێکارانی کوردستان
پکک دەستی هەبێت لەو تیرۆرەدا ،بەاڵم هەر زوو دەرکەوت کە ئەوە
راست نییە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە94 :

ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109152849169
ئیبراهیم ئەحمەد لە 1914.03.06لەبنەماڵەیەکی ناسراوی شاری
سلێمانی لەدایکبووه ،رەمزی فەتاح کەئەفسەرێکی کورد بووەمامی
مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد بووەو کاریگەری زۆری لەسەر رۆشنبیری
بوونی برازاکەی هەبوو ،هەربۆیەزوو رەوانەی قوتابخانەی دەکات .ئەم
کاریگەرییەی مامی تا قۆناغەکانی دواناوەندی خوێندنی ئیبراهیم نووسەر
هەربەردەوام بوو ،لەساڵی  1937لەشاری بەغدای پایتەختی واڵتی
ئێراق کۆلیژی یاسا تەواودەکات.
ئیبراهیم ئەحمەد لەتەک نووسین کاری رامیاری کردووەو لەبەشداری
چاالکی لەشۆڕشی ئەیلوولی کوردستانی باشوور بەسەرۆکایەتی مەال
مستەفای بارزانی کردووه.
هەر زوو مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد لەشاری سلێمانی گوێبیستی
سروود و هۆنراوەی نیشتمانپەروەران و هەواڵی شۆڕشی شێخ
مەحمودی نەمر بووه ،هەروەها بۆردومانی شاری سلێمانی لەالیەن
فڕۆکەکانی ئینگلیزەوەکاریتێکردووه ،جگەلەو هەلوومەرجەتایبەتییەی
ئەوکاتەی سلێمانی( ،مامەڕەمزی)یشی رێبەرایەتی کردووەبۆ
ئاشناکردنی بەخەباتی رزگاریی و نەتەوایەتیی .لەسااڵنی سییەکاندا و
لەگەڵ کۆمەڵێک خوێندکاری کوردی لەبەغدا گروپێکی پێکهێناوەبەناوی
(الوانی کورد) و گۆڤارێکیشی بەناوی (دیاری الوان) باڵوکردۆتەوه.
مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد بەدامەزرێنەری و لێپرسراوی (ژک)
لەکوردستانی باشوور دەناسرێت ،کەسەر بەمەڵبەندی کۆمەڵەی
ژیانەوەی کوردستانی رۆژهەاڵت بووه ،کەسەروەری دامەزراندنی کۆماری
کوردستان (مەهاباد )1946ی هەیه ،لەگەڵ هەڤاڵەکانیدا توانیبووی لەزۆر
ناوچەی کوردستان لق بۆ (ژک) و پاشان بۆ (حدک) بکاتەوه.
پاش رووخانی کۆماری مەهاباد لەساڵی 1947دا ئیبراهیم ئەحمەد و لقی
(ژک) لەپاش کۆبونەوەیەک بڕیاریاندا بچنەناو پارتی دیموکراتی کوردستان،
مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد بەسەرۆکی لقی سلێمانی پارتی دیموکراتی
کوردستان هەڵبژێرا.
لەساڵی  1948پاش ئەوەی دەسەاڵتداری ئەو کاتەی ئێراق بەربووەگیانی
شۆڕشگێڕانی کورد و پارتی دیمکراتی کوردستان ،ئیبراهیم ئەحمەد بۆ
ماوەی ساڵ و نیوێک بەندکرا .ئەو کاتەی ئازادکرا تا هەڵگیرسانی
شۆڕشی 14ی تەمموزی ساڵی 1958ی ئێراق رێگایی خەباتی نهێنی
گرتەبەر.
لەشوباتی ساڵی  1951لەمیانەی کۆنگرەی دووەمی پارتی لەشاری
بەغدا بەکۆی دەنگ کۆنگرەی پارتی ئیبراهیم ئەحمەدی بەسکرتیری
گشتی پارتی هەڵبژارد .هەر لەمیانەی هەمان کۆنگرەدا لەسەر
پێشنیازی ئەو ناوی (پدک) گۆڕا بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان-ئێراق.
لەسەر کار و چاالکی رامیاری لەهاوینی ساڵی  1951لەسلێمانییەوەبۆ
کەرکووک گوێزرایەوه.
لەساڵی  1953کۆنگرەی سێیەمی پارتی دیموکراتی کوردستان
بەڕێبەرایەتی ئێبراهیم ئەحمەد کرا و لەم کۆنگرەیەدا دامەزراندنی
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یەکێیتی ئافرەتان و الوان و قوتابیان پەسەندکرا.
لەساڵی  1961ئیبراهیم ئەحمەد وەک سکرتێری پارتی دیموکراتی
کوردستان و و سەرنووسەری رۆژنامەی خەبات کاری دەکرد ،پێش
داخستنی رۆژنامەی خەبات و هەڵگرتنی مۆڵەتی پارتی لەکۆتایی ساڵی
 1961ناچاربوو شاری بەغدا بەجێبهێڵێت و خۆی بشارێتەوه.
لەگەڵ هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلوول رویکردۆتەشاخ و لەڕووی
رامیارییەوەشۆڕشەکەی بەڕێوەبردووه .لەساڵی  1964تا ساڵی 1971
سکرتێری باڵی نووسینەگەی رامیاری پارتی دیموکراتی کوردستان بووه،
پاش هەرەسی شۆڕشەکەڕوودەکات هەندەران و زۆربەی ژیانی لەشاری
لەندەنی پایتەختی بەریتانیا گوزەراندووه.
ژیانی وێژەییی و رۆژنامەوانی
ئیبراهیم ئەحمەد هەر لەسەرەتای ژیانییەوەدەستی داوەتەکاری نووسین
و رۆژنامەوانی ،هەربۆیەلەتەمەنی  18ساڵیدا لەرۆژنامەی (ژیان)
کاریکردووەو نۆبەری نووسینەکانی لەوێ باڵوکردۆتەوه .لەبەر شارەزایی
نووسین حاجی تۆفیق (پیرەمێرد)ی شاعیر و خاوەنی رۆژنامەی ژیان
لەنووسێنێکدا ستایشی ئیبراهیم ئەحمەدەکات و دەڵێت" :ژیان چاوەڕێی
ئەم کوردییەڕەوانەیه ،پیرەمێردیش بەهیوای نەوجەوانانە ".
کاتیکێش خوێندن تەواو دەکات ،دیسان پیرەمێرد باسی دەکات و دەڵێت:
"لەخوێندەوارەهەڵبژێردراوەکانمان ئیبراهیم ئەحمەد کەکۆلێژی مافی
تەواوکردووه ..هتد".
لەساڵی  1939بۆ ساڵی  1949لەگەڵ مامۆستا عەالئەدین سەجادی
گۆڤاری (گەالوێژ) دەردەکەن ،هەربۆیەناچار دەبێت لەساڵی  1944دەست
لەکاری میریی هەڵبگرێت.
پاش سەرکەوتنی شۆڕشی 14ی تەمموزی  1958مۆڵەتی باڵوکردنەوەی
چەند ژمارەیەکی گۆڤاری رزگاری پێبەخشرا و هاوکاتیش بەرپرسیارێتی
رۆژنامەی (خەبات)یش دەکرد .
ئیبراهیم ئەحمەد بێجگەلەو رۆژنامانەش خاوەنی رۆژنامەی
(کوردستان)یش بوو ،کەجەالل تاڵەبانی زاوای سەرنووسەری بووه.
بەهۆی باڵوکردنەوەی وتارێکی بەڕووی دەسەاڵتدارانی ئێراقدا ،خەبات و
کوردستان لەساڵی  1961داخران و فەرمانی زیندانیکردنیش بۆ ئیبراهیم
ئەحمەد دەرچوو.
لەگۆڕەپانی وێژەشدا ئیبراهیم ئەحمەدی نووسەر و پارێزەر چەندین کاری
بەنرخی نووسیوە ،ئەویش بەچەند شاکارێکی بەنرخ وەک (ژانی گەل،
کوێرەوەری ،دوا تیری کەوان و هتد).
نامێلکەی (االکراد و العرب)یش کەلەساڵی  1937بەعەرەبی نووسیوێتی
هەوڵێک بووەبۆ رێکخستنی پەیوەندیی نێوان کورد و عەرەب لەواڵتی
ئێراقدا.
ئیبراهیم ئەحمەد لەتەمەنی  86ساڵییدا لەکاژمێر 5ی ئێوارەی
 2000.04.08لەشاری لەندەن کۆچی دواییکرد و تەرمەکەی گوێزرایەوەبۆ
شاری سلێمانی و هەر لەو شارەش نێژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
رۆماننووس
👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە95 :

ئیبراهیم حەسەن باجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200902232259121390
لە زمانی خۆیەوە:
لەدایک بووی ساڵی .1955
دەرچووی بە شی ئیدارە پەیمانگای سلێمانی.
بۆماوەی دووسال لە بانکی سلێمانی دامەزرام.
بەهۆی سیاسەتی بەعس ،بۆماوەی  6ساڵ لەیەمەن بووم.
بەهۆی خراپبوونی باری ئابووری یەمەن گەرامەوە بەغداد.
لەساڵی 2005ەوە لە الیەن لیستی هاوپەیمانانەوە بەسەرۆکی
ئەنجومەنی پاریزگای دیالە دانرام.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە96 :

ئیبراهیم رحمان حاجی هەولیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891948
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە97 :

ئیبراهیم ساڵح عەبدولڕەحمان خەلیفان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404292001
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە98 :

ئیبراهیم عەلی ئەبابکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892197
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

ئیبراهیم عەلیزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109164007178
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ساڵی  1950لەیەکێک لەئاواییەکانی دەوروبەری شاری مەهاباد
لەکوردستانی ئێران لەدایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی لەشاری مەهاباد تەواو کردووەو
لەزانکۆی تەورێز لەبواری ئەندازیاری کارەبادا ماستەری وەرگرتووە.
لە دەورەی رژێمی شادا بەبۆنەی چاالکی سیاسی لەزانکۆ بۆ ماوەی
ساڵێک زیندانی بووە.
لەساڵی  1979بووەتە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە و لەساڵی
 1983وەکوو سکرتێری یەکەمی کۆمەڵە هەڵبژێردراوە و لەو کاتەوەتا
ئێستا ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و
سکرتێری یەکەمی کۆمەڵەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە100 :

ئیبراهیم الجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614281219166
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە101 :

ئیبراهیم نادری  -میرزا ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060922023576638
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”ابراهیم نادری” (ابراهیم خان نادری) ناسراو بە (میرزا ئیبڕاهیم)
لەدایکبووی کرماشان بوو .پاش خوێندنی دواناوەندیی
Ebrahim Naderi 19.08.1943
ابراهیم نادری لە سەردەمی ک.ژ.ک.
بۆ درێژەپێدانی خوێندن ڕووی لە هەندەران کرد .ئەو مافناسێک بوو کە
حقووقی لە فەڕانسە خوێند .لە کاتی کۆماری کوردستاندا دەگەڵ
”عبدهللا مدبر” خۆیان گەیاندە مەهاباد و لە خۆشی جێژنی سەربەخۆییدا
بەشدارییان کرد .ناوبراو هەر لە مەهاباد ماوە و خزمەتی بە دەوڵەتی
جمهوری کوردستان کرد .ئەو بە پێچەوانەی تێکستی ”کریم حسامی”
هیچکات بە پلەی وەزیریی نەگەییشت ،بەاڵم دڵسۆزی و خزمەتی ئەو بە
حکومەتی کوردستان شاراوە نییە .ئەو لە سەردەمی کۆمەڵەی ژیانەوەی
کوردستاندا دەگەڵ ”عبدهللا مدبر” پێوەندییان بە کۆمەڵە و
نیشتمانپەروەرانی سەرووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەبوو .پاش ڕووخانی
کۆماری کوردستان” ،ابراهیم نادری” دەگەڵ چەند هاوڕێیەکی لە
بەندیخانە کران .پاش نزیکەی دوو سااڵن ئازاد کرا و ڕووی لە هەندەران
کرد .ناوبراو لە ساڵی 1956ی زایینی لە کاتێکدا کە فڕۆکەی لێدەخوڕی،
لە الیەن سوپای سووریاوە تەقەی لێکرا و کوژرا.
سەرچاوە :سۆران کارباسیان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە102 :

ئیبراهیم کاکە ئەحە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101311021962336
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە103 :

ئیجەالل قەوامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107153903991
لەدایکبوی شاری سنەی خۆرهەاڵتی کوردستانە.ساڵی  1999کاری رۆژنامەنوسی لە رۆژنامەی (ایران) دەستپێکردوە وچاالکیی رۆژنامەوانی درێژە پێداوە لە رۆژنامەکانی (پیام مردم) ،ئاژانسی
هەواڵنێریی (ایلنا) و (دیدگاە).
بە تۆمەتی بەشداریکردن لە رووداوەکانی هاوینی 2004ی خۆرهەاڵتیکوردستان دەستگیر دەکرێت و پاش سێ مانگ بە بارمتەی  100ملیۆن
تمەن بە شێوەی کاتی ئازاد دەبێت ،دواتر بانگهێشتی دادگا دەکرێتەوە و
حوکمی سێ ساڵ زیندانی بەسەردا دەسەپێت.
پاش تێپەربوونی ساڵێک بە سەر حوکمەکەیدا ،بەهاری رابردوو لەزیندان ئازاد بووە .
لە دۆسیەیەکی تردا بە تۆمەتی هاندانی خەڵک بۆ دژایەتی حکومەتیئێران دادگایی کراوەتەوە و چاوەڕێی حوکمی دادگایە.
ئێستا وتەبێژی رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستانە.سەرچاوە :شەهرام عەبدوڵاڵ  -ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە104 :

ئیحسان فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911252242202660
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یەکێکە لە دامەزرێنەرانی کاژیک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە105 :

ئیحسان نوری پاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126170229549
ساڵی  1893لەبتلیسی کوردستانی تورکیا هاتۆتەژیانەوە ،سەربەهۆزی
جبرانلۆیە.
لە25ی ئاداری  ،1976ئیحسان نوری پاشا کۆچی دوای کرد ،ئەوەش پاش
پتر لە 46ساڵ دەربەدەری و دوورکەوتنەوەلەکوردستان.
ئیحسان نوری پاشا تێکۆشەری ناوداری کورد ،لەتارانی پایتەختی ئێران
کۆچی دوای کرد ،پاش ئەوەی لە18ی ئاداری ئەو ساڵەدا لەیەکێک
لەشەقامەکانی تارانی پایتەختدا بەهۆی مۆتۆڕسکیلێکەوەلێدراوە،
لەئەنجامدا بەسەختی بریندار بووە ،پاش ئەوەی ماوەی هەفتەیەک
لەنەخۆشخانەماوەتەوەلەرۆژێکی وەکو ئەمڕۆ کۆچی دوای کردووە.
تەرمی ئەو تێکۆشەرەمەزنەی کوردستان هەر لەوێ لەگۆڕستانی
ئەلزەهرا و بەخاک سپێردراوە.
ئیحسان نوری پاشا بەیەکێک لەسەرکردەبەناوبانگەکانی کورد
دەژمێردرێت و ئەندامێکی چاالکی کۆمەڵەی خۆیبوون بووەو دواتر هەر
لەالیەن کۆمەڵەی خۆیبوونەوەکراوەتەسەرکردەی شۆڕشی ئاگری.
ئیحسان نوری پاشا خولێکی خوێندنی سەربازی تەواو کردووەو لەچەندین
شەڕدا سەرکەوتنی مەزنی بەدەست هێناوە ،لەگەڵ جەمعییەتی
تەعالیی کوردستاندا پەیوەندی هەبووە.
ئەو کۆمەڵەیەی کەلەساڵی  1918دامەزراوە ،ئیحسان پاشا لەگۆڤاری
ژین ئۆرگانی کۆمەڵەکەدا نووسەرێکی دیار بووە ،هەروەها ئەندامی
کۆمیتەی سەربەخۆیش بووەکەلەئەرزرۆم دامەزراوە،
جگەلەوانەسەرکردەی ئەو سەرهەڵدانەی کوردیش بووە.
کەلەساڵی  1924لەناوچەی (بەیتولشەباب) بەرپا کراوە ،پاش نسکۆی
ئەو سەرهەڵدانەلەگەڵ خورشید بەگی هەرتۆشی و تۆفیق جەمیلی
ماردینی و راسم بەگی وانی و چەند ئەفسەرێکی تر پێشان
دەچنەسووریا و پاشان دەچنەعێراق ،پاش ئەوەی چەند ساڵێک لەعێراق
ماوەتەوەبۆ سەرکردایەتی کردنی شۆڕشی ئاگری ،بەناوی فەرماندەی
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لەشکری شۆڕش ساڵی  1927ژ ئالیا خۆیبونەوەدانراوە ،بەدرێژای
شۆڕشی ئاگری ئیحسان نوری پاشا قارەمانێتی مەزنی نواندوەپاش
نسکۆی شۆڕشەکەش لەساڵی 1930دا چۆتەئێران ،لەسەروبەندی
رەهەندەیی و دەربەدەریدا لەئێران ژەنراڵ ئیحسان نوری پاشا ژیانێکی
کولەمەرگی ژیاوەلەساڵی  1945لەگۆڤاری رۆناهیدا وتاری بالوکردۆتەوە.
ساڵی 1960تەڤلی کۆنگرەی کۆمەڵەی قوتابیانی کورد لەئەوروپا بووە،
ئیحسان نوری پاشا یەکێکەلەو سەرکردانەی کورد کەجگەلەوەی خودان
ئەزموونێکی سەربازی باش بووەدەستی نووسین و رۆژنامەوانیشی
هەبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە106 :

ئیحسان نەجم محێدین  -ئەبو شەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121808530612991
لەساڵی  1948لە کەرکوک لەدایک بووە
یەکێکە لەدەستەی دەمەزرینەرانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان
لەکۆنگرەی یەکی یەکێتی بووەتە ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی
1994 1996پارێزگاری کەرکوک بووە لە(ئیدارەی سلێمانی)
دەرچووی پەیمانگای تەکنیکی نەوتە.
لەدوای ئازادکردنی کەرکوک یەکەم لیستی سەربەخۆی دروستکرد
بەناوی لیستی قەاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە107 :

ئیحسان یاسین محەمەد ئەمین  -ئیحسان زەڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001132143033271
•ساڵی  1975لە گوندی زەڵمی بناری هەوامان سەر بە قەزای
هەڵەبجەی شەهید لە دایکبووە.
•زمانی فارسی و عەرەبی دەزانێت.
•خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە زانکۆی بەغداد زانستە
ئیسالمییەکان.
•زیاتر لە  10ساڵە لە بواری کۆمەڵگەی مەدەنیدا چاالکی ئەنوێنێت.
•بەشداری زۆرێک لە کۆنگرەو کۆنفرانسەکانی تایبەت بە کێشەو
گرفتەکانی قوتابیان خوێندکاران و الوانی کردووە.
•بەشداری چەندین لە خولو ۆرک شۆپی بواری پەیوەندییە
رێکخراوەییەکاندا کردووە.
•دەیان بابەتی لە سەر کێشە پەیوەندیدارەکانی قوتابیانو گەنجان لە
رۆژنامەو مێدیاکاندا باڵوکردۆتەوە.
•ئێستا ئەندامی چاالکی فیدراسیۆنی رێکخراوە قوتابیو خوێندکارییەکانە.
•بەرپرسی بەشی پەیوەندییەکانی رێکخراوی قوتابیانی کوردستان
(K.S.O).
ئیمێڵ: mailto:ehsanzalmi@yahoo.com
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز موئمین زەڵمی سەبارەت بە کار و ژیاننامەی
ئیحسان زەڵمی لە 2010-01-13
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە108 :

ئیسرا شاواز جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201005111359314227
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کاندیدی هاوپەیمانیی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە
.2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە109 :

ئیسماعیل ئاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041121241869938
هاوسەرۆکی شارەوانی قۆسەری سەر بە مێردین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە110 :

ئیسماعیل زارعی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091111061620
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ساڵی ( )1982لە شاری بانە لە دایکبووە و لە ساڵی ( )1999هاتۆتە ناو
ریزەکانی شۆڕشەوە .هەر لەو کاتەوە کە بۆتە ئەندامی حیزبی دیموکرات
هاوکات بۆتە ئەندامی یەکیەتیی الوانی دێمۆکرات و تێکۆشانی خۆی لەو
رێکخراوەشدا نواندوە .ناوبراو لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا چەندین هەوڵ و
تێکۆشانی دیکەشی لە بوارەکانی دیکەدا هەبووه ،کە بەرهەمی ئەو
هەواڵنەش چاپ و باڵوبوونەوەی کۆمەڵێکی زۆر وتار و وەرگێڕانن .لە
کۆنگرەی چوارەمی یەکیەتیی الوان دا وەک بەرپرسی رێکخراو
هەڵبژێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە111 :

ئیسماعیل سەعید محەمەد گەاڵڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001102242103206
•شوێن و ساڵی لە دایک بون 1970 :شارباژێر
•یەکێکە لە دامەزرێنەران و بەرهەمهێنەرەکانی کۆمپانیای ئاوێنە ،کە
رۆژنامەی ئاوێنە دەردەکات
•ساڵی  1983پەیوەندی کردوە بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە
•ساڵی  1984لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی وەرگیراوە
•ساڵی  1986گیراوە و ساڵی  1988بەر لێبوردنی گشتی کەوتوە
•ئەندامی ژووری بازرگانی سلێمانی و ئەندامی یەکێتی بەڵێندەرانی
کوردستان
ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان لەسەر لیستی گۆڕان
سەرچاوە :ماڵپەڕی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە112 :

ئیسماعیل عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006181227424444
سەرۆکی پارتی یەکێتی دیموکراتی کورد لە سووریا (یەکێتی) ،رۆژی -18
 2010-10کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە113 :

ئیسماعیل عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040710201319929
بێژەر و چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە114 :

ئیسماعیل عەلی فقێ سوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891950
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزبی شیوعی کوردستان
چاالکی سیاسی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە115 :

ئیمان فائق عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992010
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە116 :

ئیمیل بولوت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402221521120762
كاندیدای ژمارە  91لەسەر لیستی پارتی ژینگە/سەوز  -فینالند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە117 :

ئیهام ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053010590976531
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە118 :

ئیڤار ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014093010071777667
سەرۆکی لیژنەی داکۆکیکردن لە مافی ژنان لە پەرلەمانی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە119 :

ئێڤار ئیبراهیم حسێن ئەبابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791746
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە120 :

ئەبو تارا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911271558132684
ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی شوعی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە121 :

ئەبوبەکر حەمە تالیب فەرەج جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181301303506
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1957 /عەربەت
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /کارگێڕیو بواری کۆمەاڵیەتی
چاالکی /چاالک لە بواری چاالکیە مەدەنیو کۆمەالیەتیەکانو بەشداری لە
کۆنگرە ئەدەبیو رۆشنبیریەکان لە کوردستانو دەرەوەی واڵت.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە122 :

ئەبوبەکری مودەرەسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112120543237
کۆمەڵە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە123 :

ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206010431119258
ئەوبولقاسم الهووتی کرماشانی ( )1336 - 1264سیمایەکی ناسراوی
ئەدەبی ،رۆشنبیری و سیاسیی دەورەی مەشرووتەی ئێران بووە و دواتر
بۆتە ئەندامی حیزبی توودە و چۆتە ناو هێزی نیزامییەوە و پلەی
سەرگوردی پێدراوە ،لە سەردەمی رەزا شادا بەهۆی بیروباوەڕی
سیاسیەوە حوکمی ئیعدامی بۆ بڕاوەتەوە ،بەاڵم توانیویە هەڵبێت و پەنا
بەرێتە بەر یەکیەتیی سۆڤیەت .بۆ ماوەیەک پۆستی وەزیری فەرهەنگ و
هونەری تاجیکستانی سەردەمی یەکیەتیی سۆڤیەت بووە و لەو ناوچەیە
رەوتی شانۆی "ئۆپێرا"ی بنیات ناوە و لەناو کانوونی نووسەرانی شۆرەویدا
جێگە و پێگەیەکی تایبەتی هەبووە و بۆ ماوەیەک لەناو لیژنەی بەڕێوبەریی
نووسەرانی شۆرەویدا جێگری ماکسیم گورگی نووسەری گەورەی رووس
بووە.
الهووتی هەتا کۆتایی ژیانی نەگەڕایەوە ئێران و هەر ئەو خۆشەویستیەی
وای لێکرد کە کاتێک لەساڵی  1336لە تەمەنی  72ساڵی لە مسکۆ
کۆچی دوایی کرد بە رێز و حورمەتەوە لە گۆڕەستانی
"نۆڤۆدویچی"ی مسکۆ و لە ریزی گەورە نووسەر و سیاسەتمەدارانی
یەکیەتیی سۆڤیەت وەک :گوگول ،خرۆشچوف ،ئانتوان چوخوف ،تۆپۆلۆف
و ...بنێژری.
لە سەردەمی الویەتیدا لە کرماشان بە هاوکاریی چەند کەسێکی تر
"رۆژنامەی بیستوون"ی چاپ کردووە ،الهووتی شاعێرێکی ناسراو و
خاوەن دیوانی فارسیە و بە یەکێک لە گرینگ و جیدیترین شاعێرانی
نوێخوازی ئێران و چینی کرێکاری ئێران و تاجیکستان دێتە ئەژمار.
ئەبولقاسم الهووتی بە یەکەم پێشڕەوی نوێ کردنەوەی شێعری فارسی
لە ئێران دادەنرێت و یەکەم شاعێری پڕۆلیتاریای ئێرانە .الهوونی لە ئازاد
کردنی شێعری فارسی کۆت و بەندی کێش و سەروا لە ئاستی ئێراندا
شوێن پەنجەی دیارە ،الهووتی دەیتوانی لە بواری پرۆسەی
شۆشێک وەڕی بخات ،بەاڵم
نوێکردنەارسیدا بەرلە نیما یووشیج
ِ
بەداخەوە شێعری کردە قوربانیی سیاسەت ،چونکە بەهۆی تێکەاڵو

132

بوونی بە سیاسەت و بیری چەپ کەمتر توانی لەم بارەوە خۆی دەربخات
و کەمتریش لەبارەیەوە لێکۆڵینەوە و چاقاخ بوونی بەرهەمەکانی لە ئێران
لەسەر دەمی حکوومەتی پاشایەتیدا هۆیەکی دیکەی ئەو لەبیر
کرانەیەتی.
زمانی شێعریی الهووتی زمانێکی سادە و رەوان و خەڵکی بووە و لە
قاڵبی غەزەل ،تەرکیب بەنددا شێعری بەرزی فارسیی داناوە و ئەم
بەرهەمانەی لێ بەجێماوە 1 :کاوە ئاهەنگەر( 2 )1947قەسیدەی
کێرملین ( 3 )1923تاج و ئااڵ ( 4 )1935کۆمەڵە شێعر().1363 1960
شێعرە فارسیەکانی الهووتی هەرچەند چەندین جار لە ئێران و یەکەیتیی
سۆڤیەت باڵو کراونەتەوە ،بەاڵم بەهۆی هەڵوێستی توندی بەرامبەر بە
دەرەبەگ ،سەرمایەدار ،شا ،مەال ،شێخ و ئایین ،جگەلە هێندێ بڕگەیی
مێژوویی نەبێت ،بە ئازادی لەناو خۆی ئێران لەبەر دەستی خوێنەراندا
نەبووە.
ئەبولقاسم الهووتی ،ساڵی  1304لە شاری کرماشان لەدایک بووە،
دایکی لە هۆزی "سنجاوی" بووە و باپیرانی باوکی خەڵکی باشووری
ئێران بوون ،باوکی الهووتی"میرزا ئەخمەد ئیلهامی" شاعێر بووە و دوو
کۆمەڵە شێعری لە کرماشان و تاران چاپ کراون.
هەرچەند هێندێ بەڵگە لەبەر دەست دان کە الهووتی تەنیا شێعری
فارسی نووسیبێت ،بەاڵم نووسەر و لێکۆڵەری گەورەی کورد "محەمەد
عەلی سوڵتانی" لە بەرگی سێهەمی کتێبی "حەدیقەی سوڵتانی"دا
نووسیویە الهووتی لە سەرەدەمی مێرمنداڵیدا شێعری هەجو و تەنزی
کوردی بۆ هاوگەڕەکەکانی لە کاتی شەڕە گەڕەکدا خوێندووە .دواتر
السایی شێعری ئایینی حەیرانعەلیشانی کردۆتەوە ،پاشان لە قۆناغی
الویەتیدا سەردانی سلێمانی ،کەرکووک و ئەستەمبۆڵی کردووە و لەوێ
ژیاوە و هات و چۆی الی شێخی بەردە قارەمانی کردووە کە ئەودەم لە
بەندی بریتانیاییەکاندا یەخشیر کرابوو ،چۆن دەکرێت و دەگونجێت بە
کوردی شێعری نەنوسیبێ.
هەتا ئێستا بە هەوڵ و تەقەالی توێژەر و دلسۆزانی ئەدەب و مێژووی
کورد وەک :محەمەدی مەال کەریم ،حەسەن قازی ،ئەنوەر سوڵتانی و
محەمەد عەلی سوڵتانی ،سێ پارچە شێعری الهووتی کە بە زمانی
کوردی نووسیویەتی ،دۆزراونەتەوە و لە گۆڤار و ماڵپەڕە کوردییەکاندا چاپ
کراون.
1پارچە شێعری یەکەم لە ژمارە 25ی ساڵی پێنجەمی گۆڤاری "ژین"دا
باڵو کراوەتەوە ،واتە هی ئەو بڕگەیەی ژیانی الهووتیە کەلە ئەستەمبۆڵ
ژیاوە کە دەکاتە دەوروبەری سااڵنی  1919و 1920ی زایینی.
2پارچە شێعری دووهەم مامۆستا مەحەممەد عەلی سوڵتانی ساڵی لە
2000دا باڵوی کردۆتەوە کە رێکەوتی نووسینی بۆ دیاری نەکراوە.
3پارچە شێعری سێهەم لە ژمارە 23ی گۆڤاری ژین چاپی 1919/8/28ی
ئەستەمبۆڵ دا باڵو کراوەتەوە.
دیارە بەهۆی مێژووی ژیانی سیاسی و فکریی الهووتی ،لە ئەندێشە و
نووسین و شێعرەکانیدا خاوەن بیرۆکەیەکی توندوتۆڵی ئێرانگەرێتی و
الیەنگری پاراستنی یەکڕیزیی گەالنی ئێران بووە و هەر هەنگاوێکی
گەالنی ئێرانی لەپێناو سەربەخۆیی نەتەوەیی ،بە پیالنی ئیمپریالزم
زانیوە کە ئەو سەردەمە دروشم بووە و الهووتی لە هەر دوو ئەو پارچە
شێعرەیدا کەلە گۆڤاری ژین باڵو کراوەتەوە ،بانگی کورد دەکات لەگەڵ
گەالنی دیکەی ئێران یەک بگرن و فریوی بێگانان نەخۆن .بە وتەی ئەو کە
گوایە دەیانهەوێ لە بەژنی "واڵتی دایک" جیایان بکەنەوە و بیری
ناسیۆنالیستیی گەالنی ئێرانی بە هەوڵێکی بچووک دادەنا و هەڵبژاردنی
سەردێڕی ئەم شێعرەش هەر لەو بیرۆکەوە سەرچاوە دەگرێ.
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لەبەر رۆحی کوردە بچووکەکان
خەڵقی کورد بۆ کەسبی شەرەف حازر جەنگە
ئەی میللەت کورد! هەڵسە ،کە ئەم نوستنە نەنگە
فەرموویە نەبی :حوبی وەتەن مایەی دینە
مونکیر بە خودا ،کافر و مەلعوون و مەلەنگە
هەر قەومێ کە ئەسڵ و نەسەبی خۆی نەزانێت
رووی رەوشەنی ئەڵبەتە سا وەک شەوەزەنگە
هەم تەنبەڵی و هەم عیزەت و ئیقباڵ!
ئەم کارە کحااڵتە و ئەم قافیە ،لەنگە
کوردان کە هەموویان"مەدی" و ئەسڵی کیانن
لەم فکرە چلۆن غەفڵەتیان کرد ،ئەمە "رەنگە"
ئەی کوردی بچووکان! هەموو تاریخ بخوانن
تا بابی خۆتان زوو بشناسن ،کە درەنگە
خەسمی لەگەڵ خاکی وەتەن زیللەت و نەنگە
هەرکەس کە دەڵێ کورد لە ئێران لێ جیابوو،
یا خائینی کوردانە ،وەیا شێت و جەفەنگە
کرمانج ،ئەدی ئیلحاق بە ئێران بکەی ئاخر
دەست وەقتێ کە مولحەق وەتەن خوە بوو ،قەشەنگە
ئەسڵی مەد و ساسانی و ،بیگانە لە ئێران!
ئەم مەسئەلە کەیفیەتی ئایینە و سەنگە
رێگەی تەرەب و مەیکەدە الهووتی دەزانێت
ئەمما لە فیراقی وەتەنی حەوسەلە تەنگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

♕وەزیر

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

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە124 :

ئەحمەد ئەسکەندەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111135845282
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ساڵی  1327لەشاری سەقز لەدایک بووە .خوێندنی ناوەندی هەر لەو
شارە تەواو کردووە .
لەدانشگای شیراز زمین شناسی (جیۆلۆجی)ی خوێندووە،
لە شیرکەتی نەوتی ئەهواز وەکو ئەندازیاری زەویناس لەسەر
چاڵەنەوتەکانی باکووری ئێران دووساڵ کاری کردووە.
ساڵی  ،1976بوورسی خوێندن وەردەگرێ دەچێتە فەرانسە و هەر لەوێ
تخصص لەزانکۆی بۆردۆ لەبواری زانستی ئاوی ژێرزەمینی (هیدرۆژێۆلۆژی)
وەردەگرێ
ساڵی  1978لەگەرمەی شۆرشی گەاڵنی ئێران دەگەرێتەوە بۆ شاری
سەقز و"جمعیت دفاع از زحمتکشان و حقوق ملی خلق کرد" لەو شارەدا
دەمەزرێنێ .
بەهاری ساڵی  1980نوێنەری شۆرای شاری سەقز بۆ وتووێژ لەلەگەڵ
ستادی ئەرتەش لەتاران لەسەر مانگرتووەکانی پادگانی سەقز بووە.
دوای داگیرکرانی شارەکانی کوردستان ئەندامی دەفتەری مامۆستا شیخ
عیزەدین حوسەینی بووە.
ساڵی  1982وەکوو نوێنەری مامۆستا سەفەر بۆ ئورووپا و رۆژهەاڵتی
ناوەراست و گەیاندنی پەیامی مامۆستا بۆ کەسانێکی زۆر لەوانە یاسر
عرفات لەبەیرووت و پاپ لەواتیکان.
ساڵی دواتر لەگەڵ مامۆستا شیخ عیزەدین حوسەینی سەفەری بۆ
ئورووپا کردوە و لەم سەفەرانەدا بەوردی باروودۆخی کوردستان بۆ رای
گشتی باسکراوە.
ساڵی  1984چووتە ناو ریزی کۆمەڵەوە و نزیکەی دەساڵ کاری لە
نوێنەرایەتی کۆمەڵە لەدەرەوەی واڵت کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە125 :

ئەحمەد ئەمین پۆاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091039089457
خەڵی کوردستانی باکوورە و سەرۆکی کەمە نەتەوەیی ئەرمەنییەکانه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە126 :

ئەحمەد بکر ئەحمەد سوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291996
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە127 :

ئەحمەد تۆڵون ،لە شاری رێس .
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093011100628
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە128 :

ئەحمەد تەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140925160540116414
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد

بابەتی ژمارە129 :

ئەحمەد جەمیل پاشای دیاربەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081420312189162
(1837-1902).باوکی قاسم جەمیل پاشا و باپیری ئەکرەم جەمیل پاشا
و قەدری جەمیل پاشای دیاربەکری لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی هێڤی
کورد و گۆڤاری رۆژی کورد لە  .1913ئەم وێنەیە لە ساڵی  1886گیراوە.
ئۆرژینالی ئەم وێنەیە له ئەرشیفی پەروینی ئەکرەم جەمیل پاشای
دیاربەکری وەرگیراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە130 :

ئەحمەد دەنیز
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031605342324
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ئەندامی کۆنسەی ناوەندیی پەکەکە و وتەبێژی پارتیا کارکەرێن
کوردستانێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە131 :

ئەحمەد رەجەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101616221410122
وەرزشوان و سیاسەت مەدار و نڤیسکار
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

💪وەرزشەوان
چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە132 :

ئەحمەد زڕگۆشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070123403276871
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بەڕێوەبەری ناحیەی سەعدییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە133 :

ئەحمەد سەید محەمەد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006261530124522
یاریدەدەری جەالل تاڵەبانی بۆ پەیوەندییە ئاینییەکان
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە134 :

ئەحمەد شکور ئیبراهیم گللی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230920133698
رۆژی لەدایکبوون :دووز 1974/4/1
دەچووی پەیمانگەی تەکنیکی بەغدا -بەشی کارەبا.
فەرمانبەر لەفەرمانگەی کارەبای دووز.
جگە لەزمانی دایک ،هەردوو زمانی عەرەبی و تورکمانی بەباشی
دەزانێت ،هەروەها زمانی ئینگلیزیش.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سەاڵحەدین -
تکریت بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە135 :

ئەحمەد شەریف عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902272222361471
ئەحمەد شەریف عەلی لەدایکبووی ساڵی  1942زلەزانکۆی بەغدا بروانامەی بەکالۆریوسی لەیاسا وەرگرتووەلەزانکۆی سەاڵحەدین بروانامەی بەکالۆریۆسی لەزمانو ئەدەبی کوردی وەرگرتووەلەزانکۆی سلێمانی بروانامەی ماجستێری لەزمانو ئەدەبی کوردی بەدەستهێنایەلەزانکۆی کۆیە خوێندنی دکتۆرای تەواوکردووە .ئێستا متفرغە بۆنووسینی نامەی دکتۆراکەیلەسەر ئەنفال
لەدوای راپەرین لەتەشکیالتی یەکەم حکومەتی کوردستان پۆستی جێگری وەزیری ناوخۆیپێسپێرراوە.
ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان خولی یەکەم بوو.سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە136 :

ئەحمەد عەبدوڵاڵ رەزا  -ئەحمەد عەسکەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107155134992
•ساڵی  1956لەگوندی عەسکەری سەر بە شارەدێی ئاغجەلەر لەدایکبووە.
•خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لە کەرکوک تەواوکردووە.
•کۆلێژی ئەندازیاری لەزانکۆی سلێمانی تەواوکردووە.
•سااڵنی  1990 -1980پێشمەرگەی (ی.ن.ک) بووە.
•سااڵنی  2000 -1990لە بەریتانیا ژیاوە و لەو ماوەیەدا ماستەری لە ئەندازیاری مەدەنی لەو واڵتە
بەدەستهێناوە.
• 2003-2000مامۆستا بووە لە کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆی سلێمانی.
•لەساڵی  2003ەوە تا ئێستا لەسەر لیستی برایەتی ئەندامە لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە137 :

ئەحمەد عەبدوڵاڵ زەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241310561885
ساڵی لەدایکبوون1944:
دەرچووی :کۆلیژی زمان زانکۆی بەغدا
دانیشتووی :دهۆک
کار :بەرپرسی رێخستنەکانی  YNDKلەدهۆک ،نووسەر و رۆژنامەنووس
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە138 :

ئەحمەد عەزیز تالیب حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182303103527

141

ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1970 /کەرکوک
بڕوانامە /دبلۆم
پسپۆڕی /سیاسەت و کارێ رێکخراوەییو راگەیاندن
باڵوکراوەو نووسین /بواری سیاسیو مەلەفی کەرکوک لەوبارەیەوە
خاوەنێ کتێبێکو چەند لێکۆڵینەوەو نوسینێکە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە139 :

ئەحمەد عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110815505410625
چاودێری سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە140 :

ئەحمەد فاتیح محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012081444139851
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کارگێڕی رێکخراوی ئازادیی الوانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
⚖مافناس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە141 :

ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070709503771843
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە142 :

ئەحمەد میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051408041541
لە زمانی خۆیەوە:
لەساڵی  1946دا لەگوندی 'دۆڵبێشک'ی سەر بەشارۆکە' ناحیە'ی
ماوەت لەدایک بووە .پۆلی دووهەم و پێنجهەمی سەرەتاییشی لەو
شارۆکەیەدا خۆێندووە .پۆلەکانی دیکەی سەرەتایی و نێوەندی و
ئامادەیی لەشاری سلێمانی تەواو کردووە .
لەساڵی  1960وەچووەتەناو ریزەکانی پارتی دیمۆکڕاتی کوردستانەوە ،لە
پایزی ساڵی  1962دا لەگەڵ حەوت ئەحمەد ناوی دیکەدا کەئەوانیش
هەموویان خوێندکار بوون ،بەتۆمەتی کوشتنی سیخۆڕێک گیراوە و ماوەی
سێ حەوتە لە" ئیزیباتخانە' ی سلێمانی کەئەوکاتەبە' قەسسابخانه'
ناوبراوەلەژێر لێپرسینەوەدا بووە .دوای سێ حەوتە لەگەڵ ئەحمەد
ناوەکانی دیکەدا ،رەوانەی بەندیخانەی سلێمانی کراوەو لەدوای یەکەم
کوودەتای بەعسییەکان ساڵی 1963و لەسەردەمی ئاخاوتنەکانی نێوان
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رژێمی بەعس و سەرکرداێتی شۆڕشی کوردستاندا ،ئازاد کراوە ،وەلێ
بەهۆی ئەو دەستگیرکردنەیەوەساڵێک خوێندنی لەدەست داوە.
دوای تەواکردنی خوێندنی ئامادەیی لە ساڵی  1967دا ،لەزانکۆی بەغدا،
لەکۆڵێجی کشتوکاڵی وەرگیراوەو لەساڵی  1971دا بەکالۆریۆسی
لەزانستی کشتوکاڵدا وەرگرتووە .لەسەردەمی دانیشگاشدا لەنێو
ریزەکانی پارتیدا چاالک بووەو دوای رێککەوتنی یازدەی ئازار،
بووەتەئەندامی ناوچەی بەغدای پارتی دیمۆکڕاتی کوردستان و لەهەمان
کاتیشدا وەک نوێنەری پارتی' ئەندامی لیژنەی بەڕێوەبەراێتی تەعاونیاتی
زراغی غێڕاق' بووەهەتا کۆتایی ساڵی  .1973لەکۆتایی ساڵی  1973دا
لەرێگای پارتی دیمۆکڕاتی کوردستانەوەزەمالەی خوێندنی دکتۆرای
لەواڵتی رۆمانیا وەرگرتووە.
لەڕۆمانیاش بەرپرسی رێکخراوی پارتی دیمۆکڕاتی کوردستان بووەهەتا
ساڵی  1975و نووچهێنانی شۆڕشی کوردستان .لەوێ بەدواوەپەیوەندی
لەگەڵ پارتیدا پچڕاوە.
لەمانگی ئابی ساڵی  1975دا بەشداری لەکۆنفڕانسی 'خوێندکارانی
کورد' لەئەوروپا کردووە .لەسەروبەندی ئەو کۆنفڕانسەداو
لەکۆبوونەوەیەکی سەربەخۆی دەستەی رۆمانیا کەبریتیی بوون لە
'جەببار سابیر و ئیبڕاهیم شێخ ئەحمەد -ناسراو بەبلەڕەش و ئەحمەد
میراودەلی' لەگەڵ بەڕێزان ' جەالل تاڵەبانی و نەوشیروان مستەفا' دا،
ئەحمەد میراودەلی بەچەند مەرجێک ،بڕیار دەدات لەگەڵ یەکێتیدا کار
بکات و هەر لەو کۆبوونەوەیەشدا بەرپرسیاریێتی رێکخراوی یەکێتی لە
رۆمانیا وەردەگرێ .وەلێ دوای ئەوەی یەکیێتی مەرجەکان ناباتەسەر و
بەتایبەتیش دوای روداوەکەی هەکاری واز لەیەکێتی دەهێنێ و بێ الیەن
دادەنیشێ.
لەمانگی مارتی ساڵی  1978دا بەرگری لەتێزەی دکتۆراکەی دەکات و
تیایدا سەرکەوتوو دەبێت .دوای تەواوکردنی خوێندن وەک پەناهیندەیەکی
سیاسی خۆی دەگەیەنێتەواڵتی ' نەمسا' و لەکامپی' تڕایسکرخن' ی
نزیک شاری 'ڤیێننا' خۆی دەگرێتەوە .لەوێشەوەداوای کۆچکردن بۆ واڵتی '
کەنەدا' دەکات و خۆشبەختانەبەئاسانی پڕۆسەی کۆچکردنەکەی
بەڕێوەدەچێت و لە 1979 /7/25دا ،دەگاتەکەنەدا.
لەسەرەتاوەلەکارگەیەکی شیرەمەنی' تاوتوێکردنی شیر' کارێکی نزیک
لەبوواری زانستەکەی خۆیدا دەدۆزێتەوەو تیایدا دەمێنێتەوەهەتا داخستی
کارگەکه .دوای داخستنی کارگەکەلەدەزگای پەروەردەی شارەکەی تیایدا
دەژی" کیتچنەر" دەستبەکار دەبێ هەتا خانەنشێنکردنی لەرۆژی /8/21
 .2009دا.
ئەحمەد میراودەلی لەساڵی  1977دا ،هاوسەرگیری لەگەڵ کیژێکی
رۆمانی بەناوی' ئانا' دەبەستێ و سێ کچیان هەیە.
سۆزان :ساڵی  1981لەدایک بووەو بەکالۆریۆسی لەرۆژنامەگەریدا
بەدەست هێناوە ،بۆ چەند رۆژنامەو گۆڤاری کەندایی کاری کردووەو چەند
بابەتێکیشی لەسەر کورد و ئەنفال و ژنی کورد لەگۆڤار و رۆژنامەکانی
کەنەدایی و ئەمەریکاد باڵوکردۆتەوە .هەندێک لەنووسینەکانیشی
وەرگێڕاونەتەسەر زمانی کوردی و لەهەفتەنامەی میدیا و رووداودا
باڵوکراونەتەوە.
سەیران :ساڵی  1982لەدایک بووەو ئێستا نەخۆشەوان '' nurse
ەلەخەستەخانەیەکی شاری تۆڕۆنتۆ و لەهەمان کاتیشدا خوێندکاری
ماستەرەلەنەخۆشەوانیدا.
پەیمان :ساڵی  1985لەدایک بووەو دیپلۆمی بەڕێوەبردنی شانۆی هەیەو
ئیستاش خۆیندکارەلەدانیشتگای ' ولفرێد لۆریێر' لە شاری کیتچنەر بۆ
بەدەستهێنانی بەکالۆریۆس لەسینەماتۆگڕافیدا.
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ئەحمەد میراودەلی؛ ناو بەناو لەرۆژنامەو گۆڤارەکانی کوردستان و
سایتەئەلێکتڕۆنییەکاندا ،لەسەر بابەتی جیاواز دەنووسێ.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئەحمەد میراودەلی سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی خۆی لە 2009-09-03
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە143 :

ئەحمەد مەجید حەیدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216000047762
لە ساڵێ  1973لەدایکبووە.
لەدوای  1984بۆتە پێشمەرگە لە ریزکانی چواری بەتالوێنی گەرمیانی
حزبی شیوعی عێراق.
2004بۆتە کارگێری مەحلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان.
بەرپرسی ناوەندی چاکی گەرمیانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە144 :

ئەحمەد مەال غەفور شێخ پاڵەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110413250888045
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە145 :

ئەحمەد نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112314004973842
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
تورکومانی
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە146 :

ئەحمەد نەسروڵاڵهی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614342133036
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ئەندامی کۆمیتەی باکووری دانمارکی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە147 :

ئەحمەد هەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200811051158268
شاعیر و نووسەری پایەبەرزی کورد ،ساڵی  1922لە سلێمانی
لەدایکبووە .ساڵی  1941بووە بە مامۆستا لە قوتابخانە سەرەتاییەکاندا،
لە کۆتایی چلەکاندا لەسەر هەڵوێستی سیاسی لە وەزیفە دەرکراوەو
چەند جارێک تووشی زیندان و دوورخستنەوە بووە .ساڵی  1957کۆمەڵێک
شیعری بەناوی (رازی تەنیایی)یەوە بەچاپ گەیاندووە ،ساڵی 1959
لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی تردا "کۆمەڵەی ئازادی ژیانەوەی یەکێتیی کورد-
کاژیک"یان دامەزراندووەو هەر خۆیشی بووە بە بەرپرسی یەکەمی،
سەردەمێک ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی ناوەندی یەکێتیی
نووسەرانی کورد بووەو سەردەمێکیش سەرۆکی لقی سلێمانی بووە،
ساڵی  1963پەیوەندیی کردووە بەشۆڕشی کوردستانەوە ،ساڵی 1966
لە سەردەشت لەالیەن دەزگای موخابەراتی ئێران (ساواک)ەوە دەستگیر
کراوەو لەگەڵ بەربوونیدا گەڕاوەتەوە بۆ کوردستانی عێراق ،پاش
رێکەوتننامەی 11ی ئازاری  ،1970ساڵی  1974-1973لە کۆلیجی ئادابی
زانکۆی سلێمانی مامۆستای موحازیر بووە .لەگەڵ هەڵگیرسانەوەی
شەڕدا ،ساڵی  1974دیسانەوە پەیوەندیی کردووە بەشۆڕشەوە ،پاش
هەرەسهێنانی شۆڕشی ئەیلوول ،لەئێران ئاوارە بووە تا ساڵی ،1979
ساڵی  1979شەڕی نێوخۆ نائومێدیی دەکات و بڕیاردەدات بۆ پاراستنی
هەڵوێستی سەربەخۆی خۆی ،بگەڕێتەوە بۆ سلێمانی ،لەگەڵ بااڵگرتنی
دڕندەیی بەعسدا ،جارێکی تر لەساڵی 1988دا پەیوەندی کردۆتەوە بە
شۆڕشی کوردستانەوەو بۆ ماوەیەک بووە بە سکرتێری گشتیی پارتی
سوشیالیستی کورد (پاسۆک) .ساڵی  1989وازی لە پاسۆک هێناوەو
وەکو کەسایەتییەکی سەربەخۆ لە ریزی شۆڕشدا ماوەتەوە تا راپەڕینی
 ،1991ساڵی  1992لە لەندەن نیشتەجی بووەو هەر لەوێش
لێکۆڵینەوەکەی لەسەر (کێشی عەرووز لەشیعری کوردیدا) ،تەواوکردووە.
پاش رووخانی رژێمی بەعس گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان و ساڵی 2004
لێکۆڵینەوە عەرووزییەکەی بەچاپ گەیاندووە .بەهۆی ژیانی پڕ لەئاوارەیی
و دەربەدەرییەوە ،گەلێک لێکۆڵینەوەو دەقی ئەدەبی و هونەریی فەوتاون و
رووناکییان نەدیوە .رۆژی  2006\10\29لەماڵەکەی خۆیدا لەسلێمانی
کۆچی دوایی کردووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەحمەد هەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە148 :

ئەحمەد کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061413165613189
ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە149 :

ئەحمەدی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121154938448
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کوڕی خوالێخۆشبوو قازی عەبدولکەریم لەبنەماڵەی قازییەکانم .ساڵی
1936ی زایینی (1315ی هەتاوی) لەدایکبووم .خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندیم لەمەهاباد و تەورێز تەواوکردووەو پاشان لەزانستگای تاران
بەشی دەبیری لەڕشتەی زمان و ئەدەبیاتی ئینگلیزیدا بەدەرەجەی
لیسانس کۆتاییم بەخوێندن هێناوەو بوومەتەمامۆستای زمانی ئینگلیزی
لەدەبیرستانەکانی بۆکان و مەهاباد .سەرەتای دەستبەکاربوونم لەکاری
دەرسگوتنەوەدا دەگەڕێتەوەبۆ ساڵی ).1338( 1960
ساڵی 1342ی هەتاوی ( )1964بەهۆی هەڵسووڕانی سیاسی لەحیزبی
دێموکراتی کوردستان دا کەوتمەزیندان و بۆ ماوەی سێ ساڵ و نیو
لەبەندیخانەدا راگیرکرام .کاری وەرگێڕانی رۆمان و بابەتی ترم لەزینداندا
دەستپێکرد و یەکەم کارم لەم بەستێنەدا وەرگێڕانی رۆمانی Deep is the
( nightشەو بێ پایانە) بەقەڵەمی جەیمز وێالرد James Welard
نووسەری ئەمریکایی ،بوو کەزۆر زوو بەیارمەتی خوالێخۆشبوو محەمەدی
قازی لەچاپ دەرچوو.
نێوبراو کاری گەورەی وەرگێڕانی کتێبێ بەناوبانگی "دانکی شووت"ە کە
زۆر بە شێوەیەکی زانستیانە و لێهاتوویانە کردوویە بە کوردی و ئێستا لە
کوردستانی ئازاددا کەوتووەتە بەردەستی خوێنەران.
رۆژی  2015-06-07کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :بەرنامەی رامان لە تەلەڤزیۆنی تیشک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە150 :

ئەحمەدی قەواموسەلتەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042811555457102
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە151 :

ئەحمەدی نەقشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010115063121355
لە ساڵی  ،1946لە شاری سەردەشت لە دایک بووه 32 .ساڵە کە
ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانه .بە کردەوە زیاتر کادری کۆمیتەی
شارستانی سەردەشت و رەبەت بووە و پاشانیش لە بەشی
پێوەندیەکانی دەرەوە لە شاری سلێمانی خزمەتی کردوه .ساڵی 1986
دەگەڕێتەوە بنکەی دەفتەری سیاسی و هەتا ساڵی  1994کادری
کۆمیسیۆنی ماڵی بووه .ئێستاش ماوەی  15ساڵە کە لە واڵتی نۆڕوێژ
گیرساوەتەوه .
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە152 :

ئەدیبە عوسمان عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791482
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە153 :

ئەرسەالن ئولوداگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402221526120767
كاندیدای ژمارە  187لەسەر لیستی پارتی كۆمۆنیستی فینلەندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە154 :

ئەرسەالن بایز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070710162589671
لەساڵی  1950لەگوندی کاریتانی سەر بەناحیەی دیبەگەی پارێزگای
هەولێر لەدایکبووە ،بەکالۆریۆسی لە زمانی کوردی لە زانکۆی بەغدا
تەواوکردووە ،لە ساڵی  1970دا پەیوەندیکردووە بە کۆمەڵەی مارکسیی
لینینی کوردستانەوە ،لە ساڵی  1974بۆ ساڵی  1975بووە بە پێشمەرگە
لە شۆڕشی ئەیلولدا.
لە ساڵی  1975دا لەگەڵ خاڵە شیهاب و جەعفەر و چەند
سەرکردەیەکی دیکەی کۆمەڵەدا لەالیەن رژێمی بەعسەوە زیندانیکراوەو
تا ساڵی  1978لە زینداندا بووە ،ساڵی  1979پاش ئەوەی ئازاد دەکرێت،
دەچێتەوە بۆ خەباتی شاخ و دەبێتەوە بەپێشمەرگە تا راپەڕینە مەزنەکەی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان.
پاش راپەڕینە مەزنەکەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ،لە چەندین
دەزگای جیا جیای یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا کاریکردووەو چەندین
رۆڵ و بەرپرسیارێتی بینیووە ،لەوانە (لێپرسراوی مەکتەبی راگەیاندن و
مەکتەبی رێکخستن) و چەندین بەرپرسیارێتی دیکەی بینیوە.
ساڵی  1992یەکەم سەرنووسەری رۆژنامەی کوردستانی نوێ بووە کە
رۆژنامەیەکی رۆژانەیە ،لەیەکەم کۆنگرەی یەکێتیی نیشتمانیی
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کوردستانیشدا لە ساڵی  1992دا بە ئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێردرا.
ساڵی  1993تا ساڵی  1996لێپرسراوی مەڵبەندی رێکخستنی هەولێر
بووە ،پاشان بۆ ماوەی  10ساڵ لێپرسراوی مەکتەبی رێکخستن بووە،
هەر لە سااڵنی نەوەدەکاندا چەند ساڵێک وەزیری پەروەردە بوو.
ساڵی  2000بڕوانامەی ماستەری لە زانکۆی سلێمانی بەدەستهێناوە،
ساڵی  2003ش لە ئەدەبی کوردیدا بڕوانامەی دکتۆرای لە هەمان زانکۆ
بەدەستهێناوە ،هەروەها ئەندامی خولی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان
بووە ،ماوەی  2ساڵیش جێگری سەرۆکی پەرلەمان بووەو لە دانیشتنی
رۆژی  2012/2/15بە سەرۆکی نوێی پەرلەمانی کوردستان هەڵبژێردرا.
توێژینەوەو بەرهەمەکانی
1راپەڕینی ئاگری -وەرگێڕان.2فاشیزم.1988 -3راگەیاندنی شۆڕش و بزووتنەوەی شیعری کوردی.2001 -4رۆژانی سەخت.5سیمای شیعری کوردی دوای راپەڕین.2003 -6پرۆسترۆیکا.2005 -7پێگەی سیاسی کورد لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.2008 -8دەیان وتارو لێکۆڵینەوە لەڕۆژنامەکان.9سەمای دۆلفینەکان.2011 -تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
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 ژمارە155 :

ئەرسەالن یارئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150222141602119431
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە156 :

ئەرکان دارا رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275738
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە157 :

ئەزهار ئەحمەد مەهدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211138103568
ساڵی  1966لەدایکبووە ،کۆلیژی یاسای لە هەولێر تەواوکردووە و چاالکی
بواری ئافرەتانە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە158 :

ئەژی جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021810361222161
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە159 :

ئەژین ئەحمەد خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292241
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە160 :

ئەژین رەزابی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271229581446
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ئەندامێکی چاالک و هەڵسوراوێکی بە ئەزمونی نێو یەکیەتی الوانی
دیموکراتی کوردستانی ئێرانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە161 :

ئەسعەد ئەردەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=200907151221091830
لەدایکبووی ساڵی 1948ی شاری سنەیە .دکتۆرای لە بواری مافی
نێودەوڵەتیدا هەیە و مامۆستای زانکۆیە لە تاران .ئێستا دانیشتووی شاری
تارانە و سەرۆکایەتی کۆمەڵەی کوردەکانی دانیشتووی تارانی لە
ئەستۆیە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە162 :

ئەسعەد عەدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072119162906
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە163 :

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

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە164 :

ئەشرەف هاشمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715215075370
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سکرتێری گشتی پارتی ناسێۆنالیستی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە165 :

ئەفسەر محەممەدی (لەیال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703000611124705
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە166 :

ئەمجەد مەحمود ئیسماعیل بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182313373531
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە167 :

ئەمیر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051142572808
لە ساڵی  1967لەدایکبووە ،لەرێکخراوی چەپ وکۆمۆنیستی سیاسیی و
جەماوەریی جیاجیادا چ لەکوردستان و چ لەدەرەوە کاری کردووە .لەساڵی
 1989کۆلیژی ئەندازیاریی تەواوکردووە ،لەساڵی 1993وە لەهۆڵەندا
دەژی و وەک ئەندازیار کاردەکات و لەهەمان کاتیشدا لەپارتیێکی
سیاسیی هۆڵەندیدا ئەندام و هەڵسوڕاوە .هاوسەرو  2منداڵی هەیە.
سەرچاوە :ئاسۆ عوسمان  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە168 :

ئەمیری قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081201230251551
لەزمانی خۆیەوە:
ناوم ئەمیر و پاشناوم قازی یە .لەبنەماڵەی قازیەکانی مەهابادم،
لەساڵی 1938ی زاینی لەدێیەک بەنێوی حاجیاوا لەدەوروبەری مهاباد
لەدایک بووم .ساڵی وابزانم  1946چوومەبەر خوێندن ،دەورانی خوێندنم
لەشارەکانی بۆکان ،مهاباد ،تەورێز و تاران بوە.
لەتاران لەزانکۆی حقوق خوێندومەو ئەو ماوەیەش کەلەدەرەوەی واڵت
بووم ،لەزانستگەکانی ستوکهۆڵم و ئوپساال لەبەشی زمان خوێندومە.
لەسەرەتای منداڵییەوە -کالسی  3و  4ی سەرەتایی -کەوتومەتێکۆشانی
سیاسییەوەو رەگەڵ یەکیتی الوانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کەوتووم و تا ساڵەکانی 1984ی زایینی تێکۆشانم دەگەڵ حیزبی
دێموکراتی کوردستان بووە .لەساڵی  1984وەلەحیزبی دێموکراتی
کوردستان دا نەماوم ،هاوڕێ دەگەڵ گشتەبرادەرێکی دیکەی هاوفکر و
هاوبیر هەر لەو ساڵەدا ،رێکخراوی سیاسی سەربەخۆخوازی خۆمان
بەنێوی بەرەی یەکگرتووی دێموکراتی کوردستان پێک هێناوە ،ئەو
رێکخراوەیەپاش چەند ساڵ تێکۆشان لەیەکەمین کۆنگرەی خۆیدا لەساڵی
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1990ی زایینی نێوی گۆرا و بوو بەپارتی سەربەخۆیی کوردستان و لەو
کاتەوەتا ئێستاش دەگەڵ ئەو پارتییە لەکاردام.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە169 :

ئەمیرە گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727024100124925
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە170 :

ئەمین ئیرماک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140401230039100380
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە171 :

ئەمین حەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303492266
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە172 :

ئەمین داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101919190410153
جێگری پارێزگاری سەاڵحەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە173 :

ئەمین مەحمود حەمە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081815105460725
سەرۆکی بزووتنەوەی جووتیارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە174 :

ئەمینە زکری سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791489
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە175 :

ئەمەل جەالل محەمەد سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212141453645
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ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1965 :سلێمانی.
شوێنی نیشتەجێبوون ...سلێمانی
بڕوانامە :دبلۆم لەبواری پەروەردە -بەکالۆریۆس لەزانستە رامیارییەکان
لەزانکۆی سلێمانی.
باری خێزانی :خێزاندار.
بواری رێکخستن :
لەساڵی  1982پەیوەندیی کردووە بەڕێکخستنەکانی یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان و پلەکانی رێکخراوەیی بڕیوەو ئێستا ئەندامی
مەکتەبی رێکخراوە دیموکراتییەکانە و لێپرسراوی بەشی کچان و ژنانە
لەمەکتەب.
بەشداریی چەندین خولی راهێنان و وشیاری رێکخستنی کردووە.
بەشداریی کۆنگرەی دووەمی کردووەو ئەندامی کۆنگرە بووە.
بەشداری یەکەم کۆبوونەوەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانی
عیراقی کردووە.
ئەندامی لیژنەی باالی ئامادەکاری کۆنگرەی (ی.ن.ک) بووە.
ئەندامی لیژنەی ئامادەکاری پلنیۆم (ی.ک.ک).
بەشداری خولی راهێنانی سۆسیال دیموکرات لەوالتی سوید.
سەرپەرشتی داڕشتنی ( )5کۆنفرانسی ناوچەیی لەهەرێمی کوردستان
کردووە لەسەر بەهێزکردنی پێگەی ژن لەناوەندەکانی بڕیار.
بواری رێکخراوەیی و کۆمەڵی مەدەنی:
شانبەشانی کاری سیاسیی لەساڵی  1994کەسی سەرەکی بووە
لەدامەزراندنی رێکخراوی النەی منداالنی کوردستانkcn.
ئەندامی تۆڕی هاوبەشی رێکخراوەکانی ژنان و کۆمەڵی مەدەنیی.
نوێنەری تۆڕی مافەکانی منداالنی عیراق بۆماوەی ( )4ساڵ.
بەشداری دانانی کتێبی پرۆگرامەکانی مافی مرۆڤ بووە بۆ هەردووقۆناغی (سەرەتایی و ناوەندیی) بە بەشداری وەزارەتی پەروەدرەو
رێکخراوی  npaکە ئێستا لەخوێندنگەکان و قوتابخانەکان دەخوێنرێت.
بەشداری دانانی کتێبی (رێبەری مامۆستا) بۆ پرۆگرامی خوێندنی مافی
مرۆڤی کردووە بۆ قۆناغی (سەرەتایی و ناوەندیی) لەگەڵ وەزارەتی
پەروەدەو رێکخراوی(npa).
بەشداریی لەچەندین پرۆژەو داڕشتنی بەرنامە کردووە لەگەڵ
رێکخراوەکانی ) (ndi- iri- uneief- scuk- npaو رێکخراوە ناوخۆییەکانیش.
ئەندامی گروپی ریفۆرمی پەروەردەیی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە.
راهێنەر لەبوارەکانی (مافی مرۆڤ و مافی منداڵ و ژنان ،کاری
رێکخراوەیی بەشداری سیاسی) لەوبوارەدا چەندین محازەرەو (work
)shopی بەئەنجامگەیاندووە لەسەرئاستی هەرێمی کوردستان.
خولی راهێنان:
بەشداریکردووە لەچەندین خولی راهێنان لەناوەوەو دەرەوەی والت
لەڕووی (دانانی پالنی ستراتیجی -مافی مرۆڤ و مافی منداڵ ،چاودێریی
و هەڵسەنگاندن ،دەستنیشانکردنی کاریگەریی پرۆژەو بەرنامە -پەیڕەوو
پرۆگرامکردنی مافی منداڵ -تۆڕبەندی -بەشداری سیاسی لەڕێی
پارتەکەی و رێکخراوەکانی )(unops- icsp- uncief- suk- iri- ndi
لەناوەوەو دەرەوەی والتی ئوردون -لوبنان -سوید).
شارەزایی و ئەزموون:
وانەبێژ لەبوارەکانی (مافی منداڵ و مافی مرۆڤ و ژنان و کاری
رێکخراوەیی و بەشداری سیاسی).
داڕشتنی بەرنامەو پرۆژە.
تۆڕبەندی.
چاودێری و هەڵسەنگاندن.
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چەندین چاوپێکەوتنی تەلەفزیۆنی و رادیۆییی کردووە لەبوارە جیاجیاکانی
(پەروەردەیی ،ژنان ،الوان ،بەشداری سیاسی ...هتد).
سەرپەرشتی داڕشتنی بەرنامەو چەندین کۆنفرانسی کردووە
لەبوارەکانی کاراکردنی سیاسیی پەروەردە (بەرنامەی کۆنفرانسی
دیالۆگ -پرۆژەی کاراکردنی رۆڵی الوان و ژنان) لەئێستاشدا سەرپەرشتی
پرۆژەی (بەهێزکردنی پێگەی ژن لەناوەندەکانی بڕیاردا) ە لەبەشی کچان
و ژنانی مەکتەبی رێکخراوە دیموکراتییەکان.
سوپاسنامەو رێزلێنان:
سوپاس و پێزانینی پێدراوە لەالیەن رێکخراوەکانی منداڵپارێزی بەریتانی،
رێکخراوی میللەتی نەرویجی ،رێکخراوی میرسی کۆری ئەمریکی و
وەزارەتی پەروەدە لەسەر کارو چاالکییەکانی.
خەالتی رێزلێنان لەالیەن (فیدراسیۆنی کۆمەڵەو رێکخراوەکانی عیراق و
کوردستانی پێدراوە لە ().2009/1/7
خەالتی رێزلێنانی بۆ (ژنی چاالک)ی پێدراوە لەالیەن بەڕێوەبەرێتی
رۆشنبیری سلێمانی لەیادی ()8ی مارس .2009
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە176 :

ئەنجوم عەبدوڵاڵ زوهدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082922033389017
یەکەم مامۆستای وەرزش بووە لە سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە177 :

ئەنوەر تەها یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391909
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە178 :

ئەنوەر حمەشریف محەمەدامین یەحیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891757
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە179 :

ئەنوەر رەمەزان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892195
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە180 :

ئەنوەر ساڵح عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591456
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
ساڵ و شوێنی لەدایک بون /سلێمانی – 1962
ئاستی خوێندن :بەکالۆریۆس لەزانستی سیایی دا
پلەی رێکخراوەیی /کارگێری مەلبەندی ( )1ی رێکخستنی سلێمانی
ساڵی  1979پەیوەندیم کردوە بەریزەکانی یەکێتی نیشتیمانی
کوردستانەوە
ساڵی  1984بومەتە پێشمەرگە لەمەلبەندی ( )1تیپی ( 579ی
سەرگرمە تامانگی 1988/7
لەدروست بونی شانە چەکدارەکانی پێش راپەرینی  1991بەشداریم
کردوە
لەساڵی  1991وەلەمەڵبەندی ( )1ی رێکخستنی سلێمانی کار دەکەم
پلەکانی (کارگێری کۆمیتە -ئەندامی مەڵبەند -کارگێری مەلبەند) م بڕیوە
بەهەڵبژاردن
بەشداریم لەچەندین خولی کادران لەبواری سیاسی و ئیداری و
راگەیاندندا کردوە
بەشداری خولێکم کردوە لەواڵتی (سوید) لەسەر (سۆشیال دیموکرات)
سەرنوسەری گۆڤاری (نوێبوون) م کەتائێستا ( )19ژمارەی لێ دەرچووە
خاوەنی چەندین نوسین و بابەتم لەگۆڤارو رۆژنامەکاندا
شارەزاییم هەیە لەراگەیاندن و سۆسۆلۆجی سیاسی دا
ئێستاش کارگێری مەڵبەندو لێپرسراوی بەشی روناکبیری مەڵبەندی ()1
ی رێکخستنی سلێمانیم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە181 :

ئەنوەر عەبدوڵاڵ عەبدولڕەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891957
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە182 :

ئەنوەر قادر مستەفا عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391811
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە183 :

ئەوین زیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081108571860645
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ئەندامی کوردیناسیۆنی پژاک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە184 :

ئەڤریم ئاالتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161031039515
نووسەر ،رەخنەگر و پارێزەری مافی مروڤە ،لە روژی  1976/4/15لە شارا
ماالتیا لە دایک بووە ،لە سالی  1994دەست بە کاری روژنامەگەری
کردووە لە روژنامەکانی یەنی پولیتیکا ،دیموکراسی ،ئوزگور باکش،
ئولکەدە ئوزگور گوندەم .پآس بوو نووسەری گوشە لە روژنامەکانی
ئەڤرەنسەل ،بیرگون و ئوزگور پولیتیکا ،پاش لە روژنامەی رادیکال
گوشەیێک هەبوو بە ناوی رادیکال ئیکی ولە کوتایدا لە روژنامەی تاراف
نووسیوە .لە سالی  2003یەکەم پەرتوکی خوی بە ناوی "مایوز بولونمە
هیکایەلەری – چیروکەکانی دابەشبوونی مایوز" ،چاپکرد ،لە سالی 2009
لە گەل دەرهێنەری کورد میراز بەزار سیناریوی فیلمێکی کوردی بە ناوی
من دیت نووسی ،لە هەمان ساڵدا ،خەالتی پرتەقالی زێر پێ بەخشێنڕا،
لە روژی  2010/4/12لە شاری دیاربەکر ،بەهوی نەخوشی پەنجەشێر
گیانی خوی لە دەست دا ،و لە گوندی گولپناری ماالتیا نێژرا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (ئەڤریم ئاالتاش) لە0:56:51 2010-9-16 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە185 :

ئەڤریم بابا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119141617411
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لەساڵی ( )1971دا لەقەزای ڤارتۆی سەر بەپارێزگای (موش) لەباکوری
کوردستان لەدایک بووەو لەساڵی ()1980ەوەلەگەڵ کەسوکاریدا لەبەرلین
دەژی .بابا دەرچووی کۆلیژی دەروونناسی زانکۆی هومبۆلدی بەرلینەو
لەساڵی ()1999و ئەندامی پەڕڵەمانی هەرێمی بەرلینەو لەناو حزبیشدا
ئەندامی کۆمسیۆنی ژنان و کرێکارانی سەر بەپارتی چەپە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
موش
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە186 :

ئەڤین ئیبراهیم فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=200911082123382524
من لە جەلەوال لەدایک بووم و گەورەش بووم لەخێزانێکی گەرمیانی.
باوکم کەسایەتیەک بووە لەکەسایەتیە بەناوبانگەکانی عەشیرەتی
زەنگنە لەناوچەکە .دایکم لەدایکبووی خانەقینە ،کچی مەالسەد
حەکیمی خانەقینیە کەیەکێک بووە لەدامەزرێنەرانی حیزبی هیوای
ئەوکات .باوکم شیوعی بووەو لەسەر سیاسەت  5ساڵ زیندانی بووە.
ئیدی فکری نەتەوەیی و چەپ لەگەڵ پەروەردەکردماندا هەمیشە بوونی
هەیە .بۆ نموونە ،ئێمە کە لەناوچەی تەعریب بووین ،دوو جار تەرحیل
کراوین بۆ ناوچە عەرەبیەکان ،کەچی  11خوشک و براین هەر هەموومان
ناومان کوردیەو بەدەست عەرەبەوە کەگاڵتەیان پێ دەکردین ناڵە ناڵمان
بوو ،کەچی شانازیمان دەکرد بەوەی ناومان کوردیە .واتا ،رەگی فکری
چەپ و ناسیوناڵیزم لەدایک و باوکەوە هاتووە.
لە 87-1986ناوم لەهەولێر دەرچوو لەزانکۆی سەاڵحەدین کولیژی
پەروەردە بەشی بایۆلۆژی .نەمزانیبوو ،ئەو ساڵە سەرتای وەرچەرخانێکی
مێژووی دەبێت لەژیاندا و تاکو ئیمڕۆ شوێنم دەبێت بەهەولێر و گەرمیانی
ئازیز بەجێ دێڵم .لەسەرەتای ساڵی  1986باوکم گیانی لەدەستداو
ئیدی گەرەترین پشتیوان و نزیکترین کەسم لەدەستدا .ئەم رووداوە
کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر دوارۆژ و کەسایەتی من .چونکە ئەو
پشتیوانیەی باوکم دەیکردم چیتر نەماو وەک هەر کچێکی ئەم
کۆمەڵگەیە ،زۆر دەرفەت و دەرگام لێداخرا ،بۆ نموونە ،دووجار دەرفەتی
خوێندنم لەئەورپا بۆ رێککەوت نەیانهێشت بچم گوتیان عەیبە و حەیامان
دەچێت.
لەساڵی  1993ژیانی هاوسەرگیریم پێکهێنا لەگەڵ کوڕێکی هەولێری
خەڵکی گوندێکی الی قوشتەپە بەناوی (خالید عەبدولاڵ ئیسماعیل) .ئەو
کۆلیژی زانستی هەمان زانکۆی خوێندبوو ،هەر لەزانکۆش یەکترمان
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ناسی و یەکترمان خۆشویست .سەرتای  1994کوردیەکەم زۆر خراپ بوو
بەهۆی تەعریبەوە بەاڵم لەهەولێر بووم وردە وردە تێکەاڵوی سیاسەت و
چاالکی کۆمەاڵیەتی دەبووم .هاوسەرم زۆر هانی دەدام و لەباوکم زیاتر
پشتیوانی دەکردم .ئەو کات حیزبی پارتی کاری سەربەخۆی کوردستان
لەحیزبی شیوعی کوردستان جودابوونەوە .خالید لەگەڵ ئەوان بوو
منیشی هاندەدا ماوەیە بچمە ریزەکانیانەوەو هەر لەوێوە بزاوتێکی
ژنانیشمان دەمەزراند .
1994وەک مامۆستای زیندەوەرزانی لەدارەتوو دامەزرام و ماوەی  5ساڵ
مامۆستا بووم .بەاڵم ،لە 1998ئیدی نەمدەتوانی وەک مامۆستا بەردەوام
بم و هەستم دەکرد شوێنی من لەوسیستمەدا نیە بۆیە وازم هێناو دوو
ساڵ لەماڵەوە دانیشتم ،خزمەتی کوڕەکەم هاوسەرو خۆمم دەکردو
رۆژانە  7-5کاتژمێرم بۆ خوێندنەوە هەبوو .لەو سااڵنە هاوسەرەکەم
کۆلیژی یاسای ئێوارانی تەواو کردو منیش جگە لەوەی لەمنداڵیەوە حەزم
بەخوێندنەوە بوو ،باگراوندی مەعریفیم خراپ نەبوو ،بەاڵم لەو دووساڵەدا،
بنەماکانی کۆمەڵناسی و مێژووی ئیسالم و فکرو فەلسەفە ئیسالمی
سیاسیم خوێندەوە .هەر لەوکاتەوە دەستم بە نووسینی وتار کرد .وردە
وردە لەنووسیدا سەرکەوتوو بووم ،و شوێنی خۆمم (وەک ناو نەک پلەو
پایە) لەراگەیاندنی کوردی تایبەت لەهەولێر کردەوە .دوای  2000ئیتر وازم
لەکاری سیاسی و حیزبی هێناو پتر تێگەیشتم کەمن ناتوانم لەسنووری
حیزبێکدا قەتیش بووم .ئەوکات زانیم من کەسێکی ئازادیخوازی لیبرالم
کارم بەحیزب نیە ،بەاڵم تادەهات ژیان سەختتر دەبوو.
ژیانی تەعریب و تواناو سەلیقەی خۆم وایکرد عەرەبیەکی باش بزانم،
سەرەتای نووسینم بۆ عەرەبی بوو بۆیان دەکردم بەکوردی ،پاشان ماوەی
چەند مانگێک لەخەبات (ئەوکات عەرەبی بوو) ستوونێک دەنووسی.
گرفت ئەوەبوو ،تالەکارو پیشەی رۆژنامەنووسی پێشدەکەوتم،
تاگرفتەکانم لەگەڵ بەرپرسە پیاوەکان ی ئەو شوێنانە زۆر دەبوون .
هەر لە  2002کۆلیژی ئەدەبیاتی زانکۆی سەاڵحەدین ئێواران بەشی
کۆمەڵناسی کردەوە .من بەپێچەوانەی تۆ ،پێم وایە خوێندن ئەگەر
ئەکادیمی نەبێت ،جهودێکی زیاتر مەعرفەی کەمتری دەبێت .پێم وایە،
راستە زانکۆکانی ئێمە لەو ئاستەدانین کەبەدڵمان بێت .بەاڵم مرۆڤ
مەبەستی بێت دەتوانێت بنەمایەکی تارادەیەکی ئەکادیمیک بۆ خۆی
دامەزرێنێت .بۆ نموونە ،لەم واڵتەدا مرۆڤ دەتوانێت بەبێ ئەوەی فێری
شت بێت زانکۆیەکو دوان و سێ تەواو بکات ،ماستەرو دوکتۆرا بەدەعوەت
و گاڵتەجاڕی وەرگرێت .بەاڵم ،دەشتوانی کەمێک فێربێت لەزانکۆوە .بۆیە
بەشی کۆمەڵناسیم لەساڵ  2006تەواو کرد.
تاساڵی  2007لەکاری راگەیاندن بەردەوام بووم ،وەکو کادیری راگەیاندن
لە رۆژنامەو گۆڤارو تیڤی کارم کردووە .ئەوە بوو ،ل 2006دا زانکۆی
کوردستان-هەولێر کرایەوە .ئەم زانکۆیە بەسیستمی ئینتەرناشیوناڵ
سەر بەزانکۆیەکی بەریتانی دەخوێنێت و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی
وەزیران سەرپەرشتی دەکات .واتا ،زانکۆیەکی حکومیە ئەهلی نیە.
لەهەمووی گرینگتر ئەوەبوو پرۆفسۆری زۆر بەڕێز د .عەباس وەلی
سەرۆک زانکۆ بوو .واتا ،سیستمی وەرگرتن لەزانکۆی کوردستان وەک
زانکۆکانی دیکە بەحیزبایەتی نەبوو .لە 2007خوێندی بااڵی راگەیاند .بۆ
من و زۆر کەسی دیکە دەرفەتێکی زێڕین بوو کە بەڕێز عەباس وەلی
باجەکەی دا .دەرفەتەکە ئەوە بوو ،بەپێچەوانەی زانکۆکانی دیکەوە تەنیا
پشتت بەتوانای خۆت دەبەستا بۆ وەرگرتن ،ئیدی من کەلەیەکەمەکانی
ئاداب بووم ،لەخەونیشدا لەزانکۆکانی دیکە وەرنەدەگیرام چونکە
نەیەکێتی بووم نەپارتی .ئەگەرچی ئەوکات پۆستم وەرگرتبوو
لەراگەیاندنی پدک ،سکرتێری نووسینی گواڵن بووم بۆ ماوەی  6مانگ.
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کەناوم لەزانکۆ دەرچوو لەخۆشیا باڵم گرت ،بەپشتیوانی هاوسەرم
تاهەتایە لەراگەیاندن بوومەوەو رامگەیاند ،من کادیری راگەیاندن نیم و
ئامۆژگاری هیچ کچەکوردێک ناکەم ئەم کارە بکات چونکە پیاو قۆرخیان
کردووە .رامگەیاند کەلەمەو دوا من وەکو نووسەرو توێژەری کۆمەاڵیەتی
دەنووسم نەک رۆژنامەنووس.
داخی گرانم ،دیسان گەندەڵی و گرفتەکانی حکومەتی هەرێمەکەمان
لێی تێکداین ،عەباس وەلی لەپۆستەکەی البراو ئێمە پڕ گرفت ماینەوە.
بەکورتی ئەوا سی ساڵە گرووپەکەی ئێمە ماستەر دەخوێنین ،هەر دەڵێن
ماوتانە و دەبێ لەئاستی تەلەبەی بەریتانی بن! تەنیا هەفتەیەک پێش
ئێستا توێژینەوەکانمان تەسلیم بەزانکۆ کردو لەوانە نزیک بەکۆتایی 2010
ئەنجامەکان بزانین چونکە کارەکانمان لەبەریتانیا هەڵدەسەنگێنرێن!
ژیانی من لەتەلەبەکانی دیکە سەختتر بوو ،لەقۆناغی یەکەمی زانکۆی
کوردستانم ،بەرووداوێک مالم سووتاو و پاشان ناچار بووم کەم کەمە کار
بکەم لەپاڵی خوێندن .کەمتر لەساڵێک دوای ئەوە هاوسەرم کەنەخۆش
نەبوو و لەتەمەنی خۆشم بوو ،لەچەند چرکەیک جەڵتە لێداو گیانی
لەدەستدا .ئیدی زۆر سەخت بوو ،خوێندن و کارو منداڵێکی  14ساڵی
لەهەولێری پایتەختدا بەتەنیا .بەهەر حاڵ ئەوا کارەکەم  %90تەواو کردووە
و ئێستا هەم فێری ئینگلیزی بووم هەم کۆمەڵناسی ،چونکە تازانکۆیەکی
ئینتەرناشیوناڵ نەبینی نازانی ئەوانەی خۆمان چ وێرانەیەکن.
بابەتی ئیختیساسی من چەند شتێکە:
جێندەرو فێمینیزم
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان
سۆسیۆلۆژیای ئاین.
ناونیشانی لێکۆڵینەوەکەم :بەشداریکردنی ژنان لەحەرەکاتی ئیسالمی
لەهەرێمی کوردستانی عیراق .دیراسەیەکی نەقدی بۆ رێکخراوەکانی
ژنانی سەر بەحیزبە ئیسالمیەکان.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئەڤین ئیبراهیم فەتاح سەبارەت بە ژیاننامەی
خۆی لە 2010-03-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە187 :

ئەڤین خالد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891502
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پارتی دیموکراتی کوردستان
چاالکی کۆمەاڵیەتی
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە188 :

ئەڤین هروری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022512071930537
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە189 :

ئەکرەم ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181340004740
بەرپرسی لقی 22ی پارتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە190 :

ئەکرەم کەریم ئەحمەد  -ئەکرەم میهرداد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002132319143459
ساڵو شوێنی لەدایک بوون1962 /
بڕوانامە /ئامادەیی
پسپۆڕی /نووسەرو رووناکبیر
کاری ئێستا /راوێژکار لە دەزگای چاپو پەخشی سەردەم
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /خاوننی  10کتێبە لە بوارەکانی فکری
سیاسیو دەیەها نووسینو و تارو لێکۆڵینەوەی هەیە لە گۆڤارو رۆژنامەکاندا
چاالکی /ساڵی  1980دەبێتە خوێندکاری کۆلێژی پزیشکی لە زانکۆی
سلێمانی ،ساڵی  2003بۆ  2007راوێژکاری فەرهەنگی بووە لە
ئەنجوومەنی وەزیران ئیدارەی سلێمانی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە191 :

ئەیوب ئەیوب زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715002275362
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە192 :

ئەیوب جومعە جەبار محەمەد داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211549243606
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1978 /دووزخورماتوو
بڕوانامە /دبلۆم
پسپۆڕی /مامۆستا
چاالکی /کاری سیاسی و پێشمەرگایەتی کردووەو بەرپرسی ناوچەی
دووزی سۆسیالیست بووە و بابەتی لە رۆژنامەکاندا باڵوکردوەتەوە و
زمانەکانی کوردی و عەرەبی و تورکمانی و ئینگلیزی بەباشی دەزانێت.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای سەاڵحەدین  -تکریت بۆ هەڵبژاردنی
پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە193 :

ئەیوب رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904230940041723
لە دایکبووی ساڵی 2671ی کوردی ،لە شارە دڵگیر و جوانەکەی بانە لە
رۆژهەاڵتی کوردستانە و هەر لەوێش ،خوێندنی تەواو کردوە.
وەرزشوانێکی لێهاتو لە کۆنگ فۆ توئا دا بووە و هەر لە شاری بانە راهێنەر
و رێزانی ئەم سەبکە وەرزشیە بووە و بۆ الوان و وەرزشوانانی بانەیی و
زۆربەی شارەکانی کوردستان ناسراوە .دایمە حوزوری هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی لە کوردستان بە داگیرکەر زانیوە و کوردستانی بە واڵتێکی
داگیرکراو بە رێبواران و دۆستانی ناساندووە و ئەمە بە گوێی ئیتیالعاتی
رژیم گەیوەتەوە و چەندین جار گیراوە و بە هۆی ناسیاوی لە ناو الواندا و
ترسی وروژانی کۆمەڵگا ،ئیتیالعات دەستی نەچۆتە گرتنی درێژماوەی و
کوشتنی بە ئاشکرای و بۆیە مەترسی لەناو بردن و تێرۆری لە الیەن
ئیتیالعاتەوە زیادی کردووە .دواتر چۆتە ناو ریزەکانی شۆڕش و چەندین
ساڵی تەمەنیی الویی خۆی بۆ خەباتی پێشمەرگانە لە رۆژهەاڵتی
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کوردستان و لە ریزەکانی کۆمەڵەدا تەرخان کردوە و چەندین
بەرپرسیارەتی وەک پێڕسۆنێلی رادیو و لە بەشی راهێنانی وەرزشی لە
حیزبەکەیدا وە ئەستۆ گرتووە .ساڵی  1995وەک پەنابەری سیاسی چۆتە
ئوروپا و نیشتەجێی واڵتی سویس بووە .لەو واڵتە دامەزرێنەری کومیتەی
حیزبی و کادر و لێپرسراوی سیاسی و تەشکیالتی بوە و تا کاتیی
دەست لە کار کێشانەوەی لە حیزبەکەی بەرپرسی کۆمیتەی واڵت بوە.
خاوەنی بیروڕایەکی نەتەوەیی و سەربەخۆییخواز بۆ گەلی کوردستان و
لەم بوارەشدا خاوەنی پێنوسێکی نەتەوەییە و وتارەکانی بە سێ زمانی
کوردی و فارسی و ئاڵمانی لە ماڵپەڕە جۆر بە جۆرە سەربەخۆ و
حیزبیەکانیشدا باڵو دەبنەوە و لەمبوارەدا بۆ زۆر کەس کەسایەتییەکی
ناسراو و بەرچاوە .دواتر یەکێک بوە لەو کەسانەی کە بۆ دامەزڕانی پاڕتی
سەربەستیی کوردستان لە الیەن دامەزرێنەر بەردەوام راوێژی لە گەڵ
کراوە ،و پاشان لە ماوەێەکی کورتدا بۆتە ئەندامی پارتی سەربەستیی
کوردستان و لە یەکەمین کۆنفڕانسی ئەو پاڕتەشدا وەک ئەندامی
سەرکردایەتی هەڵبژێردراوە .پاش ماوەیەک لەو حیزبەش هاتۆتە دەرەوە و
ئێستا وەک چاالکێکی بواری سەربەخۆیی کوردستان و مافی مرۆڤ بە
شێوەی سەربەخۆ و نا حیزبی چاالکە و لە حاڵی حازردا ئەندامی هیچ
حیزبێکی سیاسی نیە ،بەاڵم بەردەوامە لە نوسینی بابەت و وتار بۆ
ماڵپەڕ و گۆڤار و هتدە حیزبی و ناحیزبیەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە194 :

ئەیوب عەبدوڵاڵ ئیسماعیل عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291804
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە195 :

اری محەمەد رشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692180
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە196 :

ازاد وسمان خۆشناو.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192023
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە197 :

ازور جعفر بابکر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091780
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە198 :

اسماعیل عەلی طاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292251
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە199 :

امل میکائیل فائق (شەنگە هاوار کاکەیی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091516
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە200 :

ایمن فواد حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792190
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە201 :

بابەعەلی میهرپەروەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021109049314
ئەندامی پێشووی مەکتەبی سیاسی حیزبی دیموکرات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە202 :

باپیر کامەال سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202220731562
لە  1963لە قەاڵدزێ لەدایکبووە.ساڵی  1985پەیمانگای مامۆستایانی تەواو کردووە.قوتابی کۆلیژی یاسای زانکۆی جیهانە لەهەولێر.ساڵی  1995بووە بەکارگێڕی سیاسی حیزبی پارتی کرێکاران ورەنجدەران.
لەساڵی ()1998ەوە سکرتێری پارتی کریکاران و رەنجەدەرانیکوردستانە ،کەپێشووتر ئەو حیزبە بەناوی بزوتنەوەی جوتیاران دەناسرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە203 :

باخان محەمەد عەلی سەیدسادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391907
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە204 :

بارام رەزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031216432667179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە205 :

بارزان شێخ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123000362687015
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە206 :

بارزان مەال خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251721024521
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە207 :

باریس سۆڵۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052711240785396
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تەمەنی  37ساڵە و کاندیدی پارتی دیموکراتی گەالن (هەدەپە)یە بۆ
هەڵبژاردنەکانی تورکیا و یەکەم پیاوە ،کە بە ئاشکرا هاوڕەگەزبازبێت و
کاندیدیشبێت بۆ پەرلەمانی تورکیا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە208 :

بانۆ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080111125360508
رۆژی  2011-07-22و  67کەسی تر لە دورگەی "ئوت ئۆیە" بەدەستی
پیاوێکی نەرویجی کوژران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە209 :

باهر ساڵح فەقێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991963
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە210 :

بایز میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004192005594168
نووسەر و چاودێری سیاسیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە211 :

برایم عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223418240
دانیشتووی :شنۆ
بەرپرسایەتی :ئەندام
ساڵی مااڵوایی1373 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی خاکەلێوە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4146
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە212 :

برزۆ ئەحمەد ئەمین مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192231
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە213 :

برزۆ مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011811210274905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە214 :

برزۆ مەجید عەبدوڵاڵ یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691732
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە215 :

بروسک ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171028244411
دەیان ساڵە لە تاراوگەی ئەڵمانیا دەژی ،رۆژنامەنووسە و ئەندامی بااڵی
کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستانە لە دەرەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە216 :

بروسک نوری شاوەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=201005311513414340
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە217 :
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بروسکە ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120109253311166
چاالکی نەتەوەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە218 :

بژار داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322534760778
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە219 :

بشار مشیر ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291536
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە220 :

بلند شفیق محەمەد سەعدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191529
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە221 :

بلند مستەفا المختار.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092017
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە222 :

بنار مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402221522120763
كاندیدای ژمارە  39لەسەر لیستی هاوپەیمانێتی چەپ ،چاالكڤانی مەدەنی  -فینالند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
کورد

بابەتی ژمارە223 :

بهار سالم حم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992214
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە224 :

بورهان جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612371558008
باڵیۆزی عێراق لە یۆنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە225 :

بورهان حەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191993
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزبی شیوعی کوردستان
چاالکی سیاسی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە226 :

بورهان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010032235009763
سەرۆکی رێکخراوی یەکێتی پیاوانی کوردستان
سەرچاوەی وێنە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە227 :

بورهان غەلیون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041713154164555
سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتمانی سوریایە ،نێوبراو ئەوەی راگەیاند کە لە
سوریا شتێک نییە بەناوی "کوردستانی سوریا" ،هەروەها فیدراڵی بە
"وەهم" دەزانێو دەڵێت "ئۆتۆنۆمی"یش بۆ گەلی کورد قبوڵ ناکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە228 :

بورهان محەمەد فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211711153644
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون -1962 :کەالر
بڕوانامە :بەکالۆریۆس لەمێژوو -کۆلێجی پەروەردە -زانکۆی بەغدا
باری کۆمەالیەتی :خێزاندارو خاوەن چوار منداڵ
ئەو پۆست و کارانەی کردوویەتی:
مامۆستاو بەڕێوەبەری قوتابخانە
کاری ئازاد
پاش پرۆسەی ئازادی عیراق دامەزرێنەرو بەڕێوەبەری پەروەردەی خانەقین
بووە
بەشداریکردن لەهەڵوەشاندنەوەی پرۆسەی تەعریب لەوشارەدا
بەشداریکردن لەگۆڕینی خوێندن بۆ زمانی کوردی لەخانەقین
ئەندامی ئەنجومەنی شاری خانەقین
ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای دیالە
جێگری سەرۆکی لیژنەی پەروەدرەو فێربوون لەپارێزگای دیالە
بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی پەروەردە (ئیدارەی سلێمانی)-
بەڕێوەبەری گشتی فێرکردنی ئامادەیی و پیشەیی.
کاروچاالکی حزبی و سیاسی:
1978پەیوەندیکردووە بەڕیزەکانی (ی.ن.ک)
1981لەسەر چاالکی سیاسی بڕیاری گرتنی دراوەو بەندکراوە
لەئیستیخبارات.
1982بەشداریکردووە لەخۆپیشاندانەکەی خوێندکارانی شاری سلێمانی.
1983ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری (ی.م.ک) لەگەرمیان و بەرپرسی
مامۆستایانی ناوشار بووو.
1982لەئەمنی سلێمانی گیراوە لەسەرچاالکی سیاسی.
1986لەگەڵ هەڤاڵەکانی تری بڕیاری گرتنیان دەرچووە.
بەپێی ئەو دۆکیۆمێنتانەی دەستی کەوتووەو الی پارێزراوە لەئەمنی دیالە،
سێ جار بڕیاری گرتنی دەرچووە ،بەنهێنی ژیاوە تا ساڵی .1991
1989جارێکی تر بڕیاری گرتنی دراوە لەالیەن ئیستخباراتی عەسکەری.
1991یەکێک بووە لەو کادرانەی سەرپەرشتی راپەڕینی گەلی
کوردستانی کردووە لەگەڵ هاوڕێکانی لەشاری کەالر.
2003بەشداری کردووە لەئازادکردنی شاری خانەقین و جەلەوال.
پرۆژەکان:
بەشداریکردن لەکۆنگرەی پەروەردەیی ساڵی 2007ەوە زۆربەی
پێشنیارەکانم ،دواتر بوو بەکارنامەی وەزارەتی پەروەردە.
نووسینی کتێبێک بەناوی (چەند پرۆژەیەکی چاکسازی لەبواری
پەروەردەییدا).
کردنەوەی چەند بەڕێوەبەرایەتییەک لەدیوانی وەزارەتی پەروەردە
بەناوەکانی (ب .دوا .نموونەیی و ئەهلی -ب.خ .ئێواران).
کردنەوەی سێ دواناوەندیی لەهەریەکە لەپارێزگاکانی کوردستان لەژێر
ناوی (کۆلێجی بەهرەداران) کە تایبەتن بەگرنگیدان بەقوتابی و خوێندکاری
بەهرەمەند.

188

گەشەدان بەسیستمی خوێندنی ئەهلی.
پێگەیاندنی چەندین کادری کارگێڕی لەناو وەزارەتی پەروەردە.
کرانەوە بەڕووی میدیاکان و بوونی شەفافیەت لەکارەکانیدا.
بەشداریکردن لەخولەکان:
خولی ) (ITلەکۆریای باشوور.
خولی پەرەپێدانی خوێندنی زمانی ئەڵمانی لەوالتی ئەڵمانیا.
خولی ئاشنابوون بەسیستمی خوێندنی نموونەیی و ئەهلی و ئێواران
لەوالتی تورکیا.
خولی ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری لەنێوان قوتابخانەیەکی کوردستان و
خوێندنگەکانی سنوری ئەنجومەنی رۆشنبیری بەریتانی لەوالتی تورکیا.
خولی کارگێڕی باال لەسەرئاستی وەزارەتی پەروەردە.
خولی راهێنانی مامۆستایان لەبەریتانیا.
خولی کارگێڕی و گەشەپێدانی مرۆیی لەسلێمانی.
خولی (القیادە واالتێاالت) و خولی (القیادە واالتێاالت المتگورە والترکیز
علی اتخاژ القرارات) لەهەولێر.
خولی ئەکادیمیای پالندانان لەوالتی ئوردون (عەقەبە).
خولی پالنی ستراتیژی لەئوردون (عەممان).
خولی کارگێڕی لەالیەن یونسێف لەئوردون (بحر المیت).
خولی دانانی پالنی خوێندنی پیشەیی لەتورکیا.
دوو خولی دانانی سیستمی خوێندنی پیشەیی لەهەولێر بەهاوکاری
ئەنجومەنی رۆشنبیری بەریتانی.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە229 :

بورهان یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216110044783
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لە ساڵی  1956لە باشووری کوردستان لەدایک بووە.
خوێندنی زانکۆی لە ساڵی خوێندنی  1980-1979تەواوکردووە.
لە ساڵی  1983وە لە والتی سوید نیشتەجێیە.
لە ساڵی  1995بە پلەی دکتۆرا خوێندنی بااڵی لە زانکۆی لوندی سوێد
تەواوکردووه،
لەو کاتەوە خەریکی لێکۆڵینەوە و دەرس وتنەوەیە لە هەمان زانکۆ.
کۆمەڵێ باسی بە زمانی جیا جیا هەیە ،دوایینیان بابەتێکی باڵونەکراوەیە
لە دووتوێی پەرتوکێکدا دەربارەی پرۆژەی گاپ و کێشەی کورد لە تورکیا.
چەندین لێکۆلێنەوەی بە زمانەکانی کوردیو ئینگلیزیو سویدی و عەرەبی
باڵوکردوەتەوەو خاوەنی دوو کتێبی مێژووییەو لە ئەوروپا بەشداری
چاالکی هەبووە لە بوارەکانی کەلتورو دبلۆماسیو کۆمەڵگای مەدەنیو
مافی مرۆڤی کوردو بەشداری چاالکی بزووتنەوەی ریفراندۆم بووە لە
ئەوروپاو یەکێکە لە دامەزرێنەرانی کۆمیتەی سویدی بۆ مافی مرۆڤی کورد
لە سوید ،هەروەها خاوەنی چەندین پرۆژەی سیاسیە بۆ سەرکردایەتی
سیاسی کورد.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە230 :

بڕیار گابار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122315590487108
لەبنەڕەتدا خەڵکی شاری ،سنە،ی خۆرهەاڵتی کوردستانه و لەدوای
دەستگیرکردنی ،عەبدوڵاڵ ئۆجەالن ،لەساڵی  1999دا ،پەیوەندی
بەڕیزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان کردوه و بوەتە گەریال.
لەسەرەتای ساڵی  2000ەوە لەناو پەکەکەدا یەکێک بوە لەدامەزرێنەرانی
پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک) ،دواتریش لەسەرجەم کۆنگرەکانی
پژاکدا بەشداریکردوە و بوەتە ئەندامی کۆردیناسیۆن و رۆڵێکی ئەکتیڤی
هەبوە لەناو ئه و پارتەدا.
لەکۆنگرەی ساڵی ()2010ی پارتی کرێکارانی کوردستاندا ،بڕیار گابار بوە
ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەری کەجەکه و سەرپەرشتی بەشی
رێکخراوە جەماوەرییەکانی کەجەکەی کردوە.
لەدوا کۆنگرەی پارتی کرێکارانی کوردستانیشدا ،گابار بو بەئەندامی
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دیوانی سەرۆکایەتی کۆنگرەی گە
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2013-12-23 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە231 :

بکر حمەسدیق حمەحسێن صبحان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491824
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە232 :

بڵێسە جەبار فەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021305299323
ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە233 :

بۆتان ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020213162333096
رۆژنامەنووس و چاودێری سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە234 :

بۆزان تەکین
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201402454809
ل هساڵ ی) ( 1962لە باکوری کوردستان لە دایکبووه.
لە تە مە ن ی  16ساڵیدا بۆتە گە ریال.
ل هساڵ ی  1980تا  2000زیندانی بووە و دواتر ئازاد بووە و دوای
ئازادبوونی گە راوە تە و ە بۆ شاخ.
ئەندامی سەرکردایەتیی پکک
ئێستا جێگر ی موراد قە رە یالنه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە235 :

بۆکان حسێن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791478
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە236 :

بیار تاهر سەعید دوسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791491
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە237 :

بیرسەل کاتورمان ،لەسەر لیستی پارتی سەوز لە شاری دویسبۆرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093010100625
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە238 :

بیرگوڵ ئوزمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031408571293057
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە239 :

بیژەن قوبادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102711475410530
ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە240 :

بێریڤان ئایماز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080720094389241
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە241 :

بێریڤان ئایماز ،لەسەر لیستی پارتی سەوز لە شاری کوێلن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606092938100622
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە242 :

بێریڤان ئۆنگۆرور
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271321561183
لە ساڵی  1980لە شاری دێرکی باکووری کوردستان لەدایکبووە.لە تەمەنی  5ساڵیدا لەگەڵ خێزانەکەی هاتوونەتە سوێد .جێگری سەرۆکی لقی پارتی چەپی سوێدە لە شاری یێڤال.ئەندامی ئەنجوومەنی شارەوانی هەمان شارە.ئەندامی بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵەی منداڵپارێزانی کوردستان (کۆمەک)ە.پاڵێوراوی پارتی چەپی سوێدییە بۆ پەڕڵەمانی ئەوروپا لە هەڵبژاردنەکانیساڵی  2009دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە243 :

بێریڤان ئەلیف کلچ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140411214236100397
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سەرۆک شارەوانی لە شارۆچکەی کازاڕ لە ناوچەی ئامەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە244 :

بێریڤان رەمزی سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691563
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە245 :

بێریڤان سەلیم شەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061922330767726
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جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای دهۆک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە246 :

بێریڤان عبالکریم مصطفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192232
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە247 :

بێریڤان عەبدولوەهاب عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241343351896
ساڵی لەدایکبوون1984 :
دەرچووی :کۆلیژی ئاداب بەشی مێژوو زانکۆی سەاڵحەددین
دانیشتووی :هەولێر
کار :مامۆستا لەسنوری پەروەردەی هەولێر
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە248 :

بێریڤان محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275736
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی
هەرێم.
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری ڕێکخراوی ژنانی ئازادی کوردستان -
ڕەژاک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە249 :

بێستون فائیق محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691733
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کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە250 :

بێستون محەمەدساڵح مستەفا حەمەساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891759
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە251 :

بێستوون کەمال جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032022450121679
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
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 ژمارە252 :

بێگەرد دڵشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010308524518997
پاڵێوراوی (ی.ن.ک) بۆ خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان
کاندیدی ژمارە 2
ساڵی  1978لەگوندی کەلکانی بناری چیای کۆسرەت لەدایک بووە
ساڵی  2003-2002بروانامەی بەکالوریسی وەرگرتووە لەزانستی
بایولوجی
ساڵی 1984بەهۆی ئەوەی باوکی بۆتە پێشمەرگە لەریزەکانی
(ی.ن.ک)شار بەجێ دەهێڵن و روو دەکەنە شاخ لەسنورەکانی بناری
کۆسرەت و دەشتی کۆیە و سماقۆڵی
لەساڵی1988لەشاڵڕوی ئەنفالەکان ئاوارەی ئێران بوون
ساڵی  1992پەیوەندی کردووە بەریخستنەکانی (ی.ن.ک)
ساڵی  1999-1993کادیری چاالکی خویندکاران و ژنان بووە وە چەندین
پلەی حزبی بەتوانای خۆی وەرگرتووە لەرێکخستن و رێکخراوەکاندا
ساڵی  1999لەدووهەمین کۆنگرەی خوێندکاراندا وەک ئەندامی
سکرتاریەتی خوێندکاران هەڵبژێردرا
ساڵی  2001یەکەم دەنگی کۆنگرەی بەدەست هینا بووم بەجێگری
سکرتێری کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
ساڵی  2003لەدوای تەواو کردنی زانکۆ وەک مامۆستا دامەزراوە لە
سلێمانی وە دواتر لەهەمان ساڵدا گوازراوەتەوە گەرمیان وە لە مەڵبەندی
کەرمیان بووە بە ئەندامی بەشی مەڵبەند بەپلەی کارگێری کۆمیتە
ساڵی  2006لە هەڵبژاردنی مەڵبەندی پشدەر وەک کارگێری مەڵبەند
هەڵبژێرا
ساڵی  2009بووە بە جێگری مەڵبەندی پشدەر
ساڵی  2010لە سێهەمین کۆنگرەدا متمانەی بوون بە ئەندامی
سەرکردایەتی (ی.ن.ک) ی پێ بەخشرا بەبێ کوتا
تا ئێستا بەردەوامە لەکارکردن بەرپرسی مەکتەبی چاودێری و
بەدواداچوونە
خاوەن  21ساڵ خەباتە بەبێ دابڕان
لەخێزانێکی هەژار پەروەردەکراوە باوکی بەر لەپێشمەرگایەتی جوتیار بووە
وە ئێستاش کەم ئەندامی سەنگەرە و خانەنشینە
خێزان دارە و هاوسەرەکەی پیشەی داواکاری گشتیە لە دادگای پشدەر
خاوەنی دوو مناڵە
پاڵێوراوی (ی.ن.ک)ە بو پەرلەمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

200

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە253 :

بێکەس حەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200906011108511784
لە ساڵی  1972لە شەقاڵوە لە دایکبووە.
لە کۆنفرانسی سێیەمی پارتی نیشتمانی کوردستان  PNKلە
 2007/11/9بە سکرتێری پارتی نیشتمانی کوردستان  PNKهەڵبژێردرا .
سەرچاوە :ماڵپەڕێ کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شەقاڵوا
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە254 :

بەختیار بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261634291426
کەمئەندامە و لەساڵی  1959لەشاری سلێمانی لەدایکبووە بەشی مۆسیقای پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی لە بەغدا تەواوکردووە و ئەندامی دەستەی بااڵی رێکخراوی کەمئەندامانی نەرویژە و
سەرۆکی کۆمەڵەی کلتورییە لەشاری ستورین.
ئەندامی لیستی پارتی چەپی نەرویژییە .لە 2007دا بووەتە ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانی
"میتری گاوڵ داڵ".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی کلتووری
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 ژمارە255 :

بەختیار حەمید مەجید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191790
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە256 :

بەختیار خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510072
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە257 :

بەختیار سەعید 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061250459370
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاودێری سیاسی

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە258 :

بەختیار شاوەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042115000175911
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە259 :

بەختیار شەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20090117145416997
لە  1961-08-23لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،لە تەمەنی شازدە
ساڵیدا لەالیەن ئەمنی سلێمانییەوە بۆ ماوەی هەفتەیەک گیراوە ،لە
تەمەنی هەڤدە ساڵییەوە بووەتە پێشمەرگەی پاسۆک .ساڵی 1980
چووەتە هۆڵندا .ئەندامێکی چاالک و پلەبەرزی پاسۆک بووە .چەندین
نووسین و وەرگێڕانی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە260 :

بەختیار عەبدولڕەحمان فەتاح عصام الدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991771
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە261 :

بەختیار عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322534760777
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە262 :

بەختیار مستەفا قادر ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692179
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە263 :

بەختیار مەحمود شەوکەت زەنگنە  -بەخەی شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241306211882
ساڵی لەدایکبوون1956:
دەرچووی :کۆلیژی بازرگانی بەشی ژمێریاری زانکۆی سلێمانی
دانیشتووی :سلێمانی
کار  :سیاسەتمەدار
نێوبراو سااڵنێکیش ئەندامی پاسۆک بووە و لە کۆنگرەی یەکەمی پاسۆک
لە ساڵی  1991لە قەاڵچواالن بە ئەندامی یەدەکی سەرکردایەتی
هەڵبژێردراوە.
لە1994-4-20دا کۆمەڵەی کوردی نەتەوەی کورد دادەمەزرێنێت .
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە264 :

بەختیار کەمال تاڵەبانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901251624081099
لە ساڵی  1979لە دایک بووە .کۆلێژی پزیشکی زانکۆی سلێمانی تەواو کردووە .خاوەن بڕوانامەی (دبلۆم – مساعد ممارس – ممارس معتمد)ە لە پەیمانگای کەنەدی بۆپەرەپێدانی توانا مرۆییەکان .
سەر پەرشتیاری سەنتەری ژیرە بۆ مادە بێهۆشکەرەکان .ئەندامی دەستەی بااڵی سەنتەری کۆردۆنیایە بۆ پەرەپێدانی توانا مرۆییەکان.تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە265 :

بەدران ئەحمەد حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031221452258
بەڕێوەبەری دەزگای ئاراس لە هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە266 :

بەدیعە موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022813482613207
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کارگێری مەڵبەندی شەشی سۆرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە267 :

بەرزان سەعید گەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901280836471197
لەدایکبووی ساڵی ()1963ی گەڕەکی چوارباخی شاری سلێمانییە،
سااڵنێکی دوور و درێژ پاسۆک بووە .دوای ئەوەی لە ساڵی ( )1984لە
گوندی ئەحمەد ئاوا لەالیەن حکومەتی بەعس بەسەختی بریندار
دەکرێت ،قۆڵێکی لە کاردەکەوێت .پاش راپەڕین دەبێتە ئەندامی پارتی
یەکگرتن .پاشان دەبێتە پارتی و نیشتەجێی شاری هەولێر دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە268 :

بەرهەم ئەحمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110133101213

207

بەرهەم ئەحمەد ساڵح لە ساڵی  1960لە شاری سلێمانی ،لە
کوردستانی عیراق ،لە دایکبووە.
لە کۆتایی ساڵی  1976پەیوەندیی کردووە بە ریزەکانی یەکێتیینیشتمانیی کوردستانەوە.
لە ساڵی  1979دا دووجار لە الیەن رژێمی بەعسەوە دەسگیرکراوە بەتۆمەتی پەیوەندیکردن بەڕیزەکانی بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستانەوە.
ماوەی  43رۆژ لە زیندانەکانی ئەمن لە هەیئەی تەحقیقی خاسسە لە
کەرکوک دەسگیر کراوە و بە چەندین شێواز ئەشکەنجە دراوە.
دوای ئازادکردنی لە زیندان ،خوێندنی ئامادەیی بە سەرکەوتوویی تەواوکردووە و پلەی یەکەمی لە سەر ئاستی کوردستان و پلەی سێیەمی لە
سەر ئاستی عیراق بەدەستهێناوە دوای ئەوەی لە تاقیکردنەوەدا 96،5
نمرەی  %ی وەرگرتووە.
بە هۆی چاودێری ئەمنییەوە عیراقی جێهێشتووە و روویکردۆتە بەریتانیا.لە سەرەتای هەشتاکانەوە بۆتە ئەندام لە رێکخستنەکانی ئەوروپاییەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و بۆتە بەرپرسی پەیوەندییەکانی یەکێتی
لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا.
سەرباری سەرقاڵبوونی بە خەباتی سیاسی ،خوێندنی زانکۆی تەواوکردووە ،بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە ئەندازیاری مەدەنی و بیناسازی
ساڵی  1983لە زانکۆی کاردیف لە بەریتانیا ،بەدەستهێنا.
خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرایە لە بواری ئامار و پراکتیزەی کۆمپیوتەر لەئەندازیاری گشتی لە ساڵی  1987لە زانکۆی لیڤەربول لە بەریتانیا.
وەک ئەندازیاری راوێژکار لە کۆمپانیایەکی ئەوروپی کاری کردووە.لە یەکەمین کۆنگرەی ئاشکرای یەکێتیی نیشتمانیی لە کوردستانیئازاد کراو ،ساڵی  ،1992بە ئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێردراوەو ئەرکی
بەڕێوەبردنی مەکتەبی پەیوەندییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای
پێشپێردراوە.
نوێنەری یەکەمین کابینەی حکومەتی هەرێم بووە لە دوای یەکەمینهەڵبژاردنی پەڕڵەمانی لە کوردستان لە ساڵی 1992دا ،بۆتە بەرپرسی
پەیوەندییەکانی دەرەوە لە ئەمریکا-واشنتۆن .
تۆڕی پەیوەندییەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و حکومەتیهەرێمی کوردستانی فراوان کردووە لەگەڵ ناوەندەکانی بڕیار لە واشنتۆن
و بەشداریکردووە لە چاالکییەکانی ئۆپۆزسیۆنی عیراقی و کۆنگرەکانی
بەر لە رووخانی رژێمی بەعس.
سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بووە لەماوەی نێوان کانونی دووەمی  2001و ناوەڕاستی  2004لە سەر تەکلیفی
سەرکردایەتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،لەماوەی
سەرۆکایەتیکردنی حکومەتدا هەوڵێکی زۆریدا بۆ چککردنی باری
گوزەرانی هاوواڵتیانی هەرێم و باشکردنی خزمەتگوزارییەکان و بنەمارێژی
کرد بۆ پرۆژەکانی گەشەپێدان کەبووە جێگەی رەزامەندی جەماوەری
کوردستانی لە کاتێکدا ئەو هەرێمە گەمارۆ درابوو لە هەموو چانسێکی
ئابووری و گەشەپێدان بێبەشکرابوو.
لە دوای رووخانی رژێم بووە جێگری سەرۆک وەزیرانی حکومەتی کاتییعیراق لە نیوەی دووەمی ساڵی  2004و پاشان بووە وەزیری پالندانان لە
حکومەتی ئینتیقالی عیراق لە ساڵی  2005و دواتر بۆتە جێگری سەرۆک
وەزیرانی حکومەتی هەڵبژێدراوی عیراق (حکومەتی بەڕێز نوری مالکی) و
سەرۆکایەتی لیژنەی ئابووری پێسپێردراوە.
بە نوێنەرایەتی حکومەتی عیراق ،پرۆژەی پەیماننامەی نێودەوڵەتیلەگەڵ عیراق بە شەراکەت لەگەڵ رێکخراوی نێودەوڵەتی دەست
پێکردووە .پەیماننامەی نێودەوڵەتی بەڵگەنامەیەکە بۆ دەستەیەک
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ئیلتزامی هاوبەش لە نێوان عیراق و نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاوکاری
کردنی بەغدا لە پابەندبوون بە ئیلتزامەکانی لە بونیادنانی عیراقێکی
دیموکراتی فیدرالی گەشەکردوو کە لەگەڵ خۆی و دەوروبەرە
ئیقلیمییەکەی و نێودەوڵەتییەکەیدا بە ئاشتی وهێمنی بژی .
زانکۆی ئەمریکی لە عیراق  -سلێمانی دامەزراندووە و ئێستاشسەرۆکایەتی ئەنجومەنی باوەرمەندانی ئەو زانکۆیە دەکات.
لە الیەن سەرکردایەتی کوردستانەوە کاندید کراوە بۆ سەرۆکایەتیلیستی کوردستانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە رۆژی
.2009/7/25
د .بەرهەم ئەحمەد ساڵح خاوەنی تۆڕێکی فراوانی پەیوەندییکوردستانی و عیراقی و هەرێمایەتی و نێو دەوڵەتییە و وەک
سیاسییەکی میانڕەو لەگەڵ هەموو هێز و رەوتە سیاسییەکانی واڵتدا
کراوەیە و خاوەنی پەیوەندییەکی پتەوە لەگەڵ ناوەندی میدیایی و
رووناکبیریی.
خاوەنی چاالکییەکی بەرچاوە لە بواری رووناکبیری و لە پشتگیریکردنیچاالکییەکانی کۆمەڵی مەدەنی .سەرۆکی دەستەی باوەڕمەندانی
(مولتەقای عیراقی) یە کە چەترێکی دیموکراتیی عیراقییە و چەندین
کەسایەتی دیموکراتی و نیشتمانیی و کەسایەتی لە چین و توێژەکانی
کۆمەڵی عیراقی لە خۆدەگرێت ،مولتەقا خاوەنی پرۆژەی واعیدون و
پرۆژەی هیوایە بۆ پشتگیری کردنی خوێندکاری زیرەک و بەهرەمەند لە
زانکۆکانی کوردستان و ناوەڕاست و باشووری عیراقدا.
خێزاندارە و کوڕێک و کچێکی هەیە.لە کابینەی شەشەمی هەرێم ،بووەتە سەرۆک وەزیران.
سەرچاوە :ماڵپەڕی د .بەرهەم ئەحمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♕وەزیر
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە269 :

بەسێ هۆزات
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091615562677493
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هاوسەرۆکی کۆنسەی بەڕێوەبەریKCK
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە270 :

بەسە هۆزات  -هۆلیا ئۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081117512189188
لە کۆنگرەی نۆیەمی  KCKبە هاوشانی جەمیل بایک بە هاوسەرۆکی ئەو
رێکخراوە هەڵبژێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە271 :

بەشار چەلەبی جاسم زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201858283560
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1980 /گوندی سوسنا_ ئاکرێ
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /مێژوو
چاالکی /بەشداری دەیان کۆنگرەو کۆڕو سیمیناری کردووە لەگەڵ
رێکخراوە ناوخۆییو نێودەوڵەتیەکان وەک بەشداریکردن لەدامەزراندنی
کۆمەڵەی مێژوونووسانی کوردستانو دامەزراندنی رێکخراوی ڤەژینی
تایبەت بە زیندوکردنەوەو بەهێزکردنی تواناکانی گەنجان ،بەڕێوەبردنی
پرۆژەی تۆڕی میرئات بۆ چاودێری راگەیاندنو نوسینی کتێبێک بە
ناونیشانی (نحو اعالم حر و محاید) ،دامەزراندنو بەڕێوەبردنی کۆمپانیای
میدیاالینو سەنەر بۆ بەرهەم هێنانی هونەری هەروەها بەشداریکردووە لە
بەرنامەی پەرەپێدانو راهێنانی پەڕڵەمانتارانی عێراق کە لەالیەن ئاژانسی
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پەرەپێدانی نێودەوڵەتی ) (USAIDجێبەجێکراوە ،هەروەها دەیان بابەتی
رۆژنامەوانی لە گۆڤارو رۆژنامەکاندا باڵوکردوەتەوەو شارەزایە لە هەردوو
زمانی عەرەبیو ئینگلیزی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە272 :

بەشار عەزیز گوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030822405830971
بەشار عەزیز حەمەد 1991-03-10 ،رۆژی راپەڕینەکەی سۆران لە گوندی
گوانی بناری چیای زۆزک لە قەزای سۆران لە دایک بووە ،خوێندنی
سەرەتایی لە قوتابخانەی گواڵنی سەرەتایی تێکەاڵو بە کۆتا هێناوە ،تا
پۆلی پێنجی ئامادەیی لە قوتابخانەی ئامادەیی دیانای کوڕان بە کۆتا
هێناوە و پۆلی شەشەمی ئامادەییشی لە قوتابخانەی شەهید دکتۆر
عەبدولڕەحمان تەواو کردووە .ئێستا پوتابی کۆلێژی یاسای زانکۆی
سۆرانە.
لە ساڵی  2007ەوە دەستی بەکاری رۆژنامەنووسی کردووە لە
هەفتەنامەی زاری کرمانجی و گۆڤاری خێزان و چەندین رۆژنامەو گۆڤاری
تر کاری کردووە .
چاالکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی و بواری مافەکانی مرۆڤەو سەرۆکی
سەنتەری رۆشنبیری سۆرانە.
ئیمەیل:
mailto:basharkurdy@yahoo.com
mailto:bashargwani@gmail.com
ناونیشانی لە فەیس بووک:
http://www.facebook.com/bazizgwani
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە273 :

بەشیر ئەمیرخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051603462484
لە سالی  1966لە یەکێ لە ئاوایەکانی سەر بە پارێزگای کرماشان لە
دایک بووە .لە دەسپێکی ئینقالب لە ئێران و بە دەسەاڵت گەیشتنی
کوماری ئیسالمی لە ئێران فشاری رژیمی تازە بە دەسەالت گەیشتوی
کوماری اسالمی لە سەر مەنتەقە و بنەمالەکەی ،وایان لێ کرد کوچ
بەرەو والتی ئیراق کۆچ بکەن و لە سالی 1995ەوە نیشتەجێی واڵتی
فینالند بووە .سالی  1997تا سالی  2007لە ئیدارەی پەنابەرانی شاری
ڤاسا لە رۆژئاوای فینالند وەکو مشاور یان بە فنالندی(اوهیایا) کاری
کردوه .لە سالی  2008تا ئیستا لە سازمانی سەلیبی سوری فنالند لە
بەشی پەنابەری کار دەکا .
بەشیر ئەمیرخانی بەشداریی دامەزراندنی رێکخراوی بزوتنەوەی
دێموکراتیکی یاراسانی کردووە و لە یەکەمین کۆنگرەی رێکخراوەکە لە
سالی  2007کە لە واڵتی نۆروێژ بەسترا ،بە ئەندامی کومیتەی ناوەندی
ئەو رێکخروە و هەروەها لە کونگرەێ دووی رێکخراوەکە کە لە سالی
 2008لە واڵتی سوئد پێکهات ،جارێکیتر بە ئەندامی کومیتە ناوەندی ئەو
رێکخراوە هەلبژێردراوەتەوە و ئیستایچ وەک ئەندامی کومیتەی ناوەندیی
بزوتنەوەی دیموکراتیکی یارسان خەباتی سیاسی دەکا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بۆ رۆژهەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە274 :

بەفراو ئەحمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692175
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان- 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە275 :

بەناز ئەحمەد حسێن کەلۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041814480275890
لەدایکبووی 1972ی گەڕەکی توی مەلیکی شاری سلێمانییەو خاوەن
بڕوانامەی بەکالۆریۆسی یاساو دبلۆمی کارگێڕییە ،ماوەی  17ساڵە
لەبواری ئاوەدانکردنەوەدا کاری دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە276 :

بەناز عەلی خەلیل ئیبراهیم داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230932403702
مامۆستای سەرەتایی لەباخچەی ساوایانی زهور.
لەدایکبووی  1978لەشاری دووز.
ئاستی خوێندن :دەرچووی پەیمانگەی مامۆستایانی مەڵبەندی دووز بەشی زمانی کوردی.
لەساڵی  1983چووەتە قوتابخانەوە قۆناغی سەرەتایی و ئامادەیی لەدووز تەواوکردووە لەساڵی
 1996لەزانکۆی رومادی وەرگیراوە لەکۆلێژی پەروەردە بەشی بایۆلۆژی ،بەاڵم بەهۆی
دەستگیرکردنی یەکێک لەبراکانی لەالیەن رژێمی بەعسەوە لەساڵی  1998لەزانکۆ دەرکراوە.
لەساڵی  2004جارێکی تر دەستی بەخوێندن کردووە لەپەیمانگەی مامۆستایانی مەڵبەندی دووز.
بۆماوەی پێنج مانگ لەباخچەی ساوایانی زهور بەخۆبەخش وانەی وتوەتەوە.
لەساڵی  1991لەپاش راپەڕینە مەزنەکەی کوردستاندا لەگەڵ بنەماڵەکەیدا روویانکردە واڵتی ئێران
دوای  8مانگ ئاوارەیی گەڕانەوە شاری دووز جارێکی تر لەالیەن رژێمی بەعسەوە راگوێزران
(تەرحیل) بۆ کۆمەڵگەی بنەساڵوە لەشاری هەولێر تاکو ساڵی  1994گەڕانەوە شاری دووز.
لەساڵی  2003پەیوەندیکردووە بەڕێکخستنەکانی (ی.ن.ک)ەوە.
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خاوەنی چەند شەهیدو ئەنفالە لەبنەماڵەکەیاندا.
لەساڵی  1991لەالیەن رژێمی بەعسەوە خانووەکەیان رووخێندراوە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سەاڵحەدین  -تکریت بۆ هەڵبژاردنی
پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە277 :

بەناز مەحمود عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175731
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە278 :

بەنازیر بۆتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20090101155242969
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بەنازیر بۆتۆی سەرۆک وەزیرانی پێشووتری پاکستان کەیەکێک بوو
لەرکەبەرە سەرەکییەکانی پەروێز موشەڕەفی سەرۆکی ئەوسای واڵت
لەهەڵبژاردنە پەڕڵەمانییەکەی ئەو واڵتە کەبڕیارە مانگی  1ی ساڵی
 2008ئەنجامبدرێت ،کچی زولفەقار عەلی بۆتۆی سەرۆکی پێشووتری
پاکستانەو لە  1953/6/21دا لەشاری کەراتشی پاکستان لەدایک بووە.
دایکی بێنزیر بۆتۆ بەبنچینە کورد بووە.
بۆتۆ دوای ئەوەی خوێندن لەزانکۆی ئۆکسفۆرد تەواودەکات ،ماوەیەکی
کەم پێش ئەو کودەتایەی کە لەساڵی  1986دا بەسەرۆکایەتی جەنەڕاڵ
زیا ئەلحەق لەدژی زولفەقار عەلی بۆتۆی باوکی ئەنجامدرا ،گەڕایەوە
پاکستان.
ناوبراو لەساڵی  1986دا جارێکی دیکە گەڕایەوە واڵتەکەی و
سەرکردایەتی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کرد لەدژی حوکمی عورفی
لەواڵتداز
پاش ئەوەی لە  1988/8/17دا جەنەڕاڵ زیا حەق لەرووداوێکی فڕۆکەدا
گیانی لەدەستدا ،لە  1988/12/1دا بۆتۆ بوو بەیەکەم ژن کەلەواڵتێکی
موسڵماندا پۆستی سەرۆک وەزیران وەربگرێت.
بەاڵم لەساڵی  1990دا بەتۆمەتی گەندەڵی ،غوالم ئیسحاق خان -ی
سەرۆکی ئەو کاتەی واڵت حکومەتەکەی بێنزیز بۆتۆی هەڵوەشاندەوە.
لەساڵی  1993دا بۆتۆ جارێکی تر پۆستی سەرۆک وەزیرانی واڵتەکەی
بەدەستهێنایەوە ،بەاڵم لەهەڵبژاردنی مانگی نۆڤەمبەری ساڵی  1996دا
رابیتەی ئیسالمی سەرکەوتنی بەدەستهێناو پارتەکەی بۆتۆ شکستی
هێنا.
دواتر بۆتۆو مێردەکەی ئەسیف عەلی زەداری لەالیەن دادگاوە تۆمەتی
وەرگرتنی بەرتیلیان درایەپاڵ ،هەربۆیە بۆتۆ واڵتی بەجێهێشت و روویکردە
بەریتانیاو ئیمارات.
لەساڵی  2002دا بڕیارێک دەرچوو کەبەپێی ئەو بڕیارە بۆتۆ بۆی نەبوو
بگەڕێتەوە واڵت.
لەساڵی  2007دا پەروێز موشەڕەفی سەرۆکی ئێستای واڵت لێبوردنێکی
دەرکرد کەبۆتۆیشی گرتەوەو بەپێی ئەو رێکەوتنە دەبێت بۆتۆو موشەڕەف
دەسەاڵت دابەشبکەن ،هەر بۆیە بۆتۆ گەڕایەوە واڵت و بڕیاریدا بەشداری
لەهەڵبژاردنە پەڕڵەمانییەکەدا بکات.
بێنزیر بۆتۆ لەمانگی  2007/10دا گەڕایەوە واڵت و هەر بەگەڕانەوەشی
دوو تەقینەوەی تیرۆیستی ناوبراویان کردە ئامانج بەاڵم بۆ تۆ لەهەوڵە
تیرۆیستییەکان رزگاری بوو.
بەاڵم تەنها دوو هەفتە پێش هەڵبژاردنە چاوەڕوانکراوکەی پاکستان ئەمڕۆ
 12/27تەقینەوەیەکی تیرۆریستی خۆکوژی لەشاری رواڵبەندی جارێکی
تر بۆتۆی کردە ئامانج ،بەاڵم ئەمجارەیان بۆتۆ لەهێرشە خۆکوژییەکە
رزگاری نەبوو و جگە لەخۆی چەندین لەالیەنگرانیشی کوژران.
تیرۆرکردنیشی چەندین کاردانەوەی ناوخۆیی و دەرەکی خێرای لێکەوتەوە
کەدیارترینیان داوای ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان بوو
کەداوا دەکات ئەنجومەن دانیشتنێکی نائاسایی لەو بارەیەوە ئەنجام
بدات .
بەنازیر بۆتۆ دایکی کوردێکی کرماشانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👩خانمان
کورد
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واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە279 :

بەندی تاهیر جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275733
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە280 :

بەهادین ئیبراهیم فارس حمەعەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491817
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە281 :

بەهادین فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714160040134

216

سەرۆکی کۆمەڵەی خێرخوازی کوردی لوبنانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە282 :

بەهادین نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=200910271009302125
خەڵکی تەکێی قەرەداغە ،لەساڵی  1927لەدایکبووە ،باوکی و باپیری
مەال بوون ،باوکی دەیویست ببێ بەفەقێ و بچێتە مزگەوتی بیارە الی
مەال عەبدولکەریمی مدرس بخوێنێ ،بەاڵم ساڵی  1946لەتەمەنی 19
ساڵیدا چۆتە حزبی شیوعی ،ئەنوەری حەماغا و غەفوری میرزا کەریم
هانیان داوە ببێتە بەشیوعی.
سەرچاوە :هاوڕێ کاوە  -ماڵپەڕی رێگا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە283 :

بەهار رەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122614265319745
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بەرپرسی ماڵی داڵدەی ئافرەتانی هەڕەشە لێکراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە284 :

بەهار عەبدولقادر محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291803
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە285 :

بەهار مونزیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208131233569
یەکێکە لە دامەزرێنەرانی رێکخراوی سەربەخۆیی ئافرەتان لەساڵی
( )1993لەکوردستان .هەڵسوڕێنەرێکی چاالکی بزوتنەوەی ژنانە .نوێنەری
رێکخراوی ئازادی ژنە لەعێڕاق ،بەشی نەرویج و کارمەندە لە رێکخراوی
خاچی سووری نێودەوڵەتییە لە واڵتی نەرویج ،پڕۆژەی دژی بەزۆر
بەشوودانە لەواڵتی نەرویج.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە286 :

بەهار مەحمود فەتاح ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091782
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە287 :

بەهارە عەلەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050410112657266
هەڵسووڕاوی بزووتنەوەی ژنان و ئەندامی چاالکی کەمپەینی یەک ملوێن
واژوو بۆ یەکسانی نێوان ژن و پیاو بوو ،جگە لەوەی کە وەک هەڵسووڕاوی
بزووتنەوەی ژنان رۆڵی ئەبینی ،هاوکات وەکوو نووسەریش دەوری هەبوو
و ڤێبالگی "کچی خۆرەتاوی" بەڕێوە ئەبرد ،بەاڵم ناوبراو لە رێکەوتی 11ی
خاکەلێوەی  2011لە رووداوێکی هاتووچۆ لە نێوان جادەی سەرەکی
سەقز سنە بە تووندی بریندار بوو و پاشان بە هۆی کاریگەربوونی
برینەکانی گیانی لەدەستدا .شایانی باسە کە لەو رووداوەدا باوکی
ناوبراویش گیانی لە دەستدابوو .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە288 :

بەهرام خوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417541
دانیشتووی :شێرەوان
بەرپرسایەتی :ئەندام
ساڵی مااڵوایی1382 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی خاکەلێوە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3426
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە289 :

بەهرۆز جەعفەر جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224225904118481
بەهرۆز جەعفەر جەبار
لە ( )1986/4/5لە چەمچەماڵ لەدایکبووە .لەبنەڕەتدا خەڵکی گوندی
گۆلەمە وی سەر بەناوچەی جەبارین،لە نێوان کەرکوک -چەمچەماڵ
دا،بۆیە هەر لەمناڵییەوە دەچنەوە الدێ موحەڕەمەکەیان،لەژێر
هەڕەشەکانی بەعس دا درێژە بە مەڕداری و کشوکاڵ ئەدەن.خاوەنی
( )64شەهیدو ئەنفالن.
•قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندیی و ئامادەیی لەچەمچەماڵ تەواو
ئەکات.
•لەگەڵیشیدا درێژە بەکاری ڕێکخراوەیی لە ڕیزەکانی کۆمەڵەی
خوێندکاران و ڕێکخستنەکانی (ی،ن،ک) دا ئەدات ،تادواجار ئەبێتە
سەرپەرشتیاری لقی کەرکوک ،لەپرۆسەی ئازادیی دا بریندار ئەبێت.
•تەکنەلۆژیای لەپەیمانگەی تەکنیکی سولەیمانی خوێندووە.
•لە ساڵی ( )2006ەوە،دەستی بەنوسین کردووە،لەتەواوی گۆڤارو
ڕۆژنامەو سایتە کاندا نوسینەکانی باڵوکردۆتەوە (ئاسۆ،هەواڵ،هاواڵتی،
ئاوێنە،شەن،سۆنگە،شەپۆل ،نێوەند ،گەشەپێدان،
جەماوەر،سڤیل،کوردستان نێت ،کوردستان پۆست ،خەندان ،باس نیوز،
پێنوسەکان ،دەنگەکان ،بزاڤ پرێس ،کوردیۆ ،ستاندار کورد،وتاریکورد).
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لەسەرجەم کەناڵە ئاسمانییەکانی باشوری کوردستانیش ئەرشیفی
چاوپێکەوتن و میوانداریی هەیە.
•ئەندامی کۆنگرەی ( )3ی یەکێتی بووەو،دواتر وازی هێناوەو،وەک
کەسێکی سەربەخۆ دەرکەتووە.
•بەکالۆریۆسی لە زانستە سیاسییەکان،زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
بەدەستهێناوە.
•ئەندامی کارای سەندیکای ڕۆژنامەنووسان و فیدراسیۆنی
ڕۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتییە .ڕەخنەگرێکی دیاری بواری کاری
سیاسییە.شەش دادگایی لەکاری ڕۆژنامەنووسیدا هەبووە.
•لەگەڵ چەند هاوڕێیەکیدا،مۆڵەتی خۆپیشاندانی ( )17ی شوباتیان
لەئەستۆ گرتووەو،ئەنجومەنی کاتی سەرای ئازادیی یان پێکهێناوە ،دواتر
لەبەر ناکۆکی لەگەڵ الیەنەکانی ئۆپۆزسیۆن وازی هێناوە.
•بەهرۆز جەعفەر ،دەیان توێژینەوەی لەبواری (ووزە) و (تیرۆریزم) و
(هەڵبژاردن) و بارودۆخی نێوچەیی و جیهانی دا هەیە.دیارترین کتێبی
چاپکراوی لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی سیاسییە بەناوی " ملمالنێکانی نێو-
شۆڕشی ئەیلول "ساڵی ( )2008چاپکراوە .ئەو کتێبانەی ئەمادەن بۆ چاپ
:
ڕۆڵی نەوت لەگەشەپێدانی ئاسایشی مرۆیی دا.ڕەهەندە تیۆریی و پراکتیکیەکانی هەڵبژاردن- 17ی شوبات و دانیشتن لەبن دەواری ڕەش.
تیرۆریزم و پەیوەندییە نێو-دەوڵەتییەکان (داعش و دابەشبون).•سەرپەرشتیارو ستافی دەزگای پێنوسەکان بووە.
•دەیان کۆڕ و سیمناری لە شارەکانی هەولێر-کەرکوک-سولەیمانی-
کۆیە-چەمچەماڵ سازداوە.
•خوێندکاری ماستەرە،لەبواری پەیوەندییە نێو-دەوڵەتییەکان،سەرقاڵی
نوسینی نامەی ماستەرەکەیەتی لە زانکۆیNear East University.
•جگە لەکوردیی بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزیی دەنوسێت و قسە
ئەکات.
•چوار خولی سیاسیی و ڕۆژنامەوانی لەناوەو دەرەوەی کوردستان
بینیووە.
http://www.penusakan.com/gshty/babaty-halbzharda/277892015-02-19-18-49-17.html
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاودێری سیاسی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە290 :

بەهرۆز گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031148052251
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نوێنەری یەکێتی لە ئەنکەڕە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە291 :

بەهمەن حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201005200944564278
بەرپرسی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە292 :

بەهیە ئۆجا (خوشکی فەلەکناس ئۆجا) لە شاری سێلە .
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093011100629
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە293 :

بەڕەڤان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031015454461785
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە294 :

بەکر عەلی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032419261424524
نووسەر و چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە295 :
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بەکر مستەفا 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122321470319714
لێپرسراوی پێشووی مەڵبەندی رێکخستنی 3ی یەکێتی نیشتیمانی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە296 :

بەکر کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060811090865077
سەرۆکی شارەوانی وان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە297 :

بەکری حاجی سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301338104590
ساڵی  1942لە خێزانێکی نیشتیمان پەروەر لە پێنجوێن لە دایک بووە.
لە ساڵی  1950دا خراوەتە قوتابخانە (قوتابخانەی سەرەتایی کوڕانی
پێنجوێن).
لە ساڵی  1956دا لە گەڵ کۆمەڵێک الوی پێنجوێندا کۆمەڵەیەکیان بەناوی
کۆمەڵەی (کاوە) دروستکرد ،کە دەکرێت ئەم بەروارە بە سەرەتای
تێکەڵبونی بەکاری سیاسیی هەژمار بکرێت.
لە ساڵی  1958پەیوەندی بە یەکێتی قوتابیانەوە دەکات و هەمان ساڵ
دەبێتە ئەندامی لیژنەی ناوچەی پێنجوێن.
لە ساڵی  1960یەکێک بووە لە بەشدار بووانی یەکەمین کۆبونەوەی
لیژنەی لیوای یەکی سلێمانی یەکێتیی قوتابیان.
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ساڵی  1961بووەتە ئەندامی لیژنەی ناوچەی هەڵەبجەی پارتی.
ساڵی  1963دەبێتە کارگێری لیژنەی ناوچەی پێنجوێن و سەرپەرشتیاری
رێکخراوی بناوە سووتە.
ساڵی  1964دەبێتە لێپرسراوی لیژنەی ناوچەی پێنجوێن.
لە  1964/8/31دا هاوسەرگیری لەگەڵ خاتوو کافیە محەمەد_دا دەکات و
لە ڕۆژی زەماوەندەکەیدا بە هۆی دوبەرەکی ئەوکاتەی ناو شۆرشەوە
دەستگیر دەکرێت.
لە ساڵی  1970داو لەگەڵ دروست بونی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستاندا ،پەیوەندی دەکات بەو رێکخراوەوە .هەر لە هەمان ساڵدا
سەرپەرشتی رێکخستنەکانی کۆمەڵەی کردووە لە ناوچەی پێنجوێن.
لە ساڵی  1976وەکو یەکەمین پێشمەرگەی شۆرشی نوێ لە ناوچەکەی
خۆیدا دەچێتە شاخ و دەبێتە پێشمەرگە ،لە هەمان ساڵدا خێزانەکەی و
کەسوکارەکەی لە الیەن ڕژێمی بەعسەوە دەستگیر دەکرێن و رەوانەی
زیندانەکانی خواروی عیراق دەکرێن.
لە ساڵی  1977دا لەگەڵ بەرێزان موالزم عومەر و شەهید تاهیری عەلی
والی بەگ سەرپەرشتیاری پێشمەرگەی پارێزگای سلێمانییان لە
ئەستۆدا دەبیت.
ساڵی  1978دەبێتە ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتیی و لێپرسراوی لقی
یەکی سلێمانی.
ساڵی  1979دا بۆتە بەرپرسی هەرێمی سێ و بەشداری شەرەکانی
هێزی پشتیوانیی کردووە لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
لە ساڵی  1980دا و لە کاتی راپەرینەکانی شاری پێنجوێندا ،جارێکیتر
خێزانەکەی و براکانی دەستگیر دەکرێنەوە.
لە ساڵی  1983بۆتە لێپرسراوی مەڵبەندی یەکی سلێمانی ی.ن.ک.
لە ساڵی  1987بۆتە سەرپەرشتیاری بەشێک لە شەڕەکانی
سەرکردایەتی دژ بە ڕژێمی بەعس و لە دوای ئەنفالیشەوە لە شاری
سەقزی رۆژهەاڵتی کوردستان بە خێزانەوە جێگیر دەبن تا راپەڕین.
لە ڕاپەرینی بەهاری  1991دا سەرپەرشتیاری ئەو هێزەی دەکرد کە
لەگەڵ هەڤال مەسعود بەرزانی گەڕایەوە بۆ کوردستان.
لە ساڵی  1992وەکو یەکەمین پەرلەمانتاری خولی یەکەمی پەرلەمانی
کورستان سوێندی دەخوات.
لەساڵی  1996دا لە سەیرانبەن بریندار دەبێت.
لە ساڵی  1998دا دەبێت لێپرسراوی مەکتەبی کۆمەاڵیەتی ی.ن.ک.
لە ساڵی  2010دا دەبێتە سەرۆکی ئەنجومەنی ناوەندی ی ن ک.
لە  2014/10/22بە هۆی نەخۆشییەوە ماڵئاوایی لە کورد و کوردستان
کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە298 :

بەیان سامی عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051619312486
نوێنەری پارتی لە بەریتانیا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە299 :

بەیان ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051809541758031
چاالکی م .ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە300 :

بەیان عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915285122074
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چاالکوانی بواری ئافرەتان ،مامۆستای زانکۆ ،هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە301 :

بەیان محەمەد فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404292000
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە302 :

پاڵە گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101616091110119
ناوی سادق حاجی ساڵحە و بە پاڵە گەردی ناسراوە
ساڵی لەدایکبوون1976 :
دەرچووی :کۆلیژی پەروەردە بەشی زمانی ئینگلیزی  -زانکۆی
سەاڵحەدین
دانیشتووی :سۆران –دیانا
کار  :ئەندامی سەرکردایەتی و بەرپرسی هەرێمی سۆرانی YNDK
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە303 :

پرشنگ سەعید ئەستێرە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081116164034332
پرشنگ بەفاکتا:
ساڵی  1959لەسلێمانی لەدایک بووه.ساڵی  1976ئامادەیی لەسلێمانی کوتایی پێهێنا.ساڵی  1983- 1977ماجستیری بە پلەی ئیمتیاز لە رۆژنامەگەریدا لە یەکیەتی سۆڤیەتی کۆنوەدەستهێناوە .
کۆتایی  83تا  1988لەوێستگەی رادیۆی حیزبی شیوعی عێراق لەشاخ کاریکردوە.پاش ئەنفالی بەدناو هاتوەتە سوریا ولەشام بووەتە سەرنووسەری گۆڤاری ئاشتی وسوشیالیزم.
هاوکات ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەریەتی یەکیەتی نووسەران و رۆژنامەنووسانی عیراقی بووە.لەساڵی 93وە نیشتەجێی دانمارکە و سەرقاڵی چەندین پرۆژەیە لەبواری چاالککردنی ئافرەتاند.تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە304 :

پشتیوان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022816314621763
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چاالکی مافی مرۆڤ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە305 :

پشدەر بابەکر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691933
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە306 :

پشکۆ حمەفەرەج محەمەد سلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291805
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە307 :

پشکۆ نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=201003102258583880
ساڵی  ،1953لە گوندی عەبابەیلێی ناوچەی هەڵەبجە لە دایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندی و ئامادەییی لە شاری هەڵەبجە تەواو
کردووە.
ساڵی  ،1977بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە زانستی کشتوکاڵیدا ،لە
زانکۆی سلێمانی وەرگرتووە.
ساڵی  ،1974بەشداریی شۆڕشی ئەیلوولی کردووە.
کۆتاییی ساڵی  ،1975پەیوەندیی بە ڕیزەکانی کۆمەڵەی مارکسی-
لینینی کوردستانەوە کردووە.
7ی نیسانی ساڵی  1978پەیوەندی بە هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە
لە ناوچەی هەورامان کردووە.
ساڵی  ،1978لێپرسراوی رێکخستنی کۆمەلە بووە لە ناوچەی هەورامان
و هەڵەبجە و ئەندامی لیژنەی ناوچەی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
بووە لە ناوچەی هەڵەبجە.
ساڵی 1980 _ 1970ڕابەری سیاسیی هەرێمی یەکی یەکێتی بووە.
1980پاشی یەکەمین کۆنفرەنسی کۆمەڵە .لێپرسراوی کەرتی
ڕێکخستنی کۆمەڵە لە ناوچەی هەڵەبجە بووە.
1981لێپرسراوی لیژنەی ناوچەی یەکێتی و لێپرسراوی کەرتی
ڕێکخستنی کۆمەڵە بووە.
لە نیوەی دووەمی ساڵی 1981دا ڕابەری سیاسیی هەرێمی سێی
یەکێتیی نیشتمانی بووە.
ئەندامی هەر سێ کۆنفرەنسەکەی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان
بووە و تا ساڵی  1983کادر و لێپرسراوی کۆمەڵە بووە لە هەڵەبجە،
هەورامان و شارەزوور.
ساڵی  ،1984ئەندامی دەسگای نێوەندی ڕاگەیاندنی کۆمەڵەی
ڕەنجدەرانی کوردستان بووە.
ساڵی  ،1985یەکێک لە ئەندامانی دامەزرێنەری ئااڵی شۆڕش بووە.
لە مانگی 11ی ساڵی 1985ەوە لەسەر کێشەی ئااڵی شۆرش هەتا
بەهاری  ،1988لە شاخ زیندانی بووە.
لە ساڵی 1989دا و پاش کارەساتی ئەنفال ،کوردستانی جێ هێشتووە و
لە تاراوگە ژیانی بەسەر بردووە.
لە ساڵی 1992دا ،وازی لە پێبەستبوونی حیزبایەتی هێناوە و لە بواری
نووسین و لێکۆڵینەوەی ئەدەبی و سیاسیدا کاری کردووە.
لە ساڵی 1988ەوە ،لە کایەکانی نووسینی شیعر و ئەدەبدا کار دەکات.
4کۆمەڵەشیعر و دیوانەشیعرێکی چاپ کردوون.
کۆمەڵەشیعری "ژارک" 1991
کۆمەڵەشیعری "گەڕان لەدوی سەرابی نیشتمان" 1994
کۆمەڵە شیعری "لەتێک غوربەت لە تەمەندا ساڵی 2000
دیوانە شیعری " بە تیرۆژێک لە نیگای تۆ"
کۆمەڵەشیعری "لە زەردیی پاییزا پیاسەیەک" لەژێر چاپدایە.
کۆبەندی شیعرەکان "لە خەزانی ڕەزێکەوە هەتا ئاڵیی گوڵهەنارێک" تازە
چاپ کراوە.
دوا کتێبی چاپکراوی ،بەنێوی (نیگایەک لە ئەدەب ..بینینێک بۆ سیاسەت)
لە کتێبفرۆشییەکانی کوردستان ،دەست دەکەوێت.
13کتێب و دەیان وتار و لێکۆڵینەوەی نووسیون و چاپ کراون.
دوا کتێب ،بەرگی یەکەم و دووەمی یادەوەرییەکانییەتی بە نێوی "ئەزموون
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و یاد" کە چوار جاران چاپ کراوە.
بەرگی سێیەمی ئەزموون و یاد ،بۆ چاپکردن ئامادەیە
ساڵی  1993ژیانی هاوسەری پێک هێناوە و تەنیا کوڕێکی هەیە بە ناوی
ڕۆمان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئااڵی شۆڕش
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە308 :

پۆاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022913385064326
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە309 :

پۆاڵ زیندانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051404352817
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چاالکی مافی مرۆڤ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە310 :

پۆاڵ سیروان تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150501113321120993
یاریدەدەری مام جەالل بۆ کاروباری شەهیدان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە311 :

پیران ئەمیر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041213291618586
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سەرۆکی سەنتەری رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی مێرگەسۆر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە312 :

پێشڕەو ئەحمەد حەسەن  -پێشڕەوی ئەحە کەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002282010303775
پێشتر پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی و لە2001یشەوە تا  2005لێپرسراوی دەستەی پاسەوانەکانی
د .بەرهەم ساڵح بووە ،ئێستا هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی گۆڕانە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە313 :

پەخشان حەمە میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402103418120752
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

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

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە314 :

پەخشان محەمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591916
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە315 :

پەرژین مستەفا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991964
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە316 :

پەروا عەلی حمە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591728
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە317 :

پەروانە حەیدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102616375410519
راوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە318 :

پەروین حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092321502777616
دامەزرێنەری رێکخراوی پەروین بۆ یارمەتیی ئاوارەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە319 :

پەروین زەبیحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092316042077613
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە320 :

پەروین فیشاڵ  -نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020909005533178
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە321 :

پەروین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012910160086536
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ئەندامی دیوانی ئەنجومەنی یاسادانانی کاتی بەڕێوەبەری خۆسەری
دیموکراتی کانتۆنی جزیرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە322 :

پەروین کاکە حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062110035167594
ئەندامی سەرکردایەتیی ی.ن.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە323 :

پەروینی ئەردەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081231004023963
لە زمانی خۆیەوە:
من پەروینی ئەردەالن ،چاالکێکی بزوتنەوەی یەکسانی خوازی ژنان،
هەروەها یەکێکم لەئەندامانی کەمپەینی یەک میلیون ئیمزا ،خاوەنی
بروانامەی لیسانسم لەبواری رۆژنامەگەریدا و هەروەها فەوقەلیسانس
لەبواری لێکۆلینەوەی پرسەکانی ژناندا (مطالعات زنان) .لەدایک بووی
سالی 1345ی کۆچی هەتاویم.
من نزیک بە ()15سال پێش چاالکی رۆژنامەگەریم(لە بواری ئە دە بیدا)
لەگەل گۆڤاری"آدینە"و(لە بواری کو مە الیە تی دا "اجتماعی" لەگەل
گۆڤاری "زنان" دەستپێکرد ،هەر لەو کاتەوە هەتاکو ئێستا زیاتر هەر لەو
دوو بەستەرەدا واتە ژنانو ئەدەبدا چاالکیم هەبووە .سالی 1378ی کۆچی
هەتاوی لەگەل چەند کەس لەهاوبیرانم بیرمان لەبنیادنانی ناوەندێک
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کردەوە کە هەمان سال لەژێر ناوی "ناوەندی فەرهەنگی ژنان"دا دامەزرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە324 :

پەری ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051422085464745
چاالکوانی بواری رێکخراوی مەدەنی و سیاسی لە ئەڵمانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە325 :

پەری ساڵح حەمید ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991770
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە326 :

پەریخان ئەحمەد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208152000119293
پەریخان ئەحمەد کەریم
لەساڵی  1973لە گەرەکی گوێژە لەشاری سلێمانی لە دایکبووە.
لەساڵی  1983وە بە خێزانەوە رویانکردۆتە شاری هەولێر لە ئێستادا
دانیشتوی شاری هەولێرن
پلەی خوێندن :باکالوریوس یاسا لەزانکۆی نەورۆز لە شاری دهۆک.
زمانەکان:کوردی بەهەردوو زارەوە (سۆرانی _ کرمانجی)زۆرباش ،زمانی
عەرەبی (زۆرباش) ،زمانی ئینگلیزی (مامناوەند)
ئەو شوینانەی کارم تێدا کردوون:
1ـ ساڵی  1991کاتی ئاوارە بوون و کۆچی یەک ملیۆنی باشوری
کوردستان کە تەمەنی هەڤدەسال بوو دەسپێکی چونەدەرەوەو کارکردنی
نەخۆشخانەی قەزای سۆران وەک خۆبەخش کاری (دەرزی لێدان لە
نەخۆش و دورینەوە لە بەشی فریاکەوتن و هاوکاری دکتۆرەکان لەهۆلی
نەشتەرگەری و هۆلی لەدایک بوون) ئەنجام دەدا ئەویش بەهۆی
ئاوارەبوونی هەموو کارمەندەکانی ئەو نەخۆشخانەیە بوو بۆ ووالتی ئێران.
2.سالی  1991پەیوەندی کردوە بە کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
هەرلەیەکەم کۆبونەوەی قوتابخانەکەیاندا بوو بە بەرپرسی خوێندکارانی
ئامادەیی صالح الدینی کچان لە شاری هەولێر و کادری لقی هەولێری
کۆمەڵەی خوێندکاران کوردستان ....سالی  1993بووە بە ئەندامی لقی
هەولێری خوێندکاران و بەرپرسی بەشی رێکخستنی هەولێری کۆمەڵەی
خوێندکارانی کوردستا تا سالی  1995واز لە خوێندکاران و رێکخستنی
یەکیتی نیشتمانی کوردستان دەهێنیت بەهۆی نارەزای و نارەحەتی بە
شەری کورد کوژی.
3.ماوەی  1996تا 5 _ 2000سال لەبواری هۆشیاری تەندروستی لە
راگەیاندنی وەزارەتی تەندروستی و کاروباری کۆمەالیەتی ..ئەم کارانەی
ئەنجام داوە....
ـ ئامادەکاری بەرنامەکانی تەندروستی لە هەریم ، tvئازادیtv
ـ ئامادەکارو پێشکەشکاری بەرنامەکانی وەزارەتی تەندروستی لەرادیۆ
ـ ئامادەو پێشکەشکردنی چەندین ڤیدیۆ سپۆرت لەسەر مافی مندال بۆ
سەتەالیتی کوردستانtv
ـ وکارکردن لەگەڵ رێکخراوی ) (kliلەبەشی هۆشیاری تەندروستی و
خێزانی
4.راگەیاندنی وەزارەتی شارەوانی وگەشت وگوزارلە  2000تا :2008
ـ ئامادەکاری و پیشکەشکاری بەرنامەی سیمای شارستانی لە  2000تا
2002
ـ ئامادەکردنی چەندین بەرنامە بۆ شارەوانی دهۆک  2007تا 2008
5.بەهۆی ئابڵوقەی ئابوری و شەری ناوخۆی کوردستان خراپ بوونی باری
دارایی خانەوادەکەی وەک کچی گەورە وهەستکردن بەو بەرپرسیارەتیە و
هاوکاری کردنی خێزانەکەی
ئەم کارانەی کردوە :
ـ مۆنتێر لە چاپخانەی هەولێر سالی  2001تا 2002
ـ بەرێوەبەری کارگێری لە پەیمانگای زمان  (lli) 2002تا 2004
ـ کارکردن لە سەنتەری تەلەفونات (سەنتەری هێرش و سەنتەری
قەندیل)
ساڵی  2002ژیانی هاوسەرێتی پێکهیناوە ساڵی  2003بووە بە دایکی
کورێک کە ناوی ئارانیا یە
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6.لەساڵی  2010تا  2013بەرپرسی رێکخراوی هەڤکاری خێرخوازی لە
هەولێر ئیستاش ئەندامی شانازی ئەو رێکخراوەیە..
7.ساڵی 2012پاش ئاوارەبوون سەرگەردانی بونی کوردانی رۆژئاوای
کوردستان تیمێکیان دامەزراند بەناوی تیمی کۆمەکی باشور بۆ رۆژئاوا
بۆتە بەرپرسی پەیوەندی و پرۆژەکانی تیمی کۆمەکی باشور بۆ رۆژئاوا تا
ئیستا بەردەوامە..
8.ساڵی 2013وە دامەزراندینی سەنتەری رۆشنبیری ئارانیایە کە ئیستا
بەرپرسی ئەم سەنتەرەیە.
9.ساڵی  2014خۆییو چەند هاوریەکی گروپی ئارین بۆ پرسی ژنانیان
دامەزراندوە ..ئەم گروپە هەوڵ دەدات هەموو تواناکانی ژن کۆبکاتەوە
بەبێ لەبەرچاو گرتنی پۆست و پلەی حزبی بۆ سودگەیاندن بەژنانی
کوردستان ...ئیستاش ئەندامی دەستەی دامەزرێنەرو کارگێری ئەو
گروپەیە و چاالکیەکانی بەردەوامە ..
10.لەساڵی  2014لە وواڵتی نرویج رێکخراوی ) (wakfaیان دامەزراندووە
لە ئیستادا لەو رێکخراوە ئەندامی دەستەی دامەزرینەرو بۆردی
بەرێوەبردنی هاوریەتی کورد جیهانە .
11.لە ئیدارەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا یاریدەدەری دادوەری لە
دیوانی وەزارەتی داد.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن پەری خان سەبارەت بە
پەریخان 2015-02-08
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە327 :

تابان شێخ عەبدوڵاڵ گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102315180610211
چاالکی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە328 :

تابان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051712320764763
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە329 :

تارا توانا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002072233253407
خەڵکی هەڵەبجەیە و لەساڵی 1991ەوە بەهۆی کاری پێشمەرگایەتی و
سیاسی باوکیەوە لەگەڵ خانەوادەکەی لەواڵتی سوید دەژین .لە سوید
لەزۆربوارێک کاری کردووە وەک بواری ژنان و کاری رێکخراوەیی و سیاسی
و لەساڵی  2006کاندیدی پارتی سۆسیال دیموکراتەکانی سوید بووە بۆ
پەڕلەمان و راوێژکاری سیاسی پارێزگاری ستۆکهۆڵم بووە ئێستاش
سەرۆکی رێکخراوی هاواری ژنە لەسوید.
سەرچاوە :رزگار رەزا چوچانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە330 :

تارا قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051311141285286
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە331 :

تارق ئیکینجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062223245660331
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە332 :

تاریق ئاکرەیی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091429173174
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باڵیۆزی عێراق لە نەمسا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە333 :

تالب سادق حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691560
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە334 :

تامان شاکیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301509562160
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە335 :

تانیا تاهر جالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391903
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە336 :

تانیا عالالدین سیدگل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692181
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە337 :

تانیا عوسمان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20140418202648100430
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە338 :

تانیا عوسمان عەزیز ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891767
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە339 :

تاهر لتیف عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191986
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە340 :

تاهیر ئەلچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110315160210562
پارێزەر و سیاسەتمەدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە341 :

تاهیر تۆفیق سەعید گلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230914353694
لەدایکبووی 1969/12/1 :دووز -کەرکوک
دەرچووی :کۆلێژی یاسا -زانکۆی سەاڵحەدین
پیشە :پارێزەر
زانینی هەرسێ زمانی کوردی و عەرەبی و تورکمانیئەندامی سەندیکای پارێزەرانی کوردستانئەندامی یەکێتی مافپەروەرانی کوردستانئەندامی سەندیکای پارێزەرانی عیراق.لەسەرەتای راپەڕینەکەی ساڵی  1991پەیوەندیم بەڕێکخستنەکانی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانەوە کردووە ،تەنانەت لەکاتی شەڕی
ناوخۆش دانەبڕاوم کە لەناو شاری هەولێر بووم پاش گەڕانەوەی
مەڵبەندی 3ی رێکخستنی هەولێر وەکو ئەندام کەرت لەکۆمیتەی زانکۆ
کارمکردووەو لێپرسراوی رێکخستنەکان و کۆمەڵەی خوێندکارانی کۆلێژی
یاسای ئێواران بووم ،هەروەها بەپلەی ئەندام کۆمیتە گواسترامەوە بۆ
مەڵبەندی 2ی رێکخستنی کەرکوک و لەبەر چەند هۆیەکی تایبەت
وازمهێنا ،خاوەنی چوار ئامۆزای شەهیدم بەناوی (شەهید نامیق سدیق،
شەهید رەمەزان سدیق ،شەهید یاسین سەعدون ،شەهید کەمال
محەمەد بەکر)ەو دوو خاڵم شەهیدن بەناوی (شەهید عومەر رەشید،
شەهید ئەحمەد رەشید)و کوڕەخاڵی (شەهید عەدنان رەشید
کەرکوکی)م.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سەاڵحەدین -
تکریت بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە342 :

تاهیر حاجی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201006031235104365
هەڵسوارای سەنتەری دژی لە سێدارەدان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە343 :

تاهیر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041412214127388
راوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە344 :

تاهیر سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090108435489351
کاری رۆژنامەگەری دەکات و لەدایکبووی ساڵی 1954ی باکۆ-ی پایتەختی
ئازەربایجانە ،یەکێکیشە لە نووسەرو رۆشنبیرە ناسراوەکانی ئەو واڵته و
سەرنوسەری رۆژنامەی کورد دیپلۆماتیک-ە ،کە بایەخ بە دۆزی کوردو
کلتورو رۆشنبیریی کوردی دەدات و رۆژنامەیەکی بەرباڵوی ئەو واڵتەشە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2013-09-01 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە345 :

تاهیر عەلیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118035335118894
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە346 :
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تاهیر کەمالی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090822323761053
سەرۆکی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە347 :

تاڤگە عومەر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061413042844
بەڕێوەبەری گشتی مافی مرۆڤ لە وەزارەتی مافی مرۆڤ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە348 :

تاڤگە عەبدولخالق عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892196
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە349 :

تحسین ئیبراهیم بابان کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403491912
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە350 :

تریفە محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791480
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە351 :

توانا تەها ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111920262710793
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رۆژنامەنووس  -ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان.
دانیشتووی شاری سۆران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە352 :

تورگوت ئوزال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061315265870102
هەشتەمین سەرۆک کۆماری تورکیایە کە لە ساڵی  1989هاتە سەرکار و
یەکەمین سەرۆک کۆماری تورکیا دوای کۆتایی هاتنی  9ساڵ حکومەتی
سەربازی بەسەر ئەو واڵتەیە.
ئوزال لە ساڵی  1993و دروست لە کاتێکدا کە بۆ گەیشتن بە ئاشتی
لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان  PPKنزیک ببووەوە ،بەهۆی جەڵتەی
دڵ کۆچی دوایی کرد.
تورگوت ئوزال هەوڵی چارەسەری پرسی کورد و گەیشتن بە ئاشتی
لەگەڵ PKKی دەدا و تەنانەت پێش مردنی ،ئەحمەد تورک و سری
ساکیکی ،پەرلەمانتارانی کوردی پەرلەمانی ئێستای تورکیای بە
مەبەستی چاوپیکەوتن و وتووێژ بۆ الی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن ،سەرۆکی
بەندکراوی PKKی ناردبوو.
زۆرێک لە مێژوونووسان و شرۆڤەڤانانی تورکیا لەسەر ئەو باوەڕەن مردنی
ئوزال لە الیەن توندڕەوەکانی تورکەوە بووە کە نەیاندەویست پرسی کورد
لەو واڵتە چارەسەر بکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇷🇹تورکی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🇷🇹تورکیا

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە353 :

تۆفیق محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510084
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی (زیندانی تاهەتایی)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە354 :

تۆفیق نوری بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081643233423
خەڵکی سلێمانییە ،کاژیک بووە و ماوەیەکیش پاسۆک ،ساڵی  1991لە
شاری سلێمانی لە رووداوێکی تەمومژاویدا تیرۆرکرا و تەرمەکەشی
نەدۆزرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە355 :

تۆفیق همزە رەسوڵ هەولیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291998
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کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە356 :

تیشکۆ رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051223073476276
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە357 :

تەحسین ئیسماعیل ئەحمەد دۆڵەمەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491549
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە358 :

تەحسین کەریم مام زەینەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791476
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە359 :

تەالر لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591457
تەالر لەتیف محەمەد
ساڵ و شوێنی لە دایک بوون :سلێمانی – .1974سالێ دەرچوون :کۆلێژی یاسا /زانکۆی ێالح الدین .1996باری خێزانی :خێزاندارشاەزایی تەواو لەزمانەکانی کوردی و عەرەبی ،هەروەها ئاستی زمانیئینگلیزیشم باشە.
بواری کارکردن و چاالکی:
1.پارێزەر لە  1996-7-20بە بەردەوامی.
2.ئەندامی دەستەی ڕاوێژکاری یاسایی مەکتەبی سیاسی یەکێتی
نیشتمانی کوردستان.
3.ئەندام مەکتەبی دەزگای هەڵبژاردنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان.
4.ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان خولی
یەکەم.
5.ئەندامی پێشووی دەستەی نەزاهەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان.
6.پاڵێوراو بۆ پەرلەمانی کوردستان لە سەر لیستی کوردستانی بۆ
هەڵبژاردنی .2009/7/25
7.ڕاوێژکاری یاسایی یەکێتی ژنانی کوردستانە لە  1999تا ئیستا.
8.ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی ژنانی کوردستان.
9.خۆبەخشانە پارێزەری النەی ئارام بۆ گرتنە خۆی ژنانی هەڕەشە
لێکراو.
10.ئەندامی دەستەی بااڵی یەکێتی مافپەروەران بووە لە .2003
11.دەستەی دامەزرێنەری سە نتەری پەرەپێدانی دیموکراسی ومافی
مرۆڤ
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12.دەستەی دامەزرێنەری پەیمانگای کوردی بۆهەڵبژاردن.
13.بەشدار لە پڕۆژەی هەموارکردنی یاسای باری کەسێتی .2008
14.بەشداریکردن لە هەموارکردنی پرۆژە یاسای تایبەت بە یاسای
سزادانی عێراقی ویاسا نەهێشتنی لە شفرۆشیویاسایی باری کەسێتی
کەلە ڕێگەی یەکێتی ژنانی کوردستان لە هەفتەی بەرەنگاربونەوەی
توندووتیژی پێشکەش بەپەرلەمان کراوە.
15.بەشداریکردن لە پێدا چوونەوەی پرۆژە یاسایی بەرەنگار بوونەوەی
توندو تیژی خیزانی و پێشکەشکردنی سەرنج و تێبینی بۆ پەرلەمانی
کوردستان.
16.بەشداری کردن لە خولی تایبەت بە هەڵبژاردن لە سوید و تورکیا وە
خولی بەرانگاربوونەوەی توندو تیژی لە ئەردەن.
17.وەرگرتنی خەاڵتی پارێزەری نمونەیی لە الیەن سەندیکای پارێزەران
وە چەندین خەاڵتی ڕێز لێنان لە الیەن بەڕێوەبەرایەتی بەدوادا چوونی
توندو تیژی دژ بە ژنان بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و الوان و ڕێکخراوی
هاندانی مێینە بۆ کاری ڕاگەیاندن هەروەها خەاڵتی حەپسە خانی
نەقیبی پێبەخشراوە.
18.خۆبەخشانە کاری پارێزەرایەتیم کردووە بۆ خەڵکی کەمدەرامەت و
کەسوکاری ئەنفال و شەهیدان لەدادگاکاندا.
19.سازدانی چەندین کۆرو سیمیناری یاسایی کۆمەاڵیەتی بۆ توێژە
جیاوازەکانی کۆمەڵ لەشارو شارۆچکەو گوندەکان.
20.ئەندامی لیژنەی کۆکردنەوەی داخوازییەکانی ژنانم کە پێکهاتووە
لەچەندین رێکخراو و کەسایەتی و ئەندام پەرلەمان بۆ پێشکەشکردنی
داواکارییەکانی ژنان بۆ پەرلەمان و دەسەاڵتی جێبەجێکردن و دەسەاڵتی
دادوەریی.
21.چەندین وتارو نوسینم لە رۆژنامەو گۆڤارەکان باڵوکردۆتەوە لەوانە
(رۆژنامەی ژیانەوە ،گۆڤارەکانی تەوار و وااڵ پرێس و کەپر).
22.بەشداری چەندین بەرنامەی تەلەڤزیۆنی بۆ گفتوگۆکردن لەسەر
مەسەلەکانی و سیاسی ژنان و یاسایی و دیموکراسی و هەڵبژاردن.
23.دوو ساڵ لەپەیمانگای پێگەیاندنی مامۆستایان وەک وانەبێژ لەگەلڕ
رێکخراوی  DCفەرەنسی کارمکردووە لە ساڵەکانی .2004-2002
24.سازدانی چەندین خول لەسەر مەسەلەکانی دیموکراسی و
هەڵبژاردن بەمیوانداری چەند مامۆستایەکی (سویسری ،سویدی،
هەنگاری ،ئەمریکی).
25.لەگەڵ رێکخراوی وادی ئەڵمانی وەک وانەبێژ بۆ ماوەی دوو ساڵ
لەناوچەکانی هەورامان و شارەزوور کارمکردووە.
26.بەشداریکردنم لەکەمپینی جێبەجێکردنی یاسای توندوتیژی خێزانی.
27.چەندین سەرنج و تێبینم لەسەر دەستوری عیراق و پرۆژەی
دەستوری هەرێمی کوردستان رەوانەی لیژنەکانی ئامادەکاری دەستور
کردووە لەرێگای یەکێتی ژنانی کوردستانەوە.
28.خۆبەخشانە وەک وانەبێژ چەندین وانەم بۆ ماوەی سێ ساڵ لەسەر
یاسای باری کەسێتی وتۆتەوە لەخولەکانی نەهێشتنی نەخوێندەواری
یەکێتی ژنانی کوردستان.
29.بۆ ماوەی ( )3ساڵ کارم کردووە لە ڕێکخراوی ستێپ بۆ مناڵی
ئیشکەر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە360 :

تەها ئەوڕەحمان حەمە عەزیز  -تەهای پیرەمەگرون
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181101083499
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1962 /دوکان
بڕوانامە/دبلۆم تەندروستی ،بەکالۆریۆس لە یاسا
پسپۆڕی /کارگێڕی-تەندروستی-یاسایی-سەربازیو کۆمەاڵیەتی
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /چەندین وتاری مێژووییو جوگرافیو چەندین
یاداشتی لە رۆژنامەو گۆڤارەکان باڵوکردوەتەوە
چاالکی 1978 /پەیوەندی کردووە بە کۆمەڵە 1986 ،بووەتە پێشمەرگەو
بەردەوام بووە ،جێگری بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شۆڕش بووە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە361 :

تەها سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071541309417
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رۆژنامەنووس و بەرپرسی کۆمیتەی محەلی گەرمیان و ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە362 :

تەها سۆڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910085757576
چاودێری سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە363 :

تەها عەتیقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912292329423047
لە 28ی دێسامبری  2009تێکۆشەری دەیان ساڵەی ریزەکانی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستانی ئێران کاک تەها عەتیقی لە واڵتی سویس
بەهۆی جەڵدە کۆچی دوایی کرد.
کاک تەها خەڵکی شاری مەهاباد ،خاوەن شەهادەی خوێندنی
لیسانس ،بێژەر و پێشکەش کاری رادیۆ تەلەفیزیۆنی مەهاباد لە پێش
راپەڕینی گەالنی ئێران لە  57بوو.
هەر دوای سەرکەوتنی شۆڕش و ئاشکەرابوونی خەباتی حیزب ،کاک
تەها یەکێک لەو ئینسانە خوێندەوار وبە کارانە بوو کە رووی کردە حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان و لە ئۆرگانەکانی راگەیاندنی حیزب دا کاری کرد.
ئەو لە بناغەدانەرانی رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران و بێژەر و
نووسەرێکی دایمی رادیۆ بوو .

257

کاک تەها بێجگە لەوەی کە بەرپرسایەتی لە رادیۆ د اهەبوو ،زۆر
بەرنامەشی پێشکەش دەکرد ،وەک بەرنامەی واڵمی نامەی گوێگرەکان،
شی کردنەوەیەکی بەرنامە وپێڕەوی ناوخۆی حیزب ،وتووێژ و
تەرجومە......
کاک تەها لە هاوڕێ و هاوکارانی هەرەنیزیکی رێبەرانی شەهید مان بوو.
بە تایبەت کاک دوکتۆر سادقی شەڕەفکەندیی نەمر.
لە دوای کۆنگرەی 4ی حیزب کاک تەها وەک راوێژ کاری کۆمیتەی
ناوەندیی حیزب هەلبژێرایەوە و دواتریش تا ئەو رۆژەی کە رووی لە ژیانی
هەندەران کرد ،کادرێکی دیار و ماندوو نەناسی راگەیاندنی حیزب بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە364 :

تەاڵخانی هاوسەری شێخ لەتیفی حەفید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030600093633972
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە365 :

تەیب حەمید ئەحمد داقوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002190913193538
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون............./؟؟؟.داقوق
بڕوانامە /پەیمانگای مامۆستایان
پسپۆڕی /بواری وەرزشی
کاری ئێستا /مامۆستا
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە366 :

تەیب زرار عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691564
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە367 :

تەیب عبید مستەفا دهوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191989
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە368 :

تەیمور مستەفایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006231201174488
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە369 :

جاسم محەمەد کۆچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091609263188760
بەرپرسی مەکۆی دهۆکی بزووتنەوەی گۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە370 :

جان کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031224002260
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە371 :

جانب ولدورم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062223245660332
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە372 :

جعفر زوبیر علی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792184
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە373 :

جعفر قادر شیخ جعفر.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292035
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە374 :

جلوە جەواهری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911271255542678
چاالکی بواری ژنان و ئەندامی کەمپەینی یەک ملیۆن ئێمزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە375 :

جوان ئیحسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041820160375892
ئەندامی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە376 :

جوان ئیسماعیل عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162250493485
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون1961 /
بڕوانامە /دکتۆراو ماستەر لە کارگێڕی کار
چاالکی 25/ساڵ خزمەتی زانکۆیی هەیەو چەند لێکۆڵینەوەیەکی لە
بواری کاردا هەیەو لە سەدان بەرنامەی راهێناندا بەشداری کردووە لە
کەرتی گشتیو تایبەتداو ئەندامی سەندیکای ئابووریناسانە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە377 :

جوان ئیسماعیل عەزیز رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691737
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە378 :

جوان حسێن محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191449
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە379 :

جوان حەسەن خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208130454566
لەدایکبووی شارۆچکەی شەقاڵوەیە ،هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆرێوسی یاسایە لە زانکۆی
سەاڵحەدین ،لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێری یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بەرپرسی بەشی
کۆمەاڵیەتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە380 :

جوان خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090421255233680
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە381 :

جوان عومەر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082610553469437
چاالکوانی رێکخراوە دیموکراتییەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە382 :

جوتیار عادل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080911092360605
بەرپرسی (سەنتەری سەرنج بۆ راپرسی و توێژینەوە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە383 :

جۆنسن عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021324413408
بەرپرسی ناوچەی دیانای حزبی دیموکراتی بێت نەهرێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە384 :

جیگدەم کایا ،لە شاری دینسالکین .
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093012100630
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە385 :

جینان قاسم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615260152
جینان قاسم عەلی  1969لەبەغدا لەدایک بووەو دەرچووی کۆلیژی پزیشکی ددانی زانکۆی
بەغدایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👩خانمان
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە386 :

جیهاد عواڵ طه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792192
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە387 :

جیهاد محەمەد رەشید فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230934423705
لەساڵی  1957لەشاری دووز لەدایکبووە ،قۆناغی سەرەتایی و ناوەندیی
هەر لەوشارە تەواوکردووە ،دواتر ئامادەیی و (کۆلێژی تەکنەلۆژیا)ی
لەشاری بەغداد تەواوکردووە.
لەساڵی  1982پەیوەندی بە رێکخستنەکانی (ی.ن.ک)ەوە کردووە،
لەساڵی  1983وەکو مامۆستای شۆڕش وانەی وتووەتەوە لەگوندەکانی
(ژنانەو گەرمک) ،هەروەها سەرپەرشتی شانەی سەرەکی ناو (داوێ)و
دوو شانەی ناو شاری دووزی کردووە.
وەکو پێشمەرگە لەسەرجەم شەڕەکانی ناوچەی داوێ بەشداربووە
جارێک برینداربووە لەدێی (چەوری) تا کۆتایی ئەنفال (ئیختیفا) بووە لە
 1988/8/20لەناو شاردا دەستگیرکراوە لەالیەن ئەمنی دووزەوە.
لە  1988/9/15بەلێبوردنی گشتی ئازادکراوە لەپێش راپەڕین لە 1991
پەیوەندی بەشۆڕشەوە هەبوو ،سەرپەرشتیاری شانەی چەکداری
هاودەنگ بووە ،حاڵی حازر ئەندام ئەنجومەنی مەڵبەندی رێکخستنی
حەمرینە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سەاڵحەدین -
تکریت بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:

👨پیاوان
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە388 :

جەبار تاهیر محەمەدامین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591553
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە389 :

جەبار حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001061621473125
کارگێڕی مەکتەبی سکرتاریەتی یەکێتی قوتابیانی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە390 :

جەبار حسین احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192228
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە391 :

جەبار عزیز عبدالرحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992207
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە392 :

جەبار فەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001180949583298
لە رۆژی  1947/6/28لە گوندی بان میل-ی خانەقین کە ئێستا بەشێکە
لەوشارە ،لەدایکبووە.
رۆژی  1954/9/18چۆتە قوتابخانەی کارێز لە گوندی کارێزی خانەقینو
دەستیکردووە بە خوێندنو ساڵی  1960خوێندنی سەرەتایی تەواوکردووە.
لە ساڵی  1967خوێندنی ناوەندی لە شاری خانەقین تەواوکردووە،
دواتر لە پەیمانگەی مامۆستایان لە شاری باقوبە وەرگیراوەو پاشان
بەسەرکەوتوویی تەواویکردووە.
لەماوەی بوونی لە پەیمانگە خوێندکارێکی زیرەک بووەو لە دەیان چاالکیی
خوێندکاریدا بەشداریکردووە.
دوای تەواوکردنی پەیمانگە ،لەگوندی بوهرز-ی سەر بە پارێزگای دیالە
بووەتە مامۆستاو دوای ساڵێک چووەتە بەغداو لە قوتابخانەی سەورە لە
مەدینە سەورەی بەغدا بۆتە مامۆستا.
ساڵی  1971لە زانکۆی موستەنسریە-ی بەغدا لە کۆلێژی فیزیا وەگیراوە،
هەر لەو ماوەیەدا پەیوەندیکردووە بەکۆمەڵەی مارکسی لینینی
کوردستان کە دواتر بوو بە کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان.
دوای دووساڵ خوێندنو لەگەڵ دەستپێکردنەوەی شەڕ لەنێوان شۆڕشی
کوردو حکومەتی بەعس لەساڵی  1974بووە بەپێشمەرگە.
دوای نسکۆ لەساڵی  1975گەڕاوەتەوە ناوشار درێژەی بەکاری حزبیو
خەباتی نهێنی داوە.
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هەمان ساڵ لەگەڵ یەکەم دەستەی تێکۆشەرانی کۆمەڵەدا دەکەوێتە
دەستی دوژمنو زیندانی کراوە.
لەساڵی  1975تا  1979لە زیندانەکانی ئەمنی خاسەو فەزیلیەو
ئەبوغرێب ماوەتەوەو چەندین جۆر ئەشکەنجە دراوە،
لەو ماوەیەشدا نموونەی خۆڕاگریی بووە .
لە  1980/4/17پەیوەندیکردووە بەهێزی پێشمەرگەی (ی.ن.ک)ەوە.
سەرەتا بۆتە رابەر سیاسی لە هەرێمی دوو،
پاشان کراوەتە لێپرسراوی کەرتی رێکخستنی چۆمان،
دوای کۆنفرانسی دووی کۆمەڵە بۆتە لێپرسراوی رێکخراوی دووی
کۆمەڵە،
دواتریش مەڵبەندی یەک.
کاک جەبار لە ژیانی شاخو پێشمەرگایەتیدا وێڕای کاری رێکخراوەییو
دەرکەوتنی وەک کادیرێکی لێهاتووی رێکخستن،
کادیرێکی بەتوانای سەربازیی-یش بووە،
بەشداری دەیانو سەدان داستانو نەبەردی هێزی پێشمەرگەی کردووە،
هەروەها سەرپەرشتیو فەرماندەیی زۆر داستانو رووبەڕووبوونەوە بووە کە
بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی ورەی پێشمەرگەو خەڵکی کوردستانو
لەبەرامبەردا دوژمن تووشی شکستی گەورە بووە.
ساڵی  1988بۆتە نوێنەری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە مەکتەبی
تەنفیزی بەرەی کوردستانی،
ساڵی  1990لەوالتی سوریا بەهەمان ناونیشان خەباتی کردووە.
ساڵی  1991لەگەڵ بەڕێز مام جەالل لە راپەڕیندا گەڕاوەتەوە کوردستان.
لە دووەم راپەڕینی خەڵکی سلێمانی رۆڵی بنچینەیی گێڕاوە.
لە ساڵی  1991رۆڵێکی بەرچاوی بینیوە لە دامەزراندنی کۆلێژی سەربازیو
بنیاتنانەوەی نەخۆشخانەی شۆڕشو هەروەها کراوەتە سەرلەشکری
یەک-ی (ی.ن.ک).
ساڵی  1992کراوەتە لێپرسراوی مەکتەبی عەسکەری یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان.
ساڵی  1992ناوەندی رووناکبیریو کۆمەاڵیەتی گەرمەسێری دامەزراندووە.
لە یەکەم کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کراوەتە وەزیری
پێشمەرگەو لە ساڵی  1995کراوەتە وەزیری ناوخۆ،
لە هەمانساڵدا ئەرکی وەزیری پەروەردەو پاشان وەزیری شارەوانی
بەوەکالەت-ی پێسپێردراوە.
ساڵی  1999کراوەتە جێگری فەرماندەیی گشتیی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان،
هەر لەو ساڵەدا یانەی وەرزشی پێشمەرگەی دامەزراندووەو بۆتە
سەرۆکی یانەکە.
دوا پلەشی ئەندامی مەکتەبی سیاسی (ی.ن.ک) بووە.
بەداخەوە ،چەندساڵێک بەر لەکۆچی دواییکردنی،
گرفتاری نەخۆشییەکی ترسناک بوو،
بەوهۆیەشەوە لەئەرکو فەرمانو خزمەتە بەردەوامەکانی دابڕاو سەرەڕای
هەوڵی جدیو بەردەوامی (ی.ن.ک) بۆ چارەسەرکردنیو گەیاندنی
بەچەندین واڵت ،بەالم دواجار چاوەکانی لێکناو لەڕۆژی  2007/8/9لە
سلێمانی کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بادینان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە393 :

جەبار محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691932
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە394 :

جەبار مستەفا (جەبارە رەش)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691471
جەبار مستەفا رەسول ناسراو بە (جبارە رەش)
لە دایک بووی ساڵی  1963هەولێر.
دەرچووی ئامادەیی (تمریچ) ساڵی .1984-1983
دەرچووی ئامادەیی وێژەیی .2010-2009
خوێندکاری کۆلیژی یاسا قۆناغی چوارەم.
ساڵی  1981پەیوەندیم بە رێکخستنی (ی.ن.ک) کردووە.
ساڵی  1985پەیوەندیم بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کردووە.
زیندانی سیاسی محکوم بە ئیعدام ساڵی  1987لە ئەبوغرێب.
پلەی رێکخراوەیی  :جێگری ل.مەڵبەندی 3ی هەولێر لێپسراوی بەشی
رێکخستنی مەڵبەندی .3
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
چاالکی سیاسی
پێشمەرگەی دێرین
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە395 :

جەزا تۆفیق تاڵیب ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212147283648
لەدایکبوون1968/12/23 :
ناونیشان :سلێمانی گەڕەکی ئاشتی
پلەی زانستی :پرۆفیسۆری یاریدەدەرو پێشکەشی پلەی پرۆفیسۆریشی
کردووە.
بڕوانامە :دکتۆرا
پسپۆری:
1ماستەر :لەساڵی  1995لەسەر جیۆپۆلەتیکی دانیشتوانی هەرێمیکوردستان.
2دکتۆرا :لەساڵی  2005لەسەر جیۆپۆلەتیک و ئاسایشی نەتەوەییهەرێمی کوردستان.
پۆستی زانستیی و کارگێڕی:
1سەرۆکی بەشی جوگرافیا لەکۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان -زانکۆیسلێمانی.
-2سەرپەرشتیاری هۆبەی خوێندنی باالی کۆلێژی زانستە
مرۆڤایەتییەکانی زانکۆی سلێمانی.
-3ئەندامی لیژنەی بەرزکردنەوەی پلەی زانستی ناوەندیی زانکۆی
سلێمانی.
-4ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری  Bزانستە مرۆڤایەتییەکان
زانکۆی سلێمانی.
-5ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری ئەکادیمی لقیB.
تائێستا زیاتر لە  7خوێندکاری ماستەرو دکتۆرا لەژێر سەرپەرشتیاریدا
بڕوانامەی دکتۆراو ماستەریان وەرگرتووە لەبواری جیۆپۆلەتیک و جوگرافیاو
ئاسایشی نەتەوەییدا.
سەرپەرشتیاری ( )5خوێندکاری ماستەرو دکتۆرای دیکەش دەکا لەبواری
جوگرافیاو جیۆپۆلەتیک و ئاسایشی نەتەوەییدا.
زیاتر لە ( )15کتێبی بالوکراوە لەبواری جوگرافیای سیاسی و جیۆپۆلەتیک
و کاروباری سیاسیدا لەدانان و وەرگێڕانی بالوکردۆتەوە.
لەساڵی 2004ەوە مامۆستای وانەبێژە لەبەشی رامیاری کۆلێژی یاساو
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رامیاری زانکۆی سلێمانی.
مامۆستای وانەبێژە لەخوێندنی باال (ماستەرو دکتۆرا) لەزانکۆی کۆیە.
ئەندامی یاریدەدەری ئەکادیمی کوردستانە (کۆڕی زانیاری کوردستان).
ئەندامی کۆمەڵەی ئەکادیمیای کوردستانە.
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کوردە.
لە سێ رۆژنامەی رۆژانەدا ستوونی هەفتانە دەنووسێ و لەزۆربەی
گۆڤارو رۆژنامەکاندا هەفتانە وتار بالودەکاتەوە وەکو (کوردستانی نوێ،
ئاسۆ ،خەبات ،ئاالی ئازادی ،خاک ،دەنگی پێشمەرکە).
لەساڵی  1995مامۆستای پەیمانگەی کادیرانی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستانە لەقەالچواالن.
راوێژکاری گۆڤاری سیاسەتی دەوڵەتییە کە سەر بەسەنتەری
لێکۆڵینەوەی ستراتیژی کوردستانە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە396 :

جەزا نوری عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991974
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە397 :

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 ژمارە398 :

جەعفەر ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032815502121578
ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە399 :

جەعفەر ئیمینکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212445712542
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ئەندامی سەرکردایەتی پارتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە400 :

جەعفەر ئەمینزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121154531447
خەڵکی سەقزه
فەرماندەی هێزی پێشڕەو بووه
فەرماندەی گوردانی 31ی بۆکان بووه
ئەندامی کۆمیتەشارستانی بۆکان بووه
فەرماندەی نیزامیی بۆکان بووه
ئەندامی کۆمیتەی دەرەوەی واڵت بووه
لەنێو کۆمەڵەفەرماندەی نیزامیی گشتیی کۆمەڵەبووه
مەسئولی دەبیرخانەی کۆمەڵ بووه
بەرپرسی ئاموزشگای کۆمەڵەبووه
ئەندامی کۆمیتەمەرکەزی حیزبی کۆمۆنیست بووه
فەرماندەی نیزامیی کۆمەڵەو بەرپرسی ئاموزشگای پێشمەرگایەتی
کۆمەڵەو ئەندامی کۆمیتەی مەرکەزی کۆمەڵەیه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە401 :
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جەعفەر حەسەنپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404003255120786
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
جۆری کەس:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە402 :

جەعفەر عەکاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031211301882548
نوێنەری (پەیەدە) لە هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە403 :

جەعفەری زەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907231513471863
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کوردستانییەکی ئازەری زمانی خەڵکی شاری نەغەدە بوو کە ساڵی
1343ی هەتاوی هەر لەو شارە لە دایک ببوو .ساڵی 1360ی هەتاوی
پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتەوە گرت و وەک پێشمەرگە ،لە هێزی
شەهید مینەشەم و لە ناوچەکانی رەبەت و سەردەشت دەستی بە
تێکۆشان کرد .بە هۆی ئەرکناسی ،ئازایی و لێهاتوویییەوە لە سااڵنی
 1365و 66ی هەتاوی دا ،وەک سەرپەل لە بەشی پێشمەرگە و لە
ساڵی 1368ەوە وەک کادری حیزب کارو بەرپرسایەتیی حیزبی پێسپێردرا.
جەعفەر بوو بە کادرێکی خۆشەویست لە ناوچەکانی "دۆڵ"،
"دەشتەبێڵ" (لە نێوان شنۆ ،نەغەدە و ورمێ) ،جێگای خۆی لە نێو
ئەندامان و دڵسۆزانی حیزبی دێموکراتدا کردەوە .جەعفەری زەمانی لە
رەوتی کارو تێکۆشانی نیزامیدا دوو جار برینداربوو .هەروا کە پێشمەرگەو
کادرێکی نیزامیی لێهاتوو بوو ،لە باری ئاگایی و زانیارییشەوە ،نموونەی
کادرێکی سیاسیی تێگەیشتوو بوو .بەشێکی بەر چاو لە کاتی خۆی بە
خوێندنەوە دەبردەسەر و ،لە کۆڕ و کۆبوونەوە سیاسی و رۆشنبیرییەکانی
نێو حیزبی دێموکراتی کوردستاندا چاالکانە بەشدار دەبوو .لە دەیەی
حەفتای هەتاویدا ،لە کۆمیتەی ئەمنییەت ،هێزی سامڕەند ،کومیتەی
ورمێ و ناوەندی 3ی حیزبی دێموکراتدا وەک کادرێکی حیزب ئەرک و
بەرپرسایەتیی جۆراوجۆری بەسەربەرزییەوە بەڕێوەبرد .ماوەی چەند
ساڵێکیش لە ناوەندی 2ی حیزبی دێموکرات کاری فێر کردنی کرد.
لە کۆنگری چاردەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا ،جەعفەری
زەمانی بە ئەندامی جێگری کومیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا و لە
کۆمیسیونی ماڵیی حیزب ،بەرپرسایەتیی بەشی خەدەماتی پێ
سپێردرا .سەرەتای هاوینی  ،2008دەرکەوت کە تووشی نەخۆشیی
شێرپەنجەی گەدە بووە .هەوڵەکان بۆ چارەسەری ئەم نەخۆشییە ،بێ
ئاکام مانەوە.
جەعفەری زەمانی ،ئەندامی رێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
کاتژمێر 10ی پێش نیوەڕۆی پێنج شەممە 17ی بانەمەڕ (7ی مای ،)2009
پاش نزیکەی ساڵێک بەربەرەکانی لەگەڵ نەخۆشی لە نەخۆشخانەیەکی
شاری کۆیە کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیاڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
نەغەدە
کوردستانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە404 :

جەالل باقر شەمسەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052211424257365
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ئەندامی کۆمیتەی رێکخستنی پێشمەرگە (یەکێتی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە405 :

جەالل تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111202281286
ناسراو بە مام جەالل ،لە 6ی نیسان دوای هەڵبژاردنی لەالیەن کۆمەڵەی
نیشتمانیی عێراقەوە لە  2005پۆستی سەرۆک کۆماری عێراقی پێدرا،
بەوەش بوو بە یەکەم سەرۆکی کوردی لە مێژووی سیاسی عێراقدا کە
پۆستی سەرۆکی واڵتی لەئەستۆ گرت ،هەروەها یەکەم سەرۆک
کۆماری هەڵبژێردراوە لەالیەن ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەوەتەی
مێژووی دروستبوونی عێراقەوە لە بیستەکانی سەدەی رابردوەوە.
مام جەالل کوڕی شێخ حیسامەدین کوڕی شێخ نوری کوڕی شێخ
غەفوور .هاوینی ساڵی  1933لە گوندی (کەلکان) ی قەتپاڵی چیای
کۆسرەت لە دایکبووە ،کە دەڕوانێتە دەریاچەی دوکان .
چەند ساڵێک تەمەنی منداڵی لەو گوندە بەسەر بردووەو دواتر باوکی بووە
بەر ێبەری تەکیەی تاڵەبانی لە کۆیە .لەوێ چۆتە قوتابخانەی سەرەتایی
و بە سەرکەوتوویی خوێندنی تەواو کردووە ،خوێندکارێکی زیرەک لێهاتوو
بووە ،هەر لە تەمەنی منداڵییەوە نیشانەکانی سەرکردایەتی بە جۆرێ
لێدەرکەوتووە کە پێش هاوڕێکانی دەکەوت بۆ کۆڕی پرسە و ئەو بۆنانەی
لەو سەردەمەدا بەڕێوە دەچوون ،بەیانیان لە کاتی ریزبوونی قوتابیاندا،
مامۆستاکان پێش هەمووان ئەویان هەڵدەبژارد بۆ خوێندنەوەی شیعری
نیشتمانیی و نەتەوەیی .
ساڵی  :1945ئاهەنگێکی میللی لە کۆیە بۆ نەورۆز سازکرا ،تاڵەبانی کە
لە تەمەنی سیانزە ساڵیدا بوو بەشداری تێدا کرد و وتەی حەماسئامێزی
خوێندەوە ،بووە مایەی سەرسۆڕمانی مامۆستا و بەشداربووان.
لە ساڵی  1946دا لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی خوێندکار و بەئامۆژگاری
یەکێک لە مامۆستاکانی کۆمەڵەیەکی فێرکاری نهێنی دامەزراندبە ناوی
(کۆمەڵەی پێشخستنی خوێندنەوە )) (K.P.Xو مام جەالل بە سکرتێری
هەڵبژاردرا ،ئامانجێکی کۆمەڵەکە هاندانی خوێندکاران بوو بۆ خوێندنەوەی
دەرەکی.
لە هەمان ساڵدا و دوای دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کورد لە16ی ئابی
 1946کەوتە ژێر کاریگەری بەرنامەی پارتی و لە چوارچێوەی
رێکخستنەکانیدا کەوتە چاالکی خوێندکارانە.
دوای چوونە ناو کاری سیاسییەوە ،رۆژنامەی (رزگاری) کە پارتی
دیموکراتی کورد بە نهێنی دەریدەکرد ،کورتە وتاری لەژێر نازناوی (ئاگر) دا
بۆ باڵو دەکردەوە .
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ساڵی  1947بوو بە ئەندام لە پارتی دیموکراتی کورد و چاالک و لێهاتوو
بوو لەو ئەرک و فەرمانە حزبیانەی پێی دەسپێردران.
ساڵی  1948خوێندنی سەرەتایی تەواو کرد و لە ناوەندی کۆیە بوو بە
خوێندکار ،ئەو ساڵە بە ساڵی (وەسبە) (راپەڕین) ناسرابوو ،کە گەلی
عیراق توانی پەیماننامەی (پۆرتسماوس)هەڵبووەشێنێتەوەو حکومەتی
ساڵح جەبر بڕوخێنێ و حکومەتی محەمەد سەدر دابمەزرێنێو لەو کەش و
هەوا ئازادیەدا کە لە سایەی ئەم (راپەڕینە) هاتە کایەوە ،هەڵبژاردنێکی
گشتی خوێ،دکاران ئەنجامدرا بۆ هەڵبژادنی نوێنەرانی کۆنگرەی گشتی.
ئەوە بوو جەالل تاڵەبانی بە نوێنەری خوێندکارانی کۆیە هەڵبژێردرا و
بەشداری لە یەکەمین کۆنگرەی خوێندکارانی عیراقدا کرد کە لە نیسانی
 1948لە گۆڕەپانی (السباع) ی شاری بەغداد بەسترا .لەم کۆنگرەیەدا بۆ
یەکەمین جار گوێی لە شاعیری مەزن (محەمەد مەهدی جەواهیری)
بوو ،کە شیعرە بە ناوبانگەکەی (رۆژی شەهید) ی خوێندەوە ،کە بۆ جەع
فەری برای و بۆ شەهیدانی وەسبە وتبووی .ئەو ساتانە لە ژیانی
تاڵەبانیدا مێژوویی بوون و وای کرد ببێتە یەکێک لە مریدەکانی شیعری
ئەو و دواتریش بوو بە ئازیزترین دۆستی و ئەو دۆستایەتیە تا دوا
ساتەکانی ژیانی شاعیر بەردەوام بوو.
ساڵی  1949و لە سایەی حوکمی عور فی و تۆقاندن کە کوردستان و
عیراقی گرتەوە ،تاڵەبانی لە حزبدا سەرکەوت و بووە ئەندامی لیژنەی
ناوچەی کۆیە.
لە شوباتی  1951دا و لە کۆنگرەی دووەمی پارتی دیموکراتی کورد ،بە
ئەندامی لیژنەی ناوەندی هەڵبژێردرا ،بەاڵم لەبەر پاراستنی ریزەکانی
پارتی پلەکەی خۆی بە هەڤاڵێکی خۆی بەخشی کە دوای دەرچوونی لە
زیندانی بەشداری لە کۆنگرەدا کردبوو.
لە ساڵی  1951دا لەگەڵ چەند هەڤاڵێکدا گیراو بۆ شاری موسڵ دوور
خرایەوە ،لەوێش لە خەباتی سیاسیدا بەردەوام بوو و دواتر چووە کەرکوک
بۆ تەواوکردنی خوێندن و سەر لەنوێ دامەزراندنەوەی رێکخستنەکانی
حزب و بووە بەرپرسی رێکخستنەکانی کەرکوک .لە هەمان ساڵیشدا
ئەرکی چاپ و باڵوکردنەوەی باڵوکراوەکانی بە شێوەیەکی نهێنی گرتە
ئەستۆ تا ئەو رۆژەی گیرایەوە.
ساڵی  1952چووە کۆلیژی ماف (حقوق) لە بەغداد کە ئەو دەمە
رێکخستنەکانی پارتی دیموکراتی کورد پەرتەوازە بوو ،بەاڵم مام جەالل
توانیی رێکخستنەکانی حزب تۆکمە بکاتەوە.
لە کانوونی دووەمی  1953دا بەشداریی کۆنگرەی سێیەمی پارتی
دیموکراتی کوردستانی کرد و بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا و
لە مانگی شوباتدا سەرپەرشتی یەکەمین کۆنگرەی یەکێتی قوتابیانی
کوردستانی کرد و لە کۆنگرەیەدا بە سکرتێری گشتی قوتابیانی
کوردستان هەڵبژێردرا و لە هەمان ساڵیشدا یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی
(یەکێتیی الوانی دیموکراتی کوردستان) ،هەر لەو کاتانەدا نوێنەری پارتی
بوو الی زۆربەی حزبە نهێنێ و ئاشکراکانی عیراقی.
ساڵی  1954بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی هەڵبژێردرا.
ساڵی  1955سە فەری دەرەوەی عیراقی کرد و لە فیستیڤاڵی الوان و
قوتابیانی جیهانی لە وارشۆ بەشداری کرد و لەوێوە سەردانی یەکێتی
شوورەوی ئەوسا و چینی کرد.
ساڵی  1956لەبەر چاوان ون بوو ،کەوتە خەباتی ژێر زەمینی و ناچار بوو
لە پۆلی چوارەمی ما فدا خوێندن بەجێبهێڵێت.
ساڵی  1957سە فەری سوریا و مۆسکۆی کرد و لە فیستیڤاڵی الوان و
قوتابیانی مۆسکۆ بەشداری کرد و هاتنی بۆ سوریا بە فرسەت زانی بۆ
پەیوەندی بە کوردەکانی ئەوێوە و پەیوەندیەکی سیاسی دروستبوو .لە

279

هەمان ساڵیشدا گەڕایەوە عیراق و بەشداری لە کارەکانی مەکتەبی
سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانی یەکگرتوو کرد و بوو بە بەرپرسی
رۆژنامەی (خەباتی کوردستان) کە لە سلێمانی بە نهێنی دەریان دەکرد.
لە یەکەمین رۆژی سەرکەوتنی شۆڕشی  / 14ی گەالوێژی ساڵی
 ،1958سەرپەرشتی رێکخستنی خۆپێشاندانی جەماوەری سلێمانی کرد
و بە هاوکاری هەڤااڵنی حزب لە نێو شاردا ،پاشان چووە بەغداد و
بەشداریی لە کاروباری مەکتەبی سیاسی و دەرکردنی گۆڤاری (رزگاری)
(التحریر) دا کرد ،هەروەها ئەرکی ئەو خەباتەی لە ئەستۆ گرت کە لە نێو
ریزەکانی حزبدا فراوان دەبوو ،وەک پێویستییەکی بوونی حزبێکی
پێشڕەوی کوردستانی و رێکخراوە پێشەییەکان بەرهەڵستکاری کردنی
ئەو هەواڵنەی کە دەیانویست پارتی دیموکراتی کوردستان بکەنە
پاشکۆی حزبێکی عیراقی.
ساڵی  1959جارێکی تر بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی
کوردستان و مەکتەبی سیاسی هەڵبژێردرا و لە هەمان کاتدا ئە فسەری
یەدەکی کەتیبەی چوارەمی تانک بوو ،هەروەها بەشداری لە دەرکردنی
رۆژنامەی (خەبات) دا دەکرد کە بە زمانی عەرەبی دەردەچوو ،وە بە ناوی
(پیرۆت) ەوە وتاری تێدا باڵودەکردەوە.
ساڵی  1960بەرپرسی لقی سلێمانی و ئەندامی مەکتەبی سیاسی
بوو کە خولێکی هۆشیاری بۆ کادێرەکان کردەوە.
ساڵی  1961بووە سەرنووسەری رۆژنامەی (کوردستان) و دوای
داخستنی رۆژنامەی خەبات دووچاری راوونان بوو لە بەغداد ،بەاڵم لە
شەوی نەورۆزی هەمان ساڵدا وتارێکی دژی دیکتاتۆریەت خوێندەوەو
بەرگری لە بارزانی خوالێخۆشبوو کرد کە ئەو سەردەمە قاسم کۆمەڵێک
تاوانی دابۆوە پاڵ لە ئەنجامی ئەوەدا فەرمانی گرتنی دەرچوو و بە نهێنی
گەڕایەوە سلێمانی و خۆی شاردەوە و بەشداری لە رێکخستنی
مانگرتنی گشتیدا کرد کە لە شەشەی ئەیلوولدا کرا.
لە ئەیلولی  1961دا کە شۆڕش هەڵگیرسا ،بەرپرسی ناوچەی سلێمانی
بوو ،یەکەمین بنکەی شۆڕشی لە چەمی رێزان کردەوە و سەرپەرشتی
کرد و فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی لیوای سلێمانی
کرد تا وای لێهات زۆر فراوان بوو و بووە هێزێکی گەورە ،ئەوە بوو کرا بە
لێپرسراوی هێزی پێشمەرگەی کوردستان.
لە نەورۆزی  1962دا ،سەرکردایەتی ئەو هێڕشە بەر فراوانەی کرد بۆ
سەر ناوچەی شارباژێڕ و لە ماوەی چەند رۆژێکدا دەست بەسەر هەموو
بنکەی پۆلیسی ناحیەی بناوەسووتە و چوارتادا گیرا و هێزەکانی بەرەو
قەزای پێنجوێن برد و تەواو ناوچەکەیان ئازاد کرد .بەم شێوەیە هەردوو
ناوچەی شارباژێڕ و پێنجوین بوونە دوو ناوەندی شۆڕش و سەرکردایەتی.
لە  1963 1962زۆربەی ناوچەکانی قەرەداغ و قەاڵسێوکە و گەرمیان و
سەنگاو ئازاد کران .ئەو دەمە مام جەالل فەرماندەی هێزی رزگاری بوو ،لە
هەمان کاتیشدا سەرپەرشتی دامەزراندنی ناوەندەکانی بەمۆ و هەڵەبجە
و تەوێڵە و بیارەی دەکرد.
ساڵێ  1963و دوای کودەتا رەشەکەی شوبات ،مام جەالل بە سەرۆکی
وە فدی کوردی دەستنیشان کرا بۆ گفتوگۆ لەگەڵ حکومەتی تازەدا کە لە
سەرتادا رەزامەندیان لەسەر گفتوگۆ و چارەسەری ئاشتیانەی کێشەی
رەوای کورد نیشاندا ،هەروەها سەردانی کۆماری میسری و جەزائیری
کرد و چاوی بە عەبدولناسر و بن بێال کەوت و لە هەمان ساڵیشدا
سەردانی ئەوروپای کرد و نوێنەرایەتی شۆڕشی کوردستانی کرد و
سەرکەوتوو بوو بۆ ناساندنی کێشەی کورد و ئاشکرا کردنی بارودۆخی
کوردستان و کۆکردنەوەی یارمەتی و هاوکاری بۆ شۆڕش لە واڵتانی
فەرەنسا ،ئەڵمانیا ،روسیا ،چیکسلۆ فاکیا و نەمسا.
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ساڵی  1967بەشداری لە کۆڕی (ئیشتراکیەکانی عەرەب) کرد لە
جەزائیر و لێکۆڵینەوەیەکی زۆر بە پێزی دەربارەی کێشەی کورد و
شەرعیەتی بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی کورد و دۆستایەتی نێوان
کورد و عەرەب پێشکەشکرد.
ساڵی  1970رۆڵی کاریگەری خۆی بینی لە یەکگرتنەوەی هەردوو باڵی
پارتی دیموکراتی کوردستان کە پێشتر ببوونە دوو باڵ و ناکۆکیەکی تاڵ و
خوێناوی لە نێوانیاندا هەبوو.
ساڵی  1972سە فەری دەرەوەی عیراقی کرد و ماوەیەک لە لوبنان و
میسر و سوریا مایەوە و دوای رووخاندنی شۆڕشی کورد کە لە ئەنجامی
رێکەوتننامەی نێوان سەدام و شای ئێران لە ئاداری  1975لە جەزائیر
ئیمزا کرا ،تاڵەبانی هەر لەو ناوچانەدا مایەوە.
لە  1975 / 06 / 01لە دیمەشق لەگەڵ دەستەیەک لە هەڤااڵنیدا
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانیی دامەزراند و نەخشەی بۆ
هەڵگیرسانەوەی شۆڕشی نوێ دانا کە لە  / 01ی حوزەیرانی 1976
راگەیەنرا و بووە سکرتێری گشتی یەکێتیی.
لە سااڵنی دوای دامەزراندنی یەکێتی لەسەر چاالکی سیاسی و
سەرکردایەتی حزب و شۆڕش بەردەوام بوو لەگەڵ هەڤاڵەکانی لە چیا و
ئەشکەوتەکانی کوردستاندا دەژیا.
لە  / 06نیسانی  ،2005مام جەالل  227دەنگی لە کۆی  248دەنگی
ئەندامانی کۆمەڵەی نیشتمانی عیراقی بە دەستهێنا و بە هەڵبژاردنێکی
راستەوخۆ بە یەکەمین سەرۆکی هەڵبژێراوی عیراق هەڵبژێردرا.
سەرچاوە :پوک سەنتەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە406 :

جەالل جەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101010424215
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ئەندامی مەکتەبی سیاسی پێشووی یەکێتی و هەڵسوڕاوی دیاری
بزووتنەوەی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە407 :

جەالل حاجی حسێن  -جەاللی حسە کەلۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080919054560609
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە408 :

جەالل خۆشکەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111135714281
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لەدایکبووی رۆژهەاڵتی کوردستان و ناوچەی دەشتەتاڵی بانەیە .هەر
لەتەمەنی منداڵیدا ،باوکی لەڕیزەکانی سازمانی خەباتی کوردستانی
ئێران دا شەهید دەبێ و ئاوارەی باشووری کوردستان دەبێ .خوێندنی
سەرەتای و ناوەندی لە شارو شارۆچکەکانی کوردستانی باشوور تەواو
کردوە .هەر لەتەمەنی  15ساڵیەوە ئاشنایەتی لەگەڵ دنیایی ئەدەب دا
پەیدا دەکاو ،پەیڤ و هۆنراوەکانی لەگۆڤارو رۆژنامەکاندا باڵو دەبنەوە.
پاشان بەهۆی نالەباری باری ئەمنی و کەم گوزەرانی کوردەکانی
رۆژهەاڵت لەساڵی 1998ی زاینی دا لەوواڵتی سوید وەک پەنابەری
سیاسی وەردەگیرێ .جەالل خۆشکەالم لە بواری رۆژنامەوانی دا
دەورێکی بااڵی هەیە و نووسەر و سیاسەتوانێکی چاالک و دیارە لە ناو
بزوتنەوەی کوردا لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
ماوەی چەند سااڵن سەرۆکی الوانی کورد بووە لە شاری لینشۆپینگ و
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی کومیتەی ئیجرایی الوانی کورد بوە لە
سوئید .
ساڵی  2004دیپلۆمی رشتەی کۆمەڵناسی لەسوید تەواو دەکات.
ساڵی  2006چەند هۆنراوەیەکی چاپ دەکرێن و کۆدەکرێنەوە لە
نامیلکەیەک دا بەناوی (هەست و جوانی).
ساڵی  2008کاندیت ماجستێر لە بەشی توێژەرەوەی کۆمەڵ و
کلتورناسی لە زانکۆی لینشۆپنگ تەواو دەکا.
ساڵی  2009وەک ئەندامی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی
کوردستانی ئێران لە کۆنگرەی 4دا هەڵدەبژێردرێ.
لەساڵی  2009وە لە ناو ) (Kriminalvårdenکار دەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (قەاڵ) سەبارەت بە
(جەالل خۆشکەالم) لە1:04:47 2011-1-15 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە409 :

جەالل دەباغ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002271020343748
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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
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
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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 ژمارە410 :

جەالل شاکر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792188
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە411 :

جەالل شێخ کەریم عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261555324062
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لە دایک بوی ()1953
لە ساڵی ()1986ەوە پێشمەرگەی دانەبڕاوە
دەرچوی کۆلیژی یاسایە
بریکاری وەزارەتی ناوخۆیە
سەرچاوە :هیوا جەمال  -ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە412 :

جەالل هۆرینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122511061919740
سەرۆکی رێکخراوی خێرخوازی گەرمیان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە413 :

جەالل هۆرێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008262202294938
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سەرۆکی رێکخراوی خێرخوازی گەرمیان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە414 :

جەالل کەریم (ئەبو شوارب)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707035615124776
جەالل کەریم لە ساڵی  1935هاتووەتە دونیاوەو،
لە تافی الویدا چووەتە ناو کۆری خەبات و تیکۆشانی چینایەتی و هەر زوو
پەیوندی بە ریزەکانی حزبی شیوعی عێراق کردووەو رۆڵی بەرچاوی
هەبووە لە داکۆکی و پشتگیری کرێکاران و بێوچان تێکۆشاوە بۆ سەندنی
مافی خوێ و سەرجەم کرێکاران و ،هەردەم بێ ترس هەڵساوە بە
دژایەتیکردنی ئاغاو دەرەبەگ و کۆنەپەرەستان ،هەر بۆیە بەدەیان کەرەت
لە کارکردن قاو دراوەو تووشی دەربەدەری وبرسێتی و ،دووچاری راونان و
گرتن و تێهەڵدان وئەشکەنجە بووەتەوەو ،قەت کۆڵی نەداوەو ،هەمیشە
رۆڵێکی دیارو مەزنی لە پێناو بیروباوەرو گەل و حزب و شیوعییەت
هەبووەو ،ئازایانە بەرگری کردووە.
شۆرشی ( 14ی تەمموزی  )1958و حکومەتەکەی عەبدولکەریم قاسم
رۆژ لە دووای رۆژ بەرەو نشووستی هەنگاوی ئەناو ،دوور ئەکەوتەوە لە
دروشمەکانی شۆرش و خزمەتکردنی خەڵک و ،نزیک ئەبووە لە دوژمنانی
گەل ونیشتمان ،ئەمە لە الیەک لە الیەکی تریشەوە دەستێوەردانی
شای ئێران و دەزگای سیخوری ساواک وجموجولی کۆنەپەرستان بوونە
هوێ سەرەکی بۆ لێدانی شیوعییەکان و ،بەو هۆیەشەوە چەندین جار
جەالل کەریم راپێچی بەندیخانە کراو هەموو جارێکیش سەربەرزانە
رزگاری ئەبوو.
رێکخراوەکانی عەرەبە نەتەوەپەرستەکان وحزبی بەعسی عەرەبی رۆژانە
لە حکومەتەکەی عەبدولکەریم قاسم نزیک ئەبوونەوە و ،عەبدولکریم
قاسمیش کەوتە گرتن و لێدانی شیوعییەکان ،لە ئەنجامی ئەم رەفتارە
گێرو ئیفلیجەی حکومەت ،بەعسییەکان لە رۆژی  1959 /10/7لە رأس
القریە لە شەقامی ئەلرەشید بۆسەیەکی توکمەی دارێژراویان بۆ
عەبدولکەریم نایەوەو ،لەکاتی هاتنی ئۆتۆمبێلەکەی دەستکرا بە تەقەو
شۆڤێرو پاسەوانەکەی کوژران و عەبدوالکەریم ( )11گوللەی بەرکەوت و
نەمردو کابرایەکی بەعسی بە ناو عەبدولوەهاب ئەلغرێری کوژراو ئیتر ئەو
شوێنە ناو ئەم کابرایە هەڵگرت و ،ئێستا بەو شوێنە ئەڵێن :گۆرەپانی
عەبدولوەهاب ئەلغرێری.
لە هەموو الیەک دەستکرا بە گرتنی شیوعییەکان چونکە دوژمنانی
شیوعییەت وا جاریاندا بوو کە شیوعییەکان نیازی ئەوەیان هەیە
دەسەاڵتی واڵت بگرنە دەست و ،هاوری جەالل کەریمیش پێوە بوو ،پاش
ئازارو ئەشکەنجە و لە کار دەرکردن ،ئەهاتەوەو لە پاش هەوڵدانێکی زۆر
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ئەگەرایەوە سەر کارەکەی .
لە ساڵی  1960هاورێ جەالل ژنی هێناو لە گەڵ خاتۆ پەخشان غەفور
صالح خێزانیان پێکەوە نا بۆ ئەوەی ئەم جارەیان بە دوو قۆڵی تووشی
ئازارو مەینەتی ژیان ببنەوە ،چونکە بە هوێ بارودۆخی سیاسی و
چاالکی نواندنی بێپجران جەالل ئەگیراو ،بەخشانی خێزانی دووچاری
راونان و خۆ شاردنەوە ئەبوو ،ژیانێکی کولەمەرگی پر لە ترس بەسەر
ئەبردو ،لە کاتی پیالنە شوومەکەی حزبی بەعسی عەرەبی خوێنرێژ لە
1963/2/8و بەیانه ناپاکەکەی بە کرێگیراو (رشید مصلح -الحاکم
العسکری العام) دادوەری گشتی سوپا ،بەیانێک بۆ لە ناوبردنی
شیوعییەکان دەرچوو ،هاورێ جەالل لە گەڵ کۆمەڵێک شیوعی روویان
کردە شاخ.
جەالل ئەبو شوارب و ئەو شیوعییانەی لە گرتن و چنگی حزبی بەعس و
رژێمە خوێنرێژەکەی رزگاریان بوو ،روویان کردە شاخ تووشی گرتن و
ئازاردان و تێهەڵدان بوون ئەمجارەیان له سەر دەستی پارتی دیموکراتی
کوردستان تاقمی مەکتەبی سیاسی کە بارەگایان لە نزیک دێی مالومە
بوو ،لەویش کورە ""ئازاکان"" کەوتنە لێدان وسووکایەتی پێیکردنیان،
پاشان بریاردرا دیلە شیوعییەکان لە دەوروبەری دێی مالومە رەوانەی دێی
ئاشی بارام لە نزیک شاخی سورەبان بکرێن و ،بە مەرجێک نابێت هیچ
کەس بە درێژایی رێگا نانیان بداتێ وبا برسیان بێت ،بەو کارە چەپەڵە نا
مرۆڤانەو ئەو بیرە دوواکەوتووە ویستیان چاوترسینیان بکەن و ،بەڵکو
هەندێکیان وازبێنن ،بەاڵم پرۆژەو نەخشەکەیان لە الیەن شیوعییەکانەوە
پوچەڵ کرانەوەو سەریان نەگرت...
دیلە شیوعییەکان شێرانە بەرنگاری قسەی ناشیرین و توانج و هەرەشە
کردن ئەوەستان و ،قورەکاری و دارهێنان و کار پێکردنی بێبنەمای رۆژانە
چۆکی پێدانەدان تا ئەو رۆژەی سەرکردایەتی حزب لە گەڵ مەال مستەفا
بارزانی رێکەوتن وشیوعییەکان ئازاد کران..
هاوری جەالل لە گەڵ کردنەوەی بارەگاکانی حزب لە :بەمۆ ،وڵەسمت،
کلکەسماق ،ئاوەگردو شوێنەکانی تر یەکسەر بوو بە پێشمەرگەی حزب
لە ئاوەگردو ،کتووپر لە گەڵ هاورێکانی دەستیان کرد بە چاالکی و لێدانی
مۆڵگاکانی دوژمن و لە یەکێک لەو چاالکیانە هاورێیەکی قارەمانی جەالل
و حزب (هاورێ قاسم) لە رواندوز شەهید ئەبێت و ،گوروتینێکی باشتر بە
پێشمەرگەکان ئەبەخشێت.
لە  18نۆڤەمبەر (تشرینی دووەم)  1963عەبدولسەالم عارف سەرۆک
کۆماری عێراق هەڵسا بە کۆدەتاو سەرکەوت و حزبی بەعسی عەرەبی
دەسەاڵتداری راماڵی و بۆ چەند رۆژێک سەرکردەکانی گرت وپاشان
ئازادیانی کردو ،ئەم (حکومەته) نوێیە بەیانی لێخۆشبوونی گشتی (العفو
العام) ی راگەیاندو ،بەو پێیە هەموو کەس بۆێ هەیە بگەرێتەوە سەر کارو
جێی خوێ.
هاورێ جەاڵل رۆڵەی هەڵکەوتوو نیشتمانپەروەرو ئەستێرەیەکی گەش و
پرشنگداری ئاسمانی کوردستان و ،شاسوارێکی شایستەو لێوەشاوەی
کاروانی کۆڵنەدان و بەرخودان ئازایانە گەرایەوە ناو رێکخراوەکانی حزب و
کۆری تێکۆشان و ،دیسانەوە وەک زەحمەتکێشێکی قارەمان و خاوەن
هەڵوێست بریاریداو چاکی مەردایەتی کرد بەالداو قۆڵی خەبات و پیاوەتی
لێهەڵماڵی و لە پێناو بیروباوەردا تاویدایه خەباتێکی شێلگیرانەو خوێ بۆ
حزب تەرخان کردو جارێکی تریش لەو رێکا پیرۆزەی گیراو ،بوو بە داوەوە.
لە میانەی گورجوگۆڵی و گوێنەدان بە خۆشییەکانی ژیان چاالکانە
ئەرکەکانی رائەپەراندو چەند کەرەت کەوتە ناو بۆسەی پارتی و تووشی
ئازارو ئەشکەنجە ئەبوو ،کەرەتێکیان لە گەڵ کەسایەتی رووخۆش و
ناسراوو کادیری دەرەوشاوەی شیوعی دوکتور فارس رەحیم کەوتنە
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بۆسەو گیران و رەوانەی بەندیخانەکانی پارتی کران لە گرژەو سوسێ و،
پاش گفتوگوێ حزبی شیوعی عێراق لە گەڵ بەرپرسانی بارتی بەرەاڵ
کران و ،هەر لەسەر ئەو چاالکیانە پێنج جارێتر لە دەڤەری رانیە گیراوەو
لە الیەن خودی عەلی شەعبان بەرپرسی پارتی ئازاروئەشکەنجە دراوە.
لەسەر بریاری حزب ماڵیان چووە بەغدای پایتەخت و خوێ خیزانە
تێکۆشەرەکەی هاوری پەخشان لەو کارە سەختەدا بەرەو رووی ناخۆشی
و دژواری وچەرمەسەری بوونەتەوەو ،هەمیشە هەوڵیانداوه متمانە و
نهێنی ئەم ئەرکە نوێیەدا بپارێزن وماڵەکەیان بوو بە جێی هاورێیانی
سەرکردایەتی حزب و ،یەکەمین ماڵ لە گەرەکی (ئەلمەسبەح) بوو کە
خۆشترین وناودارترین گەرەکی بەغدایەو ،ئەم هاورێیانە هاتووچۆیان ئەکرد
یان لەوێ ئەمانەوە :کەریم ئەحمەد ،بهاء الدین نوری ،عایدە یاسین و
هەندی هاورێ تر و ،ماڵ گوێزرایەوە بۆ ناوچەی (ئەلوەشاش) هاورێ
محەمەد طاهر بادینی و کۆمەڵێک هاورێ عەرەب لەوێ بوون و ،جاریکی
تر ماڵ گوێزرایەوە بۆ گەرەکی دەوڵەمەندەکان (ئەلمەنصور) و هاوریان
عایدە یاسین ومحمد طاهر بادینی لەوێ بوون و ،لە کۆتاییدا چوونە
گەرکی (اسکان غەربی بەغداد) و ،ماڵەکە سەرەرای بوونی هاورێیان بوو
بە جێی دابەش کردنی بەیان و بەڵگەنامەوراگەیاندراوەکان.
ئەو ئەرکە بە هاورێ جەالل و هاوسەرەکەی راسپێرا ئەرکێکی نیشتمانی
و حزبایەتی پیرۆز بوو ،لەوانەش بووهەموو کات مرۆڤ دووچاری
چەرمەسەری و دەربەدەریی وگرتن وبەندیخانە بکات و ،کورد واتەنی گرتن
و بەندیخانەو ئازارو ئەشکەنجە قورقوراگەو بەرۆکیانی گرتبوو ،بەاڵم ئەمان
بە باوەری قایم و پۆاڵیین سەلماندیان دەستپاک وبێگەردو خۆراگرن.
جارێکی تر هاورێ جەالل گەرایەوە بۆ دەربەندیخان و بۆ سەر کارەکەی و
هەر زوو پەیوەندی بە رێکخراوی شارو کۆمیتەی جوتیاران کردو ،دیسانەوە
رێگای سەختی خەبات و تێکۆشانی گرتەبەرو ،بوو بە پاڵپشتێکی
نموونەیی بۆ تێکرای هاورێیان و حزب و ،من و جەالل جاروبار لە ناو بازاردا
پیاسەمان ئەکردو ،دوژمنەکانی شیوعییەت خەڵکیان ئەترساندو ئەیانوت
کەس لەو دووانە نزیک نەبێتەوەو ،ئەوەی دەسبخاتە ناو دەسیان بێ یەک
و دوو حکومەت ئەیگرێ ،ئەوانە (خەتەرن) شیوعین!.
جارێکیان هاورێیەک هەواڵی هێناو وتی :فاڵنی نانەوا هیرش ئەکاتە سەر
حزب ،من و هاورێیان جەالل و عەلی ئەحمەد خورشید (عەلی دەعبا)
ئەمانزانی هاورێی هەواڵهێنەر ترسنۆکەو ،چونکە بریاری رێکخراوەکەمان
ئەوە بوو هەرکەس هێرش یان جنێو بە حزب بدات ،ئەبێ یەکسەر وەاڵم
بدەێنەوەو ،لێرەدا هاورێ جەالل پێشنیاری کرد کە خوێ و هاورێیەکی تر
ئەتوانن ئەو کابرایە تەمێ بکەن و ،پێشنیارەکە لە جێی خوێدا بوو،
شەفەق ،دەمەو بەیانی رۆژی داهاتوو نانەواکه ئەیویست دەرابەی
نانەواخانەکە هەڵداتەوە ،هاوری جەالل مەچەکی ئەگرێت و لەوێ دووری
ئەخاتەوەو بە دوو قؤڵی ئەکەونە لێدانی وپاشان خۆیان ئاشکرا ئەکەن و،
جەالل ئەڵێـت ئەگەر پیاویت برۆ بە ئەمن و پۆلیس بڵێ ،کابراش بەڵێن
ئەدات قەت بە خراپه ناوی شیوعییەکان نەهێنێت.
هاورێ جەالل تاڵی و سوێری ژیانی چیشتبوو ،پێشمەرگە ،شۆرشگێر،
زەحمەتکێش ،پیاوێکی مەرد ،قارەمان ،نموونەی متمانەو باوەرو ئازایەتی،
لە هەر کۆێ مەیدانی سەخت و دژواری تێکۆشان بووە ،ابو شوارب
سەیرکەر نەبووەو ،بە هەڵوێستێکی جوامێرانە خۆی تێوەرداوەو ،هەردەم
چاونەترس و بوێرانە کارەکانی راپەراندوەو ،رۆڵی کاریگەری هەبووەو ،هەر
بۆیە مایەی شانازی بوو بۆ گەل و حزب و هاورێیانی.
کاتیک خدر شەوکەتی بەعسی قایمقامی دەربەندیخان بوو چەند جار
گیراوەو ئازارو ئەشکەنجە دراوەو ،کە لە دەربەندیخان هەاڵت چووە بەغداو
لە مانگی شوباط  1978گیراو ،لە پاش  11مانگ لێدان وئازاردان و
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ئەشکەنجەدانی جۆراوجۆری رژێمە خوێنمژەکەی حزبی بەعسی
عەرەبی و دکتاتور سەدام حسین لە سەر تەرزی مۆدێرنی نۆی ،هاورێ
جەالل پاش ئەوەی هەموو گیانی تێکشکاو تووشی شەلەل و ئیفلیجی
کرا لە زیندان دەریان کرد.
ئەم خێزانە سەربەرزە کوری یەکەمیان ،کورە گەورەکەیان (هاورێ)
پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو لە رۆژی  1981/12/5لە
الیەن رژێمی حزبی بەعسی عەرەبی شەهید کرا.
هاورێ جەالل ،ئەو ئەستێرە گەشە لە رۆژی  1999/7/1کوژایەوەو
هاوسەرە خۆراگرەکەی پەخشان غفور صالح و ئەم پۆلە الوانەی:
هاودەنگ ،رێبوار ،هەورین ،هاوکار ،دلێر ،ئاوات و بەختیاری بەجێهێشت و
ماڵئاوایی لێکردین..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە415 :

جەاللەدین حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007260951164561
هەڵسوورانی مرۆڤە
بێگومان ،نووسینەوەی شێوەی ژیان و کار و
ِ
شۆرشگێرە ناوازەکانی گەلی کورد کارێکی ئاسان نیە
مەزنەکان بەتایبەت
ِ
و پێی دەوێ .ماوەیێکی زۆرە لە هەوڵی ئەوەدام کە وەک وەفایێک بۆ
خەبات و رەنج و ماندووبوونی جەنابی مامۆستا سەیید جەالل الدینی
حوسێنی شتێک بنووسم ،بەالم راستیەکەی ئەوەیە لە خۆم رانەدەدی و
نەشم دەزانی چۆن و لە کوێوە دەست پێ بکەم ،دەمزانی جەنابیان پێی
خۆش نیە لە سەری بنووسرێ و پێیدا هەڵبگوترێ ،بە کورتی هیچ کات
خولیای ناووناوبانگ و پێداهەڵگووتن نەبووە و هەموو دەم متەوازوع و خۆ
بەکەم گر بووە بووە ،کە ئەو هەستە جوانە جێگەی رێزە و نیشانەی
تێگەیشتنی راستەقینەیە لە دونیا .لەگەڵ ئەوەی ئەو هەستەی بە
ئاکاری مرۆڤە مەزن و پایەبەرزەکان دەبینم ،بەالم بە پێویستی دەزانم
جیلەکانی داهاتووی کۆمەڵی کوردەواری ئاشنا بن بە ژیان و کار و
چاالکی ئەو کەسانەی کە لە پێناو رزگاری و سەربەستی ئەم ئاو و خاکە
رەنجیان داوە .ئەویش ئەو مرۆڤانەی بە سەر و ماڵ لەگەڵ بوون و لە هیچ
فیداکاریێک خۆیان نەبواردوە و هەر دەم پێشەنگ بوون .هەر چەند لە
خەبات و بەرخۆدانی چەندین ساڵەی گەلی کورددا گەلێک رێبەر و
شۆرشگێری ناودارمان هەن کە بە شانازیەوە یادیان دەکرێ .بەالم داخ و
ِ
کەسەر لێرەدایە ئێمەی کورد لە کاتی خۆیدا قەدر و بەهای ئەو
گەوهەرانە نازانین ،تا کاتێ لە دەستمان دەچن .
لەالیێکی دیکە ،لە ناو ئێمەی کورددا بەچاکە ناوهێنانی رێبەران و
هەڵکەوتووەکانمان بە عەیب دەگیرێ ،بەالم شانازی دەکەم کە بتوانم لە
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سەر کار و ژیانی رێبەرانی گەلەکەم بنووسم ،ئەگەر رێز و ئیحترامی
رێبەران و گەورەکانمان نەزانین ،ئەی رێز بۆ چی و بۆ کێ دادەنێین؟ لە
کوێ بەها و نرخی خەباتی رابردووی نەتەوەکەمان ال گرینگ دەبێ ،بە
تایبەت کەسایەتی وەک جەنابی مامۆستا سەیید جەالل کە لە ماوەی
تەمەنیدا بە سەداقەت و دروستی و پاکی و خۆنەبوێری لە خەبات دا بووە
و بۆ جارێکیش سەری بۆ دژمنانی گەلی کورد و دژمن بە ئازادی
دانەنواندوە و مەرد و ِرەند و خێرۆمەند و چاوتێر و دالوا ،لە دینداری و
گەراوە ،هەوڵی ئەوەیە بە موو لە
خواپەرەستیش ناوبانگی لە کوردستاندا
ِ
نارەوا بێزی دێتەوە.
فەرمانی کردگار النەدا ،لە ئاوی شەو پارێز دەکا و لە ِ
بۆ کەسایەتیێکی وا کە ساالنێکی زۆر لە تەمەنی بۆ خزمەتکردن بە
بزوتنەوەی ئازادیخوازی گەلی کورد لەالیێک و بە ئەدەب و زمانی کوردی
لەالیێکی دیکە تەرخان کردوە ،هەروەها کەسێکی هەڵکەوتەو و
بەجەوهەر و لە فیداکاری و پیاوەتیدا گوڵی سەرچڵ ،پێویستە تا لە ژیاندا
ماوە لەسەر سەری دانێین.
لە باری زاناییەوە ،لە زۆر باردا شارەزایە بە تایبەت لە مێژوو ،ئەدەب و
زمانی کوردی و فارسی و عەرەبی ،ئایین و جوغرافیای کوردستان .بە
گشتی دەریایێە و ئەتوانم بڵێم کەم کەس هەیە لە حاستیدا بتوانێ خۆ
دەربخا و لە بەرانبەریدا بڵێ ئەزم ،لە هەمانکاتدا پیاوێکی کارزان و بە
زیپک و زاکون و بەمشورە ،ژیری و بەبیری بە ئەندازەیێکە سەرکردایەتی
سازمان لە هەموو کاری دژواردا پرس و رای پێ دەکا و گرێ پووچکەی
کاری ئاڵۆز بە ئاموژگاری ئەو رەها دەکا.
کوری
کوری قازی شێخ ساڵح،
جەنابی مامۆستا سەید جەالل الدین
ِ
ِ
کوری عەبدوڵالیە .ساڵی  1306ک خ لە شاری بانە و لە
سەید محەمەد،
ِ
خانەوادەیێکی ئایینی ئەو شارە لە دایک بووە .هەر لە منداڵیەوە
نێردراوەتە بەر خوێندنی فەقێەتی ،سەرەتا لە بەر دەستی خوالێخۆشبوو
قازی شێخ صاڵحی باوکیدا خوێندوویەتی و لە دوای مەرگی باوکیشی
دابران لە خوێندن ،لە ساڵی  1320چۆتەوە فەقێیەتی و
دوای ماوەیێک
ِ
ئیدامەی بە خوێندنەکەی داوە .ساڵی  1324چووەتە ناو کۆمەڵەی ژێکاف
بریاری داوە دڵسۆز بۆ کورد و فیداکار لە رێی ئازادی کوردستان بێ .لە
و ِ
بریارە و هاوکات لەگەڵ خوێندنەکەی هەموو دەمێ دڵی الی
ئەم
دوای
ِ
کوردایەتی بووە.
لە ناوچەکانی بانە ،بۆکان ،مەهاباد ،پشدەر ،شنۆ ،الجان و مەریوان دا لە
بەر دەستی مامۆستایانی گەورە خوێندوویەتی.
لە دوای تەواو کردنی خوێندنەکەی گەراوەتەوە شاری بانە و لە مزگەوتی
قازی شێخ صاڵح (کە لە دوایی دا بە مزگەوتی شێخ جەالل ناوی دەرکرد)
باوەر پێکراوی
تەدریسی کردوە ،لە کاتی مەالیەتیدا هەموو دەمێ
ِ
شۆرشگێرانی گەلەکەمان بووە و حوجرەکەی جێ حەوانەوە و پەنای
ِ
شۆرە سوارانی گەل بووە و هاوکاری کردوون.
ِ
لە سەرهەڵدانی خەڵکی کوردستان دژ بە دەسەالتی شایەتی ،دەور و
نەقشی بەرچاوی بووە ،بەتایبەت لە شاری بانە بەردەوام دنەی خەڵکی
وێکرای جەماوەری ئێران بچنە مەیدان ،وە بەردەوام
ئەو شارەی داوە کە
ِ
پێشەنگی ئەو جەماوەرە بووە ،لە نێوەندی ساڵی 1357دا بە هۆی
هاندانی جەنابی مامۆستاوە خەڵکی شاری بانە ِرژانە سەر شەقامەکان
و دژ بە رژیمی ئەو دەم شیعاریان دا .هەروەها جوێ لە شاری بانە و تا
سەرکەوتنی شۆرش بەشداری کردوە لە تەزاهووراتی جەماوەری
شارەکانی سەردەشت و سەقز و بۆکان و زۆر بە توندی دژ بە دەسەالتی
ناوەند قسەی کردوە و هێرشی بردوونە سەر.
لە باری فکریەوە تاک رەوی نەکردوە ،فاکت و بەڵگە ئەوەیە کە لە دوای
رووخانی رژیمی شا ،لە شاری بانەدا شۆرایێکی پێک هێنا بۆ بەرێوەبەری
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شار ،ئەندامانی ئەو شۆرایە بە زۆری لە باری فکریەوە سەر بە هێزە
چەپەکان بوون ،راستە حەزی کردوە ئەوانەی دەورووبەری هاوفکری خۆی
بن ،بەالم تەحەموولی فکر و بیری دیکەشی هەبووە .لە کاتی دروست
بوونی هەیئەتی نوێنەرایەتی کورد بۆ وتووێژ لەگەڵ رژیمی خومەینی لە
ئاخری زستانی  1357ئەندامی هەیئەتەکە بووەو لە کۆبوونەوەکاندا
چاالکانە بەشداری کردوە.
لە ساڵی 1358دا و هاوکات لەگەڵ سەفەری جەنابی مامۆستا شێخ
عێزەالدین بۆ تاران و دیداری لەگەڵ خومەینی ،جەنابی مامۆستا لەگەڵ
پۆلێک لە مامۆستایان و کەسایەتیە سیاسیەکانی ناوچەکە جەولەیێکی
سیاسیان بۆ شارەکانی خوارووی کوردستانی ئێران (کامیاران ،روانسەر،
جوانرۆ ،پاوە ،نەوسوود ،نۆدشە و دزڵی) دەست پێ کرد و هانی خەڵکی
ئەو شارانەیان دا بۆ یەکریزی و بەرزبوونەوەی هەستی کوردایەتی تیایاندا.
هەر ئەو ساڵە لەگەڵ پۆلێک لە روناکبیران و مامۆستایانی ئایینی
دەفتەری مامۆستا شێخ عێزەالدینی دامەزراند کە لە زۆربەی شار و
هەڵسوورانی هەبوو .لە دوای فتواکەی
ناوچەکانی کوردستاندا بنکە و
ِ
خومەینی لە 28ی گەالوێژی  1358و هێرشی پاسدار و بەکرێگیراوانی
رژیمی تازە بەدەسەالت گەیشتوو بۆ سەر کوردستان ،دەفتەری مامۆستا
شێخ عێزەالدین کە لەالیەن جەنابی مامۆستا سەید جەالل الدینەوە
ئیدارە دەکرا ،بەباشی بەرەنگاری ئەو هێزانە بۆوە .لە رۆژی 10ی
خەزەڵوەری  1358دا (جێژنی قوربان) پێشمەرگەکانی دەفتەر رووبەرووی
هێزەکانی گاردی جاویدان (سپای قودس) بوونەوە (کە رژیمی خومەینی
ناردبووی بۆ سەرکوتی شۆرشی گەلی کورد) هێزی پێشمەرگە ئەو هێزە
زەبەالحەی رژیمیان لە بەر یەک هەڵوەشاند و تەفر و توونایان کرد.
لە دوای ئەوەی مامۆستا شێخ عێزەالدین ئامادە نەبوو رێبەرایەتی هیچ
تەشکیالتێک بکا و رایگەیاند کە هێزی چەکداری نیە ،لە 5ی خەرمانانی
1359دا جەنابی مامۆستا سەید جەالالدین و ژمارەیێکی دیکە لە
شۆرشگێرەکانی کوردستان ،سازمانی خەبات
مامۆستایان و کەسایەتیە
ِ
ی کوردستانی ئێرانیان دامەزراند ،کە ئەو دەم لە سەر دوو چەمکی
نەتەوەیی و ئایینی دامەزرا ،هۆی دامەزرانی سازمان لە سەر ئەو دوو
تێکرای هێزە سیاسیەکانی کوردستان الیەنی
چەمکە ئەوە بوو کە
ِ
چەپیان گرتبوو و پێویستی دەکرد هێزێک لەم راستایەدا بێتە مەیدان و ئەو
بەشە لە خەڵک کە تەمایولیان نیە بە الی چەپیگەریدا ،لە دەوری ئاڵێن.
لە سەرەتادا لەگەڵ بوونی کۆسب و تەگەرەی زۆر لەالیەن هێز و
الیەنەکانی دیکە کە بانگەشەی دیموکراتی و مافی یەکسان ...و هتد یان
بۆ خەڵکی کوردستان دەکرد ،بەالم بەپراکتیک چاویان بە بوونی الیەنی
دی هەڵنەدەهات و بە تەواوی توانایان دژایەتیان دەکرد ،لە ناو خەڵکدا
قسە و قسەڵۆکیان بۆ هەڵدەبەست و کاری چاکیشیان بە خراپ بۆ
حیساب دەکردن ،لەگەڵ ئەوانەش دا سازمانی خەبات بە باشی بەرەو
پێش چوو و لە زۆربەی هەرە زۆری ناوچەکانی کوردستان کار و چاالکیان
دەکرد و لە ماوەیێکی کورتدا ناو وناوباگێکی باشی داخست.
پێشمەرگەی سازمانی خەبات دەس و داوێن پاک و ِرەوشت بەرز بوون کە
ناوبانگیان ،لە سەر هەموو دەم و زارانە ،لە چاالکیشدا وەک بەوری بەیان
و پلینگ چیا و هەڵۆی سەرشاخانن ،لەگەڵ نەبوونی ئەزمونی ئەوتۆ لە
کۆر و
باری پارتیزانی ،بەالم ورە و چاونەترسیان ببوە داستانی نێو
ِ
کۆبووەنەوەی خەڵکی دێ و شاری کوردستان.
ئەوەی کە هێزی پێشمەرگەی سازمانی خەباتی وا چوست و چاالک و لە
بەر دالن شیرین دەکرد ،بوونی رێبەری جەنابی مامۆستا بوو کە زۆر بە
لێبراوی لە مەیداندا بوو و بە بوونی کورِەکانی لە پێشەوەی ریزی
ِ
پێشمەرگەدا و فیداکاریان وای دەکرد کە پێشمەرگەش بەبێ هیچ شک و
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گومانێک و بێز و بۆیێک قۆلی لێ هەڵماڵن و ئەرک و راسپاردەکانی
سازمانەکەیان بەرێوەبەرن .زۆر جار لە بەرێزیانم بیستووە :ئەو جەوڵەم
کورەکانی لە ئەساسدا
کورەکانم لە پێشەوە بن .راستە
بەالوە خۆشە کە
ِ
ِ
شۆرشگێر و کارامە و دەستگەرمن ،بەالم ئەوەی کە جەنابی مامۆستاش
ِ
نەیگێراونەوە و دەستی وەبەر نەناون و هانی داون ،دەوری کاریگەری
ِ
هەبووە کە ئەزموون وەرگرن و لە کار و باری شۆرش دا قاڵ بن.
هەر چەند کاک سەید عەبدولکەریم فەرماندەی لێهاتوو ،یەکێک لە جگەر
پەر
گۆشەکانی مامۆستا هەر زوو مەرگ بەرگ و پەلکی گوڵی ژیانی
پەر ِ
ِ
کرد و هەڵیوەراند ،کۆچی بێوادەی ئەو ئازا و ئازادە لە دڵ و جەرگی هەموو
ئەندامانی خانەوادە و سازمانی خەبات و بەشێکی زۆر لە خەڵکی
کوردستانی وەژان هێنا ،بەالم نە لە دەست چوونی رۆڵە و نە هیچ
بری دیکە بەرێزیانی بۆ ساتێکیش لە مەیدان وەدەر
کارەساتێکی جەرگ ِ
بەگوورتر لە جاران بانگەشەی شۆرش و بەرخۆدان و
نەنا ،بگرە سوورتر و
ِ
کوردایەتی دەکرد .
لە کونگرەی دووهەمی سازمان کە لە ناوچەی رانیە گیرا جەنابی
مامۆستا بە زۆرینەی دەنگ بۆ سکرتێری سازمان هەڵبژێرایەوە و بەردەوام
بوو لە رێبەری کردن و بەرەو پێش بردنی کار و ئەرکەکانی .لەکونگرەی
سێهەمدا لەشاروچکەی تۆبزاوا لەنزیک هەولێر لەساڵی  1385بەسترا،
لەم کونگرەدا زۆرینەی دەنگی نەهێنایەوە بۆ سکرتێری بەالم وەک
ئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێردرا و ئەرکی سەرپەرشتی کۆمسیۆنی
چاپەمەنی سازمانی لە ئەستۆ گرت و بە بێ دوو دڵی و بە باشی تا
کونگرەی چوارەم ئەرکەکەی بەرێوە برد .لە کونگرەی چوارەم دا بۆ هیچ
پلەیێک خۆی کاندید نەکرد و ئێستا هیچ بەرپرسایەتیێکی رەسمی لە
ئەستۆ نیە و خەریکە بە نووسینەوەی بیرەوەریەکانیەوە .هیوادارم پەلەی
چاوەنواری نەبن و کەڵکی
لێ بکا و بە زوویی تەواوی کا کە چیتر ئۆگرانی
ِ
لێوەرگرن.
وەک پێشتر گووترا جەنابی مامۆستا سەید جەالل الدینی حوسێنی لە
باری زمانەوانی و شیعر و شاعریشەوە دەستی باالی هەیە و لەگەڵ
ئاوارەیی چیا و چۆڵ و شیو و دۆڵ و بن بەرد ،لەگەڵ ژان و ئێش و دەرد و
ئازاران لە هۆونراوەکاندا زۆری هونەر نواندوە ،لەم بارە نازناوی (پەژار)ی
هەڵبژاردوە .وابزانم هۆی ئەم هەڵبژاردنەش ئەوە بووبێ کە دایم پەژارەی
گەلە زۆرلێکراوەکەیەتی .چونکوو ئەگەر چاوێک بە هۆنراوەکانی دا بگێرین
پێمان دەسەلمێنێ تا چەند هەستی بە ئازار و دەردەداری گەلی کورد
دەکا و شەو و رۆژ بەو داخ و کەسەرە .زۆربەی هەرە زۆری شیعرەکانی بە
سەر ماڵوێرانی و زۆرلێکراوی کورد و شۆرشە یەک لە دوای یەکەکانیەتی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Tekoshanسەبارەت
بە (جەاللەدین حسێنی) لە10:38:54 2011-1-15 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سازمانی خەبات
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە416 :

جەلیل حاجی ئەحمەدی  -جەلیل گادانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171610571305
لەساڵی  1934لەشاری مەهاباد لەدایکبووە.خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لەمەهاباد تەواو کردووە .یەکەمین قوتابخانەی کوردی شەوانەی نهێنی لە ماڵی ئەوان لەساڵی 1944دروستبووە.
لەساڵی  1972لیسانسی لەزمانی فەرەنسی لە زانکۆی تارانوەرگرتووە.
ساڵی 1948بووەتە ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان .لەسەردەمی دەسەاڵتی محەمەد رەزا شادا ماوەی 13ساڵ زیندانیبووەو لەزیندان سێ زمان فێربووەو چەند کتێبێکی وەرگێڕاوە.
-27ساڵە رۆژهەاڵتی کوردستانی جێهێشتووە.
دوای جیابوونەوە لە حیزبی دیموکرات بووە سکرتێری حدکا-رێبەرایەتیشۆڕشگێڕ.
لە لێکترازانی ئەمجارەدا لەگەڵ باڵی عەبدوڵاڵ حەسەن زادەدا ،لەگەڵزۆربەی ئەندامانی سەرکردایەتی رێبەرایەتی شۆرشگێڕدا جیابووەوە.
ئێستا بەرپرسی کۆمیسیۆنی چاودێری حیزبی دیموکراتی کوردستانە.تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە417 :

جەلیل سۆزە جاسم یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211642473627

294

بەکالۆریۆس لە بازرگانیدا.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای بەغداد بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە418 :

جەلیل هوشیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112410234573854
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە419 :

جەمال شان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912011210462761
سەرۆکی حزبی نیشتمانیی تورکمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:

کوردستانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە420 :

جەمال عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200910272121362129
ساڵی  1989کۆلیژی یاسای لە زانکۆی موسڵ تەواوکردووە .ماوەیەک
وتەبێژی حکومەتی هەرێم بووە .خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووسەری گۆڤاری
بەڵگەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە421 :

جەمال عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082109031389121
بەرپرسی پەیوەندییەکانی مەڵبەندی ()1ی رێکخستنی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە422 :

جەمال قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061913574159591
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بریکاری وەزارەتی ناوخۆی ینک لە سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە423 :

جەمال موحسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051610431758007
ئەندامی یەدەگی کۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە424 :

جەمال مەولود ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212249033658
شوێن و ساڵی لەدایکبوون /هەولێر /قوشتپە.1951 /
بەڕێوەبەری گشتی کارگێڕیی و دارایی لەدیوانی وەزارەتی تەندروستی.
بڕوانامە /بکالۆریۆس /ئاداب /زانکۆی سەاڵحەدین.
زمانەکان :کوردی +عەرەبی (هەندێک فارسی و ئینگلیزی).
ساڵی  1968پەیوەندیکردووە بەڕێکخستنەکانی (پ.د.ک).
ساڵی  1974پێشمەرگە بووە لەشۆڕشی ئەیلول لەئەمینداریەتی گشتی
پەروەردەو فێرکردنی خوێندنی بااڵ.
ساڵی  1975پەیوەندیکردووە بەڕێکخستنەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستان (ئەڵقەی رۆشنبیری).
ساڵی  1976وەک (مساعد مختبر) لە (دائرە المختبرات االنشائیە)
دامەزراوە لەهەولێر.
ساڵی  1986لەالیەن مەنزومەی ئیستخباراتی شمالی +میدیریەی امنی
هەولێرەوە گیراوە.

297

پاش ساڵێک زیندانی و ئازارو ئەشکەنجە بێ ئیعترافکردن لەسەر
نهێنییەکانی رێکخستن وەک (قارەمانی زیندان بۆ ساڵی  )1986لەزیندان
هاتە دەرەوە.
ساڵی ( )990-1989پەیوەندی بەرێکخستن و کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر
رژێم و کۆکردنەوەی کۆمەک و داوودەرمان بۆ پارتیزانەکانی مەفرەزەکەی
(شەهید رێباز) دابینکردوە.
ساڵی  1991لەڕاپەڕینە مێژووییەکەی کوردستان لەهەولێر رۆڵی هەبووە
پێش راپەڕین و دوای راپەڕین.
لەدوای راپەڕین ئەندامی دامەزرێنەری کۆمیتەی ( )4بووە ،سەردەمێک
ئەندامی کۆمیتەی مامۆستایان و سەردەمێک ئەندام بەشی رێکخستن و
بەرپرسی ئامار لەمەڵبەندی ()3ی هەولێر.
وەک یاریدەدەری پارێزگار (معاون محافظ) ی هەولێر لەکۆیە
دەستبەکاربووە.
لەئاوەدانکردنەوەو گەشەپێدانی کۆیە لەهەموو بوارەکاندا لەگەڵ
رێکخراوەکانی ) (UNبەشدار بووە.
ئەندامی کۆنگرەی یەکەم و دووەمی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانی.
ئەندامی کۆمکاری زیندانی سیاسی.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای هەولێر بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە425 :

جەمال نەبەز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126091932498
لە ساڵی  1933لەشاری سلێمانی لەدایکبووە.لەسەرەتای خوێندنیدا جگە لە خوێندنی ئیسالمی ،فەلسەفە وسیۆلۆجی و فیزیاو ماتماتکی خوێندووە.
لە نیوەی یەکەمی پەنجاکانی سەدەی رابردوو ،لە زانکۆی بەغدا ،فیزیاوماتماتیکی خوێندووە.
لە شارەکانی کەرکوک و هەولێرو بەغداو بەسرە وانەی گوتووەتەوە.ساڵی  1962چووەتە ئەوروپا بۆ تەواوکردنی خوێندن و پاشان لەزانکۆکانی مینوخ و ۆزبورگ خوێندنی ئیسالمیی و ئێرانناسی و شێوازی
گوتنەوەی وانەی خوێندووە.
لەساڵی  1970-1967لە زانکۆی هامبۆرگ خوێندویەتی و هەر لەوسااڵنەدا لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی ،یەکێتی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد
دادەمەزرێنن.
-لەساڵی  1979-1970لەزانکۆی بەرلینی ئازاد زانستە سیاسییەکان و
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رۆژنامەنووسی و یاسای خوێندووە.
سەرچاوە :فازیل نەجیب  -ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زمانەوان
جۆری کەس:
مێژوونووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە426 :

جەمال کۆشش
http://www.kurdipedia.org/?q=200911100933202525
لە 1964لەدایکبووە .لەگەڵ کۆمەڵەی مارکسی لینینی کوردستان کاری
رێکخراوەیی دەستپێکرد .لە 1984بەهۆی بەشدارینەکردنی لەجەیش
شەعبی لەزانکۆی سەاڵحەدین لەهەولێر لەبەشی پزیشکی فەسڵ
دەکرێ .لە 1986پێوەندیی دەکات بەرەوتی کۆمۆنیستەوە .لە1987دا
لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی تردا لەوانە نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد ،عەبدوڵاڵ
سڵێمان (مەشخەڵ) ،ئەنوەری رەشید عەواڵ ،حەلقەی ئەدیبانی
کۆمۆنیست دادەمەزرێنن 12 ،ژمارە لەگۆڤاری رابەر باڵودەکەنەوە .لە1991
لەکاتی هەڵسانە جەماوەرییەکەدا ،بەرپرسی بنکەی رەوتی کۆمۆنیست
دەبێت لەهەولێرو رانیە .لە 1993ئەندامی دامەزرێنەری حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق دەبێت .لە1993دا کۆمەڵەی ئەدەب
وهونەری نینا دادەمەزرێنن و ئەو سەرنووسەری  5ژمارەی گۆڤاری نینا
دەبێت .لە1994دا کۆمەڵەی هونەری شەبەنگ دادەمەزرێنن وسکرتێری
کۆمەڵەی هونەریی شەبەنگ دەبێت .لە 1998لەسویسرایە لە2008ەوە
بەرپرسی کۆمیتەی سویسرای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق
وبەرپرسی راگەیاندنی فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عێراقییە .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە427 :

جەمشید حەیدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112518355273911
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە428 :

جەمیل ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081812042060721
لە 1956 -6-28لە شاری کەرکوک لەدایک بوە .ساڵی  1978چوەتە کۆلیژی ئەندازیاری بەشی
کارەبا لە زانکۆی بەغدا ،بەالم لە ساڵی دووەمی زانکۆ دەبێت کەبەهۆی چاالکی سیاسییەوە
لەالیەن دەزگای ئەمنی بەعسەوە دەستگیردەکرێ ،بەاڵم لەبەرئەوەی هیچی لەسەر ساغ
نابێتەوە دوای ماوەیەک ناچاردەبن ئازادی بکەن .بەهۆی ئەوەی کە بەردەوام لەژێرچاودێری دەزگا
سیخوریەکانی رژێمدا دەبێ ،ناتوانێ بەردەوامی بە خوێندن بدات و چەندجارێک خوێندنەکەی دوا
دەخات ،تا سەرەنجام ناچاردەبێ واز لە کۆلیژی ئەندازیاری بەغدا بێنێت و بچێتە پەیمانگای
تەکنیکی کەرکوک بەشی ئەلکترۆنیک کە بە پلەی یەکەم تەواوی دەکات .هاورێ جەمیل لە ساڵی
 1980ەوە لەگەڵ خەباتی سیاسی کۆمۆنیستیدا تێکەڵ بووەو یەکێک بوە لە کادرە بەرجەستەکانی
"رێکخراوی تێکۆشانی کارگەران"" ،رەوتی کۆمۆنیست" و دواتر حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
عێراق .پاش پێکهاتنی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لە ساڵی 2008دا لەناو ریزی ئەم
حیزبەدا درێژەی بە خەباتی کۆمۆنیستی خۆیدا.
لە 17ی ئابی ،2011هاوڕێ جەمیل ئەمین عەبدولڕەحمان ،ئەندامی حیزبو کەسایەتی
خۆشەویستی شاری سلێمانیو کەرکوک ،دوای ملمالنێێەکی ( )5ساڵی لەگەڵ نەخۆشی
شێرپەنجەدا ،لەتەمەنی  55ساڵیدا لەناو باوەشی خێزانو کەسوکارەکەیدا لە شاری کەرکوک
گیانی لەدەست دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە429 :

جەمیل بایک
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031235382262
ناسراو بە هەڤاڵ(جومعە)ساڵی  1951لە شاری (ئەلعەزیز)ی باکوری
کوردستان لە دایک بوە،یەکێکە لە  6دامەزرێنەری پەکەکە کە تائێستا لە
ژیاندا ماوە،ئیستا جێگری سەرۆکی کۆما جڤاکێن کوردستانە،تا ساڵی
 1995فەرماندەی گشتی باڵی سەربازی ئەو پارتە بووە،جەمیل بایک لە
ژیانی سیاسی خۆیدا کەسێکی لێهاتوو بووە هەر لەبەر ئەو لێهاتوویەی
عەبدوڵاڵ ئۆجاالن سەرۆکی پەکەکە ئەڵێت جەمیل بایک سەرۆکی
منە،لەدوای ساڵی  2002لەناو ئەو پارتەدا چەند کەسێکی کەم وەک
(عوسمان ئۆجاالن)فەرهاد و (نیزامەدین تاش)بۆتان و (کانی
یەلماز).....،کە خۆیان بە گروپی نوێخواز و ریفۆرمخواز دەناساند بەاڵم لە
ژێرەوە پەیوەندییان لەگەڵ ئەمریکا هەبوو ویستیان چەند گۆڕانکاری
بنچینەیی لەناو پەکەکە دا دروست بکەن کە هەڕەشەیەکی جددی بوو بۆ
مانەوەو نەمانەوەی پارتەکە وەک پێکهێنانی ژیانی هاوسەرگیری لە نێوان
گەریال کەمئەندامەکاندا و سازکردنی سوپایەک کە تەمەنیان لە نێوان 16
بۆ  24ساڵدا بێت بەاڵم جەمیل بایک لە دژی ئەم پیالنگێڕیە وەستایەوەو
هەمویانی لە پ ک ک وەدەرنا،جومعە تۆمەتبار ئەکرێت بە کوشتنی 18
گەریالی برینداری پکک بەاڵم لەکتێبەکەی خۆیدا بە ناوی(مێژوویەک لە
ئاگر)هەمو ئەو تۆمەتانە رەتدەکاتەوە و زۆر راستگۆیانە داندەنێت
بەکوشتنی هەرکەسێکدا کە ژێر بەژێر دەستی هەبووە لەگەڵ دەوڵەتی
تورک.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (shayanسەبارەت بە
(جەمیل بایک) لە4:46:18 2011-2-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە430 :

جەمیل توران
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903292115521685
لە زمانی خۆیەوە:
من خەلکی شاری بازیدم ،نزیک چیای ئاگری ،بازید شارێکی مێژوویییەو
نزیک رۆژهەاڵتی کوردستان هەڵکەوتووە .ساڵی  1955لەوێ لە دایک
بووم ،بۆ خوێندنی زانستگا چووم بۆ ئەستەنبۆل و ئانکارا ،بنەماڵەی من،
یەکێک لە بنەماڵە نیشتمانپەروەرەکانی ئەو ناوچەیەن کە لە سەر
هەڵدانەکانی ئاگریدا دەورو روڵی زۆر کاریگەریان هەبووە.
لە ساڵی  1974ەوە ئەندامی پارتی سۆسیالیست بووم .ساڵی ،1979
هەموو کارو چاالکییە سیاسییەکان لە تورکیە بە هۆی هاتنە سەرکاری
دیکتاتۆریی کەنعان ئەڤرەن قەدەغە کران .من گیرام و کەوتمە زیندانو
ئەشکەنجەیەکی زۆرم دیت .پاشان ناچار بووم واڵت بەجێ بێلمو چووم بۆ
واڵتی یۆنان .لە ساڵی  1974تا  1996بەرپرسی گشتیی پارتی
سۆسیالیست.
لە یۆنان بوومو لە  96ەوە سەربەخۆ کار دەکەم .کاری سیاسی،
رۆژنامەڤانیو فەرهەنگی درێژە پێ دەدەمو  4رۆمانیشم نووسیوە.
ئەندامی PASOKمو لە گەڵ چەند دامو دەزگای یۆنانی کار دەکەم.
سەرچاوە :ئازاد کوردی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
رۆماننووس
👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە431 :

جەمیل شەرەف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042013385364581
ناوی (جەمیل عەبدولرەحمان شەرەفە.
ڕۆژی  1934-10-10لە شارۆچکەی کۆیە لە خانەوادەیەکی مامناوەندی لە
دایک بووە ،بەبنەچە خەڵکی ناوچەی نازەنینی کوردستانی باشوورە.
ساڵی  1940لە مەکتەبی غازی لە سلێمانی چۆتە قوتابخانەی
سەرەتایی پۆلی شەشەمی سەرەتایی لە مەکتەبی فەیسەڵیە تەواو
کردووە ،لە ناوەڕاستی قۆناغی سەرەتایی چەندین قۆتابخانەی کردووە،
لەبەر ئەوەی باوکی موچەخۆری میری بووە ساڵی  1945باوکی
بەڕێوەبەری ناحیەی سورداش بووە ،مامۆستا رەفیق چاالک تازە
گەڕابووەوە لە یافاوە ناوی کوردستان و کوردایەتی لەو مامۆستایەی
قۆناغی سەرەتایی فێربووە.
لە کۆیە و کەرکوک قوناغی ناوەندی و دوا ناوەندی تەواو کردووە.
ساڵی  1956کۆلێجی ئەندازە لە بەغدا تەواو کردووە.
دکتۆرای ساڵی  1966لە (پراگ) پایتەختی ئەوسای وواڵتی
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چیکوسلۆفاکیا لە ئەندازەی شارەستانی تایبەتمەندی لە (کۆنکرێت) دا
هێناوە.
لە پراگ ساڵی  1966یەکەم ژنی هێناوە و کوڕێکی لێی هەیە ،ناوی
سۆرانە.
ساڵی  1977لە هۆڵەندە ژنی دووەمی هێناوە کچێکی لێی هەیە ،ناوی
رووناکە.
یەکێکە لە هەڤاڵ و هاوتەمەنەکانی منداڵی هەڤاڵی تێکۆشەر مام
جەالل ،لە سااڵنێکی زووەوە تێکەاڵوی خەباتی سیاسی و کوردایەتی و
بزافی قوتابیان و خوێندکاران بووە .بەشداری شۆڕشی ئەیلول و
هەڵگیرسانەوەی شۆڕی لە ساڵی  1974دا کردووە ،لە  1975-05-12ەوە
ئاوارەی تاراوگە بووە و هەر لە هەمان ساڵدا لە هۆڵەندە جێگیر بووە.
خوالێخۆش یەکێکە لە هەڤاڵە سەرەتاییەکانی (یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان) بەداخەوە لە پاش نەخۆشیەرکی درێژخایەن و ملمالنێ
لەگەڵ مەرگدا ئەمڕۆ کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :راگەیاندنی کۆمیتەی رێکخستنی هۆڵەندا  -سەردار فەتاح
ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە432 :

جەمیلە رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030414242464361
1959ساڵی لە شاری نەغەدە لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە بنەماڵەیەکی
ئایینی لە دایک بووم .باوکم خەتیبی کوردەکانی ئەو شارە بوو .چون عالم
و خوێندەوار بوو و فکرێکی پێشکەوتوانە و ئەوڕۆیی هەبوو ،ئایینی
بوونەکەی قەت نەبوە رێگری ئازادی و ژیانێکی سەربەست و مۆدێرنی
سەردەمی ئەوکات بۆ ئێمە .هەر بۆیەش هەموو مناڵەکانی بۆ خوێندن
نارد بۆ شارە گەورەکانی ئێران .منیش ساڵی ئاخری خوێندنم لە تەورێز
تەواو کرد .1977.لەوێ بوو کە من بە بۆنەی براکانم کە سیاسی بوون
وهەر وەها تێکەاڵوی لەگەڵ رەفیقەکانیان ،زیاتر لەگەڵ مەسائیلی
سیاسی و هەروەها فکری چەپ ئاشنا بووم .کار و چاالکی سەرەتاییم
هەر لەو سااڵنەوە دەست پێ کرد .زۆر یارمەتی دەری یەکێک لە براکانم
بووم کە ئەوکات بە نهێنی لە هەستەی ئەسلی کۆمەڵە دا بوو .بە
یارمەتی ئەو پێوەندی زۆرم لەگەڵ کرێکارە فەسڵیە کانی کوردستان کە
لە کورەخانەکانی دەوروبەری تەورێز کاریان دەکرد پەیدا کرد و زۆر جار بە
چەند رۆژ لە الیان دەمامەوە و شان بە شانیان خشتم لەگەڵ دەبڕین.
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دوواتریش کە دەگەڕانەوە بۆ ماڵ و گۆندی خۆیان لە کوردستان ،سەردانی
گوندەکانیانم دەکرد و لە کارو ژیانی سادە و پڕ لە مەینەتی ئەوێش دا
لەگەڵیان بووم .ئەوە وای کرد کە من بە تەواوەتی بچمە ناو ناخی ژیانی
خەڵکی هەژار و چەوساوەوە و بە تایبەتی ئاشنا بووم بە ژیان و بارودۆخی
سەخت و بێ مرادانەی ژنانی چینی کرێکار و دێهاتی کورد .هاوکات بۆ
هیچ سات و کاتێکیش بە ئەمەنە عەقڵ و دەرک و زانیاریەک کە ئەوکات
بووم لە رۆشن کردنەوە و ئاگا کردنەوەی ئەوان لە زۆلم و بێ مافی و
چەوسانەوەیان درێغم نەدەکرد.زۆری پێ نەچوو خەبات و راپەڕینی
گەالنی ئێران دژی دەسەاڵتی پاشایەتی دەستی پێ کرد .وەک هەموو
کەسی تر منیش چاالک و بەشدار بووم .لە نەغەدە لەگەڵ چەند کچی
تر رێکخراویکی ژنانمان پێک هێنا و هاوکات لەگەڵ داخوازیە گشتیەکان
خوازیاری مافی یەکسان بۆ ژن و پیاو بووین و پێمان وابوو لە هەر
ئاڵوگۆڕێکدا دەبێ مافە تایبەتیەکانی ژنان لەبەرچاو بگیرێ و دروشمەکانی
تر ئەم مافە رەوایانە دانەپۆشێ .ئێمە کاریگەریمان بوو لەسەر ئەوە کە
ژنانی ئەو شارە کە تا ئەو کات ناو بازاریشیان زۆر نەبینیبوو بە سەدان و
هەزاران بێنە دەرەوە بۆ ناو خۆپیشاندانەکان و ناو مزگەوتەکان بۆ گوێ دان
بە قسەوباسی سیاسی .هەر چەند دایک و باوکم لەگەڵ سیاسی
بوونی من بە تایبەتی بە تەنها سەفەر کردنم بۆ شارەکانی تر ناڕازی
بوون و کێشەیان لەگەڵ دەکردم بەاڵم بە هۆی بارودۆخی سیاسی و
گەشەی خەبات و شوور و شەوقی گەنجێتی ،من و سەدان ژنی تری
کۆمەڵەیی تەسلیم نەدەبوین و گوێمان بە کەس نەدەدا .روخانی
حکومەتی شآ و بە دەسەاڵت گەیشتنی کۆماری ئیسالمی نە تەنیا ئەو
خەبات و جوش و خرۆشەی خەڵکی کەم نەکردەوە بەڵکو زیاتری کرد.
خەڵک وشیار ببوەوە و داوای مافی چارەنووس و ئازادی و عەداڵەتی
دەکرد .کۆماری ئیسالمیش دژی هەموو ئەوانە بوو.بە هۆی شەڕێکی
ناخۆش و کارەساتبار کە لە نێوان کورد و تورکەکانی نەغەدە دا رووی دا و
باری ئەمنی ئێمە تێکچوو ،ناچار شارم بەجێ هێشت و لە مهاباد
نیشتەجێ بووم .ماوەیەک لەگەڵ چەندین کوڕ و کچی گەنج کومیتەی
ئیمداد و یارمەتی گەیاندن بە ئاوارەکانی کۆردی ئەم شەڕە بووین .دوواتر
لە الیەن تەشکیالتەوە ئەرکی بەڕێوە بردنی کار وباری ژنانی شاری
مهابادم پێ سپێردرا .هاوکات لە ناو جەمعییەتی داکۆکی لە ............دا
بەشدار بووم .لە راستیش دا وەها فەزا و بارودۆخێک بوو کەس شەوو
رۆژی بۆ نەبوو .شار دەکواڵ ،روحیەی خەباتکارانە و هۆشیاری خەڵک و
پێداگری لەسەر داخوازە رەواکان لە ئەوجی خۆی دابوو ..بۆیەش حاکمانی
ئیسالمی فەرمانی جیهادیان دژی کوردستان دەر کرد و بە هەموو
شێوەیەک بەرەو داگیر کردن و قەتڵ و عامی کوردستان رێکەوتن .هەر ئەو
رۆژە بە بڕیاری کۆمەڵە لەگەڵ چەند کەس لە کادرەکانی کۆمەلە بەرەو
مەنتەقەی سەردەشت رێکەوتین .لە هەموو الیەکەوە سیاسیەکان
هاتبوون بۆ ئەوێ .دووای چەندەها روداو و ماجەرای جۆراوجۆر ،من و
هاوڕێم گوڵێ قوبادی ماندگار بوین و بە بڕیاری کۆمەڵە چوین بۆ گۆندی
میراوێ و لە دەرمانگاکەی ئەوێ لە ژێر دەستی دوکتور موحەمەد
رەحیمی دەستمان کرد بە کاری تەداوی و دەرمانی خەڵکی مەنتەقە.
هەر لەوێ چووینە الی خەیاتی دێیەکە و یەکی دەستێک جلی
پێشمەرگانەمان بە دورین دا و دەمانچەیەکمان لە خۆمان دا و وەکو
پێشمەرگە رەسمیەتمان دا بە خۆمان.لەگەڵ داگیر کردنی زیاتری شار و
گوندی کوردستان لە الیەن کۆماری ئیسالمیەوە ئێمە رۆژ بە رۆژ زیاتر
مەجبور بە پاشەکشە و هەڵکشان بەرەو سنوورەکان دەبووین .لە هەموو
ئەم ماوەش دا بە دایم لە ژێر بوردمان و تۆپ باران و تەقەی
هێلیکۆپتەرەکانی دوژمن دا بووین .من و گوڵێ هەموو گوند و کێوەکانمان
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بە پێ بڕی .زۆر گوند چۆڵ کرابوون و خەڵکەکەی لە ترسی هێرشی
دەوڵەت رایان کردبوو .زۆر جار لە زۆر گوند هەر من و گوڵێ و چەند دانە
هاوڕێی تری ئێمەی لێ بوو و کەسی تر .بە سەر هەموو سەختیەکان و
ئاوارەگی خەڵک و بریندار بوونیان و برسیەتی و مەینەتەکانیاندا جار و بار
لەو دێهاتە چۆڵە دا هەستێکی تایبەتی و خۆشیشمان پەیدا دەکرد
ئەویش هەست بە ئازادی بوو ،واڵت چۆڵ بوو و من و گوڵێش دەچوین
بۆسەر کانی دێ و خۆمان و جلەکانمان دە شورد و قژی یەکمان کورت
دەکردەوە و قسەمان دەکرد .جێی سەرنجە کە هەمیشە و لە هەموو ئەم
کاتانە دا کۆپتەر بە سەرمانەوە بوو و بۆردمانی دەکرد .زۆر دێهاتمان بڕی و
خەڵکمان بینی .من و گوڵێ زیاتر لەگەڵ تیمی پزیشکی بووین .لە
گوندەکان دەماینەوە و خەلکمان تداوی دەکرد .چەندها پیاومان دەرمان
کرد کە بەسەر مین کەوتبون و قاچ و دەستیان پەڕیبوو .رۆژێک لە گوندێک
پیاوێکی هەژار هاواری بۆ هێناین وتی ژنەکەم خەریکە ئەمرێ ،منالەکەی
نابێ .من و گوڵێ دەست و بردمان کرد و بە بێ ئەوە زۆر لە مامانی
بزانین ،لەتاو رزگار کردنی ژنەکە هەموو شتێکمان زانی و مناڵەکامان بە
دنیا هێنا و ژنەکەش بێ وەی نەجاتی بوو.ئێمە لەم ماوە دا بە یارمەتی
ژن و مێردێکی گەنجی زۆر مێهرەبان کە لە گوندێکی نزیک سنوور دەژیان،
تەواوی مەنتەقەی سوتێنراوی کوردستان کە بە مەنتەقەی موحەڕەمە
دەناسرا گەڕاین .ئێمە دەیان گوند و باخ و کانیاومان بینی کە وێران
کرابوون ،سوتێنرابوون و تەقێنرابوونەوە .ئەم سەفەر و گەڕان و ژیان لەگەڵ
خەڵکی زۆڵم لێکراوەی کورد ،هەست و فکر و دەرکی ئێمەی زۆر گۆڕی بە
نیسبەت زۆڵم و زۆری دیکتاتۆرەکان لە خەڵکی کورد.پێویستە بڵێم کە لە
هەموو ئەم ماوە دا ئێمە وەکو پێشمەرگەی ژن زۆر بە گەرمی و رێزەوە لە
الیەن خەڵکەوە وەردەگیراین .خەڵک بە پێشوازمان دەهات و گوێیان بو
قسەکانمان دەگرت .دیاردەی پێشمەرگەی ژن بۆ هەموو کەس ئاسایی
بوو .دوای ماوەیەک مانەوە لە شێنێ چووین بۆ خڕی ناوزەنگ بۆ الی
یەکیەتی نیشتمانی کوردستان و میوانی ئەوان بوین .الحەق رێزی زۆریان
لێ گرتین ،لە مام جەالل و هێرۆخانەوە بگرە تا هەموو کادر و
کەسایەتیەکانیان .هێرۆخانمان کەمتر دەبینی چون زۆر سەرقاڵ بوو بە
کامێراکەی و ئیش و کاری تر و زۆرتر لە ناو پێشمەرگەکان دا بوو .بەاڵم زۆر
جار لەبەر دەرگای چادرەکەی مام جەالل لەگەڵی دادەنیشتین کە
هەمیشە خەریکی کتێب خوێندنەوە بوو و بەحسی سیاسیمان دەکرد.
دیارە زۆرتر ئەو قسەی بۆ دەکردین .مام جەالل من و گوڵێی لەگەل خۆی
دەبرد بۆ میوانی مقەرەکانی باقی هاوڕێیانی سەرکردایەتی یەکیەتی و
ئێمەش شانازی ئەوەمان پەیدا کرد هەموویان بناسین .هەر ئەو کات
دەورەیەکی ئاموزشی نیزامیشیان بۆ داناین و فێری زۆر شتیان کردین3 .
مانگ ژیان لە ناو یەکیەتی نیشتمانی دا بۆ ئێمە زۆر بە کەڵک و بە نرخ
بوو .زۆر شت فێر بووین و زۆر تەجروبەی باشمان وەرگرت.لەم چەند مانگە
دا کوردستان و کۆمەڵەش زۆری ئاڵو گۆڕ بەسەر هاتبوو ،بزوتنەوەیەکی
موقاومەتی بە هێز لە الیەن خەڵک و پێشمەرگەوە دەستی پێ کردبوو.
هێزەکانی رژیم لە زۆربەی شارەکان پاشەکشەیان پێ کرابوو .رێکخستنە
نهێنیەکانی کۆمەڵە زۆر بە هێزو چاالک بوون ،کۆمەڵە خۆی بۆ دەورەیەکی
تازەی خەباتی بەرباڵو ئامادە دەکرد ،ئامانج ئازاد کردن و پاشەکشە پێدان
بە کۆماری ئیسالمی و وەدیهێنانی ئامانجە رەواکانی خەڵک بوو.
سەرکردایەتی دوای قسە و باس لەگەڵ من و گوڵێ و ئەسپاردنی
بەعزێک کار ئێمەیان بەرەو سنە بەڕێ کردەوە .لە سنە دوای ماوەیەک
ئێمە و مەلەکە مستەفاسوڵتانی و ناهید بەهمەنی و فەهیمە قوتبی و
تەلعەت خالدی و نەسرین زەکەریایی و شەهین وەتەندوست و پەروین
نەودنیان و منیر ...کومیتەی ژنانی کۆمەڵەمان دروست کرد .هەر یەکەی
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لە شوێنێک و لە شارێک دەستمان بە کار کرد .ئەرکەکانی ئێمە زۆرتر
پێوەندی بە ژنانەوە بوو .بە سەدان ژنی رووناکبیر و کرێکار و زەحمەتکێش
چ وەکو رێکخستن و چ وەکو الیەنگر لەگەڵ کۆمەڵە کەوتبون .هێزی ژنان چ
بۆ خەباتە گشتیەکان دژ بە کۆماری ئیسالمی و چ لە پێوەند لەگەڵ
خواست و بیری ئازادیخوازانە و یە کسانیخوازانه ،چاالکترین و ئامادەترین
هێزی ناو خەبات و ناو مەیدان بوو .هەر بۆیەش کۆماری ئیسالمی
هەستی بە خەتەری گەورە لە کۆردستان دەکرد و بۆی تەحەمول نەدەکرا
ژنی کورد لەم رادە لە وشیاری و ئازایەتی دا ببینێ .ئەوە بوو کە ئەوەڵ
ئێعدامی ژن لە کوردستان دەستی پێکرد و هەر لە سەرەتاوە یەکێک لە
باشترین و چاالکترین کچەکانی شاری سەقزی بە نێوی مەستوورەی
شاسواری ئێعدام کرد .من دووای ماوەیەک کار کردن لە مهاباد چووم بۆ
شاری تەورێز .کۆمەڵە تەشکیالتێکی قەوی و گەورەی لەوێ هەبوو.
دەیان چاالکی کرێکاری و رووناکبیری غەیرە کوردیش لەوێ لەگەڵ کۆمەڵە
بوون و کاریان دەکرد .ئەمە چ لە زانکۆی تەورێز و چ لە ناو بزوتنەوەی
کرێکاری بەرچاو بوو .کۆمەڵە لە ناو هەموو رێکخراوە چپ وئازادیخوازەکان و
کەسایەتی سیاسی و بزوتنەوەی کرێکاری و رووناکبیریدا رێز و
خۆشەویستی و پێگەیەکی تایبەتی هەبوو .ئەڵبەت ئەوکات ئێمە حیزبی
کومونیستمان دروست نەکردبو ،چون دووای دروست بوونی حیزبی
کومونیست تاقە یەکێکیان لەمانە لەگەڵمان نەمان و پشتیان تێ کردین.
دەور و نەخشی ئێمە ژنانی کۆمەڵە لە تەورێز زۆر بەرچاو بوو .شەوو رۆژ
هەڵدەسوڕاین و قەت هەستمان بە ماندوویی نەدەکرد .کاری چاپ و باڵو
کردنەوەی هەموو راگەیاندن و رۆژنامە و خەبەرنامەکانی کۆمەڵە لە ناو
زانکۆکان و گەڕەکە فەقیرنشینکان و کارخانەکانمان دەکرد ،لە هەر کوێ
خۆپیشاندان بووایە ئێمە بە الفیتە و نوسراوەی خۆمانەوە حازر بووین،
(پێویستە لێرە ئەمە بڵێم کە ژنانی سیاسی و چەپ لەم سەرەومە دا چ
بە ژمارە و چ بە چاالکی تەنگیان بە ک.ا هێنابوو .بەڕاستی ژیر و نەترس و
ئازا بوون) بەشێک لە تەداروکاتی پێشمەرگە وەکو دەرمان و جل وبەرگ و
چەک و .....مان لەوێوە پەیدا دەکرد ،دوکتور و موعالیجەی پێشمەرگەی
بریندار کە ناردرابان بۆ ئەوێ لە ئەستۆی ئێمە بوو ،بە دایم کۆڕ و
کۆبوونەوەی کتێب خوێندنەوە و باسە تەشکیالتیەکانمان بەڕێوە دەبرد و
زۆر شتی تر .دوای  2ساڵ لە تەورێز بە بڕیاری تەشکیالت چووین بۆ تاران.
ئەو نەوعە کار و ژیانەمان لەوێش درێژە پێدا .ئیتر ئەوکات کۆماری
ئیسالمی کۆنترۆڵی تەواوی بەسەر وەزعەکەدا پەیدا کردبوو .دیکتاتۆری
رەش باڵی بەسەر هەموو واڵت دا کێشابوو .زۆربەی سازمانە سیاسی و
چەپەکان زەربەیان خواردبوو ،گیرابوون یا ئێعدام کرابوون .بە داخەوە
ئێمەش لەم هەڵمەتە دڕندانەیە بێبەش نەبووین و بەشێکی زۆر لە کادر و
بەرپرس و کەسەکانمان گیران و کەوتنە ژێر ئەشکەنجە و ئێعدام .من و
چەند کەسێکی تر بە بڕیاری کۆمەڵە گەڕاینەوە کوردستان و
پێشمەرگایەتی .لەوێشەوە تا ئێرە خۆی داستانێکی ترە.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
نەغەدە
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە433 :

جەنگی ئیسماعیل عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991965
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە434 :

جەواد مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301304242153
لە زمانی خۆیەوە:
1964حیزبی دێموکڕاتی کورد لە سوریە بە سەرۆکایەتی عوسمان
سەبری تەنیا حیزبی رۆژئاوای کوردستان بوو .بەرپرسی تەنزیمی
ناوچەی دەمشق و بەیروت بووم 1969 .ئەز و عوسمان سەبری لە حیزب
هاتینە دەر و لە  1967پشتێنەی عەڕەبی دەستی پێکرد .لە 1968
کۆنفڕانسێک چێ بوو ،ئەز بەشدار بووم لە شاری عامودا .لەو کۆنفڕانسە
عوسمان سەبری گۆت ،سوریە نابێ گەنمێ پشتێنەی عەڕەبی بۆ خۆ
وەربگرێ .سەالح بەدرەدین دژ بە عوسمان سەبری وەستا و لە گەڵ
سیاسەتی سوریە بوو .ئەو کات دوژمنی بارزانی بوو ،ئێستاش دۆستی
مەسعو بارزانییە .ئەز نازانم ئەوە چی بوو .ساڵی  1961تێکەڵ بە
سیاسەت دەبم .لە ساڵی شەست و یەک هەتا شەستا و چوار لە
دەمیشق کۆمەڵەی کوردی بۆ ئیستقالل و ئازادیمان دروست کرد و ئەز
سەرۆکی ئەڤ کۆمەڵە بووم .لە  1964لە گەڵ عوسمان سەبری ئیتفاق
کرد بۆ تواندنەوەی کۆمەڵە لە نێو حیزبی دێموکڕاتی کورد لە سوریەدا.
1969و  1970پاش دتینی مامۆستا جەماڵ نەبەز بوم بە کاژیک
(کۆمەڵەی ئازادی ژیانەوە و یەکیەتی کورد)
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1975لە ساڵی هەرەس خۆی هەڵپەسارد و کارەکانی راگرت .ئەندامی
سەرکردایەتی کاژیک بووم و بەرپرسیاری یەکەم لە رۆژئاوای کوردستان
1976ژمارەیەک کادری کاژیک پاسۆکیان دامەزراند( .پارتی
سۆسیالیستی کورد) ئەز ئەندامی مەکتەب سیاسیی بووم هەتا ساڵی
1984
هاتم بۆ ئوروپا و قەناعەتم چێ بوو ،کە هیچ حیزبێک ناتوانێ بە تەنیا کورد
و کوردستان ئازاد بکا و بیروباوەڕی کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان وەک
چەترێکی نەتەوەی هاتە ئاراوە .کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان 1985
دامەزروە ،بەاڵم ساڵی  1989یەکەم کۆنگرەی گرت .بەڕێز ،عەزیز
عەقراوی وەک سەرۆکی کۆنگرە هەڵبژێردرا .کۆنگرەی دووهەم ساڵی
 1991گیرا و ئەز بە سەرۆکی کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان
هەڵبژێردرام .کۆنگرەی سێهەم سێهەم  ،1996کۆنگرەی ،1998 4
کۆنگرەی پێنج  2005و کۆنگرەی شەش.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بەیان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە435 :

جەوهەر سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021609502208
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە436 :

جەوهەر نامیق سالم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031146442250
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لە دایکبووی ساڵی 1946ە ،یەکێکە لەپێشمەرگە و سەرکردە دێرینەکانی
پارتی دیموکراتی کوردستان و تێکۆشەرە ناسراوەکانی خەباتی
رزگاریخوازی کوردستان ،لەیەکەمین هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی 1992
بەسەرۆکی پەڕڵەمان هەڵبژێردرا تا  ،1999پاشان لەکۆنگرەی 12ی پارتی
دیموکراتی کوردستان بەسکرتێری مەکتەبی سیاسی پارتی هەڵبژێردراو
لەو پۆستەیدا بەردەوامبوو تا دەستی لەکاری حزبی کێشایەوە .لە -22
 2011-03لە سوید کۆچی دوایی کرد ..هەندێک سەرچاوە گومان لە
مردنەکەی دەکەن و چەند رۆژێکیش پێش مردنی دەنگۆی ئەوە باڵوبووەوە
کە دەرمانخوارد کرابێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە437 :

چاپوک عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111156124382
قائیمقامی کۆیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە438 :
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چاالک نەجم ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175722
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە439 :

چرۆ شەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316123418119739
مامۆستای پەیوەندی گشتی نێودەوڵتی لە زانکۆی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە440 :

چلورە هەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309014759119639
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
چاالکی مافی مرۆڤ
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە441 :

چنار سلیمان هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092222
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە442 :

چنار سەعد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615134641

311

چنار سەعد عەبدوڵاڵ خەڵکی شاری هەولێرە ،لەدایکبووی ساڵی 1974ە
بروانامەی بەکالۆریۆسە لەبەشی کۆمەڵناسی کۆلیژی
خاوەنی ِ
ئەدەبیاتی زانکۆی سەاڵحەدین ،کچی سەعد عەبدوڵاڵی پارێزگاری
پێشووی هەولێرە کە لە کارەساتی یەکی شوباتدا کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر
چاالکی سیاسی

رەگەزی کەس:

👩خانمان

شارەکان:

♖هەولێر

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە443 :

چنار عبداال باقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591919
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە444 :

چنور عوسمان مەردان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091785
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە445 :

چیا عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=200911172223572622
ئەندامی یەکێتی و چاالکی گۆڕان ،نووسەر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە446 :

چیا یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151506183934
رۆژنامەنووس و کارا لە بواری مافەکانی ئافرەتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە447 :

چیمەن محەمەد رەشید شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181107143501
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون1965 /
بڕوانامە /ماستەر لە راگەیاندن
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /ئەنجامدانی دوو توێژینەوەی ئەکادیمی لە
بورای رۆژنامەوانی و ژناندا ،چەندین وتاری سیاسیو مەسەلەی ژنان،
چەندین کۆڕو سیمیناری سیاسی تایبەت بە بەشداری گەنجانو ژنانو
ئامادەکردنی بەرنامەی رادیۆییو تەلەفزیۆنی لەسەر ژنان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە448 :

چیمەن نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112521295710877
ئەندامی مەجلیسی گشتی پارتی ئازادیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە449 :

چەتۆ ئەحمەد کەریم سوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791938
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە450 :

چەتۆ حەلالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092913231762153
ئەندامی ئەنجوومەنی راوێژکاری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە451 :

چەتۆ حەوێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091723332761725
خەڵکی شاری کۆیە ،ساڵی  1951لە دایکبووە ،لە تەمەنی بچووکییەوە
بەهۆی کاریگەریی بنەماڵەکەیان هاتۆتە دنیای سیاسەتەوە و لە
قوتابیانی سەر بە باڵی مەکتەبی سیاسیی دەستی پێکردووە و بێ
دابڕان لە هەردوو شۆڕشەکە بەشداریی کردووە ،زۆر پلە و پۆستی لە ناو
ی .ن .ک وەرگرتووە ،ساڵی  1989بووە بە ئەندامی سەرکردایەتی ی .ن.
ک لەدوای راپەڕینیش چەندین پۆستی وەرگرتووە تا کۆنگرەی دووەم.
دوای ئەوە لە حکوومەت کاری وەرگرتووە بەپلەی وەزیر .دواتر بووە
بەئەندامی پەرلەمانی کوردستان .پێش کۆنگرەی سێیەمی یەکێتی
ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندیی بووە و ئێستاش هاوواڵتی خانەنشینە.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە452 :

چەڵەنگ یەحیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008040917054645
لێپرسراوی بەشی عیراق لە رێکخراویIOM
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە453 :

حاجی ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151020151652
لە ساڵی  1941لە گوندێکی نزێک باژێری مهاباد لە دایکبووە .لە ساڵی
 1963لە مەهاباد دیپلۆمی وەرگرتووە و ساڵی  1964کۆچبەری ئەوروپا
بووە .
لە ساڵی  1976ماجستێری ئەندازیاری ئابوری کشت و کاڵ لە پراگ تەواو
دەکات و بۆ خولی دۆکتورا دەچێت بۆ ئاڵمان.
ساڵی  1968دەبێتە ئەندامی کۆمیتەی ساغ کردنەوەی حیزبی
دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ئەوروپا .ساڵی  1978دەگەرێتەوە واڵت.
لە ساڵی  1980وەک یەکەمین نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستانی
ئێران دەگەرێتەوە ئەوروپا.
لە ساڵی  1985واز لە ئەندامێتی حیزبی دیموکراتی کورستانی ئێران
دێنێت .دواتر لە ساڵی  1998دەبێتە ئەندامی پارلەمانی کورد لە دەرەوەی
واڵت و دوای هەڵوەشاندنەوەی لە دامەزراندنی کۆنگرەی نەتەوەیی
کوردستاندا جیدەگرێت.
لە ساڵی  2004دا و لە یەکەمین کۆنگرەی پاڕتی ژیانی ئازادی کوردستان
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وەک سەرۆکی گشتی پاڕتی ژیانی ئازادی کوردستان هەڵدەبژێردرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە454 :

حاجی ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200907281611061906
ئەنوەر ئەحمەد کەریم ،ناسراو بە حاجی ئەنوەر ،ساڵی  1957لەشاری
هەڵەبجە هاتوەتە دنیاوە ،یاریزانی تیپی هیوای هەڵەبجە و یانەی
وەرزشی سلێمانی تۆپی پێ بووە 1987 -1979 ،پێشمەرگە بووە
لەریزەکانی ینک دا و دوای زیندانیکردن و راونانی ژمارەیەک لە بەرپرس و
پێشمەرگە ،وازیهێناوە .لە راپەڕیندا بەشداریی کردووە لەپێکهێنانی یەکەم
بنکەی شورایی و بەڕێوەبردنی دادگای شۆڕشگێڕانەی خەڵک1993 .
بەشداریی لە پێکهێنانی یەکێتی بێکاران لە کوردستان و دواتریش
رێکخراوی بێکاران لە کوردستان و نوێنەرایەتی هەردوو رێکخراوەکەی
کردووە ،خاوەن ئیمتیاز و دەستەی نووسەرانی هەردوو باڵوکراوەی
دەەنگی بێکاران و خەباتی بێکاران بووە .لەساڵی  1996لە واڵتی
سویسرا نیشتەجێ بووە و بەشداریی لەپێکهێنانی رێکخراوی پەنابەرانی
کوردستان -عێراقدا کردووە و مانگەنامەی ژیاری تا  8ژمارە ئامادەکردووە.
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری ناوەندی هەڵەبجە دژ بە
ئەنفالکردن و جینۆسایدی گەلی کورد چاک ە .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە455 :

حاجی بابە شێخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023141163921
حاجی بابە شێخ ،سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی کۆماری کوردستان
بووە (ڕەئیسی هەیئەت).
کۆماری کوردستان2 ،ی رێبەندانی  1946لە شاری مەهاباد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان ،بە سەرۆکایەتی پێشەوا قازی محەمەد دامەزرا و
ماوەی  11مانگ بەردەوام بوو.
وێنە :پێشەواو و وەزیرانی کۆماری
سەرچاوەی وێنە :تۆڕی کۆمەاڵیتی فەیسبووک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♕وەزیر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە456 :

حاجی پیرۆز  -دایکی پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011914082786598
تەتەری پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە457 :

حاجی دەهام میرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110315492310564
لە گوندی (سی کرکا میرۆ) لە ساڵی  1921لە دایک بووە و لە ساڵی
 1970بەرپرسیاریەتی پارتی وەرگرتووە لە کۆنگرەی ناوپردان ،تیایدا
هەردووباڵەکەی پارتی ناوبراو یەکیانگرتەوە ،لە ساڵی  1972لە کۆنگرەی
یەکەم دا بە سکرتێری پارتی دیموکراتی کورد لە سوریا(پارتی)
هەڵبژێردراوە ،کە لە ناوچەی (بامەڕنێ)ی باشووری کوردستان
بەڕێوەچوو ،لە ساڵی 1973دا لەالیەن دەسەاڵتدارانی سوریا
دەستگیرکراوە و بۆماوەی  6ساڵ و  8مانگ زیندانی کراوە ،ئەمەش دوای
ئەو بەیاننامەی پارتی ناوبراو هات ،کە لە دژی پڕۆژەی پێشتێنی عەرەبی
باڵویکردەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەبات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە458 :

حاجی عەبابەکر دەربەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120613484574210
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە459 :

حامید درودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108114838115
لەساڵی 1342ی هەتاوی لەگوندی چرۆسانەلەناوچەی بێڵەواری شاری
کامیاران لەپارێزگای کوردستان (سنه) هاتوومەتەدونیا و هەر لەگوندەکەی
خۆی نرای بەر خوێندن و پاش پۆلی پێنجەم چووتەشاری کامیاران و
لەخوێندنگەی (شبانەروزی) خوێندنی ناوەندی تەواو کردوەو
لەدەبیرستانی هەمان شاردا دوای ساڵێک خوێندن چووتەکرماشان و
ساڵێک لەوێ کاری کردوە .لەدواییدا چووەتە ریزی پێشمەرگەکانی هێزی
پارتیزانی (بێستوون)ی حدکا لەکرماشان و بووەبەکادری دەرمانی ئەو
هێزەو تاکو رۆژی برینداربوونی لەگوندی (لۆن)دا ،لەو هێزەدا ماوەتەوە.
لەساڵی 1985دا لەالیەن (حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران)ەوەنێردراوەبۆ سوید و لەویش درێژی بەکاری دەرمانی دا و بووەتە
کادری دەرمانی لەبەشی دەروونناسیدا .ساڵی  1993گەڕاوەتەوە بۆ
کوردستان و لەنەخۆشانەی پێشمەرگە(نەخۆشخانەی ئازادی) لەچیای
قەندیلدا چەند مانگ کاری دەرمانی کرد و هاوکات دەورەی ددان کێشان و
ددان پڕکردنەوەی دیت و لەو بەشەدا دەستی بەکار کرد ،تاکو
نەخۆشخانەکەگواسترایەوەبۆ شاری کۆیە .دوای ئەوەبنکەی
نەخۆشخانەلەکویە(ئازادی) سەقامگیر بوو ،گەڕایەوەبۆ سوید .ساڵی
 1995دیسان گەڕایەوەبۆ کوردستان و دوای ماوەیەکی کورت لەوی ژنی
هێنا و گەڕایەوەبۆ سوید .دوای گەڕانەوەدەورەیەکی دوو ساڵەی میدیا
(دەنگ و رەنگ و وێنەگری) و گرافیکی کومپیۆتەری خوێند .ساڵی 2006
لەبنکەی تیشک تی ڤی لەفەرانسەدەستی بەکار کرد و ئێستاش
لەسەر کارەکەی بەردەوامە .بێجگەلەوەی بەڕێوەبەری بەرنامەی "کلیک"
ە ،زۆر رۆژیش لەوەشاندا دەمێنێتەوەو مونتاژی دوو بەرنامەی "بێستوون" و
"شارۆ"یش دەکا .بێجگەلەمانەش زۆر سروود و گۆرانی لەشێوەی کلیپدا
دروست کردووە.
ناوبراو بەهاوکاری و یارمەتی حاتەم مەنبەری فەرهەنگێکی سۆرانی
هەوارمی بە ناوی "بێستوون" نووسیوە کە چەند ساڵ پێش باڵو کرایەوە،
بێجگە لەمەش بۆ خۆی لێکۆڵینەوەی لەسەر گوڵ و گیای کوردستان
کردووە و نزیک بە دوو هەزار گوڵی لە وەک گوڵنامەی کوردی کۆکردوەتەوە
و راڤەی کردوون و بە زۆریش ناوە التینی و ئینگلیزییەکانی بۆ داناون کە
چەند ساڵێکیش لەسەر ماڵپەڕی "کوردسۆفت" دانرابوو کە بە داخەوە
هێشتا لە چاپ نەدراوە .دوای ئەوەی بەرنامەی کلیک نزین بە 50
بەرنامەی لێ باڵو کرایەوە ،بەرنامەکە راوەستا و بەرنامەیەکی دیکەی بە
ناوی "پارێزەرانی واڵوت"ی پێ درا کە ئێستاش بەردەوامە و لەو
بەرنامەیەدا کە دوو حەوتوو جارێک رۆژانی یەکشەممە باڵو دەکرێتەوە.
چاوپێکەوتن و دیدار لەگەڵ یەکێک لە پێشمەرگە بریندار و کەم
ئەندامەکانی حدکا پێک دێنێ و ئەوانیش باسی رۆژای سەخت و دژواری
پێشمەرگایەتی و بەرخۆدان دەکەن و بیرەوەری رۆژانی برینداربوونیان
دەگێڕنەوە .
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەتیی بەڕێز حامید درودی سەبارەت بە ژیاننامەی
خۆی لە 12:58:13 2010-2-6
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
راگەیاندکار
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کامیاران
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە460 :

حامید گەوهەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002281018053772
ساڵی  1944لە گەڕەکی مزگەوتی سور ،لە شاری مهاباد ،لە
بنەماڵەیەکی هەژار و دەستەنگ لە دایکبووە .خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی لە شاری مهاباد خوێندوە و ساڵی  1962چووەتە فێرگەی
سەربازیی و بووەتە پلەداری سوپای ئێران .ساڵی  1969بە تۆهمەتی
هاوکاریی کردنی لەگەڵ کۆمیتەی شۆڕشگێڕی حیزبی دیموکراتی
کوردستان ،لە مهابادەوە بۆ کرماشان دورخراوەتەوە و بۆ ماوەی نزیک بە
چوار مانگ لە زیندانی ساڵح ئابادی کرماشان زیندانی بووە .خوێندنی دوا
ناوەندی لە "دبیرستانی بزرگمهر" خویندوە و ساڵی  1972چووەتە
فێرگەی ئەفسەری ،بەاڵم چونکە دۆسیەی سیاسی هەبووە،
رایانەگرتووە .بە دوای هەوڵدانێکی زۆر ،ئیدارەی دووەمی سوپای ئێران،
ساڵی  1973تۆهمەتی هاوکاریی کردنی لەگەڵ کۆمیتەی شۆڕشگێڕ
لەسەر هەڵگرتووە و ساڵی  1974نەقڵی مهاباد کراوەتەوە .
ساڵی  ،1979پێشنیازی چەککردنی سەربازگەی مهابادی بە مامە غەنی
بلوریان و دوکتۆر عەبدولرەحمان قاسملوو سکرتێری حیزبی دیموکراتی
کوردستان کردوە و رۆژی  1979/2/19بە هاوکاریی چەند هاوڕێی تری لە
سەربازگەی مهاباد ،ئەو سەربازگەیەی چەککردوە .
ئەندامی شورای نیزامی ،فەرماندەی هێزی شەهیدانی وێردی لە بانە و
بەرپرسی زیندانی ناوەندیی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بووە.
ساڵی  1980رێکخراوی پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی لە
قەوارەی هێز ،لک ،دەستە ،پەل و تیم دا نوسیوە و لە هەمان ساڵدا
هێزی 111ی شەهید موعینی بۆ کەریم حەداد کە وەک فەرماندەی هێز
دیاریی کرابوو ،لە ناوچەی سەردەشت پیادە کردوە .لە ماوەی ئەندام
بوونی لە حیزبی دیموکراتدا ،بەشداریی کۆنگرەکانی چوارەم ،پێنجەم و
شەشەمی ئەو حیزبەی کردوە .
لە پیلینۆمی دووەمی دوای کۆنگرەی شەشەمی حیزبی دیموکراتدا ،بە
تاوانی دژایەتی کردنی لەگەڵ نامیلکەی "کورتە باسێک لەسەر
سۆسیالیزم" کە هاوردەی دوکتۆر قاسملوو بوو بۆ کۆنگرەی شەشەم و لە
 24ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی  14ئەندام دژی بوون ،لەگەڵ چەند
ئەندامی تری حیزبی دیموکرات ،بۆ هەمیشە لەو حیزبە دەرکراوە .
ساڵی  1984لەگەڵ چەند لە هاوڕێیانی میوانی پارتی دیموکراتی
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کوردستان بووە لە قواتی بارزان ،و ساڵی  1986لەسەر ئەمری بەڕێز
مەسعود بارزانی و بە یارمەتی دوکتۆر سەعید ئەحمەد بەرپرسی قواتی
بارزان و رەشید عارف بەرپرسی لقی یەکی پارتی دیموکرات ،گەیوەتە
تورکیا و لەوێوە چووەتە واڵتی سوید بووەتە پەنابەر.
لە ساڵی 1991وە بۆ ماوەی  8ساڵ ئەندامی کۆمیتەی گشتی و  9ساڵ
ئەندامی کۆمیتەی کارگێڕ و سکرتێری فیدراسیۆنی کۆمەڵە
کوردستانییەکان بووە لە سوید 24 .کتێبی چاپکراوی بەو ناوانەی خوارەوە
هەیە و سەدان وتاری لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان و سایتەکانی
ئینتەرنێت دا بە ناوەکانی غەریب ،کاوە ،ح -گەوهەری و حامید گەوهەری
باڵوکردوەتەوە و ئێستا لە سوید دژی و خەریکی کاری نوسین و
لێکۆڵینەوەیە .
بەرهەمەکانی نوسەر:
1بادانەوە یان پێچەقاندن2راپۆرت دەربارەی هەڵبژاردن و پەرلەمانی کوردستان3کوردایەتی و حیزبایەتی4کورتە مێژووی ئاواز و گۆرانیی کوردی5لێکۆڵینەوەیەکی گشتی و پێداچوونەوە بە بیرەوەرییەکانی کەریمحیسامی
6کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان7کۆماری دیموکراتی -ئایدیۆلۆژی ،ستروکتور ،تاکتیک و کردەوەکانیپارتی کرێکارانی کوردستانPKK
8کۆکردنەوەی ئاڵەکۆک بۆ غەنی بلوریان9راستییەکان بۆخۆیان دەدوێن10چاوخشاندنێک بەسەر وتارەکانمدا11کۆمەڵە و چۆنیەتی دامەزراندن و بەڕێوەبردنی بە هاوبەشیی لەگەڵعاسی رەباتیی و نەوزاد وەلی
12باشووری کوردستان لەنێوان دوو هەڵبژاردندا13چەککردنی سەربازگەی مهاباد 197914رۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵ دا بەرگی یەکەم15رۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵ دا بەرگی دووەم16کورد لە سوید لە مێژووی  25ساڵەی فیدراسیۆنی کۆمەڵەکوردستانییەکاندا
17کۆماری کوردستان 1946/12/17 – 1946/1/22ئەو بەرهەمانەی کە نوسەر کردوویەتە کوردی:
1مەکسیکی :جەک لەندەن2مەگەر لە واڵتی ئێوەدا کەر نییه :عەزیز نەسین3کوردەکان :حەسەن ئەرفەع4کورد تورک عەرەب :سیسیل ج ئیدمۆندس5مێژووی شارستانییەت :ئیزاک ئاسیمۆف و فرانک وایت6ئافرەت لە کاروانی مێژوودا :سیامەک ستودە7بەرزبوونەوە و کەوتنی فیرقەی دیموکراتی ئازەربایجان :جەمیلحەسەنلی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Hajarسەبارەت بە
(حامید گەوهەری) لە11:24:24 2013-1-29 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە461 :

حامید مەعروفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010209304486936
ئەندامی دەفتەری سیاسیی ڕێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سازمانی خەبات
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە462 :

حاکم خەلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052714042485398
هاوسەرۆکی ئەنجومەنی یاسادانانی کانتۆنی جەزیرە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە463 :
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حسن احمد مصطفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092216
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە464 :

حسن عەبدوڵاڵ حسن داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892203
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە465 :

حسن محەمەد صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892202
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە466 :
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حسین سڵێمان حسین سوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191992
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە467 :

حسین محەمەد فەرەج (حسین کەالری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691565
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە468 :

حسێن ئیسماعیل شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791474
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە469 :

حسێن عەلی کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083018130169816
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە470 :

حسەین یەزدانپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=20090101161935971
ساڵی-1966-لە گوندی سەقزلووی هەرێمی موکریانی رۆژهەاڵتی
کوردستان لە دایک بووە .پاشان بە ماڵەوە لە شاری بۆکان نیشتەجێ
بوون.
لە ساڵی-1979-وە هاوکات لە گەڵ پەرەسەندنی خەباتی گەالنی ئێران
دژی رێژیمی پەهلەوی،لە گەڵ ئەوەی تەمەنی کەم بووە،لە گەڵ هەر
دوو برای شەهیدی " رەشید" و " سەعید" لە ریزی رێکخراوی چریکە
فیدائیەکانی گەلی ئێراندا ،تێکەڵ بە خەباتی سیاسیی بووە.
ساڵی-1991-سەرەتا ئەندامی دەستەی دامەزرێنەر و پاشان دوای
تێرۆری سەعیدی برای ،هەر لەو ساڵەوە تا ساڵی-2006-سکرتێری
گشتی پارتی ئازادیی کوردستان(یەکێتی شۆڕشگێڕانی پێشوو)بووە.
ساڵی-2006-لە یەکەم کۆنگرەی پارتی ئازادیی کوردستان دا ،دەستی
لەو پۆستە هەڵگرتوە ،بەاڵم لە سەر پێداگری کۆنگرە و سەرۆکی-PAK-بە
جێگری سەرۆکی ئەو پارتە هەڵبژێردراوە.
دەیان بابەت و لێکۆڵینەوە و وتوێژی لە سەر پرسە سیاسییەکان لە ئۆرگان
و هەفتەنامە و رۆژنامەکانی کوردستان و ماڵپەڕە ئەنترنێتییەکان دا باڵو
بووەتەوە.
دەرچووی کۆلێژی زانستە سیاسییەکانی زانکۆی سەاڵحەدینە بە پلەی
باش لە ریزی-10-کەسی یەکەمدا.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە471 :

حوسێن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041108534319170
پاڵێوراوی کورد بۆ هەڵبژاردنی فینلەند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە472 :

حوسێن کۆچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042211105464592
نوێنەری پارتی یەکێتی دیموکراتیک لە هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە473 :
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حوسێنی خەلیقی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001032319403070
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە474 :

حوسێنی زێڕینگەران  -فروهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082913493260799
یەکەم سەرۆکی کۆمەڵەی ژ.ک
ئەم وێنەیە بۆ جاری یەکەم لە کتێبی "تاریخ مهاباد" نووسینی سەید
محەمەدی سەمەدی ،انتشارات رهرومهاباد 1373 ،دا باڵو کراوەتەوە .لە
الیەن کاک حەسەنی قازییەوە بۆ ماڵپەڕی "وێنەی کۆماری کوردستان"
دیجیتاڵ کراوە.
نێوبراو یەکەم کەس بوو کە لە رۆژی 2ی رێبەنداندا ئااڵی داگیرکەری
ئێرانیی لە مەهاباد داگرت و ئااڵی کوردستانی هەڵواسی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە475 :

حوسێنی مەدەنی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903082220221612
1938لە ساباڵخ لە دایکبووە.
ـ  1975لە زانستگای تاران ماستەری لە زانستی جیۆپۆلۆتیکدا وەرگرتووە.
ـ لە ئامادەییەکانی شاری مەهابادو زانکۆی ورمێ بابەتەکانی جوگرافیاو
کۆمەڵناسی وتووەتەوە.
بەرهەمە چاپکراوەکانی بریتین لە:
1ـ منابع أب وانرژی سد مهاباد.
2ـ شرکتهایی سهامی زراعی سنندج.
3ـ وچع معیشت در روستای "بەلەبان" پیرانشهر.
4ـ جنبشهای آزادییبخش ملی در کردستان.
5ـ ترافیک شهر تهران.
6ـ کارتۆگرافی شهرستان مهابادو پیرانشهر.
7ـ أزسوما تا آشنویە.
8ـ دینامیزم مبارزاتی خلق کرد در کردستان ایران.
9ـ کوردستانو ستراتیژی دەوڵەتان دووبەرگ.
ـ ئێستا بەهۆی دۆخی سیاسییەوە دانیشتووی سنوری قەزای کۆیەیە لە
کوردستان عێراق.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە476 :

حکیم حمید احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792191
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە477 :

حیدر محەمەد هواس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992209
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە478 :

حیلمی عەلی شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215145316755
ساڵی  1931لەبنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەرو ناسراو لە گەڕەکی
دەرگەزێن-ی شاری سلێمانی لەدایکبووە.
هەر لە سلێمانی قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی تەواوکرد
و پاشان لە بەعقوبە دواناوەندیی تەواوکرد.
لە ناوەراستی چلەکاندا دەستیداوەتە کوردایەتیو ساڵی  1948کە راپەرینە
گەورەکەی عێراق بەرپابوو ،مامۆستا حیلمی یەکێک بوو لە سەرکردە
ناسراوەکانی بزوتنەوەی خوێندکاران ،ئەم هەڵوێستە سیاسییە وای لە
کاربەدەستانی عێراق کردووە قینی لێهەڵبگرنو چەند جارێک دووری
بخەنەوەو زیندانی بکەن.
کاتێک ناوی لە بۆ کۆلێژی ئەندازیاری دەرچوو ،ماوەی دوو ساڵ زیندانی
کراو لە خوێندن دابڕا.
کە پارتی دیموکراتی کوردستان مۆڵەتی رەسمی پێدرا ،مامۆستا حیلمی
بوو بە کادیرێکی گرنگی رۆژنامەی خەبات و لەم بوارەدا خزمەتێکی زۆری
حزبەکەی خۆی کرد ،لەگەڵ دەستپێکردنی شۆڕشی ئەیلول-دا بوو بە
پێشمەرگەو لە گەرمیانو هەڵەبجەو هەورامان-دا گەلێ لێپرسراوێتی
حزبی وەرگرت.
ناوەراستی شەستەکانی سەدەی رابردوو ،لەناو باڵی مەکتەبی
سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستاندا بوو بە ئەندامی مەکتەبی
سیاسیو ساڵی 1968یش بوو بەخاوەن ئیمتیازو سەرپەرشتیاری
رۆژنامەی (النور).
لە ناوەراستی حەفتاکاندا کۆلێژی زانستە سیاسییەکانی تەواوکرد.
ئەم رووناکبیرە کوردپەروەرە هەمیشە لە سەنگەری میللەتدا بووە و لە
بوارەکانی رۆژنامەگەریی و نووسین و رۆشنبیرکردندا خزمەتێکی گەورەی
پێشکەشی گەلەکەی کردووە.
مامۆستا حیلمی شەوی  4/5تەمموزی ساڵی  1998بە نەخۆشییەکی
کتوپڕ لە بەغدا کۆچیدوایی کردو رۆژی دواتر لە رێورەسمێکی شکۆداردا لە
گردی سەیوان-ی شاری سلێمانی ئەسپەردەی خاک کرا.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە479 :

حیکمەت بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112721501873983
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە480 :

حەبیب محەمەد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073016543789374
له  16/12/1931لەناحیەی زرباتیەی سەر بەپارێزگای واست لەدایک بوە و
لەساڵ 1939ەوە روی لەشاری بەغداد کردوە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی و زانکۆیی لەشاری بەغداد
تەواوکردوە ،لەساڵی  1952چۆتە کۆلیژی مافناسی لەبەغداو لەهەمان
ساڵدا پەیوەندی بەریزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان کردوە ،بەهۆی
سەرقاڵی بەچاالکی سیاسی لەناو ریزەکانی پارتی پاش حەوت ساڵ
لەساڵی  1959خوێندنی زانکۆی تەواوکردوە.
لەهاورێیانی کۆلێجەکەی هەریەک لە ،جەالل تاڵەبانی و موحسین دزەیی
و شەمسەدین موفتی هەن.
ساڵی  1954بوەتە بەرپرسی رێکخستنی بەغدادی پارتی دیموکراتی
کوردستان و ئەندام لیژنەی ناوەندی پارتی لەساڵی 1956و دواتریش
لەساڵی  1964وەک سکرتێر گشتی پارتی هەڵبژێردراوە و تاساڵی
1975و پیالنی جەزائیر له و پۆستە ماوەتەوە.
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لەدوای ئەو بەروارەوە وازی لەکاری سیاسی و حزبی هێناوە ،تا لەساڵی
 1991جارێکی تر روی لەکار و چاالکی سیاسی کردوەتەوە.
ساڵی  1996لەمیانەی شەری براکوژی بەهۆی کەوتنەوەی گولە تۆپێک
لەنزیک ئوتومبیلەکەی لەشارۆچکەی سەالحەدین برینداردەبێت و دواتر بۆ
چارەسەر روی لەدەرەوەی واڵت دەکات و لەواڵتی بەریتانیا مافی
پەنابەری سیاسی بەدەستدەهێنێت.
جارێکی تر لەساڵی  2000لەسەر داوای مەسعود بارزانی گەڕاوەتەوە
هەرێمی کوردستان.
رۆژی  2013-07-30لە نەخۆشخانەیەکی لوبان کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2013-07-30 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە481 :

حەبیبوڵاڵ لەتیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051028533086
خوێندکاری بەشی ماف لە زانکۆی ئیالم و دانیشتووی شاری سنە لە
الیان هێزە ئەمنییەکانی شاری سنەوە لە ساڵی 2007دا دەسگیرکراوە و
بڕیاری لەسێدارەدانی بۆ دەرکراوە.
ناوبراو تەمەنی  26ساڵە و پیشینەی ئەندامەتیی لە رێکخراوەکانی
الیەنگری مافی مرۆڤی هەیە ،بە تاوانی پشتیوانی لە گرووپەکانی دژ بە
ئێران ،تاونبار کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە482 :
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حەپسەخانی نەقیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108153154131
ئافرەتی کورد پەروەر و خێرخواز و خەمخۆری ئافرەتانی کوردستان،
حەپسەخانی کچی مەعرووفی بەرزنجی نەوەی کاک ئەحمەدی شێخ و
ئامۆزای شێخ مەحموودی مەلیکی کوردستان و هاوسەری شێخ قادری
حەفید و ناسراو بە "حەپسەخانی نەقیب" ،لە ساڵی 1891دا لە شاری
سلێمانی هاتۆتە دنیاوه.
حەپسەخان لەو بنەماڵە گەورە ئایین و زانست پەروەرە خزمەتگوزارەی
کورد پەروەردە بووە و بووەتە یەکێک لە ئافرەتە هەرە بەناوبانگەکانی
کوردستان ،چونکە ژنێکی بەخشندەی چاوتێر و خێرخواز بووە و گەلێک
زمان شیرین و دەروون پاک بووه ،دیوەخانەکەی هەردەم پڕ لە ئافرەتی
شاری سلێمانی و دەورو بەری بووە و هەر ئافرەتێک تووشی کێشەیەکی
کۆمەاڵیەتی یا دارایی بووبێ و زۆریی لێکرابێ ،پەنای بردۆتە بەر
حەپسەخان و ئەویش بەدڵێکی فراوانەوە لە کێشەکەی کۆڵیوەتەوە بۆی
چارەسەر کردووە و زۆر جاریش یارمەتییەکی باشی دارایی ئەو جۆرە
ئافرەتانەی داوه
تاوای لێهاتوە نەک هەر لە ناو ئافرەتاندا رۆڵ و نرخی کۆمەاڵیەتی خۆی
هەبێت ،بەڵکو لە ناو هەموو خەڵکی کوردستاندا رێزو پایەیەکی تایبەتی
بووە و لەو کاتەی کە ماڵ و دیوەخانەکەی حەپسەخان بوو بووە
قوتابخانەیەکی کۆمەاڵیەتی کورد و ئافرەتان لێیەوە فێری رەوشتی بەرزی
کۆمەاڵیەتی دەبوون ،لە هەمان کاتیشدا مەڵبەندێکی بەرزی
نیشتمانپەروەریش بوو ،ئافرەتان لەو مەڵبەندە کۆمەاڵیەتییەی ئەو
شێرەژنە کورده ،هەستی کوردایەتییان دەرورووژا و بیری رامیاریان لەال
پەروەردە دەبوو.
لەوکاتەی کە لە کۆڕ و کۆبوونەوەی ئافرەتاندا باسی جلوبەرگی ئاڵ و
وااڵی ژنان و باسی ئەم و ئەو دەکرا ،دەبینرا لە کۆڕ و دیوەخانی
حەپسەخاندا هەرباسی رەوشت پاکی و کورد پەروەریی و مافی
نەتەوایەتی کورد و ئازادیی خاکی کوردستان دەکرا .
ئەم ئافرەتە تێکۆشەرە کوردپەروەرە دڵسۆزی کوردستان ،لە ساڵی
1930دا نامەیەکی رامیاری مێژووی بۆ رێکخراوی "کۆمەڵەی نەتەوەکان"
لە "جنێف" نووسی و بە راشکاوی داوای مافی چارەنووسی کوردی کرد
لەسەر خاکی کوردستان و ئەو داوا کارییە ئەو ئافرەتە مەزنە دەنگێکی
باشی دایەوه ،بە تایبەتی لەوسەردەمە تاریکەی کورد پێی تێدەپەڕی
کاتێکیش کە کۆماری دیموکراتیی کوردستان بە سەرۆکایەتی پێشەوا
قازیی محەمەد لە 1946.01.22دا لە مەهاباد دامەزرا ،حەپسەخان
بەهەموو توانایەکی دارایی پشتگریی ئەو کۆمارە ئازیزە ساوایەی کوردی
کرد بەرامبەر بەو هەڵوێستەی پێشەوا سوپاسنامەیەکی گەرمی بۆ نارد و
رێزێکی زۆری لێنا
حەپسەخان لە بواری زانست و پەروەریی و باڵوکردنەوەی خوێندەواری
لەناو ئافرەتانی کورددا ،رۆڵێکی بااڵی بووه ،بۆیە نەک هەر مایەی
شانازیی پێوەکردنی ژنانی کورد بووه ،بەڵکو جێگەی شانازی سەرجەم
میللەتی کوردبووه ،چونکە جگە لە هەڵوێستی چاکە خوازیی کۆمەاڵیەتی
و خزمەتگوزاریی خەڵک و یارمەتی دانی هەژار و کورد پەروەریی پڕ لە
دڵسۆزی و راستگۆیی ،هەڵوێستێکی بەرزیشی بووە بەرامبەر
بەکردنەوەی قوتابخانەی ئافرەتان بۆ لەناوبردنی نەخوێندەواریی کە
ئەوساکە دەردێکی کوشندەی کۆمەاڵیەتی نێو کۆمەڵگەی کوردەواریی بوو
و لە سەدا یەکی ئافرەتانی کورد خوێندەوار نەبوون ،بۆ ئەم مەبەستەش
خانوێ خۆی کردە قوتابخانە ،تا ئافرەتان ئێواران فێری خوێندن و نووسین
ببن ،ئەو قوتابخانەیەش یەکەمین قوتابخانەی ئافرەتان بووە لە شاری
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سلێمانی و لە هەموو کوردستاندا .
ئەم ئافرەتە مەزنە چاکەخوازەی کورد لە تەمەنی شەست و دوو ساڵیدا
لە رۆژی چوارشەممەی رێککەوتی 12ی نیسانی 1953دا بە نەخۆشی
شێرپەنجە کۆچی دوایی کرد و کەلێنێکی گەورەی لەناو ئافرەتانی
کوردستان بەجێهێشت.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمیی لە باشووری
کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
سەرچاوە :ماڵپەڕی قادرزادە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (حەپسەخانی نەقیب) لە13:15:15 2011-5-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فێرخواز
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👫کەسایەتی
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە483 :

حەسەن تۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021008433633193
ئەندامی لیستی بەرەی تورکمانی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

تورکومانی

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە484 :
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حەسەن جودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051008580078626
بەرپرسی رێکخستنەکانی پەچەدەکە لە دەرەوەی واڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان -
پارت  /الیەن:
پەچەدەکە
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە485 :

حەسەن جیهاد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221423483684
لە دایکبووی  1960خانەقی.
دەرچووی ئامادەیی پیشەسازی باعقوبە لە ساڵی .1978
لە کۆتایی  1983پەیوەندیکردووە بە رێکخستنەکانی (ی.ن.ک).
لە ساڵی  1986بووەتە پێشمەرگە و تا راپەڕین بەردەوامبووە ،لە ژیانی
پێشمەرگایەتی و یەک جار لە راپەڕینی  1991دا بریندار بووە.
بەشداری چەندین نەبەردی کردووە لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستاندا.
لە ساڵی  1992دا بووە بە لێپرسراوی کۆمیتەی رێکخستنی کەالر و چوار
ساڵ لێپرسراوی کۆمیتەکانی کەالر و زەنکابات بووە.
لە ساڵی  1999دا بووە بە نوێنەری سکرتێری گشتی لە مەڵبەندی
رێکخستنی گەرمیان.
ئەندامی هەردوو کۆنگرەی یەک دووی (ی.ن.ک) بووە.
لە ساڵی  2000دا هەڵبژێردراوە بە سەرۆکی شارەوانی کەالر.
لە ساڵی  2004دا چووەتە مەڵبەندی رێکخستنی خانەقی وەکو کارگێڕی
مەڵبەند.
لە ساڵی  2009دا بووەتە لێپرسراوی مەڵبەندی رێکخستنی کفری.
ئەندامی دەستەی بااڵی کۆمەڵی رووناکبیری کەرکوک بووە لەساڵی
 1991تا .1997
دوو کتێبی بە چاپ گەیاندووە بە ناوی (نوسینەکانم) و کتێبێکی لە
عەرەبییەوە وەرگێڕاوەتە سەر کوردی بەناوی (صورة االکراد عربیا بعد حرب
الخلیج).
دەیان وتاری لە رۆژنامەکانی کوردستانی نوێ و االتحاد باڵوکراوەتەوە و
چەندین بابەتی بە زمانەکانی عەرەبی و فارسی وەرگێڕاوە بۆ رۆژنامەکان.
چەندین کۆڕی لە شارەکانی گەرمیان و خانەقی سازکردووە.
بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی عیراق ( )2010/3/7کاندید و سەرۆکی لیستی
هاوپەیمانییە لە دیالە.
کاندیدی یەکێتی بۆ لیسی هاوپەیمانی کوردستان لە پارێزگای دیالە بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
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سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە486 :

حەسەن ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121521260174351
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە487 :

حەسەن ساڵح محەمەد حەمەشەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591730
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە488 :

حەسەن شیوەسەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614391733037
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە489 :

حەسەن عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201455324817
نوێنەری سنووری هەڵەبجەو دەوروبەری لە ئەنجومەنی پارێزگای
سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☪ئیسالمی سیاسی
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە490 :

حەسەن قزڵجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081107172157109
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نووسەر و ئەدیب و رۆژنامەنووس حەسەن قزڵجی رۆژی 1914 / 9/15
لەبنەماڵەیەکی خوێندەوار لەشاری بۆکان لەرۆژهەاڵتی کوردستان
لەدایک بووە .لەتەمەنی  6ساڵییەوەخراوەتەبەر خوێندن .سەرەتا لەالی
باوکی و دواتر لەالی مامۆستا مەال ئەحمەدی فەوزی و مەال ئەحمەدی
تورجانی زادەخوێندویەتی .پاش چەند ساڵ خوێندن بۆتەفەرمانداری
شاری مهاباد .زۆربەی الیەنەکانی ژیانی ئەم بلیمەتەشاراوەن .جۆری
ژیانی تایبەتی و سیاسی و کاری نهێنی و دەیان ساڵ راوەدوونران و
ئاوارەیی و سەرەنجامیش گیران و کوژران پەردەیەکی نادیاریان بەسەردا
کشاوە .حەسەنی قزڵجی یەکێک بووەلەو پیاوانەی رۆڵێکی رووناکبیری و
رامیاری باشیان بووەلەکۆماری کوردستان بەسەرۆکایەتی قازی محەمەد.
لەهەڕەتی الوەتی دا بەناوی نهێنی (ژیر) پەیوەندی دەکا بەکۆمەڵەی
ژیانەوەی کوردستانەوەو لەگەڵ چەند کەسی ئازادیخواز و روناکبیری تردا.
ئەم نووسەر و روناکبیرەلەگۆڤارەکانی (کوردستان)( ،ئاوات) ،گۆڤاری
هەاڵڵەدا نوسینەکانی باڵو کراونەتەوە .هەروەها سەرنووسەر و
بەڕێوەبەری گۆڤاری وێژەیی و رامیاریی گشتیی (هەاڵڵە) بووەکەلەساڵی
 1946لەبۆکان و لەژێر دەسەاڵتی کۆماری کوردستان دا دەردەچوو.
قزڵجی پاش کۆماری کوردستان وەک زۆربەی نیشتمانپەروەران بەناچاری
پەڕیوەدەبێ و لەکوردستانی عێراق جێگیردەبێ .سەرەڕای ژیانی نهێنی و
چەرمەسەری درێژەبەنووسین دەدا و لەباڵوکراوەکانی (هیوا)( ،رۆژی
نوێ)( ،نووسەری کورد)( ،بەیان)دا بابەتەکانی باڵو دەکرێنەوە .ئەم
تێکۆشەرەلەساڵی  1953دا بەبیانوی ئەوی خەڵکی عیراق نیەلەالیەن
رژێمی بەعسەوەتەسلیم بەئێران دەکرێتەوە ،بەاڵم لەدەرفەتێکدا خۆی
لەدەستی پۆلیسی ئێران رزگار دەکا و خۆی دەگەیەنێـەوەشاری
هەڵەبجەو لەوێ نیشتەجێ دەبێ .پاشان خۆی دەگەیەنێتەالی هەژار
موکریانی لەبەغدا .قزڵجی هەر لەبەغداوەدەچێتەواڵتی بولگاریا و لەوێ
لەرادیۆی پەیکی ئێران دەبێتەبێژەری هەواڵی رامیاری بەزمانی کوردی.
پاش رووخانی رژیمی پاشایەتی ئێران ،لەریزەکانی حیزبی توودەی ئێران
وەک سەرنووسەری رۆژنامەی (مردم) کەبەکوردی دەردەچوو کاری
کردوەبەاڵم ساڵی  1983حەسەن قزڵجی دەگیرێت و دەخرێتەزیندانەوە.
مامۆستا و نووسەر حەسەن قزڵجی ئەو کاتەی
لەبەندیخانەدەستگیرکراوەتەمەنی  70ساڵ بووەو پاش ئەوەی  10مانگ
لەژێر شکەنجەی جەستەیی و دەروونی دا دەبێ لەرۆژی 1985/9/28
بەهۆی نادیارەوەلەزینداندا کۆچی دوایی دەکا و لەژێر چاودێریی حکومەت
تەرمەکەی لەگۆڕستانی بەهەشتی زارای تاران بەخاک دەسپێردرێت.
هەر چەشنەخوێندنەوەیەک بۆ رەوتی ئەدەبی لەرۆژهەاڵتی کوردستاندا
بێ پەنابردن بۆ بەرهەمەئەدەبییەکانی (قزڵجی) و رۆڵی لەو پانتاییەو
بەتایبەتی لەبواری چیرۆکی کوردی دا مەحاڵە( .قزڵجی) وەرگێڕ و ئەدیب
و زمانزانێکی لێهاتوو بووە .دەیان بابەتی ئەدەبی لەزمانەکانی فارسی،
تورکی ،بولگاری و عەرەبی وەرگێڕاوەبۆ زمانی کوردی و هەروەها چەندین
بابەتی زمانەوانی باڵو کردۆتەوە .قزڵجی رۆڵێکی بەرچاوی لەبوارەکانی
چیرۆک ،وتار ،رەخنەو لێکۆڵینەو بابەتی زامانەوانی و وەرگێڕان دا هەبووە.
بەاڵم بەداخەوەنەهامەتییەکانی رۆژگار پەردەیان بەسەر ئەم توانایانەدا
کێشاوەو ئەمڕۆ قزڵجی زیاتر بەکۆچیرۆکی (پێکەنینی گەدا) ناسراوە.
بەشێک لەبەرهەمەکانی حەسەنی قزڵجی
ئاشتیخوازیی الدێیی و پەیمانی دووالیی ،نووسراوی حەسەن قزڵجی و
عەبدولڕەحمانی زەبیحی ،بەغدا  .1959پێکەنینی گەدا کۆمەڵەچیرۆک،
 ،1972بەغدا .بەرهەمی چاپ نەکراو :تیۆری ئەدەبی ،وەرگێڕان
لەبولگارییەوە .زاراوەی سیاسی کۆمەاڵیەتیی وەرگێڕان.
کورتەچیرۆکەکانی ئەنگیل کارالچیڤ،وەرگێڕان لەبولگارییەوە.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە491 :

حەسەن مستەفا 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081511483260677
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە492 :

حەسەن مەجید حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791574
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە493 :

حەسەن مەالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121920215174397
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە494 :

حەسەن نیعمەت دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113008205411105
لەساڵی  1948لەگوندی گەرماڤای سەر بەپارێزگای دهۆک
لەبنەماڵەیەکی کوردپەروەر لەدایکبووە ،پەیمانگەی پیشەسازی لەدهۆک
تەواوکردووە ،لەساڵی  1970پەیوەندیی بەڕیزەکانی کۆمەڵەی
رەنجدەرانەوە کردووەو بەشداری شۆڕشی ئەیلولی کردووە ،ساڵی 1991
بووە بەکارگێڕی مەڵبەندی بادینان و دواتر بووە بەجێگری لێپرسراوی
مەڵبەندی بادینانی ی.ن.ک و لەناو رێکخستنەکانی ی.ن.ک-دا رۆڵێکی
بەرچاوی هەبووە .
لە رۆژی  ،2010-11-29لەنەخۆشخانەی ئازادی لەدهۆک بەنەخۆشییەکی
کوشندە کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە495 :

حەسەن کاکەیی  -هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009291038209724
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لە دایک بووی  1962-10-09شاری کەرکوکە و یەکێکە لە پێشمەرگەی
دێرینەکان ،ماوەیەک ئەندامی کەرتی رێکخستنی دەنهاخ لە کۆمیتەی
رێکخستنی بەنەلۆکس بووە .رۆژی  2010-09-26لە کوردستان بە
کارەساتێکی دڵتەزێن کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :تەواوی کەناڵەکانی راگەیاندن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە496 :

حەسەنی رستگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010120242986945
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە497 :

حەسەنی شەرەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031413322295

341

ئەندامی دەفتەری سیاسی و جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە498 :

حەلیمە وەیسی عەلی بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201856393559
لەدایکبوون 1966 /دەڤەری بەرواری
بڕوانامە /بەکالۆریۆس زانکۆی موصل
پسپۆڕی /زمانی عەرەبی
کاری ئێستا /مامۆستا
چاالکی /ئەزموونی کاری مامۆستایی هەیەو ماوەیەک لە واڵتی سویسرا
ژیاوەو زمانەکانی عەرەبی و کوردی و ئینگلیزی و ئەڵمانی بەباشی
دەزانێت.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە499 :

حەمدی عەبدولمەجید گلی  -حاکم حەمدی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002182311093530
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1953 /کەرکوک
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /یاسا ،لێکۆڵەری تاوان
کاری ئێستا /پارێزەر
چاالکی /نووسینو باڵوکراوە لەسەر کاروباری لێکۆڵینەوە لە تاوانو وتنەوەی
وانە لەو بوارەدا.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە500 :

حەمید بڵباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014123016091684453
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مەدەنی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە501 :

حەمید حەسەن تێلی شێخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201900223561
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لەدایک بوون 1967 /ئامێدی
بڕوانامە /بەکالۆریۆس ،دبلۆم پەیمانگای مامۆستایان
پسپۆڕی /یاسا-سیاسەت
کاری ئێستا /مامۆستا
چاالکی /لە ساڵی  1983ەوە بەشداری کاری سیاسی کردووە لەگەڵ
پارتی گەلو ساڵی  1986بوەتە پێشمەرگەو لە دوای ساڵی 1999ەوە
کاری مامۆستایی دەکات.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە502 :

حەمە ئاوات شێخ سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=200904082218331707
لە زمانی خۆیەوە:
من حەمە ئاوات شێخ سدیق ،خەڵکی هەڵەبجە و لە شێخانی
عەبابەیلێم و خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیم لە هەڵەبجە و سلێمانی
تەواوکردووە ،پاشان پەیمانگای تەندروستیم لە ساڵی  1973لە بەغدا
تەواوکردووە ،وەکو کاری سیاسی لە ساڵی 1968ەوە ئەندامی یەکێتی
قوتابیانی کوردستان بووم سەر بە باڵی مەکتەبی سیاسی ،لە ساڵی
 1969ەوە ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان هەر سەر بە باڵی
مەکتەبی سیاسی بووم ،دوای تیکەڵبوونەوەش چ لە رێکخستنەکانی
پارتی و چ لە قوتابیان کارم کردووە و ئەندامی لیژنە سەرەکییەکان بووم لە
مەعهەدەکان و لە بەشی تەندروستی رێکخستنەکانی بەغدای یەکێتی
قوتابیان کارم کردووە ،کە سەر بە لقی پێنجی پارتی بووم ،لە ساڵی
 1974چومە دەرەوە و بەشداری شۆڕشم کرد لەگەڵ کۆمەڵێ دکتۆری
کادری تەندروستی دوای هەرەسیش هاتینەوە کوردستان و لە ساڵی
 1976پەیوەندیم بە کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە کرد و لە ساڵی
 1978چومە درەوەوە بوومە پێشمەرگە لە ناوچەی هەورامانی لەوێ
ئەندامی ناوچەی هەڵەبجەی یەکێتی بووم و وەکو رابەر سیاسی کۆمەڵە
لە مەفرەزەکان بووم ،هەر لەو ساڵە برینداربووم و دواتریش لە
نەخۆشخانەی شۆڕش درێژەم بە خەباتی خۆمدا ،دواتریش هاتمە
خوارەوە بۆ مەڵبەندی یەک و چوینە پاڕەزان و لەوێ بارەگامان هەبوو کە
بریتی بوین لە کاک ساالر عەزیز و شیخ عەلی "خولە کەشکۆڵ" و
بەکری حاجی سەفەر و مامۆستا پشکۆ و من حەمە ئاوات بەاڵم بەهۆی
جیاوازییە فکریەکانی ئەوکاتی کۆمەڵە ئێمە کارێکی ئەوتۆمان نەبوو
هەروەها ئەندامی کۆنفرانسەکانی یەک و سێی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
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کوردستان بووم ،لە سەرەتای دروستکردنییەوە یەکێک بووم لە کادرەکانی
ئااڵی شۆرش تا ئەو کاتی وازم لە ئااڵی شۆڕش هێنا و چومە رێزی
زەحمەتکێشان ،دواتریش رەوتی نیشتیمانی کوردستانمان دروستکرد و
ئێستاش کادرێکی بێکاری یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستانم.
سەرچاوە :رزگار رەزا چوچانی – تاڤگە سابیر  -کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە503 :

حەمە رەسوڵی مکایڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052620464976503
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە504 :

حەمە سوسەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252200141677

345

لەدایک بووی ساڵی  1965لەگەڕەکی چوارباغ/سلێمانی.
دانیشتوی شاری سیاتل/والیەتی واشنتۆن ستەیت.
ئاستی خۆێندن /دەرچووی بەشی زمانی عەرەبی ساڵی / 1989زانکۆی
موستەنسرییە لە بەغدا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان پۆست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە505 :

حەمە سوور دووشیوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021612092209
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە506 :

حەمە غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051344371539
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لەدایکبووی ساڵی 1963شارۆچکەی پێنجوێن.
دەرچووی ئامادەیی پیشەسازیی سلێمانی – بەشی کارەبا.
لەناوەراستی حەفتاکاندا پەیوەندیی کردووە بەکۆمەڵەی رەنجدەرانی
ِ
کوردستانەوە.
ساڵی  1978چووەتە ریزی رێکخراوی کارگەرانەوە و بەمجۆرە پەیوەست
بووە بەرێکخراوە چەپەکانەوە.
لەگەڵ دامەزراندنی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق بووەتە ئەندامی
ئەو حیزبە.
ئێستا نوێنەری حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانە لەهۆڵەندا.
هەڵسوراوێکی سیاسیی بەشداریی
بەدرێژایی چەندین ساڵ وەک
ِ
چەندین چاالکیی و خۆپیشاندانی کردووە.
جگە لەبواری سیاسەت وەک نووسەر نووسینەکانی لە زۆرێک لە رۆژنامە
ماڵپەرەکاندا باڵودەکاتەوە.
و
ِ
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
http://www.hamagafur.nl/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە507 :

حەمەدەمین گاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021308382201
حەمەدەمین مەحمود رەسوڵ مەحمود گاوان کەسایەتیەکی دیار و
ناسراوی شارۆچکەی شەقاڵوەیە ،ساڵی  1939لە شەقاڵوە لە دایک
بووە ،سەرەتای ژیانی منداڵی بە نەبوونی و دەردەسەری بەسەر بردووە،
وەک هەموو منداڵە هەژارەکان بێبەش بووە لە خوێندن و چوونە قوتابخانە
بەلکو لە جێگەی ئەوە چەندین کاری جیاجیای کردوە کە کارەکان زۆر لە
تەمەنی خۆی گەورەتر بوونە ،تا لە سەرتای تەمەنی هەرزەکاری لە
رێگەی خزم و برادەرەکانی پەیوەندی ئەکات بە رێکخستنەکانی حزبی
شوعی عێراق ،لە سالی  1956ئەبێتە ئەندامێکی کارا لە
رێکخستنەکانی ئەو حزبە لە شارۆچکەی شەقاڵوە ،حەمەدەمین گاوان
زۆر بە راسگۆیی و دڵسۆزانە وەک دەروێشێک لە رێکخستنەکانی حزبی
شوعی کار ئەکات ،وەک کەسێکی بوێر و چاونەترس بەشداری هەموو
کار و چااڵکیەکانی حزب ئەکات و بەوەش ناو دەرئەکا و ئەندامانی
سەرەوەی حزب باوڕی پێئەکەن و زۆر ئەرک و فەرمانی پێئەسپێرن،
گاوانیش بە هیچ شێوەیەک درێخی ناکات ،لە گۆرانکاریەکانی ساڵی
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 1958کە بەسەر سەرتاسەری عێراق داهاتووە مام گاوان رۆڵ و
کاریگەریەکی زۆری ئەبێت لە خۆپیشاندان و هاندانی خەلک وەک ئەوەی
خۆی لە یاداشتەکانی باسی لێوە ئەکات ،دوای ئەوە هەر بە هۆی کار و
چااڵکیە سیاسیەکانی لە ساڵی  1962تا  1967لە بەندیخانەی
نوگرەسەلمان زیندانی ئەکرێ ،حەمەدەمین گاوان ئەو پێنج ساڵەی
نوگرەسەلمانی بۆ ئەبێتە قوتابخانەیەکی زۆر بەسود کە لە هەمووی
گرینگتر هێنانە دی خەونی خوێندنەوە و نووسینەکەیەتی ،مام گاوان
خوێندنەوە و نوسینەکەی زۆر باش ئەبێت و وایلێدێ هەموو ئەو کتێبانەی
دەستی ئەکەون چەندین جار ئەیانخوێنێتەوە ،لە هەمووشی زیاتر
سەرسام ئەبێت بە پەرتوکی کلیلە و دیمنە ،سەرەڕای ئەوەی کە خۆی
دەیان جار ئەیخوێنێتەوە ،بەردەوم خەلکیشی هانداوە بۆ خوێندنەوەی،
وەک پەرتوکێکی پیرۆز سەیری ئەکرد ،مام گاوان لە ماوەی ئەو پێنج
ساڵەی زیندانی نوگرەسەلمان بە چەندەها کەسایەتی سیاسی و
ئەدەبی و هونەری و رۆشەنبیری ئاشنا ئەبێت ،ناسینی ئەم خەلکانە بیر
و تێگەیشتنەکانی مام گاوان زۆر فرەوان ئەکات ،بۆیە بەردەوام ئەڵێت
نوگرەسەلمان بۆ من قوتابخانەیەکی ئەوەندە باش بوو زیاتر لە زانکۆ
سودی پێگەیەندووم ،ئەو ماوە پێنج ساڵیەی کە مام گاوان لە
نوگرەسەلمان ئەبێت عێراق بە چەندین گۆڕانکاری جۆراوجۆر تێپەڕ ئەبێت،
ئەم گۆڕانکاریانەش وا ئەکەن کە نوگرەسەلمان ببێت بە وێزگەیەک بۆ
سەدەها کەسایەتی جیاواز لە سەر ئاستی تەواوی عێراق ،ئەمەش وا
ئەکات کە مام گاوان خەلکێکی زۆر پێشوازی بکات و خەلکێکی زۆرزش
بەڕێ بکات و چەندین وەسیەت و روداوی تایبەتی ئەو کەسە جیاجیانەی
لەال هەڵبگیرێ ،دوای ئازاد بوونی لە نوگرەسەلمان ئەگەڕێتەوە شەقاڵوە
و پێشوازیەکی زۆر شکۆدارانەی لەالیەن حزبی شوعی و سیاسیەکانی
شەقاڵوە و کەس و کاری لێئەکرێت ،بەوەش کەسایەتی حەمەدەمین
گاوان ئەگوازریتەوە قۆناغێکی نوێ کە تیایدا دەوڵەمەندە بە ئەزمونێکی زۆر
و ئەبێتە سەرچاوەیەکی بڕواپێکراو بۆ ئەو روداوانەی سااڵنی
نوگرەسەلمان و لە ناو هاوڕێ و برادەرەکانیشی ئەو شتە نوێیانە
باڵوئەکاتەوە کە لە قوتابخانەی نوگرەسەلمان فێری بووە ،جگە لەوانەی
لەسەرەوە باسیان لێوەکرا مام گاوان زۆر باش فێری یاری شەترەنج بووە و
وا ئەکا لە دانیشتنەکانی لە جیاتی دۆمینە و کاغەز و تاولە دەوروبەرەکەی
فێری یاری شەترەنج بکات ،بەردەوام بوونی حەمەدەمین گاوان بەو
گۆڕانکاریانە لە ناو رێکخستنەکانی حزبی شوعی چەندین کێشە و
گرفتی جیاجیای دێنێتە پێش بەاڵم مام گاوان ملمالنەیەکی فکری توند و
تیژ لە ناو حزب ئەکات تا ساڵی  1979دوای ئەوەی حزبی شوعی لەگەڵ
رژێمی بەغدا ئەگاتە بەربەست و روو لە شاخەکانی کوردستان ئەکات
مام گاوانیش شار جێدێڵێت و ئەبێت بە پێشمەرگە و ژن و ماڵ و منداڵی
بەجێدێڵێ ،حەمەدەمین گاوان ساڵی  1968ژنێک بە ناوی عائشە تەها
دەروێش حەمەد دێنێت کە ئەو ژنەش پێشتر لە ریزەکانی کۆمەڵەی
ئافرەتانی سەر بە حزبی شوعی کاریکردووە پێنج منداڵیان ئەبێت،
نۆبەرەیان لە ساڵی  1969و دابەرەیان لە  1976ئەبێت ،کەواتە ئەو کاتەی
کە حەمەدەمین گاوان ئەبێت بە پێشمەرگە ژن و پێنج منداڵەکەی تەنها
ئەمێنەوە ،ئەوە کاریگەری نێگەتیفی بەسەر مام گاوان نابێت بەلکو
چەندین بارە بوونەوەی هەڵەکانی سەرکردایەتی حزبی شوعی
وایلێئەکات کە باوڕی بە خەباتی سیاسی نەمێنێت و پێش گەڕانەوەی و
بەیەکجاری بەجێهێشتنی حزب هەموو رەخنە و سەرنج و تێبینیەکانی
راستەوخۆ ئاڕاستەی سەرکردایەتی ئەو حزبە ئەکات ،بەاڵم وا دیارە
سەرکردایەتی ئەو حزبە گوێ لە مام گاوان و زۆربەی هەرە زۆری
ئەندامانی ناگرێت و دواجار توشی چەندین شکستی یەک لەدوای یەک
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دێت ،بەاڵم مام گاوان بەرگەی ئەو هەموو هەاڵنەی حزبی شوعی
ناگرێت و بە یەکجاری دەست لە سیاسەت هەڵئەگرێت ،ئەمە نابێتە جێی
باوڕی حزبی بەعس بۆیە لە ساڵی  1980مام گاوان لەالیەن حزبی
بەعس بێسەروشوێن ئەکرێت ،دوای چەندین مانگ دیار ئەکەوێتەوە و
ئەزاندرێ کە ئەو ماوەیە لە هەولێر لەالیەن بەعسیەکان گیراوە و ئەوەندە
ئازار و ئەشکەنجە ئەدرێت کە ئەبێتە هۆی تەواو تێکشکانی جەستە و
دەرونی ،وازنەهێنانی بەعسیەکان لە مام گاوان ئاڕاستەی ژیانی زۆر
ئەگۆڕێت و جارێکیتر ئەکەوێتە بەر زەبر و زەنگی ژیان ،بەالم حەمەدەمین
گاوان کۆڵنادات و سەر دانانوێنێ و بەرگەی ئێش و ئازارەکانی ژیان
ئەگرێت و بە بەرگری و تێکۆشان و کار و کاسبی و عەرەقەی نێوچەوانی
بژێوی ماڵ و منداڵی پەیدا ئەکات و ئەم شار و ئەو شار ئەکات بۆ خۆ
شاردنەوە لە چاوی بەعسیەکان و ئەیەوێت تا هەتایە بە سەربەرزی بژی،
ئێستاش زۆر بە شانەزی یاداشتەکانی خۆی ئەنوسێتەوە و لە هیچ
الیەنەک سڵ ناکاتەوە و ئامادەی ئەوەی هەیە بوێرانە واڵمی هەموو ئەو
پەسیارانە بداتەوە کە ئاڕاستەی ئەکرێت ،لەدوای ساڵی  1991جارێکیتر
حزبی شوعی و حزبەکانیتر ئەیانوێت حەمەدەمین گاوان رابکێشنەوە ناو
کاری حزبی بەاڵم مام گاوان ژیانی ئازادیانەی خۆی بە پلە و پایەی حزبی
ناگۆڕێتەوە ،ئەو مێژووە و هەڵوێستەکانی وایلێکردووە کە تا ئێستا لە هیچ
شتێک نەترسێت و بتوانێ رەخنە و سەرنج و تێبینیەکانی خۆی ئاڕاستەی
هەموو کەس و الیەنێک بکات و بەبێ کۆت و بەند را و بۆچوونەکانی خۆی
بڵێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەندرێن حەمەدەمین
گاوان) سەبارەت بە (حەمەدەمین گاوان) لە14:17:34 2011-1-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە508 :

حەمەدەمینی سیراجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005300933024334
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سیاسەتمەدار2010/5/29 1934 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە509 :

حەمەی حەمەسەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061913535170170
ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە510 :

حەمەی مەال کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052422082458199
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە511 :

حەنان عەبدولڕەحمان نورەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692172
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە512 :

حەنیفە حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061913232576738
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە513 :

حەیات مەجید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591559
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە514 :

حەیدەر شەشۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040810111270887
ئەندامی ئەنجوومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە515 :

حەیدەر عەلیێڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090511110460964
سەرۆککۆماری ئازەربایجانە ،بەپێی هەندێک سەرچاوە لە رەسەندا کوردە.
شایانی باسە کوردەکانی کۆماری ئازەربایجان هیچ مافێکی نەتەوەیی و
کلتوورییان نییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە516 :

حەیدەر لوتفی نیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008041154174653
نووسەرو توێژەوەر رێکەوتی  2پووشپەڕی ساڵی  1350هەتاوی لە گوندی
باشماخ لە ناوچەی تیلەکۆی سەقز لە دایک بوە
خوێندنی سەرەتایی هەر لە گوندەکەیان دەستپێکردوەو دواتر لە شاری
سەقز دیپلۆم و وفەوقەلیسانسی زمان وئەدەبیاتی فارسی وەرگرتوەو
هەر ئێستایش مامۆستای زانکۆکانی ئازادوپەیام نووری شاری سەقزە.
بەشێک لە چاالکیی یە فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی یەکانی کاک حەیدەر
بریتین لە ئەندامای چاالکی ئەنجومەنی فەرهەنگی ئەدەبی مەولەوی
کورد سنە
ئەندامی پێکهێنەری ناوەندی فەرهەنگی گەنجان لە شاری سنه
ئەندامی ئەنجومەنی فەرهەنگی ئەدەبی مەولەوی کەردسەقز
ئەندامی دامەزرێنەری کۆمەڵەی جوانانی موکریان سەقز
ئەندامی دامەزرێنەری الیەنگرانی میراسی فەرهەنگی سەقز
هەر وەها ئەم کتێبانەیشی ئامادەی چاپن:
1حەماسەی مەردم کورد2ئاوێنەی بێگەردی ئەفسانەی کۆنزیاتر لە  50وتاری لە گۆڤارورۆژنامەکانی ناوخۆ ودەرەوەی وڵت چاپ و
باڵو بوەتەوە وەک گوۆڤارەکانی ئاوێنە رامان ،حەوتەنامەی سیروان
 ،ئاویەر ،مەهاباد زێویەی مەولەوی کورد سەقز
هەروەها گەلێ بابەتی دیکە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی کلتووری
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە517 :

خالد عەلی قادر چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391906
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کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە518 :

خالید ئیبراهیم سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211126103565
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە519 :

خالید بەرکەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100915275077739
جێگری سەرۆکی دەستەی جێبەجێکاری کانتۆنی کۆبانێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە520 :

خالید بەگداش
http://www.kurdipedia.org/?q=201001062213213134
سکرتێری پارتی کۆمۆنیستی سووریا بوو و بەڕەگەز کوردە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە521 :

خالید حەسەن شینە  -خالید شینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022812182622344
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە522 :

خالید عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241138581874
سەرنووسەری پێشووی رۆژنامەی (رزگاری) و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی کاری
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سەربەخۆیی کوردستان و هاوسەری نووسەر و رۆژنامەنوس (ئەڤین ئیبراهیم فەتاح) بوو.
شەوی  2008-10/28بە هۆی نەخۆشی دڵ کۆچیی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە523 :

خالید عەلیزاده
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060913091276624
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە524 :

خالید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211032449570
بەرێوەبەری سەنتەری گەنجانی رانیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە525 :

خانم رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201004191326474164
سەرۆکی رێکخراوی ئاسوودە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە526 :

خانم لەتیف رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112613595973950
بەڕێوەبەری رێکخراوی ئاسودە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە527 :

خاوەر محەمەد عەلی مام یەحیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071891583
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کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە528 :

خاڵە حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051120141978593
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە529 :

خدر ساریکایا  -ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030810145613172
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پێشتر ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی کرێکارانی کوردستان  PKKبووە،
کاتی خۆی بەتاوانی تیرۆرکردنی ئۆڵف پاڵمەی سەرۆک وەزیرانی سااڵنی
هەشتاکانی سوێد تاوانبارکرا .ساریکایا کە ئێستا لە  PKKجیابووەتەوەو
لەباشووری کوردستان نیشتەجێیە ،سەرچاوە :رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە530 :

خدر قادرخدر  -مام خدر روسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261118064045
ساڵی  1947لە گوندی عەالیی سەر بە ناحیەی دیبەگەی قەزای
مەخمووری پارێزگای هەولێر لە دایکبووە ،پێشمەرگەی دێرین و دامەزرێنەر
و سکرتێری بزووتنەوەی دیموکراتی گەلی کوردستانە.
سەرچاوە :هیوا بەرزنجی  -ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە531 :

خدر مەرەسەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081011353417
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ساڵی  1940لەگوندی بێورانی سەربەشاری سەردەشتی روژهەاڵتی
کوردستان لەدایک بووە.
ساڵی  1960دیبڵۆمی لە کشتوکاڵدا وەرگرتووە.
لەسەردەمی رژیمی شادا بۆماوەی نزیک بە پێنج ساڵ لەساڵەکانی
 1958تا  1963بەهۆی ئەندام بوون لەحزبی دیموکرات لەتاران زیندانی
بووە.
لەساڵی  1963پەیوەندی بە شۆڕشی ئەیلولەوە کردووە و تاهەرەس
هێنانی شۆڕش بەرپرسی نەخۆشخانەیەیەک بووە.
لەناوحزبی دیموکراتدا تا پلەی راوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی بڕیوە.
ئێستا لەواڵتی سوید نیشتەجێ یە و سەرقاڵی نووسینی مێژووی نوێ و
وەرگیڕانە.
سەرچاوە :محەمەدچاوشین  -ماڵپەڕی بەیان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە532 :

خزر حاجی رەشۆ شێبۆ هبابی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211212283581
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1974 /شەنگال
بروانامە /دبلۆم
پسپۆڕی /میکانیک
کاری ئێستا /فەرمانبەر لە کارگەی چیمەنتۆی شەنگال
چاالکی /کارکردن لەگەڵ رێکخراوە نا حکومیەکان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

360

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە533 :

خسرو گوران
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915144248115746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
موسڵ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە534 :

خۆشی محەمەد.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292031
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە535 :

خۆشەوی تەها عیسا باڵەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006281613394530
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بەرپرسی نووسینگەی بەدواداچوونی توندوتیژی دژی ئافرەتان لە سۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە536 :

خۆشەوی مەال ئیبراهیم  -خۆشەوی بابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161543513967
نووسەر و ئەکادیمی و نوینەری هەرێمە لە رووسیا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە537 :

خەبات خالید سەعید (خەباتی شەهید دکتۆر خالید)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791479
شوێن و ساڵی لە دایکبوون 1/11/1961 :کۆیە
شارەزایی زمان :کوردی ،عەربی ،ئینگلیزی
ئاستی خوێندن و پسپۆڕیی:
بڕوانامەی ماجستیر لە پزیشکی ددان  1999 – 1996لەزانکۆی لەندنلەبواری (صناعە االسنان).
بڕوانامەی ماجستیر لە (العلوم التبیە)  1996 – 1995لەزانکۆی لەندن -بەریتانیا.
بڕوانامەی بەکالۆریۆس لەپزیشکی ددان  1987 – 1982لەزانکۆیدیمەشق  -سوریا.
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پۆست و کارەکانی پێشووی:
راوێژکاری سەرۆکی حکومەت لەئەنجومەنی وەزیران بۆ (کاروباریتەندروستی) لەساڵی  2011تائێستا .لەماوەی دوو ساڵی ڕابوردوودا
لەڕێی کارەکەمەوەوەک ڕاوێژکاری تەندروستی لەئەنجومەنی وەزیراندا
دوو پڕۆژەم پێشکەشی پەرلەمانی کوردستان کردووەبەهەماهەنگی
لەگەڵ وەزارەتی تەندووستی
\1پرۆژەی بیمەی تەندروستی.
\2پڕۆژەی مافەکانی نەخۆش و ئەرکەکانی کەگەیشتۆتەقۆناغی
خوێندنەوەی یەکەم لەپەرلەماندا.
پزیشکی ددان (مختص) لە  2010 –2007لە (Eastman Dental)Hospitalلەندەن  -بەریتانیا
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کۆیە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە538 :

خەجیجە مەجدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020214485264158
خەجیجی مەجدی یەک لەو ژنە تێکۆشەرانە بوو کە لەڕۆژی راگەیاندنی
کۆماری کوردستان لە مەیدانی چوارچرای مهاباد وتاریان پێشکێش کرد.
ئەو سەر بە بنەماڵەیەکی زانای شاری مهاباد و ئامۆژگاری مەدرەسەی
پەروانەی کچان و یەکێک لە هەڵسووڕاوانی حیزبی یایان بوو .باوکی
مەالحوسێنی مەجدی پیاویی ئایینی و لە کۆماری کوردستان دا وەزیری
داد بوو ،برای ،محەمەدی مەجدی ،ئەندامی ژێ -کاف و نووسەرێکی
چاالکی "نیشتمان" و چاپەمەنییەکانی سەردەمای کۆمار بوو .هاوسەری
وەفاداری سەدیقی حەیدەری لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی ژیانی کورد و
ئەندامی دامەزرێنەر و هەیئەتی ناوەندی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان و
لە کابینەی حکوومەتی کوردستان دا بەرپرسی ئینتیشارات و تەبلیغات
بوو.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە539 :

خەدیجە مەعزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920294163900
لە شاری شنۆ لەدایک بووە! لە بنەماڵەیەکی نێشتمانپەروەر و خۆشناو و
مام ناوەندی دا گەوەرە بووە! بە هۆی باب و مام و خاڵیەوە فێری ئەلف –
ب کوردایەتی بووە! قۆناغەکانی سەرەتایی و دەبیرستانی لە شنو
خوێندوە ودیپلۆمی لە دانیشسەرای مووقەدەماتی کچان لە مەهاباد
تەواو کردوە! پاشان لە ژیانی پێشمەرگایەتی دا وێرای کار کردن درێژەی
بە خوێندن داوە ولە یەکێک لە زانکۆکانی باشووری کوردستان لیسانسی
حقووق(یاسا)ی وەرگرتووە! چاالکی سیاسی هەر لە سەرەتایی
شۆرشەوە بە بەشداری لە خۆپێشاندانەکان دا دەست پێ کردوە! ئەرک
و بەرپرسایەتی ئەو لە نێو شورش دا بریتین لە :
1کارو چاالکیە سیاسی یەکانی کە لە یەکیەتیی الوانی دیموکرات دادەستی پێ کرد!
2ساڵی  1358ئەندامی کۆمیتەی شارستانی شنۆ و بەرپرسی ناوچەیحەسەن نوران بووە!
3- 1359ئەندامی کۆمیتەی" نەخش" بووە! ئەو کۆمیتەیە پێک هاتبوو لە
ئەندامانی کۆمیتە شارستانەکانی نەغەدە ،پیرانشار و شنو!
4هەر لەساڵی 1359بەرپرسی یەکیەتیی ژنان بووە!5لە کۆتاییەکانی ساڵی  1359شاری شنۆی بەجێ هێشت و لە دۆلیدێموکرات(زمزیرانی سەردەشت) و پاشان لە شاخ و دۆلەکانی
کوردستان گیرساوەتەوە!
6سەرەتا لە رۆژنامەی کوردستان بەشی وەرگێرانی هەواڵەکانی کوردیبۆ سەر زمانی فارسی دەستی بە کار کردوە!
7پاش ماوەیەک بۆتە کادری رەسمی رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێرانلەبەشی وەرگێرانی هەواڵەکانی کوردی بۆ سەر زمانی فارسی دەستی
بە کار کردوە!
8پاش ماوەیەک بۆتە کادری رەسمی رادیۆ و وێژەری لە بەشی فارسیوپاشان بەشی کوردی دەست پێ کردوە!
9بەرپرسایەتی نووسین و بەرێوەبردنی سێ بەرنامەی وەک بەشیشەهیدان ،والمی نامەی گوێگرەکان و بۆ بەختیاری کۆمەل-ی وەئەستۆ
گرتوە!
10ماوەی  5ساڵ ئەندامی دەستەی نووسەران لە رۆژنامەی کۆردستانئۆرگانی کۆمیتە ناوەندی دا بووە و بەدەیان وەتاری کۆمەالیەتی(لەسەر
ژنان و مندااڵن)و سیاسی نووسیوە!
11بۆ ماوەی  5ساڵ وێرای هاورێیانی سەرپەرەستی گۆڤاری(ژنان) بووەو بە دەیان وتاری سیاسی وکۆمەالیەتی نووسیوە و وەرگیراوەتەوە!
12-ماوەی شەش ساڵ بەرپرسی بونیادی پشتیوانیی لە رێکخراوە
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سینفی دیموکراتیکەکان بووە!
13لە هەموو کۆنگرەکانی حیزبی دێمۆکرات دا بەشدار بووە ،جگە لەکۆنگرەی  7کە لە دەرەوەی واڵت بووە!
14لە کۆنگرەی  11تا کۆنگرەی  15ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبیدیموکرات بووە!
 15ئێستاش لە تاراوگە دوور لە زێد وخزم و کەسان بۆ نەتەوەکەیخەبات دەکا!
16لە ماوەی  33ساڵ پێشمەرگایەتی و شۆرش دا گەلێک چەرمەسەری ونەهامەتی لە پێناو ئازادی گەلەکەی دا چێشتوە!
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شنۆ
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە540 :

خەسرەو خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112722203173985
خەسرەو مستەفا خاڵ ساڵی  1939لەبنەماڵەیەکی دیارو بەناوبانگی
شاری سلێمانی لەدایک بووە ،لەتەمەنی الوێتیدا تێکەڵ بەخەباتی
کوردایەتی بووەو لەناو یەکێتیی قوتابیانی کوردستان تێکۆشاوە.
خوێندارێکی زیرەک و لێهاتوو بووەو قۆناغەکانی خوێندنی بەسەرکەوتووی
بڕیوە تاگەیشتۆتە زانکۆی بەغدا لەکۆلێژی ڤێتێرنەری وەرگیراوە،
لەوماوەیەی خوێندنی زانکۆیدا ،چاالکییە سیاسییەکانی پەرەیان
سەندووەو یەکێک بووە لەخوێندکارە دیارو ناسراوەکانی پارتی دیموکراتی
کورستان ،بەرلەوەی خوێندن تەواو بکات ساڵی  1961لەسەرەتای
شۆڕشی ئەیلولدا رێگەی شاخی هەڵبژاردو بوو بەپێشمەرگە ،بەاڵم
لەساڵی  1964کاتێک لێکترازان کەوتە ناوڕیزەکانی پارتی ،دکتۆر خەسرەو
گەڕایەوە بۆتەواوکردنی خوێندنەکەی و بەسەرکەوتووی تەواویکرد،
چەندمانگێکیش وەک ئەفسەرێکی یەدەگ بەشداریی لەخولێکدا کردووە،
پاشان بەناونیشانی پزیشکی ڤێتێرنەری لەشاری لەهەولێر دامەزراوە،
دواتر گوێزرایەوە بۆ پارێزگای سلێمانی.
هەستانەوەی دوای نسکۆ
دوای تێکچوونی وتووێژی نێوان حکومەتی ئەوسای عیراق و شۆڕشی
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ئەیلول و دەستپێکردنەوەی شەڕی نێوانیان لەئازاری  1974دا ،دکتۆر
خەسرەوی نەمر بۆجاری دووەم بۆتەوە بەپێشمەرگە ،هەروەها
لەبوارەکەی خۆیشیدا لەناوچە رزگارکراوەکاندا خزمەتی کردووە تانسکۆی
شۆڕش لەساڵی 1975دا ،گەڕاوەتەوە بۆناوشار ،بەاڵم وازی لەتێکۆشانی
سیاسی نەهێناوەو هەرزوو جێگەی خۆی لەڕێکخستنەکانی (کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان و لەدواییدا لەیەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا)
کردەوەو درێژەی بەخەبات و تێکۆشانی نهێنیدا.
سەرکردەی نەمر ئەوکاتە عیادەی ڤێتێرنەریی لەشارەزوور هەبووە ،بەاڵم
ئەوێ و ماڵەکەیشی ببووە جێی کۆبوونەوەی رێکخستنەکان و هاتوچۆی
پێشمەرگەو تیمارو چارەسەرکردنی پێشمەرگەی بریندارو نەخۆش،
ئەوەش لەوکاتەدا نەک کارێکی ئاسان نەبوو ،بەڵکو هێندە زەحمەت بوو
کەئاشکرابوونی کەمترین زانیاری ئەوکارە ،گوللەبارانکردن و
لەسێدارەدانی کەسەکەو بێسەرو شوێنکردنی خانەوادەکەی بوو.
دوای هەڵگیرساندنەوەی شۆڕشی نوێ ،چاالکانە لەڕیزی
رێکخستنەکانی ناوشاری سلێمانیدا بەنهێنی کاروبارەکانی شۆڕش و
رێکخستنی ئەنجام داوە ،هەرئەوکاتە رۆڵی بەرچاوی بینی لەپتەوکردن و
گەشەپێدانی ریزەکانی رێکخستن ،هەروەها بەوەرگێڕان و نووسینی
دەیان وتارو لێکۆڵینەوەی تیۆریی شۆڕشگێڕانە ،توانیی ئاستی رۆشنبیری
هاوڕێیانی رێکخستن گەشەپێبدات.
سەرکردەو رۆژنامەنووس
بەهۆی لێهاتوویی خۆیەوە ،سەرکردەی نەمر خەسرەوخاڵ لەکۆنفرانسی
سێیەمی کۆمەڵە لەساڵی  1984بەئەندامی یەدەگی سەرکردایەتی
هەڵبژێردرا ،هەمان ساڵ لەسەر داوای سەرکردایەتی شۆڕش ،خەباتی
نهێنی شاری جێهێشت و بوو بەپێشمەرگە ،لەژیانی پێشمەرگایەتیشدا
بەهەمان گوڕو تینەوە خەباتی دەکرد.
سەرەڕای ئەوەی دکتۆری سەرکردە سیاسییەکی بیرتیژ بوو ،نووسەرو
رۆژنامەنووسێکی بەتواناش بوو ،بۆیە لێپرسراوێتی دەزگای رۆشنبیری
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانی پێسپێردراو لەو ماوەیەشدا گوڕو
تینێکی دیاری بەو دەزگایە بەخشی ،هەر لەژێر سەرپەرشتی ئەویشدا
چەندین کتێب و نامیلکەو گۆڤار چاپ و باڵوکرانەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا مامۆستای پێگەیاندنی کادیرانی کۆمەڵەش بوو ،رۆڵێکی
باشی گێڕا لەپێگەیاندنی کادیران و باڵوکردنەوەی هۆشیاری سیاسیدا.
لەبواری دیپلۆماتیدا
ئەوسەرکردەیە ،خاوەنی زۆر خەسڵەتی گرنگ بوو ،سەرەڕای ئەوبوارانەی
کەلەسەرەوە ئاماژەمان پێدان و خەسرەوخاڵ رۆڵی گرنگی تێدا بینیون،
لەبواری دیپلۆماتی و پەیوەندییە دەرەکیەکانیش لێزان و خاوەن سەلیقەی
تایبەت بووە ،بۆیە لەسەرەتای ساڵی 1987دا سەرکردایەتی یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان ئەرکی لێپرسراوێتی پەیوەندییەکانیی (ی.ن.ک)ی
لەشامی واڵتی سوریا بە خەسرەو خاڵ سپارد ،ئەویش لەئاستی ئەرکە
نوێکەیدا بوو ،لەو ماوەیەشدا توانی پەیوەندیی (ی.ن.ک)و بزووتنەوەی
رزگاریخوازی کوردستان لەگەڵ حکومەت و کۆمەڵەو رێکخراوە عەرەبییە
پێشکەوتنخوازەکاندا توندوتۆڵتر بکات.
خەسرەو خاڵی سەرکردە لەئەرکە دیپلۆماتییەکەیدا مایەوەو جێدەستی
لەوبوارەدا بەڕوونی دەرکەوت ،دواپلەیشی ئەندامی سەرکردایەتی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بوو ،بەجۆرە بەردەوام بوو تا لەڕۆژی
 1988/12/31لەیەکێک لەنەخۆشخانەکانی شاری دیمەشقی سوریا،
بەنەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە541 :

خەسرەو گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040052462437
ئەندامی پارتی و ئەندامی ئەنجوومەنی شارەوانیی موسڵە لەسەر
لیستی کوردستانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە542 :

خەلف ئەحمەد شاتوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691469
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە543 :

خەلیل سەرکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091309064888796
هەڵسوڕاوی گۆڕان لەئێستادا و فەرماندەی کۆنی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە544 :

خەلیل مستەفا رەجەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510073
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 16ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە545 :

خەمان زرار ئەسعەد قادر
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002212240363654
شوێن و ساڵی لەدایک بوون :هەولێر 1974\3\11
باری خێزانی :سەڵت
پلەو قۆناغەکانی خوێندن:
1991 – 1992دوا ناوەندی قەاڵی کچان
1993 – 1994پەیمانگای تەکنیکی هەولێر بەشی بەڕێوەبردنی یاسا
1998 – 1999کۆلیژی ماف – زانکۆی سەاڵحەدین  /هەولێر
2003 – 2004ماستەر لە یاسا (مێژوو و ئەنترۆپۆلۆژیای یاسایی) لە
پاریس
2005 – 2009ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان
هەر لە سەرەتای راپەڕینی ساڵی  1991پەیوەندی بە رێکخستنەکانییەکێتی نیشتمانی کوردستان کردووە و لە ناو کۆمەڵەی خوێندکارانی
کوردستان چاالکییەکانی ئەنجام داوە.
کادیر و چاالکوان لە بواری حزبی و کۆمەڵەی خوێندکاران و کاریرێکخراوەیی و کۆمەڵگەی مەدەنی.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای هەولێر بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە546 :

خەندان حەمە جەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261705051435
لە دایکبووی ساڵی ()1971ی شاری سلێمانییە و سەرۆکی رێکخراوی
رۆشنبیری خانزادە لە سلێمانی .خاوەنی کتێبی بەناوبانگی
(ئۆقیانووسێک لە تاوان)ە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە547 :

خەاڵت جناب نوری ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091787
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە548 :

خەیرۆ خەلیل یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423383173875
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە549 :

خەیری حەسەن شنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272214092697
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فۆلکلۆریست و شارەزای کەمایەتی ئێزدییەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە550 :

د .ئاراس قادر حەمەدئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991504
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە551 :

د .ئیبراهیم ئەحمەد سمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891495
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە552 :

د .جوان جالل محەمەدشریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091515
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە553 :

د .چنار مستەفا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891501
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە554 :

د .روژان عەبدولقادر دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991506
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی کۆمەاڵیەتی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە555 :

د .زوزان سادق سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791493
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە556 :

د .سمیر محو جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291535
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە557 :

د .سیراج شێخ ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091512

373

کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە558 :

د .عەبدوڵاڵ جاسم رجب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791571
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە559 :

د .فازل عومەر ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791490
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە560 :
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د .ڤاال فرید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991510
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە561 :

د .کەمال قادر مەحمود ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591557
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە562 :

د.ئەکرەم عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554891485
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە563 :

د.رەهێڵ فەرەیدون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591461
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە564 :

د.سۆران جەمال تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691465
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە565 :

د.عزەت سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591455
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە566 :
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دابان شەدەڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013043016220078711
نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیسپانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە567 :

دارا تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070601064658405
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە568 :

دارا ناتق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217133157816
سکرتێری گشتی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی سەربە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە569 :

دارا یارە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912212237103024
نوێنەری سەرۆکی هەرێم بۆ کاروباری ئاوەدانکردنەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە570 :

دارۆی شێخ نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=200906021132311785
رۆژی  1946/9/28لە سلێمانی لەدایکبووە ،قۆناغەکانی خوێندنی
سەرکەوتووانە لەسلێمانیو بەغدا بڕیوە ،تا دواجار لەساڵی  1971کۆلێژی
کشتوکاڵی زانکۆی بەغدای تەواوکردووە.
ساڵی  1967بۆ  1970ئەندامی دەستەی سکرتاریەتی یەکێتی قوتابیانی
کوردستان بووە ،هاوکات کادیرێکی بنەڕەتیو هۆشیاری کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان-یش بووە ،ساڵی  1974کاتێک گفتوگۆی
شۆڕشی ئەیلولو رژێمی بەکر -سەدام بە بنبەست گەیشت و شەڕ
دروستبووە ،کاک دارۆ بوو بەپێشمەرگەو لەگەڵ رەوتی گەلەکەیدا رۆی.
دواتر لەساڵی 1975دا کەوتە بەردەستی رژێمی بەعسو رەوانەی کونجی
زیندان کرا ،هەموو ئەو تێکۆشەرانەی لەو سەردەمەدا لە زیندانەکانی
ئەبوغرێبو ئەمنی عامەی بەغدا زیندانی بوون ،ئاگادارن کە کاکە دارۆ
چەندین شێوازی ئەشکەنجەی لەسەر تاقیکراوەتەوەو چەندە ئازار دراوە،
لەبەرامبەریشدا ئەو وەک پاڵەوان بەرگەی هەموو ئازارو ئەشکەنجەکانی
گرتووە ،هەر لەوکاتانەشدا خاڵە شیهاب-ی برای کە پێکەوە زیندانی بوون،
ساڵی  1976لەسێدارەدرا.
سەرئەنجام دوای مانەوەی چوارساڵ لە زینداندا ،دوای ئەوەی بە
جەستەی خوێناویو بیمارو زامداری خۆی هەمیشە بەرگریی لە بیرو
باوەڕەکەی دەکردو نهێنییەکانی دەپاراست لەگەڵ پۆلێک تێکۆشەری
هاوڕێبازی لە ساڵی  1979بە لێبوردنی گشتیی ئازادکران.
کاک دارۆی سەرکردە لەدوای ئازادبوونیشییەوە چ دڵێکی بەژیان

378

لەژێردەستی دوژمن خۆشنەبوو ئەگەرچی ئەو ژیانە لەشارو لەوپەڕی
خۆشگوزەرانیشدا بووبێت ،ئەویش لەبەرئەوەی ئەو لەمێژوو بوو بڕیاری
بەشداری بەردەوامی خەباتکردنی دابوو ،لەو رێگەیەشدا زیندانیو
دەربەدەریو برا شەهیدبوونی بەسەردا هاتبوو ،بۆیە ئەو نە زیندان توانی
لە خەبات ساردیبکاتەوە ،نە ئەوەشی بەدوا قۆناغی خەباتەکەی زانیو
بگرە سوورتر بوو لەسەر ئەوەی کە رێگا چەند سەخت و هەورازو
هەڵدێرتربێت ئەوا هەردەبێت هەنگاوەکانی بەردەوامبن ،ئەوەبوو لە مانگی
11ی ساڵی  1979لەگەڵ نەرمین خان-ی هاوسەری روویانکردە شاخو
بوون بە پێشمەرگە.
لە مانگی ئابی  1980کاک دارۆ بوو بەنوێنەری (ی.ن.ک) لە واڵتی سوریا.
ساڵی  1992لە کۆنگرەی یەکەمی یەکێتی بوو بە ئەندامی ئیحتیاتی
سەرکردایەتیو دواتر ئەندامی سەرکردایەتیو دواجاریش ئەندامی
مەکتەبی سیاسی یەکێتی.
کاک دارۆ بەهەمان شێوەی سەرکەوتنی لە کاروبارەکانی حزبیو خەباتی
زیندانو شاخو دیپلۆماتیدا .لەکاروباری ئیدارییو ئابوورییو حکومیشدا دڵسۆزو
سەرکەوتوو بووە ،ساڵی  1993پۆستی وەزیری دارایی حکومەتی
هەرێمی پێ سپێردراوەو ساڵی  1998تا ماوەی دووساڵ بووە بەجێگری
سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانو پاشتریش لێپرسراوی مەکتەبی داراییو
ئیدارەی گشتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بووە.
هەوڵەکانی ئەو سەرکردە کۆچکردووە لە بواری ئیدارەو داراییدا لە
رۆژگارێکی سەخت و نەبونیدا بوو ،بەاڵم زیرەکانە توانی مەرکەزیەتێک بۆ
دارایی یەکێتی دروستبکات و ئابوورییەکەی رێکبخات ،هەروەها چەندین
گەشتی بازرگانیو دروستکردنی پەیوەندی ئابووریی بۆ واڵتانی دەرەوەو
دراوسێکانی هەرێم کردووە.
کورتییەکەی ئەوەیە کە ناتوانین هەموو ئەو بوارو قۆناغانەی کەئەم
سەرکردەیە تایدا پێشەنگو چاالکو پڕ بەرهەم بووە لە دەرفەتێکی ئاوادا
بخەینەڕوو ،مەگەر تەنیا ئەوەنەبێت کە بڵێین کاک دارۆ پێشمەرگەو
دیپلۆمات و سەرکردەو وەزیرو زیندانیو ئیدارییەکی گرنگو رۆژگای خۆی بوو،
ئەو پیاوە رۆڵی گرنگی لە دامەزراندنی ژێرخانی ئابووریی کوردستان
هەبوو کە شانازییە بۆ یەکێتیو هەموو گەلی کوردیش.
بەاڵم ئەوە دەستی قەدەرو نەخشەی مەرگی ناوادەو کتوپڕە کە ناهێڵێت
بیرو خەیاڵەکان ببن بەکردەوە ،بۆیە ئەگەر ئەو پیاوە چەند ساڵێکی دیکە
بژیابایە ئەوا کاری گەورەترو بەرهەمی زۆرترمان لێی دەبینی ،بەاڵم
بەداخەوە ،رۆژی  2004/5/31مەرگ بەربینگی پێگرت و راپێچی دنیای
شاراوەی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردسات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
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 ژمارە571 :

دالیا خالید شەمسەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182138133520
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1967 /سلێمانی
بڕوانامە /بەکالۆریۆس زانست
کاری ئێستا /مامۆستا
چاالکی /خزمەت لە بوارەکانی تەندروستیو پەروەردەیی وەک مامۆستا لە
رێگەی پێگەیاندنی نەوەکانەوە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە572 :

دانا پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008311322559280
بە رپرسێکی پێشووی یەکێتی لە بەریتانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە573 :
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دانا تەیب حمە غەریب منمی بازیانی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292032
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە574 :

دانا تەیب مەنمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150621155925124540
ڕۆژنامەنووس و وەرگێڕ و سیاسەتمەدار دانا تەیب مەنمی
ناوی تەواوی (دانا تەیب حەمە غەریب) ە و بە (دانا تەیب مەنمی) ناسراوە
و کوڕی (حاجی تەیب) ی (باڕۆیی) ییە .لەساڵی  1976لە گوندی باڕۆیی
گەورەی ناحیەی بازیان ی سنوری ئیدارەی پارێزگای سلێمانی لە خێزانێکی
کوردپەروەر و ئاین پەروەری عەشیرەتی مەنمی لە دایکبووە ،و هەتا پۆلی
سێ ی سەرەتایی لە گوندەکەی خۆیان خوێندووە .کاتێ ڕژێمی بەعس
لەساڵی  1986دا دەستی کردووە بە ڕووخاندنی گوندەکانی کوردستان لە
سلێمانی و لە قوتابخانەی بەرانانی سەرەتایی درێژەی بە خوێندن داوە و
قۆناغی سەرەتایی بە پلەی یەکەم لەو قوتابخانەیە بڕیوە .دواتر لە ناوەندی
زانیاری و ئامادەیی رۆشنبیری کوڕان قۆناغەکانی ناوەندی و ئامادەیی
بەسەرکەوتوویی تەواو کردووە ،و ساڵی خوێندنی  1994-1993قۆناغی
شەشەمی ئامادەیی بڕیوە و ساڵی خوێندنی 1995-1994سەرەتا لە
بەشی مێژووی کۆلیژی ئادابی زانکۆی سەالحەدین وەرگیراوە ،و دواتر لە
بەشی ئینگلیزی زانکۆی سلێمانی وەرگیراوە و و ساڵی 1999
بەسەرکەوتوویی بەشی ئینگلیزیی تەواو کردووە.
خزمەتی وەزیفی :لە ساڵی  2005ەوە وەکو وەرگێڕ لە بەڕێوەبەرایەتی
خانەی سمۆرە بۆ ڕۆشنبیری مندااڵن خزمەت دەکات و لەماوەی ئەم
هەشت ساڵەدا توانیویەتی زیاتر لە ( )10کتێبی چیرۆک بۆ مندااڵنی کورد لە
زمانی ئینگلیزییەوە وەربگێڕێت و لەالیەن خانەکەوە لەچاپدراون و ئێستاش
دەیان کتێبی دیکەی چاوەڕوانی لەچاپدانن .لەڕووی فیکری و ڕۆشنبیریشەوە
توانیویەتی خۆی رۆشنبیربکات بە خوێندنەوەی کتێب و گۆڤار و رۆژنامە و
لەساڵی  2006ەوە لە بواری رۆژنامەگەریی کوردیی و لەناو چەندین
دامەزراوەی راگەیاندنی دیاردا وەکو خەندان و رادیۆ نەوا و گۆڤاری لڤین و
ڕووداو لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر وەکو هەواڵساز ،ڕۆژنامەنووس،
وەرگێڕ و ڕاگەیاندنکار کاریکردووە و بە هەزاران وتار و بابەتی ڕۆژنامەوانی
وەرگێڕاوە و ئامادەکردووە و لە ڕۆژنامەو سایت و گۆڤارە ناوخۆییەکاندا
باڵوکراونەتەوە .هەنووکەش پرۆژەی وەرگێڕانی چەند کتێبێکی بەدەستەوەیە
لەبواری فیکری و زانستە مرۆییەکاندا.
ساڵی  2013بە ئامانجی خزمەتکردنی دین و کاری ئیسالمی و واڵتەکەی و
ئەنجامدانی چاکسازی سەرتاسەری لە کۆمەڵگادا لە لیستی چاکسازی و
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گەشە بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان خۆی کاندید کردووە ،و
یەکێکە لە دەستەی دامەزرێنەرانی بزاڤی چاکسازی و گەشە.
خۆی فێری کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت و دیزاینکردووە و بەشداری لەچەندین
خولی میدیایدا کردووە و لە کەناڵەکانی راگەیاندنی بینراو ،بیستراو ،رۆژنامە،
گۆڤار ،سایت دا کاری کردووە و شارەزایی و ئاشنایی تەواوی پەیداکردووە و
توانیویەتی ئاستی تواناکانی لە زمانی ئینگلیزی و عەرەبیدا پەرەپێبدات و
هیچ کێشەیەکی نەبێت لە وەرگێڕان و نووسین و خوێندنەوە و قسەکردندا ،و
جاروبار شیعر دەنووسێت.
لە کاری ڕێکخراوەیی و سەندیکایشدا :ئەندامی کارای سەندیکای
ڕۆژنامەنووسانی کوردستانە و ئەندامی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی
رۆژنامەنووسانە و هاوکات و پەیوەندیەکی باشی هەیە لە گەڵ ڕاگەیاندن
کارانی شاری سلێمانی و هەولێر.
پوختەیەک لە مێژووی کاری ڕاگەیاندنی:
1هەواڵساز و ئامادەکار لە ڕادیۆی نەوا ،کە ڕادیۆیەکی سەربەخۆیە لەسلێمانی.
لەماوەی نێوان ( )30ی ئەیلوولی  2009هەتا ( )25ی ئازاری  2010لەو
ڕادیۆیە کاری کردووە.
2وەرگێڕ و هەواڵساز لە دامەزراوەی خەندان بۆ پەخش و وەشاندن :ماوەیکارکردن :لە مانگی ئازاری  2010ەوە هەتا مانگی ئەیلوولی.2012
ماوەیەک وەکو وەرگێڕی یاسایی و ڕۆژنامەوانی بۆ زمانەکانی ئینگلیزی-
کوردی –عەرەبی کاری کردووە.
لینکی چەند وتارێکی:
http://www.xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=151&Jmara=422
http://www.xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=719&Jmara=4068
http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=743&Jmara=4198
http://www.lvinpress.com/newdesign/DrejeB.aspx?jimare=1106
داکۆکی کارێکی سەرسەختە لە لە پرنسیپەکانی مافەکانی مرۆڤ ،ریفۆرم،
میدیای سەربەخۆ ،دادی کۆمەاڵیەتی ،و کۆمەڵگای مەدەنی و دیمۆکراسی
و ئازادی ڕادەربڕین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە575 :

دانا رەحمان فەرەج نەورۆلی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092014
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە576 :

دانا میرزا هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002031627233386
کاندیدی هەڵبژاردنی شارەوانی الهای لە هۆڵەندا لە رۆژی .2010-03-03
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە577 :

دانا نوری حەمە پۆلیس
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181431473513
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون /سلێمانی -چوارباخ .1973
بڕوانامە2007 /ماستەر لە یاسای گشتی /گەشەپێدانی پارلەمانی.
• 2006بەڕێوەبەری ناحیەکانی (قەرەداغ ،خورماڵ ،شارەزور ،بازیان).
• 2007بەرێوەبەری نوسینگەی تایبەتی بەڕێز کاک نەوشیروان مستەفا
بوم.
•ئێستا نوێنەری گشتی قەوارەی سیاسی گۆڕان م.
•بە هاوکاری هاوڕێکانم ،رێکخەری رایەڵەکانی مامۆستایان و گەنجان و
خوێندکاران و ئەندازیاران و پزیشککاران و پارێزەران و ژنان و رەوەندی
کوردی هەندەرانی بزوتنەوەی گۆڕان بوم.
•خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەری گۆڤاری مافپەروەران سەرنووسەر ی
رۆژنامەی (خاک)ی زانکۆی بوم.
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چاالکی/بەڕێوەبەری ناحیەکانی قەرەداغ ،خورماڵ ،شارەزوور ،بازیان بوە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە578 :

داهێن هاشم حاجی رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162253133486
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1972/کۆیە
بڕوانامە /بکالۆریۆس لە زانستی سیاسیو زمانو ئەدەبی کوردی
پسپۆڕی /راگەیاندنو رۆژنامەگەری
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /باڵوکردنەوەی چەندین بابەت لە سەر
گەندەڵیو ملمالنێ سیاسیەکان لە رۆژنامەو گۆڤارەکاندا
چاالکی/چاالک لە بواری رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە579 :

داود باغستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902272119371467
لە ساڵی  1947لە باغستان لە دایکبووە 10 ،ساڵ لە زیندانی
ئەبۆغەریبدا ماوەتەوە .سەرۆکی دەستەی نەزاهە بوو لە مووسڵ .لە
بەشی پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان زانکۆی تەواوکردووە .ماوەیەک
بەرپرسی کانالێ تیڤی ماف و گۆڤاری ماف بووە.
ئێستاش سەرۆکی دەزگای ئیسرائیل-کوردە لە کوردستان و خاوەن
ئیمتیازی گۆڤاری ئیسرائیل-کورد و رۆژنامەی ئیسرائیل-کوردستان کە لە
ئۆرشەلیم چاپ دەکرێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عەلی باغستانی)
سەبارەت بە (داود باغستانی) لە11:15:21 2010-12-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە580 :

داود فەتحی داود عەلی مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211155223575
موالید 1953 /موصل
شهادە /دبلوم صناعە
اختصاص /میکانیک
نشاگات /عمل کمعلم فی معهد التأهیل المهنیو ومنسق فی االمم
المتحدە و رئیس جمعیە رعایە شون المرحلین فرع شیخان و عدە جمعیاە
االخری.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە581 :

داود قاسمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300391375549
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە582 :

داوود ریاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510074
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 2ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە583 :

دایکی مێرخاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121809122312994
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بەرپرسی سەنتەری مەستوورە خانم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە584 :

دالوەر حاجی عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912111044132971
کادری هەڵسوڕاوی لیستی گۆڕان لە ناوچەی پێنجوێن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە585 :

دلشاد شعبان غفار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891494
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە586 :

دلشاد شەریف بیری زاخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091981
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە587 :

دلێر ئەسکەندەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010322221621904
سکرتێری یەکیەتی دێموکراتیکی خوێندکارانی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە588 :

دلێر حەمە کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009181024059539
کارگێری لقی سلێمانی پارتی دیموکراتی کوردستانو بەرپرسی مەکتەبی رێکخراوە
جەماوەرییەکانی پارتی لە سنوورەکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:

👨پیاوان
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە589 :

دلێر سەید مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061411260313191
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە590 :

دلێر عەبداخالق حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175725
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە591 :

دلێر عەبدولخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030623195621780
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سەرپەرشتیاری گروپی زانکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە592 :

دلێر عەبدولقادر عومەر ساڵح  -دلێری مامۆستا قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212318283659
رۆژی لە دایکبوون  1966/1/7کەرکوک.
خوێندن :زانکۆی موسڵ کۆلێژی زانست (قسم الریاضیات والحاسبة )
لە شاری کەرکوک لە گەڕەکی ئیمام قاسم لە بنەماڵەیەکی ئایینی لە
دایکبووە ،خۆێندنی سەرەتایی و ناوەندی هەر لە کەرکوک تەواو کردووە،
خوێندنی زانکۆی لە موسڵ تەواوکردووە.
زۆر خولی لە دەرەوی واڵنت بینیوە لەسەر مافی مرۆڤ ،کەسە بزربووە
کان ،گۆڕی بە کۆمەڵ ،هەڵبژاردن ،دیموکراسیەت.
لە ساڵی  1980دا پەیوەندیکردووە بە (ی.ن.ک) وە و تائێستا بەبێ دابڕان
پلەکانی حزبی بڕیوە ،ئیستاش جێگری لێّپرسراوی مەڵبەندی ( )2ی
کەرکوکە.
لە ساڵی  1986دا لەگەڵ باوکیدا گیراوە لە ئەمنی کەرکوک ،باوکی
لێپرسراوی رێکخراوی کەرکوک بووە ،کە دواتر شەهید کرا (شەهید
مامۆستا قادر) ،لە ساڵی  1989دا بەو هۆیەوە لە کەرکوک دەرکراون و
ئاوارە بوون تا ساڵی  2003گەڕاونەتەوە بۆ کەرکوک.
لە ساڵی  2000دا کراوە بە بەڕێوبەری گشتی ئاوارەکان لە وەزارتی
مافی مرۆڤ پاشان نوێنەری وەزارەت بووە لە نەتەوە یەکگرتوە کان(UN).
ئێستا لە شاری کەرکوک دەژی ،خێزاندارە و باوکی سێ منداڵە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای کەرکوک بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە593 :

دلێر محەمەد شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261312094187
رۆژنامەوان و چاالکی چەپ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە594 :

دلێر محەمەد کۆڵنەدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107293132666
چاالک لەبواری مافی مرۆڤ و جینۆساید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە595 :

دنیا ئەنوەر بەهجەت ساڵح

391

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191444
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە596 :

دوزگون یەڵدڕم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281638422721
کوردێکی باکووری کوردستانە و لە سەر لیستەی "پارتی
سۆسیالیست"ی هۆڵەندی وەکو ئەندامێکی سێنای هۆڵەندا
هەڵبژێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە597 :

دووران کاڵکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052248273116
ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەریی کۆما جڤاکێن کوردستانKCK.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە598 :

دکتۆرە اخالص فائق.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092016
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە599 :

دڵپاک تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002262205373744
چاالکوانی بواری مافەکانی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە600 :

دڵپاک جەبار عەلی فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491818
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە601 :

دڵدار زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001150919123289
جێگری پارێزگاری نەینەوا لەسەر لیستی حەدبا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە602 :

دڵسۆز تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101409260062364
چاالکی م .ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە603 :

دڵسۆز عەبدوڵاڵ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791946
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کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە604 :

دڵشاد بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261447274930
کوڕی مەال مستەفا بارزانییە ،نوێنەری حکومەتی هەرێمە لە
ئەڵمانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە605 :

دڵشاد پرونی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001101303283187
لە کۆنفرانسی یەکەمی پارتی سەربەستیی کوردستان ،لە 2008/1/20
وەک ئەندامی سەرکردایەتی پارتی سەربەستیی کوردستان
هەڵبژێردراوە ،هەروەها ناوبراو لە یەکەم رۆژی دەستبەکار بوونی پارتی
سەربەستیی کوردستانەوه ،ئەرکی بەرپرسی گشتی ماڵپەڕ و
راگەیاندنەکانی پ.س.ک پێ سپێردراوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
لە ساڵی  2005یەکێک بوو لە رێکخەرانی راپەرینی دانیشتگاکانی تاران.
لە دەرەوەی واڵت ریکخستنی راپەرینی سەرپەرشتی راپەرینی
خوێندکارانی دانشتجویانی ئێرانی کرد بە دەیان خوێندکار دەستگیرکران و
بە تاوانی پەیوەندی لەگەل حزبە کوردییەکان مەحکوم کران...
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Dilshad Parwana was the one responsible for Tehran University
Student Uprising in the year 2005. All he Kurdish students were
imprisoned and acording to Iraninan police investigation he was
the one organized the entire Kurdish student uprising in the
Tehran University.
end
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (فەرەیدون عوبادی)
سەبارەت بە (دڵشاد پرونی) لە16:39:10 2011-12-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە606 :

دڵشاد حافز
http://www.kurdipedia.org/?q=201009092149389465
هەڵسووڕاوی بزووتنەوەی گۆڕان لە بەریتانیا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە607 :

دڵشاد خورشید مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200905141356461748
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ناسراو بە حاکم شۆڕش خەڵکی هەولێرە ،لەو شارەش گەورە بووە و
خوێندنی تەواو کردووه ،دواتریش کۆلیژی قانون سیاسەی لە بەغدا
خوێندووە ،دەرچوی  1981 – 1980ە ،پێشمەرگە و کادرێکی دێرینی
یەکێتیە و وەک خۆی وتی خێزانەکەشی بەهۆی ئەو وەزعە سیاسیەی لە
کوردستان هەبووە پەرت و باڵوبوون ،لەپاش رێککەوتنی  1983یەکێتی
لەگەڵ حکومەت  11کەس لە خانەوادەکەی دەسگیر کراون و زیندانی
کراون کە حەوتیان لە خێزانی خۆی بووە و باوک و دایک و دوو برای
هاوسەرەکەشیان لەگەڵ بووە کە کادری یەکێتی بووە و لەگەڵ خۆی
کاری سیاسی کردووه ،هەروەها ئەوەش ناشارێتەوە کە تا یەکێتی و
کوردستانی جێهێشتووە وەک دەڵێت “ تاساڵی 1989شەریکم لەهەموو
جوانی و ناشیرینییەکانی یەکێتی ،بەاڵم لەوکاتەوە یەکێتی نیم و خۆم
بەبەشێک لەوان نازانم”.
ئێستا لەواڵتی سوید دەژی و بۆ چەندین جار لە ئەنجومەنی
شارەوانییەکانی سوید هەڵبژێردراوە و لە بازاڕی کاری سوید کار دەکات و
کاندیدێکی حزبی سوسیال دیموکراتەکانی سویدە بۆ هەڵبژاردنی
داهاتوو.
سەرچاوە :رزگار چوچانی  -ماڵپەڕی هەڵبوون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە608 :

دڵشاد رەسوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062813335076822
لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان و ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان بوو کە بە ناوی نهێنی (م .نادری)
لە سەردەمی ک .ژ .ک.دا کاری دەکرد .لە سەردەمی کۆماری
کوردستانیشدا جێگرسەرۆکی ئیدارەی فەرهەنگی کوردستان بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە609 :

دڵشاد عەبدولرەحمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110614534632
لە ساڵی  1959لەسلێمانی لەدایک بووە خێزاندارە ،سەرۆکی دەزگای
بروانامەی
پرۆژە تایبەتیەکان بووە لەئیدارەی سلێمانی ،لەساڵی ِ 1987
ماستەری بەدەست هێناوە و ماوەیەکیش مامۆستای کۆلیژی
پەروەردەبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە610 :

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
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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
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:

🎤گۆرانیبێژ
چاالکی مەدەنی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە611 :

دڵشاد مەحمود سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211159143577
لەدایکبووی 1969 /هەولێر
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /بواری مافەکانی مندااڵن
کاری ئێستا /توێژەری کۆمەاڵیەتی
چاالکی /بەرپرسی بەشی پاراستنی مندااڵنو نووسین لە بواری مندااڵنو
کێشەو گرفتەکانی ئەو توێژە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە612 :

دڵکەش کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042215303556826
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە613 :
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دۆران کاڵکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092213052977592
ئەندامی کۆنسەی بەرێوەبەریKCK
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە614 :

دیار خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322534760780
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە615 :

دیار غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124104538460
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ساڵی 1973لەناوچەی قەرەداخ لەدایکبووە .کۆلێژی زانست بەشی
فیزیای تەواو کردووە .لەدوای راپەڕینەوە بەشداریی خەباتی رێکخراوەیی
و نەتەوەیی بووە .لەدامەزراندنی "پ.چ.د.ک"ە وە ئەندامی دەستەی
کارگێڕیی بووەو لەکۆنگرەی چوارەمی "پ.چ.د.ک"دا لەساڵی 2008
بەسەرۆکی پارتی هەڵبژێردرا .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە616 :

دیاری عەلی دینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691929
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە617 :

دیاکۆ موڕادی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001101258253185
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لە زمانی خۆیەوە:
من لە سالی 1978لە دایک بوومە من تا ئێستای تەمەنی ژیانم لە شاری
خالەمین و مەمەدی هەوراز شارجوانەکەی نەغەدە بوومە .من ئەندازیاریم
لە زانکۆ خوێندووە ،و رۆژنامەوانم و چاالکی مافی مرۆڤ وهەروەها
چاالکی بزوتنەوەی ژنانم .کاری نووسین و دەرهێنانی فیلم و تیاتریش
دەکەم ،نیگارکێشی بەشێکە لە ژیانم و بەرپرسیارەتی ئەنجومەنی
ئەدەبی نەغەدە-م بەستۆوە بووه.
من ماوەی سالێکە لە کوردستان دوورم واتا سەبارەت بە بیری نەتەوەیی
و هەستی کوردستانی وسەبارەت بە قەلەم لێدان لە سایت و گۆڤار و
رۆژنامەکان و دوا بەدوای گیران و کەوتنە ژێر چاوەدێری ،بۆ درێژەپێدان بە
بیری نەتەوەیی کە مافی رەوای هەر مرۆڤێکی ئازادیخوازە و پاراستنی
کەرامەتی قەڵەم و مرۆڤایەتیە ،زێد و نیشتمانم جێ هێشت و ئێستا لە
واڵتی نۆروێژ ژیان دەبەمەسەر.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە618 :

دیلمان ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261009044918
ناوی تەواوی محەمەد ئەحمەد ئامێدیە ،ئەندامی مەکەتبی سیاسی
حزبی شیوعی کوردستان بووە تاوەکو ساڵی  ،2012ئەندامی پەرلەمانی
کوردستان بووە لە خولی دووەم ،بەرپرسی چاودێری ناوەندی حزبی
شیوعی کوردستان بووە .لە  2015-04-10کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامێدی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە619 :

دیلەک ئۆجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060810241985504
خوشکەزای عەبدوڵاڵ ئۆجەالنە ،لە هەڵبژاردنەکانی رۆژی 2015-06-07
زۆرینەی دەنگەکانی شاری ئورفەی بەدەستهێنا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئورفە
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە620 :

دیمەن رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140413182237100399
کاندیدی ژمارە ()6ی یەکێتی لەلیستی ژمارە  77بۆ ئەنجومەنی پارێزگای
سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

404

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە621 :

دیمەن عەبدولڕەحمان محەمەد امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391809
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە622 :

دیندار زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031351312279
رێکخەری هەرێم لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە623 :

دەرباز کۆسرەت رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902051006591250
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ساڵی  1982لە گەڕەکی موفتی شاری هەولێر لەدایکبووە.لە تەمەنی  3ساڵیدا بەهۆی پێشمەرگایەتی باوکییەوە لەگەڵخێزانەکەی چوونەتە چیا.
ساڵی  1987بەنهێنی هاتووەتە الی ماڵی داپیری لە هەولێر بۆ خوێندن.لە ساڵی  1988تاوەکو  1991لەگەڵ خێزانەکەی ئاوارەی ئێران بووە.لەساڵی  1991گەڕاونەتەوە و لە  1992تاوەکو  1994لە هەولێر ژیاوە.ساڵی 1994دەرباز  1998 :لە سوێد خوێندوویەتیساڵی  1998لە بەریتانیا خوێندنی ئامادەیی و زانکۆی تەواو کردووە .دەرچووی کۆلێژی یاساو رامیاری لە زانکۆی لەندەن تەواوکردووە.ئێستا خەریکی خوێندنی ماستەرە لە بواری کارگێڕی.تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە624 :

دەرون عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052409563258169
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە625 :

دەروێش فەرحۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002142257383463
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سەرۆکێ ئەنستتیوتا کوردی ل برۆکسل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە626 :

دەریا کیلیچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070213571571634
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە627 :

دەشتی جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010103018523610539
سکرتێری فیدراسیۆنی سەرتاسەری پەنابەرانی عێراق لە
ئەوروپا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە628 :

دەمهات عەگید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061722424776716
وتەبێژی دەرەوەی پارتی کرێکارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە629 :

دەوڵەت باخچەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006221100444475
سەرۆکی بزووتنەوەی نەتەوەیی تورک  MHPو یەکێک لە دوژمنە
سەرسەختەکانی کورد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە630 :

رابوون تۆفیق مەعروف خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491819
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە631 :

رازاو عبدول مەحمود اورحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891761
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە632 :

رازاو عەبدول مەحمود عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181425043511
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1971 /سلێمانی
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە یاسا
پسپۆڕی /یاسایی
کاری ئێستا /پارێزەر
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /راپۆرتی تەلەفزیۆنی ،چاوپێکەوتنی
رۆژنامەوانی
چاالکی/بەشداری لە چەندین خولی راهێنان لە بوارەکانی مافی مرۆڤو
یاساییو راگەیاندن
شارەزایی لە بەڕیوەبردنو جێبەجێکردنی پڕۆژەو بەڕێوەبردنی میدیا
زمانی ئینگلیزیو سویدی دەزانێت
وەک کارمەندی مەیدانی لە سێکتەری پەروەردەی مناڵپارێزی کوردستان
کاریکردوەو پارێزەری تایبەتی رێکخراوی ئاسوودە بووە بۆ بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی دژی ژنانو  7ساڵ وەک لێکۆڵەری داد لە دادگای سلێمانی
کاریکردووە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
⚖مافناس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

409

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە633 :

رازیە مامەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031813322524885
چاالکوان لەبواری رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە634 :

رامبۆد لۆتفپوری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111135618280
سالی 1974ی زایینی لەشاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک
بووەو باوکی نەوەی "ایت اللەشێخ محەمەدی مەردۆخی کوردستانی"ه.
دیپڵۆمی لەشاری سنەو لیسانسی کۆمەڵناسیشی لەزانکۆیئیسفەهان وەرگرتووە .
لەساڵەکانی نیوەی دووهەمی دەیەی70ی هەتاویدا یەکێک لەچاالکانیبزاڤی خوێندکاریی کوردی بووە .بەرپرسی گۆڤاری "چیا" بووەکەلەزانکۆی
ئیسفەهان دەردەچوو .پێشتریش ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری
"فاروس زاگرس" بووەکەهەر لەو زانکۆیەبەاڵم بەزمانی فارسی و
سەبارەت بەپرسی کورد دەردەچوو.
لەساڵی  1992ەوەهاوکاریی لەگەڵ حیزبی دیمۆکراتی کوردستانیئێران دەست پێکردوەو لەساڵی 1995ەوەبەفەرمی بووەتەئەندامی
رێکخستنی نهێنی ئەو حیزبه 2 .جار لەالیەن هێزەکانی
ئیتالعاتەوەقۆڵبەست کراوە ،بەاڵم بەهۆی نەبونی بەڵگەئازاد کراوە.
ساڵی  1999ژیانی هاوبەشی پێکهێناوە،هاوسەرەکەیشی ساڵی 2001بووەبەئەندامی ئەو حیزبە .
ساڵی  2003بەهۆی ئاشکرا بوونی چاالکی سیاسی ناچاربووەرۆژهەاڵتی واڵت بەجێ بێڵێ و راستەوخۆ روو بکاتەناو ریزەکانی
ئاشکرای حیزبی دیمۆکرات .هەر ئەو ساڵەهاوسەرەکەی شەهید دەبێ.
-لەحیزبی دیمۆکراتدا وەک بەرپرسی بەشی فارسیی رۆژنامەی
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کوردستان ،بەرپرسی پێوەندییەکانی حیزب لەسلێمانی ،جێگری
بەرپرسی کۆمیسیوونی رێکخستنی نهێنی و بەرپرسی کۆمیسیوونی
فێرکردنی حیزب لەپلەکانی کادری ،راوێژکاریی کۆمیتەی ناوەندی و
ئێستاش ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستانە.
بەدەیان وتاری نووسیووەیان وەرگێراوەتەوە .کتێبێکیشی لەزمانیفارسییەوەبۆ کوردی وەرگێراوەتەوەبەناوی"کۆمەڵناسیی جەنگ"و
ئیستاش خەریکی وەرگێرانی کتێبێکی دیکەشەبەناوی
"گۆرانەکۆمەاڵیەتییەکان".
ساڵی  2005ی زایینی لەگەڵ چەند هاورێیەکی دیکەی رەوتیریفۆرمی حیزبی دیمۆکراتیان دامەزراندوە ،ستراتێژیی ئەم رەوتەوەک
خۆیان دەلێن بریتیەلەدەربازکردنی حیزب لەپاسیفیزم ،ناچاالکی،
چەقبەستوویی ،ئێرانچێتیی و پێکهاتەی سانترالیستی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە635 :

رحمن خدر ئیبراهیم رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991772
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە636 :

رزگار ئەحمەد تۆفیق چەمچەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091975
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کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە637 :

رزگار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040012162408
سەرۆکی ئەنجوومەنی شارەوانیی کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە638 :

رزگار قادر  -شێخ رزگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020910270975663
لە  1959-04-26لە گەرەگی کانیسکان لە سلێمانی لە دایکبوم .لە کوردستان ئامادەیی
پیشەسازیم تەواوکردوه.
لە ساڵی  1979بومەتە ئەندامی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان لە رێکخراوی چوارتا و لە ساڵی
 1981بوم بە پیشمەرگەی یەکیتی نیشتمانی کوردستان لە ناوچەی شارباژێر .سەرەتای سالی
 1982دوای وەرگرتنی مۆلەت لە یەکێتی رومکردە ئەوروپا ولەهۆلەندا جیگیربوم.
ئیستە زیاتر لە  30ساڵە لە هۆڵەندا دەژیم  .لەم واڵتە خوێندنی کارگێری و بەرێوەبردن دوای
خوێندنی بااڵی پیشەییم تەواو کردوه (HBO ).زیاتر لە  25ساڵە لە شارەوانی و دامودەزگای
حکومیدا کاردەکەم .لە ساڵی  2006ەوە پلەکەم بەرێوەبەر /راوێژکارە بۆ شارەوانی ئەمستردام لە
بواری نەهێشتنی بێکاریدا.
سااڵنیکی زۆر ئەندامی یەکیتی نیستمانی کوردستان بووم  ،بەچەند ساڵێک پێش دروستبونی
بزوتنەوەی گۆڕان ،هەموو کارو چاالکی خۆم لەناو یەکیتی هەڵپەسارد.
لە ساتی دامەزراندنی بزوتنەوەی گۆڕانەوە زۆر چاالکانە لە گەڵ گۆرانکاری و روداوەکاندا بوم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بزووتنەوەی گۆڕان
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە639 :

رزگار مەجید خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162221523476
ساڵو شوێنی لەدایک بوون 1970 /هەولێر
بڕوانامە /ماستەر لە پەروەردەی وەرزشی
پسپۆڕی/پەروەردەی وەرزشی
کاری ئێستا /سکرتێری یەکێتی ناوەندی گۆڕەپانو مەیدانی هەرێمی
کوردستانو مامۆستای کۆلێژی پەروەردەی وەرزشی زانکۆی کۆیە
چاالکی /بڕوانامەی ناوبژیوانی پلە سێی تۆپی پێ.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە640 :

رفعت محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391904
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە641 :

رمزی مەجید مەولود حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191789
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە642 :

روجێر لێسکوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012112285063945
کوردناسێ فرەنسی ،سیاسەتمەدار ،دپلومات و ڤەکولەر ل ساال 1914
ێ ژ دایک بوویە و ل ساال  1975ێ گیانێ خو ژ دەست دایە .ژ بەرهەمێن
وی:
Roger Lescot: Enquête sur les yezidis de Syrie et du Djebel
1938. ،Leroux ،Sindjar. Beyrouth. Imprimerie catholique / Paris
Roger Lescot: Littérature Kurde. In: Encyclopédie de la Pléiade:
Paris 1977. ،Gallimard ،Histories des Litteratures
Celadet Ali Bedirxan und Roger Lescot: Kurdische Grammatik:
Bonn ،Verlag für Kultur und Wissenschaft ،Kurmancî-Dialekt
ISBN 3-926105-51-8. (Originalausgabe: Djeladet Bedir ،1986
Khan und Roger Lescot: Grammaire kurde: dialecte kurmandji. A.
Paris 1970.) ،Maisonneuve
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(دۆست)ی کورد
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

(ئەکادیمی)
چاالکی سیاسی
گەڕیدە
👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە643 :

روخۆش حەمەکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918374922098
چاالک لەبواری مافی مرۆڤ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە644 :

روقیە محەمەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992013
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە645 :
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رووپاک عەلی غفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091982
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە646 :

رووناک ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111117262710679
چاالکڤانی مەسەلەی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە647 :

رووناک رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911291917032738
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ڕووناک ڕەئوف سەعیدبەگی سلێمان بەگ،لەبناماڵەیەکی ناوداری شاری
سلێمانییە،لەساڵی  1942لەناحیەی وارماوای سەربەقەزای دەربەندیخان
لە دایک بووە،لەبەر ئەوەی ڕەئوف بەگ لەوسەردەمەدا فەرمانبەردەبێت
لەیەک شوێندا جێگیر نابن ،بۆیە ڕووناک خان قۆناغەکانی ژییانی لەناوچە
جیاجیاکانی کوردستان بەسەر بردووە ،ئەمەش وای کردووە خوێندنی
سەرەتایی لە هەڵەبجە تەواو بکات ،پاشان گەڕاونەتەوە بۆ شاری
سلێمانی لەوێ چووەتە قوتابخانەی هونەری ناوماڵ.
لەتەمەنی حەڤدە ساڵیدا ژیانی هاوسەرێتی لەگەڵ حاکم ئەحمەدی
حاجی ساڵحی قاسم پێک دەهێنێت،دەبێتە خاوەنی چوار منداڵ
بەناوەکانی (بەرهەم ،بەڵێن ،نەخشین و بەتین) ،لەسەرەتای ژییانی
هاوسەرگیریدا بەهۆی کاری هاوسەرەکەیەوە کەئەوکات دادوەری
هەڵەبجە بووە لە هەڵەبجە نیشتەجێ دەبن.
ڕووناک ڕەئوف لەتەمەنی گەنجێتییەوە تێکەڵ بەکاری سیاسیی بووە
لەڕیزەکانی یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان وەک ئەندام و چاالکوان
کاریکردووەو دواتر لە یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بەردەوامی بەکارو
چاالکیەکانی داوە.
لەپاش ئازاد بوونی باشوری کوردستان لە ساڵی  1991چاالکییەکانی
زیاتر لە ڕێکخراوی یەکێتی ژنانی کوردستان چڕکردووەتەوەو لەو
ڕێکخراوەشدا ئەندامی سکرتارییەتی یەکێتی ژنان و بەرپرسی بەشی
کۆمەاڵیەتی بووە.
لەساڵی  1998بووەتە بەرپرسی سەنتەری ڕاگەیاندنی ژنان و خاوەن
ئیتیازی ڕۆژنامەی ژیانەوە.
لەساڵی  2001یشیدا ،تاوەکو  ،2012-6-13خاوەن ئیمتیازی ڕۆژنامەی
رێوان و بەرپرسی سەنتەری راگەیاندن و ڕوناکبیری ژنان بووە ،وەک
چاالکوانێکی بواری مافەکانی ژنان و وەک ڕاگەیاندنکارێک خاوەنی چەندین
نوسینی رەخنەگرانەی ڕامیاری و کۆمەاڵیەتی بوێرانەیە.
لەبەرواری  2012-6-13کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە648 :

رووناک شێخ جەناب
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031618371249
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یەکێکە لەو ژنانەی لە ریزی پێشمەرگەی ژنانی یەکێتیدا  10ساڵ خەباتی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە649 :

رووناک مستەفا یەحیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201005271409064318
لەسلێمانی لەدایک بوە لەساڵی ()1969
ناونیشان :شوقەکانی برایەتی سەردەم لە سلێمانی.
لەبەرملکەچ نەکردنی بنەماڵەکەیان بۆڕژێمی بەعــس ..باوکیان بەدڕندانە
ترین شێوەلەالیەن ئەوڕژێمەوەشەهیدکراوە کەخەباتێکی زێڕینی
لەخزمەتکردنی گەلی کورد دا تۆمارکردووە..
ـ دەرچوی پەیمانگای پزیشکی بەغدا لەساڵی ()1989
ـ خاوەنی ( )19ساڵ خزمەتە لە بواری تەندروستی دا بەمنااڵنی کورد
بەبی دابڕان
ـ بەشداری چەندین خول وڕاهێنانی تایبەت بەگەشەپیدان بە ئافرەتان
ورێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کردوە کەلەالیەن رێکخراوەکانی
NDI.... ،،(RIRکراونەتەوە.
ـ پێشکەشکردنی چەندین بابەت وکۆڕو چاوپێکەوتنی رۆژنامەو رادیۆیی
سەبارەت بە هوشیاری خێزانی ومامەڵەی دروستی پەروەردەیی (منااڵن،
هەرزەکاران...
ـ بەرپرسی گشتی رێکخراوی خێزانی بەختەوەرە ،وەلەسەرجەم
شاروشاروچکەکانی کوردستاندا لەڕێی لقەکانی رێکخراوەکەوە
توانیویانەخزمەتی بەرچاو بەخێزان وڕۆڵەکانی گەلەکەمان بکەن
ـ بەگەڕخستنی ئەوپەڕی توانا بۆناساندنی رێکخراوی خێزانی بەختەوەر
بەرێکخراوەخێرخوازیەکان و ناردنی پرۆژە بۆیان.
سەرپەرشتی کردن وجێبەجی کردنی دەیەها پرۆژەی خێرخوازی
لەشارەکانی کوردستاندا لەوانە:-
پرۆژەی هاوکاری کردن و دابەشکردنی خواردەمەنی و گۆشت بەسەرهەزارەها خێزان دا لەشارەکانی سلێمانی و هەولیر و کەرکوک
وهەڵەبجەی شەهید و شۆڕش و سیدێادق و شاروچکەی سمودو
شۆرش...
پرۆژەی دابەشکردنی جل وبەرگی جەژن بەسە ر منااڵنی هەژارداپرۆژەی کردنەوەی خولی هوشیاری خێزانی بۆ ( )200خێزانی نوی لەشارەکانی (سلێمانی ،هەولێر ،کەرکوک ،هەڵەبجەی شەهید ،کەالر،
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سەیدێادق) وەپێدانی خەاڵت بە خێزانە بەشداربووەکان
کردنەوەی هەزارەها خولی هوشیاری خێزانی بۆسەرجەم توێژەکان
لەژنان وپیاوان ودایکان و باوکان وهەرزەکار.
سەرچاوە :محەمەد بەرزنجی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە650 :

رۆبیتەن سەردار عەزیز کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891765
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە651 :

رۆزا حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191449524785
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چاالکی بواری ئافرەتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە652 :

رۆزا مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112320273178037
کچە چاالکوانێکی گەنجی بواری مافەکانی ژنان و ئەندامی گروپی مۆر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە653 :

رۆزا مەحمود عوسمان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491821
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە654 :
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رۆزە عەبدوڵاڵ شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208130913568
لەدایکبووی شاری هەولێرە ،دەرچووی کۆلیژی ئاداب بەشی کۆمەاڵیەتی زانکۆی سەاڵحەددینە،
لە ( )2007/4/13لەکۆنگرەی شەشەمی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بەئەندامی یەدەگی
سکرتاریەت هەڵبژێردراوە و بەرپرسی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێری یەکێتی ئافرەتان کوردستانە.
قوتابی خوێندی بااڵیە لەبەشی کۆمەاڵیەتی کۆلیژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەددین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە655 :

رۆژان جاجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091409033361222
راگەیاندکارو چاالکوانی کۆمەڵی مەدەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە656 :

رۆستەم رەسوڵ طقطقی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092020
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە657 :

ریناس بکر عزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392262
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە658 :

رێباز ئەنوەر ئەحمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491822
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە659 :

رێباز بێرکۆتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061622490476710
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سەرۆکی لیستی 77ی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە ئەنجومەنی
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە660 :

رێباز ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608154733135
سەرۆکی سەنتەری رۆشنبیری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە661 :

رێبوار ئابدانان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911262129422667
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خەڵکی (ئیالم)ی رۆژهەاڵتی کوردستانە ،نزیکەی ( )10ساڵە لە چیاکانی
کوردستان گەریالیە ،تەمەنی ( )29ساڵە ،کۆلێژی ئەندازیاری لە ئیالم
خوێندووە و ئێستا ئەندامی ناوەندی چاپەمەنی و راگەیاندنی پارتی ژیانی
ئازادی کوردستان) (PJAKە.
سەرچاوە :کاروان ئیبراهیم  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە662 :

رێبوار ئەحمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003021152303801
من ناوم رێبوار ئەحمەدزادەیە (دیارە پێشتر ناوم قادر بو،دوای هاتنم بۆ
هەندەران بە مەبەستی سڕینەوەی ئاسەواری داگیرکاری،گۆڕیم بۆ
رێبوار).ڕێکەوتی  1980/09/21لە گوندی زەلێ ی سەر بە شاری
سەردەشت لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە داییک بووم.
هەر لە ئاواییەکەی خۆمان واتە زەلێ دەستم کرد بە خوێندن ،هاوکات کە
لە قوتابخانە دەرسم دەخوێند لەالیەن باوکم لە حوجرەی فەقێیانیش بە
مەبەستی خوێندن وفێربوونی وانە ئایینی و عەرەبیەکان ،وەبەر خوێندن
نرام.
بۆ درێژەدان بە خوێندن لە هەردو بوارەکەدا زۆرێک لە شاروگوندەکانی
کوردستان گەڕاووم ،وەک :سەردەشت ،سەقز ،پیرانشار ،سنە ،مەهاباد
و...سەرەنجام بڕوانامەی دیپلۆمم لە قوتابخانە وەرگرتوە،
ساڵی  2002ئاوارە و پەڕیوەی هەندەران بوم و لە واڵتی نۆروێژ
گیرساومەوە.
ماوەی نزیک بە  8ساڵ ئەندامی چاالکی یەکێک لە الیەنەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان بووم.
ساڵی  2008چومەتە ناو ریزەکانی پارتی سەربەستیی کوردستان،
ماوەی  2ساڵە بەرپرسی کۆمیتەی گشتی پسک لە واڵتی نۆرویژ ،لە
کۆنگرەی یەکەمی پسک لە  2009-11-13وەک ئەندامی سەرکردایەتی
ئەو پارتە هەڵبژێردراوم،
وێرای چاالکی سیاسی ،لە بواری زانستی مادە بێهۆشبەرەکان و
کردوەکانی کۆماری ئیسالمی لەو بوارەدا لە ناوچەکانی کوردستان
چەندین چاالکیم ئەنجام داوە .لەو بوارەدا بەردەوام لە چاالکیدام.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە663 :

رێبوار حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004011243284084
ئەندامی جێگری کومیتەی ناوەندی سازمانی خەبات ی کوردستانی ئێران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە664 :

رێبوار حسەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112521073710874
ئەندامی کۆمیتەی سازمانی خەبات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە665 :

رێبوار حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215232340758
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لەشاری سلێمانی لەدایک بووە .زانکۆی لەکوردستان تەواوکردووە بەشی
زانستی جیۆلۆجی ساڵی  ،1982-1981وە ماجێستەر هێناوە لەبەشی
دەرهێنانی نەوت لە مۆسکۆ ،کاتێک هاتۆتە واڵتی سوید ساڵی ،1991
لەوواڵتی سویدیش لە ستۆکۆڵم ماجێستەری لە زانستی ژینگەزانییدا
هێناوە ..ساڵی  1995بووە بەئەندامی پارتی سەوزی سووید،پارتی
سەوز یەکەم پارت بوو خۆی تیا دۆزییەوە لە سوید .دیسان هاوبەشی
زۆرڕیکخراوی تری کردووە لەوانە رێکخراوی دۆستانی زەمیین ،کۆمەڵەی
سرووشت پارێزانی واڵتی سووید .وا نزییکەی  11ساڵە من ئەندامی
چاالکی شارەوانی شاری ستۆکۆڵمم Membrer of the Stockholm city
 ،Councilوە سەرۆکایەتی ئاوی ستۆکۆڵم، Stockholm Water Company
دەکات هەروەها ئەندامی کۆمیتەی بەرێوەبردنی پارتی ژینگەی سوید
نوێنەرو لێپرسراوی پارتی سەوزە لە بەشێکی ستۆکۆڵمدا .کاندیدی
پەڕڵەمانی سوید بووە لەدواهەڵبژاردنی سویدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە666 :

رێبوار خەلیل هیدایەت حمدساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791753
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە667 :

رێبوار رەمەزان بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121413183287247

426

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە668 :

رێبین عومەر رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175728
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە669 :

رێبین محەمەد سۆفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080109014489357
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە670 :

رێبەر ئیسماعیل ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002241956393710
لە دایک بوون 1970 :
باوەر نامە :دبلوما کارگێری  1991 – 90بەغدا
:بکالوریوس یاسا  2008 – 2007دهوک
کار  :مافپەروەر ل ریڤەبەریا گەشت وگوزا ل پارێزگەها دهوک
کارێ سیاسی  :دناڤ رێزێن حزبا شیوعی یا کوردستانی دەست بکارێ
سیاسی کریە ل ساال  1991ژبو ئازادیێ دادپەروەریێ و چەندین ئەرکێن
حزبی وەرکرتینە ونهو بەرپرسێ راگەهاندنا ئازادیە ل پارێزگەها دهوک.
چاالکڤان دبارێ رێکخراوین جڤاگێ سڤیل دا ،هەفکارێریکخراوا تەموز یا
گەشەپیدانا جڤاکی ل ساال  2005تاکو  2009و هەفکارێ گروپێ نە
توندوتیژیا عیراقی ل پارێزگەها دهوک.
ئەندامێ سەندیکا روژنامەنڤیسێن کوردستان  /دهوک
ئەندامێ ئێکەتیا مافپەروەرێن کوردستانێ  /دهوک
کاندیدی حیزبی شیوعی کوردستان بۆ لیسی هاوپەیمانی کوردستان بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی رێگای ئازادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە671 :

رێزان جاوید
http://www.kurdipedia.org/?q=20141014181054116996
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هاوسەرۆکی کۆنسەی بەرێوەبەریKODAR
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە672 :

رێزان رووف مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691925
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە673 :

رێزان زوگورلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033121335867914
کاندیدی BDPیە لەناوچەی لیجەی سەربە ئامەدو %91ی دەنگەکانی
بازنەکەی خۆی بەدەست هێناو بەمەش بووە سەرۆکی شارەوانی ئەو
ناوچەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە674 :

رێزان قادر کوێخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302592169
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە675 :

رێژنە مەجید عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791477
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە676 :

رێگا رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208130702567
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هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی ژنانە لە کوردستان .یەکیک بووە لە
دامەزرینەرانی ریکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان لەسالی .2000_1993
سەرنووسەری هەردوو رۆژنامەی یەکسانی و المساوات بووە لە سالی
 .1999-1996خاوەنی کتیبی "هاواریک لە کوردستانەوە" کە کتیبیکی
دۆکیمینتە سەبارەت بە کوشتنی ژنان لە کوردستان و بۆ یەکەمجار لە
سالی  1996دا بالوکرایەوە .لەدەرەنجامی ئەم کتێبە سەنتەری پاریزگاری
ژنان پیکهینراوە بۆ پاراستنی ژنان لە هەرەشەی کوشتن.
کتیبی دووەمی سەبارەت بە بزووتنەوەی ژنان لە کوردستان
سێهەم کتیبی تایبەتە بە ژیانی تایبەتی خۆی لە ژیر ناوی "ژنی سی
سالە" ،لەپشت دیواری خیزانەوە چ دەگوزەریت؟.
ئێستا نوینەری ریکخراوی ئازادی ژنە لە سوید و وەک تویژەرەوەی
کۆمەالیەتی لە پەناگایەکی ژنان لە ستۆکهۆلم کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە677 :

رێکار ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111142342291
لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1962لەناحیەی (گوێڕ)ی سەر بەپارێزگای (هەولێر)
هاتوومەتەژیان .بەهاری  1963لەکاتی هێرشی عەرەبەکان (هێرشی
پاسەوانانی نەتەوەیی  /حەرەس قەومی) کەبەهەرای عەرەبان ناودێر
کراوەلەزێدی خۆمان راونراوین و ئاوارەکراوین .ساڵی  1968چوومەتەفێرگە.
قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەییم لەهەولێر خوێندووەو دواتر
لەکۆلیژی ئەندازیاریی زانکۆی سلێمانی وەرگیراوم ،لەگەڵ گوێزرانەوەی
زانکۆی سلێمانی هاتوومەتەوەهەولێر و ئاکام لەزانکۆی سەاڵحەدین
بڕوانامەی (بەکالۆریۆس)م لەئەندازەی کارەبای گشتی وەرگرتووە.
ساڵی  1977لەریزی بزووتنەوەی سۆسیالیستی کوردستاندا هەنگاوی
یەکەمی تێکۆشانی سیاسیم هەڵێناوەتەوە .دوای تەواوکردنی زانکۆ
چوومەتە شاخ و چەکی پێشمەگایەتیم کردۆتە شان و سەرەتا لەریزی
حزبی سۆسیالیستی کوردستان و دواتریش لەریزی پارتی گەلی
دیموکراتی کوردستاندا تێکۆشاوم و لەراپەڕینی بەهاری  1991دا بەزێد و
شارەکەم شاد بوومەتەوە .تاکەئەندامێکی سەرکردایەتی حزبی
یەکگرتنی کوردستان بووم کەساڵی  1993لەگەڵ دەستەیەک کادیری
حزبی یەکگرتن ماوینەتەوەو حزبی رزگاریی کوردستانمان راگەیاندووە.
هەرچۆن ساڵی  1977دەستم بەتێکۆشانی سیاسی کردووەو بێ
پسانەوەتا ئەمرۆ تێیدا بەردەوامم.
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ساڵی  1977یەکەمین چیڕۆکم نووسیوە.لەنێوان سااڵنی  1980تا 1989
چەندین هۆنراوەو کورتەچیڕۆکم لەسەر شێوەی نامیلکەلەشاخ چاپ و
باڵوکراونەتەوە .ساڵی  1991کۆمەڵەچیڕۆکی ئەستێرەی دارژاو لەناوەندی
باڵوکردنەوەی سەاڵحەدینی ئەیوبی لەورمێ چاپکراوە .هەر ئەو
ساڵەبڕیار بوو رۆمانی (نووژەن) کەساڵی  1988نووسراوە ،لەو ناوەندەدا
چاپ بکرێ ،بەاڵم لەگەڵ راپەڕین گەڕامەوەباشووری کوردستان،
سەرئەنجام دوای چاوەڕوانیەکی زۆر هاوینی  2005کەوتەبەردەستی
خۆێنەرانەوە.هەروەها بابەتی سیاسی و وێژەیی جۆراوم لەرۆژنامەو
باڵوکراوەکانی سەردەمی شاخ و هەندەراندا دەرگەی رووناکیان
لێکراوتەوە .ماوەیەک ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری یەکێتی نووسەرانی
کوردستان بووم .دوای راپەڕینیش بابەتی سیاسی و لێکۆڵێنەوەبۆ
رۆژنامەکان دەنووسم و لەکاری سیاسیشدا چاالکم .ماوەی ساڵێک
ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەری کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە678 :

رێکپۆش عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012811585933068
چاالکی بواری ئافرەتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە679 :
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رەئوف ئەحمەد کاکە فەیزوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691735
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە680 :

رەئوف عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001180947233296
ئەندامی پەڕڵەمانی عێراق لە فراکسیۆنی هاوپەیمانیی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە681 :

رەئوف کامیل ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005271134294316
دوای ڕاپەڕین مێژووی تیرۆری سیاسیی دژ بە دەنگە تێکۆشەر و
ئازادیخوازەکان دەستپێدەکات ،لە ساڵی 1993دا زنجیرەیەک تیرۆری
سیاسی لەناوچەی بادینانی باشوری کوردستان ڕوویدا ،کە یەکێک
لەوانە ،تیرۆری رەئوف ئاکرەیی بوو .رەئوف ئاکرەیی ئەگەرچی بەرپرسی
یەکەمی رێکخراوی تێکۆشانی رەنجدەرانی کوردستان بوو ،یەکێکیش بوو
لە رۆشنبیر و سیاسەتمەدار و رۆژنامەنوسە بەتواناکانی بادینان و
سەرنوسەری ڕۆژنامەی ڕێگای رەنجدەران بوو .رەئوف تا ساڵی  1974لە
یەکێتی قوتابیانی پەدەکەدا کاری کردوە و یەکێک لە ئەندامانی دەستەی
بەڕێوبەری بووە .ساڵی  1973لەگەڵ شەهید ئارام وەکوو شاندی الوانی
کوردستان چوونەتە ئەڵمانیا .پاشان تا ساڵی  84سەرپەرشتیی
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ڕێکخستنەکانی یەکێتی بە گشتی و کۆمەڵەی بەتایبەتی کردووە لە
بادینان ،بەاڵم درێژەکێشان و شێوازی گفتۆگۆ لەگەڵ رژێم لە
ڕێکەوتنەکەی 1983ی یەکێتی و ڕژێمی عێراق ،بووە هۆی هەڵوێست
وەرگرتنی بەرامبەر یەکێتی و دروستکردنی رێکخراوی تێکۆشانی
رەنجدەرانی کوردستان لەگەڵ هەڤااڵنیدا .لە ساڵی  1993شەپۆلێک لە
تیرۆری سیاسی ،ناوچەی دهۆکی باشوری کوردستانی گرتەوە .یەکێک
لەو کەسایەتیانەی تیرۆرکران ،رەئوف ئاکرەیی بوو ،کە لە ڕۆژی 26ی
گواڵنی  1993لە شاری دهۆک و لە نزیک ماڵەکەی خۆی تیرۆرکرا .
رەئوف ئاکرەیی یەکێک لەو رۆشنبیر و سیاسەتمەدار و رۆژنامەنوسە
بەتوانایانەی بادینان بوو .لەکاتی کارەسات و تاوانی ئەنفال بەتایبەتی
ئەنفالی  8کەبادینانی گرتەوە ،بەشێک لەزانیاری و یادەوەریەکانی
لەسالی 1990-1989بە ئەژمار کردە پەرتوکێک بەزمانی عەرەبی دواتر
چاپی کرد بەناوی (الحملة علی بادینان و احوال الجئین) .ئەم پەرتوکە
سەرباری ئەوەی کەسێکی رۆشنبیری وەک رەئوف ئاکرەیی نووسیویەتی
هاوکات پڕە لە زانیاریی گرنگ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردۆساید
سەرچاوە :رۆژنیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە682 :

رەحمان پیرۆتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040220482655995
سالی 1331لە پیرانشار لە دایک بووە و خوێندن تا وەدەست هێنانی
دیپلۆم لەو شارە درێژە پێداوە.
سالی  1356بۆ والم دانەوەی بەرپرسیارەتی نەتەوەیی پێوەست بە
ریزەکانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان بووە و جاالکانە بەشداری کردووە
لە سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی ئێران و دواتر بەرپرسیارەتی نیزامی
(فەرماندەی هێز) ،تەشکیالتی و سیاسی وەرگرتووە .ئێستا ئەندامی
رێبەری حیزبی دیمۆکراتی کوردستانە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (hiwaسەبارەت بە
(رەحمان پیرۆتی) لە20:19:04 2011-4-2 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پیرانشار  -خانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە683 :

رەحمان حسێن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111135352278
ئەندامی کومیتەی رابەریی حیزبی حیکمەتیسته .لەدایکبووی سالی
 1338واتە ( )1959زایینی لەگوندی یەکشەوەی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگیی
بۆکانە .خوێندنی سەرەتایی و دواناوەندیی تا وەرگرتنی دیپڵۆم
لەشارەکانی بوکان و سەقز تەواو کردووه.
لەو سەردەمەدا کەخویندکاری ئەنستیتوی تەکنولوژیای شاری ورمێ
بووە ،چاالکانە بەشداریی خۆپیشاندان و رێپێوانەکان بەدژی حکومەتی
پاشایەتی کردووە کە سەرەنجام شۆرشی سالی  1357ی بەدژی
رژیمی پاشایەتی لێکەوتەوە .
وەک هەلسوراوێکی سوسیالیست ،چاالکی خۆی بەکومەلەوە گرێدا.
بەدوای هیرشی کوماری ئیسالمی لەهاوینی  1358بو سەر کوردستان
لەژیر رابەریی و چاودیریی دوکتور جەعفەری شەفیعیدا ،ئەندامی
یەکەمین دەستەی هێزی نیزامی کومەڵە لە ناوچەی بۆکان بووه.
بەرپرسایەتی جۆراوجوری سیاسی و تەشکیالتی لەکومەڵەدا لە ئەستو
گرتووه .لەکونگرەی 6ی کومەلەوە تا کاتی جیابوونەوەی لەو رێکخراوە
ئەندامی رێبەریی کومەڵە بووه.
سالی  1362لەکۆنگرەی دامەزراندنی حیزبی کومونیستی ئیراندا
بەشداربووه .بەدوای سەرهەڵدانی ناکۆکی سیاسی لەناو حیزبی
کومونیستی ئیران و کومەڵە ،بەرپرسایەتی فراکسیونی کومونیزمی
کارگەری ناو کومەڵەی لە ئەستۆ بووە .سالی  1370لەگەل مەنسور
حیکمەت و وەک خۆی دەڵێ زۆرینەی بەرچاوی رابەریی و کادران و
ئەندامانی حیزبی کومونیستی ئیران و کومەڵە جیابونەوەی خۆیان
راگەیاند و حیزبی کومونیستی کارگەری ئیرانیان پیکهینا .لەو سەردەمەوە
تا کاتی جیابونەوە لەو حیزبه ،ئەندامی رێبەریی حیزبی کومونیستی
کارگەری ئیران و ئیستاش ئەندامی کومیتەی رابەریی حیزبی
حیکمەتیسته.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بۆ رۆژهەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە684 :

رەحمان عەبدول محەمەد صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192237
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە685 :

رەحمان کەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081722272714221
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە686 :

رەحمانی ئووەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032718173723582
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یەکێک لە کاربەدەستانی حکوومەتی میللی کوردستان بووە.
سەرچاوە :وتارێکی حەسەنی قازی بەناوی (بە بۆنەی نیزیکبوونەوەی
10ی خاکە لێوە ،نامەیەکی نەمر رەحمانی ئووەیسی) 2011-03-00 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە687 :

رەحیم فرەهمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=201003291450134073
خەلکی شاری سنەیە و دوای کۆچی دوایی بەهادین ئەدەب وەک
وتەبێژەی بەرەی یەکگرتووی کورد کارەکانی ئەو بەرەیە رایی دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە688 :

رەحیمی فەرەهمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060715031478339
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

437

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە689 :

رەزا ئاڵتوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082518451167879
ئەندامی کۆنسەی بەڕێوبەری کۆما جڤاکێن کوردستان (کەجەکە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە690 :

رەزا حسێن ئەحمەد  -رەزا کەعبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110512573913
ساڵی  1950لەسەقز لەدایکبووە بەبنەماڵە سنەیین ،ساڵی 1975
پەیمانگای هونەرەجوانەکانی لەشاری سنە تەواوکردووە.
ـ ماوەی  34ساڵ زیاترە بەکاری سیاسی و کوردایەتییەوە سەرقاڵە.
ـ یەکێکە لەدامەزرێنەرانی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان و
ئەندامی مەکتەبی سیاسی و جێگری سکرتێری کۆمەڵەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە691 :

رەسول مامەند
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119133510405
ساڵی  1944لەگوندی (مەرگە)ی سەر بەناحیەی دوکان لەدایکبووە،
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی و ئامادەیی لەچەند شوێنێکی جیاجیا
تەواوکردووە ،دواتر لەکۆلێژی مافی زانکۆی بەغدا وەرگیراوە ،بەاڵم بەهۆی
کاری سیاسییەوەدەستبەرداری خوێندن بووە.
لەتەمەنی گەنجێتیدا بووەتەئەندامی یەکێتیی قوتابیانی کوردستان ،دواتر
لەساڵی 1968دا کراوەتەلێپرسراوی ناوچەی قەاڵدزێی پارتی و ساڵی
 1970بووەتەئەندامی لقی کەرکوک ،دوای نسکۆی ساڵی  1975لەگەڵ
چەند هاوڕێیەکیدا بزووتنەوەی سۆسیالستیان دامەزراندووەو لەریزەکانی
یەکێتیدا درێژەیان بەخەبات داوە.
ساڵی  1981بووەتەسکرتێری حزبی سۆسیالست ،بەشداریی
لەپێکهێنانی بەرەی کوردستانیدا کردووە ،ساڵی  1993بووەتەئەندامی
دەستەی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستانو ئەندامی مەکتەبی
سیاسی یەکێتیی نیشتمانی کوردستان بووە ،لە 1994/4/12لەشاری
لەندەن بەنەخۆشی کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە692 :

رەسوڵ عومەر لەتیف  -وەستا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110213004910549
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ساڵی  1963لەکەرکوک لەدایکبووە
ساڵی  1979پەیوەندیی بەڕێکخستنەکانی یەکێتیو هێزی پێشمەرگەی
کوردستانەوە کردوە
کۆلێژی زانستە سیاسییەکانی زانکۆی سلێمانی تەواوکردوە
لێپرسراوی مەڵبەندی چەمچەماڵی یەکێتییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە693 :

رەشید حەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723363312990
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە694 :

رەشید سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008011041314606
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بەرپرسی بنکەی گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی مێرگەسۆر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە695 :

رەشید قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062520094185627
کوڕی مەال عەواڵ ،خەڵکی گوندی گردیاقووبی ناوچەی شاروێران لە
تەمەنی  45ساڵیدا بەهۆی نەخۆشیی شیرپەنجە کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە696 :

رەفعەت عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072111280460468
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بەرپرسی مەڵبەندی دووی رێکخستنەکانی یەکێتی لە کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە697 :

رەفیق پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201006220909274473
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە698 :

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 ژمارە699 :

رەفیق حیلمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108143959124

443

لەساڵی 1898دا لەشاری کەرکووک لەدایک بووەو خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندیی لەکەرکووک و سلێمانی و ئامادەیی لەبەغداو پەیمانگای
ئەندازەی لەئەستەمبۆڵ تەواوکردووەو لەساڵی 1920دا
گەڕاوەتەوەکوردستان و بووەتەمامۆستایەکی پسپۆڕی ئەندازەو بیرکاری
لەماوەی خوێندنی لەئەستەمبۆڵ فێری زمانی تورکی فەڕەنسی
بووەجگەلەکوردی کەزمانی زگماکی خۆی بووه .کەشێخ مەحمودی
حەفید بۆ جاری دووەم لەمانگی تشرینی یەکەمی  1922کابینەیەکی
تازەی داناوەناوی خۆی نا مەلیکی کوردستان ،مامۆستا رەفیق حیلمی
کردەڕاوێژکاری رامیاری خۆی و ئەم ناودارەگەلێک وتاری رامیاری
لەرۆژنامەی (ڕۆژی کوردستان) زمانی میری مەلیک مەحمود نووسی.
کاتێک کەمیری کوردستانی باشوور بەپیالنی بەریتانیا و بەزەبری هێزی
چەکداری لەناوبرا ،مامۆستا رەفیق حیلمی لەو ناوچەیەدوور خرایەوەو کرا
بەمامۆستای بیرکاری ،بەاڵم دەستی لەکوردایەتی هەڵنەگرت و پتر
لەسەر گەیشنی کورد بەمافی چارەنووسی خۆی هەوڵیدا بووەیەکێک
لەڕێکخەرانی شەڕەکەی بەر دەرکی سەرای سلێمانی لەساڵی  1930و
ماوەیەک لەسەر ئەم خەباتەی گیرا .کاتێک دەستەیەک لەقوتابیان و
الوانی کوردی هەولێرو سلێمانی و کەرکووک و کۆیەو کفری رێکخراوێکی
رامیاریان بەناوی کۆمەڵەی (دارکەر) دامەزراند و ئامانجیان رزگارکردنی
کوردستان بوو ،بەاڵم نەبووەئەو پارتەجەماوەرییەتاکو لەساڵی 1939
مامۆستا رەفیق حیلمی نەکرا بەسەرۆکی ئەو رێکخراوە ،ناوەکەیشی
لەسەر داخوازی ئەو سەرۆکەکرا بە(پارتی هیوا) .بەهەوڵ و کۆششی
بێوچانی ئەم سەرکردەنەتەوەییەلێهاتووه ،زۆر لەئەفسەری کورد پەروەر و
کاسبکار و رووناکبیر بوونەئەندامی کارای ئەم رێکخراوەڕامیارییەی
کوردستان تا گەیشتەڕادەیەکی وا بەهەوڵ و هیمەتی ئەو پارتە(مەال
مستەفای بارزانی)ی دەست بەسەر لەسلێمانی ،دەرباز کرا بۆ ناو خاکی
کوردستانی رۆژهەاڵت و لەوەێوەش لە 1943-7-28گەیشتەوەخاکی بارزان
بۆ خۆکۆکردنەوەبۆ بەرپاکردنی شۆڕشی 1945-1943ی بارزان .ئەو پارتەی
هیوا تاکۆتایی ساڵی  1943و نیوەی یەکەمی  1944بەهێزترین کۆمەڵەی
رامیاری کورد بوو ،یارمەتیەکی باشی شۆڕشی رزگاریخوازی بارزانی دا،
لەجێی پارتی هیوا دوو رێکخراوی رامیاری کورد دروستبوون و پەرەیان
سەند ئەوانیش (پارتی شۆڕش) و (پارتی رزگاری) بوون و لە-8-16
1946یش لەشوێنی هەردوو رێکخراوەڕامیارییەکە(پارتی دیموکراتی
کوردستان) دروست بوو ،مامۆستا (رەفیق حیلمی)ش وەک ناودارێکی
رامیاریی گەورەی کورد مایەوەتاکو لە 1960-8-4کۆچی دوایی کرد.
مامۆستا رەفیق حیلمی لەگەڵ ئەوەی ناودارێکی رامیاری گەورەبوو،
لەهەمان کاتیشدا شاعیرو مێژوونووس و وەرگێڕو رەخنەگری لێهاتووی
وێژەی کوردیش بوو ،لەماوەی ژیاندا ئەم بەرهەمانەی داناوەو بەچاپی
گەیاندوون:
کورد لەبەرەبەیانی مێژووەوەتا  1920بەزمانی عەرەبیخوالسەی مەسەلەی کورد (لەفەڕەنسیەوه) کردوویەتی بەکوردیشیعرو ئەدەبیاتی کوردی  -بەرگی یەکەم ،لە 1941و بەرگی دووەمیشلە 1956دا بەچاپ گەیاند
یاداشت (کوردستانی ئێراق و شۆڕشەکانی شێخ مەحمود)  6بەرگەوهەموویان چاپکراون
دیوانێکی شیعری بەناوی پاش تەمووزتایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە700 :

رەفیق غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060813452065078
دانیشتوویواڵتی نەرویجە .لە  23.07.1957لە شاری سلێمانی لە دایک
بووە .قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی هەر لە
سلێمانی تەواوکردووە .دواتر بەشی فەلسەفەی لە کۆلێژی ئادابی
زانکۆی بەغدا تەواوکردووە .کۆمەڵیک وتاری لە بوارەکانی فەلسەفەو
رەخنەی ئەدەبیدا باڵوکردۆتەوە .دانیشتووی واڵتی نەرویجە.
لە کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان-کنک ،ئەرکی پەیوەندیەکانی دەرەوەو
کاری دیپلۆماسی بەڕیوە ئەبات.
سەرچاوە ::تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رەفیق غەفور)
سەبارەت بە (رەفیق غەفور) لە18:54:45 2012-8-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
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 ژمارە701 :

رەفیق فەرەج مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891954
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە702 :

رەمزی فەیسەڵ عوسمان ئەحمەد  -رەمزی هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091016104792269
کاندیدی ژمارە 4
لەدایکبووی ساڵی  1974شاری موسڵ م.
خێزاندارم و باوکی پێنج مناڵم؟
دەرچووی ناوەندیم و خوێندکاری ئامادەیم.
لەساڵی  1991پەیوەندیم کردووە بە ریزەکانی (ی.ن.ک) وەکو پێشمەرگە
لە لەشکری بادینان و لە هێزی شەهید (غازی فەیسەڵ) هەرکی.
لەساڵی  2003بوم بە کارگێڕی کۆمیتە لە مەڵبەندی موێڵ.
لەساڵی  2005بوم بە ئەندام مەڵبەند.
لەساڵی  2006بوم بە لێپرسراوی کۆمیتەی سەوزی سەر بە مەڵبەندی
موێڵ.
لەکۆتایی ساڵی  2006لە دوای کردنەوەی مەڵبەندی ئاکرێ بە بڕیاری
مەکتەبی رێکخستن وەکو جێگری لێپرسراوی مەڵبەند گواسترامەوە بۆ
مەڵبەندی ئاکرێ.
لەهەڵبژاردنەکانی 2006ی ناوخۆی (ی.ن.ک) وەکو جێگری یەکەمی
لێپرسراوی مەڵبەند هەڵبژێردرامەوە.
دواتر سەرپەرشتی مەڵبەند ()19ی ئاکرێم کردووە.
لە پلنیۆمی یەکێتی دا بەشداربووم.
ئەندامی کۆنگرەی 3ی یەکێتی بووم.
دوایین پلەم بە بڕیاری سکرتێری گشتی بوم بە ئەندامی ئەنجومەنی
ناوەندی.
خاوەنی  6شەهیدم لە بنەماڵەکەم  4برام بە ناوەکانی شەهیدی
فەرماندە (غازی فەیسەڵ هەرکی).
شەهید حازم فەیسەڵ) هەرکی و شەهید (نقیب شوکت فەیسەڵ)
هەرکی و شەهید (رائید غازی فەیسەڵ) هەرکی و ئامۆزای شەهید
(فتاح رشید) هەرکی و شەهید (فرهاد رشید) هەرکی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
موسڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە703 :

رەمزی کارتاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003092220283860
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە704 :

رەمزیە عەبدولوەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=201007231036504555
بەرپرسی سەنتەری لێکۆڵینەوە و زانیارییەکانی جەندەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە705 :

رەمەزان ئویساڵ

447

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120412573312317
سەرۆکی شارەوانی شرناخ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە706 :

رەمەزان ویساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201001221314083310
سەرۆکی شارەوانی شەرناخ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە707 :

رەمەزان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032608061080055
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
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بابەتی ژمارە708 :

رەنج تاهیر عەلی ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091781
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە709 :

رەنجدەر گڕاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060221475027584
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە710 :

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 ژمارە711 :

رەهبەری سەید برایم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080711181360583
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ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە712 :

رەهیل حەسەن صبری مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791578
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە713 :

رەوشەن وەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006231513184491
لەساڵی  1972لەناوچەی (دەپێ)ی سەر بە پارێزگای ئەلعەزیزی
باکووری کوردستان لەدایکبووە 27 .ساڵە لە فەرەنسا دەژی .وەردی پاش
ئەوەی بەشی مافی تەواو کردووە ،لە پاریس نیشتەجێ بووە .رەوشەن،
ئێستا ئەندامی بارۆی مافپەروەرانی پاریسەو هاوکاتیش لەئەنستیتۆی
کوردی پاریس کار دەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👩خانمان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە714 :

رەوەز مەهدی خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=201002242043133715
•لەساڵی  1979لەهەولێر لەدایک بووە.
•دەرچووی پەیمانگای دیبلۆماسی سەر بەوەزارەتی دەرەوەی عێراقە،
ساڵی .2005
•زمانی کوردی وعەرەبی وئینگلیزی وفەرەنسی دەزانێت.
•دوو ساڵ وەکو پزیشک لەنەخوشخانەی فریاکەوتنی هەولێر خزمەتی
خەڵکی کردووە.
•ساڵی  2005وەکو دیبلۆمات لەوەزارەتی دەرەوەی عێراق ،بەتایبەتیش
لەبواری مافی مرۆڤ کاری کردووە.
•لەکۆتایی  2005تا  2009وەکو سکرتێری دووەمی نوێنەرایەتی عێراق
لەنەتەوە یەکگرتووەکان ) (UNلەشاری نیۆرک کاری کردووە بەرپرسی
بەشی مافەکانی مرۆڤ بووە.
•لەبوارەکانی مافی مرۆڤ وسیستەمی بەرێوەبردن لەنەتەوە
یەکگرتوەکان ولەکاروباری ئەنجومەنی ئاسایش وکۆمەلەی گشتی
لەنەتەوە یەکگرتووەکان شارەزایی هەیە.
•بەشداری لەداڕشتنی کۆمەڵیک پرۆژەی بڕیار لەنەتەوە یەکگرتووەکان و
دارشتنی پەیمانی نێودەولەتی کردووە سەرباری بەشداریکردن
لەپێکهێنانی ئەنجمەنی مافی مرۆڤ لەسویسرا.
•بەشداری لەچەندین کۆڕ و سیمیناری نێودەولەتی تایبەت بەمافەکانی
مرۆڤ وخولی فێرکاری دەربارەی کێشە نێودەولەتییەکان وەکو خولی
پەیماتگای کازینی سویسری وپەیمانگەی یونیتاری لەنیۆرک کردووە.
کاندیدی پارتی بۆ لیسی هاوپەیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی
پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی قەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە715 :
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رەوەند سابیر عەبدولقادر حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091784
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە716 :

زاخۆ زاگرۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082610525069966
بەڕێوەبەری کۆما ژنێن بڵندی ئازاد (کەژەبە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە717 :

زارا تەیموری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031815024468362
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زارا تەیمووری ،وەک یەکەم کوردی ساڵ لە واڵتی فینالند هەڵبژێردرا.
خەاڵتی کوردی ساڵ لە ئاهەنگی نەورۆز لە شاری تورکۆ رۆژی -3-14
 2015بە زارا تەیمووری بەخشرا .ناوبراو لە ساڵی 2015دا بە پلەی
هەرەباش بڕوانامەی کارناسی بااڵی (ماجیستێری) بیرکاری لە زانکۆی
هێلسینکی فینالند بەدەستی هێنا .لە رۆژی هاتنی بۆ فینالند زارا
تەیمووری لە هەموو تەمەنی خوێندنی خۆیدا ،فێرکارێکی چاالک و
بەرپرس بووە و بۆیە لەو ماوەیەدا چەندین جار لە الیەن فێرگەی دوای
ناوەندی و زانکۆی ئالتۆ خەاڵت کراوە.
زارا تەیمووری لە دایکبووی کەمپی پەنابەری ئەڵتاش لە عێراقە .بنەماڵەی
زارا لە بەر زوڵم و ستەمی حکوومەتی ئێران ،دوای هێرشی کۆماری
ئیسالمی بۆ سەر کوردستان پەریوەی باشووری کوردستان دەبن و
لەوێوە حکوومەتی سەدام بنەماڵەی زارا وێرای چل هەزار کوردی دیکە
دەگوازرێتەوە بۆ کەمپی ئەڵتاش لە باشووری بەغدا .تەیمووری لە
هەلومەرجێکی زۆر سەختی ئوردووگای پەنابەری لەدایک بووە و لە
تەمەنی  10ساڵیەوە هاتووە فینالند.
زۆر جار باوە دەوترێت کە پێشینەی باوک و دایکی مناڵ شوێندانەرە
لەسەر دوارۆژی منااڵنیش .پێشینەی سەخت و ئەستەمی بنەماڵەی زارا
پێچەوانەی ئەوە نیشان دەدات .زارا تەیمووری بە کار و چاالکی و بڕیاری
خۆی لە مەڕ تێپەرکردنی هەموو ئاستەکانی خوێندن ،توانی لە ماوەیەکی
کورت دا یەکێک لە ئەستەم ترین بوارەکانی زانستی تێپەربکات و ببێتە
نموونەیەک لە سەرکەوتوویی و چاالکی لە پێناو ئامانج نەتەنیا لە ناو
گەنجانی کورد بەڵکوو لە ناو گەنجانی فینالندیش دا.
زارا تەیمووری ئەندامی کۆمەڵەی خوێندکاران و الوانی کوردستانە و
یەکێک لە چاالکانی دەستەی دامەزرێنەری فیدراسیۆنی کۆمەڵە
کوردیەکان بووە.
بە خەاڵتی کوردی ساڵ ،ئامانجی فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردیەکان
هاندانی کوردەکانی دانیشتووی فینالندە ،بۆ جێگرتن و بەدەستهێنانی
سەرکەوتن لە نیشتیمانی نوێیاندا .دەستەی بەرێوەبەری فیدراسیۆنی
کۆمەڵە کوردیەکان سوپاسی هەموو ئەوانە دەکا کە خۆیان وەک بەربژێری
کوردی ساڵ ناونووس کردووە و بەو هیوایە لە سااڵنی داهاتوودا نموونەی
زۆرتر ببیندرێت.
دەستەی بەرێوەبەری فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردیەکان لە فینالند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەهرەمەند
جۆری کەس:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە718 :

زاگرۆس خوسرەوی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112521054110873
ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەلەی شۆڕشگێڕی زەحمەیکێشانی
کوردستانی ئێران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە719 :

زاگرۆس هیوا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805015808125042
ئەندامی لیژنەی پەیوەندیەکانی کۆما جڤاکێن کوردستان (کەجەکە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە720 :

زانا حاجی بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161036269517
چاالکی بزووتنەوەی گۆڕان لە بەریتانیا .لە رێکەوتی  2010/9/12پاش ئامادەبوونی لە
کۆبونەوەیەکی گۆڕانخوازان لە شاری بەرلینی ئەڵمانیا و لەکاتی گەڕانەوەی بۆ بەریتانیا ،لەواڵتی
بەلجیکا بەڕوداوێکی دڵتەزێنی هاتووچۆ گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:

👨پیاوان
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە721 :

زانا حەسەن حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303492263
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە722 :

زانا عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171614561307
لە دایکبووی  1975و هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە ماتماتیک ،پێشتر ئەندامی سکرتاریەتی
کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان بووە ،دامەزرێنەری رێکخراوی سۆڵیدارێتی خوێندکاران بووە بە
هاوبەشی لەگەڵ هەڵۆی ئیبراهیم ئەحمەد ،تا ئێستاش بەڕێوەبەری هەمان رێکخراوە و لە
هەمانکاتدا ،وتەبێژی پارتی پێشکەوتنی کوردستانە ،کە هەڵۆ ئیبراهیم ئەحمەد سەرۆکایەتی
دەکات و تا ئێستا مۆڵەتی کارکردنیان نیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە723 :

زانا مستەفا اغا (زانا عوزیری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991508
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کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە724 :

زانا موعینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300391375548
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە725 :

زانا نیازی تاهیر ال موال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191448
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە726 :

زاهید مەحمود ئیمام قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022316075380619
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ساڵی  1949لە گوندی زیۆمەری ناوچەی قەرەداخ لەدایکبووە ،بەهۆی
ئەوەی باوکی پۆلیس بووە ،بنەماڵەکەی چەندین شارو ناچەی کوردستان
گەڕان و تێیدا بۆ ماوەیەک نیشتەجێ بوون .منداڵ بووە ماڵیان چووەتە
شاری موسڵ ودواتر بۆ بەغدا،لەبەغداوە بۆ پێنجوین چوارتاو قەرەداخ.
دواجار لەساڵی  1955چوونە شاری سلێمانی و لەگەڕەکی (خەبات)
نیشتەجێ بوون تا ئێستا 48ساڵە لەو گەڕەکە ماونەتەوە.
ئاستی خوێندنی زاهید تا پۆلی شەشی سەرەتاییە ،ساڵی 1962
دەبێتە پێشمەرگەی (شۆڕشی ئەیلول) پێشمەرگایەتییەکەی درێژە
دەکێشێ تا 1970دوو ساڵ دواتر بووەتە کارمەندی (کارگەی شەکر
لەسلێمانی) حەوت ساڵ لەگارکەی شەکر دەمێنێتەوە تا ئەوکاتەی
دەچێتە خزمەتی سەربازیی لەسوپای عێراقدا ،دوو ساڵ سەرباز دەبێ
لەبێ بەختی ئەو شەڕی ئێران عێراق هەاڵیساو هەرزوو ئەو بوو بەدیلی
شەڕەکەو خرایە زیندان لەئێران.
زاهید لەدوای راپەڕین بووەتە ئەندامی (یەکێتی نیشتمانی کوردستان)
لەڕێکخستنەکانی ئەو حیزبەدا بەردەوام بووە تا ساڵی  1995دەڵێ لەبەر
ئەوەی هەستی بەناعەدالەتی و پەراوێزخستن کردووە وازی لەیەکێتی
هێناوەو پەیوەندیی کردووە بە (پەکەکە)ــەوە.
قۆناغی زۆر گۆڕاوی ژیانی زاهید لەدوای خۆپیشاندانەکانی (17ی
شوبات )2011لەشاری سلێمانی بوو ،دوای ئەوەی کوڕی ئەو (سورکێو)
یەکێکە لەقوربانییەکانی خۆپیشاندانەکان بوو ئیتر بەتەواوی دەبێتە
کەسێکی بەرچاوو لەقۆناغی کۆمەاڵیەتی بوونەوە ،دەچێتە قۆناغی
کۆمەڵی مەدەنی .رەنگە کارێکی دژواربێ کەسێکی گەورەبوو لەگەڵ داب
و نەریتە خێڵەکی و کۆمەاڵیەتییەکان ببێتە پێشەنگی گردبوونەوەی
گەنجان و لەپێش ئەوانەوە دروشم بدات.
سەرچاوە :جوانڕۆ محەمەد  -ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە727 :

زرار جۆاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122815370119141

458

جێگری سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندیی یەکێتی نیشتمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە728 :

زرار حسین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091978
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە729 :

زرار سڵێمان بەگ دەرگەڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081511555360679
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە730 :

زوبێر عومەر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241340061894
ساڵی لەدایکبوون1976 :
دەرچووی :کۆلیژی یاسا بەشی یاسا زانکۆی سەاڵحەددین
دانیشتووی :هەولێر
کار :بەرپرسی هەرێمی هەولێریYNDK
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە731 :

زوڵفا مەحمود عەبدوڵاڵ کوێخا مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891764
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە732 :

زیاد ئەحمەد دەلۆیی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013010519585674710
ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای دیالە لەسەر لیستی هاوپەیمانی
کوردستان (یەکگرتووی ئیسالمی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە733 :

زیاد حسین عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291532
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە734 :

زیاد گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050210532576040
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

شارەکان:

♖هەولێر

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە735 :

زید سەعید شێخە تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591727
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە736 :

زیالن تانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092415241177625
هاوسەرۆکی کۆدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە737 :

زینب مەحمود سعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092218
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە738 :

زیکرا رەشید حەمید وەلی زەهاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211539533605
تأریخ ومحل المیالد  /بەغداد 1963
المهنة حالیة /موظفة فی قسم المشاریع واالعمار فی وزارة العمل
والشؤون االجتماعیة و منتســـبة الی مجلس النواب العراقی ومنســــقة
مع ) (USAIDشـــــرکة ) (AECAMالوکالة االمریکیة المتحدة الدولیة فی
بەغداد
التحصیل الدراسی  /معهد علوم حاسبات  /معهد البریطانی
نشاطات /شارکت فی مهارات التطویر والتدریب البرلمانی فی مجلس
النواب العراقی و الهدف منها تدریب موظفی مجلس النواب مع تطویر
وتدریب االعضا و من کافة الکتل السیاسیة واللجان التابعة الی مجلس
النواب کما شارکت فی ورش عمل مع خبرا و أجانب من کافة الدول لکی
یطرحوا استفسارات وأعطا و المهارات الی منظمات المجتمع المدنی
وکذلک لکی یتساوی کل منهم فی توزیع المنح للمنکوبین بین
والمتضرریین وایضاً ساهمت فی ورش عمل خارج العراق حول کیفیة حفظ
السالم بین الدیانات والطوائف داخل العراق واحترام کل فرد من حیث
الرأی المطروح والمناقشات البناءة حتی نتوصل الی حل سلمی یعم
المجتمع لدیها شهادة تؤید بانی قد اکملت دورة الوکالة االمریکیة للتنمیة
الدولیة بنجاح وبدرجة و شهادة مشارکة فی برنامج المجتمکع المدنی
العالاقی فی مجال مکافحة الفساد االداری وکانت من قبل منظمة
التعاون العراقیة الخلیجیة الخیریة و تجید اللغات الکوردیة  /العربیة /
الترکیة و االنکلیزیة.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دیالە بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە739 :

زەهرا جەعفەری
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http://www.kurdipedia.org/?q=201001091205463169
دوای پێنج مانگ لەدەستگیر کردنی بەتۆمەتی کارکردن بۆ پارتێکی سیاسیی کوردی ،رۆژی -01-08
 2010لە زیندانی ورمێ بەشێوەیەکی گوماناوی گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی ئەشکەنجە
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە740 :

زەکی بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083015301460823
یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی هێڤیی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە741 :

زەکەریا یاپیجی ئۆغڵو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030416574684851
سەرۆکی پارتی دۆزی ئازاد  HudaParلە باکووری کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە742 :

زەینەب بایەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112022023769047
چاالکی مافەکانی مرۆڤ و مافی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە743 :

زەینەب جەاللیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272353062710
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە744 :

زەینەب گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020310015918726
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە745 :

ژوان نوری سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791937
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە746 :

ژیان شیخە حەسەن.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192025
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە747 :

ژیان محەمەد عەزیز مەعروف داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230915483695
لەساڵی  1973لەدایکبووە.
لەساڵی  1996کۆلێژی زمان بەشی ئینگلیزی (زانکۆی بەغدا)م
تەواوکردووە.
ئێستا مامۆستای ناوەندییە ،چوار زمانی وەک (کوردی ،عەرەبی،
تورکمانی ،ئینگلیزی) دەزانێت.
لەخەباتی رزگاری گەلەکەماندا رۆڵی بەرچاویان هەبووەو بەشداریان
لەشۆڕشدا کردووە ،لەوپێناوەشدا دوو مامی شەهیدی جینۆسایدی
(ئەنفال)ن.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سەاڵحەدین -
تکریت بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە748 :

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 ژمارە749 :
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ژین نوری ئیسماعیل ساڵح نانەکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212235273653
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون :هەولێر 1978/9/1
پیشە :لێکۆڵەوەری دادی لەئەنجومەنی شورای هەرێم.
ساڵی  1990-1989بڕوانامەی شەشەمی سەرەتایی لەقوتابخانەیگوڵستانی کچان لەهەولێر بەدەستهێناوە.
ساڵی  1996-1995بڕوانامەی شەشەمی ناوەندیی لەدواناوەندییئیسالمی کچان لەهەولێر بەدەستهێناوە.
ساڵی  1998لەکۆلێجی یاسا لەزانکۆی سلێمانی وەک خوێندکاروەرگیراوە.
ساڵی  2002-2001بڕوانامەی بەکالۆریۆس لەیاسا لەزانکۆی سلێمانیپێبەخشرا.
وەک لێکۆڵەرەوەی دادی لەدادگای نەوجەوانان لەسلێمانی دامەزراوەساڵی .2002
ساڵی  2004راژەکەی گواستراوەتەوە بۆ دادگای کۆیە.ساڵی  2009پاش دامەزراندنی ئەنجومەنی شورای هەرێم لەهەولێرراژەی خزمەتی گواستراوەتەوە وەک لێکۆڵەرەوەی دادی لەئەنجومەنی
ناوبراو کاردەکات.
بواری رۆشنبیری :بەشداری چەندین کۆڕو سیمیناری تایبەتی بەژنان و
مافی مرۆڤی کردووە.
بواری سیاسی :کچی شەهید نوری نانەکەلیە و ئەلف و بێی سیاسەت
لە باوکی رەحمەتیەوە فێربووەو هەردەم الیەنگری بەهێزی یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان بووە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای هەولێر بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە750 :

ژینۆ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061520233876699
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کاندیدی دەرچووی یەکێتی بۆ ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لە ساڵی
2014دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە751 :

سابیر مەولود ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691472
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە752 :

سابیر کۆکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171055084414
سەرۆکی کۆمیتەی ریفراندۆم بۆ کورستان لە ئەوروپا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە753 :

سادق ئەحمەد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162233493480
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1962 /هەولێر گوندی رۆستێ
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /زمان و ئەدەب
کاری ئێستا /پسپۆڕ لە وەزارەتی پەروەردە
چاالکی/بەشداری لە چەندین و خول و ۆرک شۆپ کردووە لە ناوەوە و
دەرەوەی واڵت و سەرپەرشتی زانستی و بەشداریکردن لە ئامادەکردن و
دانانو بژارکردنی کتێبەکانی بابەتی زمانی کوردی و پێداچونەوەی
زمانەوانی بە ژمارەیەک پەرتووکی کۆمەالیەتی و زانستی و پیشەیی.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە754 :

سازان ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121413574563296
چاالکی م .ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە755 :

سازگار دڵشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052415451376453
کاندیدی دەرچووی ژمارە 17ی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە لیستی یەکێتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە756 :

سازگار مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20140418152614100428
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە757 :

ساسان عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051720400858030
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ساڵی  1970لە شارۆچکەی کۆیە لەدایکبووە و خوێندنی سەرەتایی و
ئامادەیی لە کۆیە تەواوکردووە ،دەرچووی بەشی مەدەنی کۆلێژی
ئەندازیاری زانکۆی سەاڵحەددینە ،ماستەرەکەی لەبەڕێوەبردنی کارە لە
زانکۆی فەڕەنسی لوبنانی.
لە ساڵی  1991پەیوەندی بە یەکێتی قوتابیان و الوانی دیموکراتی
کورستانەوە کردووە ،پاشانیش پلەکانی رێکخراوەیی لەو رێکخراوەدا
بڕیوە ،ساڵی  1993بووەتە سکرتێری یەکێتی قوتابیان ،ساڵی 1998
بووەتە کاڕگێری لقی دوو ،ساڵی  2005بووەتە بەرپرسی پاراستنی
هەولێر لە ئاژانسی پاراستنی هەرێمی کوردستان ،لە کۆنگرەی 13ی
حزبەکەشیدا بووەتە ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی و ئێستاش
یەکێکە لەبەرپرسانی دەستەی رێکخراوە جەماوەری و پیشەییەکانی
پارتی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە758 :

ساعید وەتەندووست
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121153852444
خەڵکی شاری سنەیه
دەرچووی زانکۆی فەننیی تاران لەبواری موهەندیسی راەو ساختمان
یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەیه
یەکێک لە دامەزرێنەرانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێرانه
ئێستا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی سازمانی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران (کۆمەڵه)یه
ماوەیەکی درێژ نوێنەری کۆمەڵە بووە لە دەرەوەی واڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە759 :

ساالر ئیسماعیل مەحمود  -ساالر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200911271517182683
لەدایکبووی  1978/8/14لە کەرکوک ،دەرچووی کۆلێژی یاسا ،2002-2001
لە چەندین بواری سیاسی و ئیداری و رێکخراوەیی کاریکردووە .
ئەندامی یەکێتی مافپەروەران و سەندیکای پارێزەران -هەرێمی
کوردستان .
ماوەیەک راوێژکاری یاسایی لە نوسینگەی باکوری کەرکوک کاریکردووە بۆ
چارەسەرکردنی کێشەی زەوی و زاری داگیرکەرەکان لەگەڵ هێزی
هاوپەیمانان کە پارێزگای کەرکوک دابەشکرابوو بۆ دوو نوسینگە .
لە  2004/4/15ەوە کاریکردووە لە دەستەی سکااڵی موڵکداری عیراقی
(منازعات ملکیە) وەکو راوێژکاری یاسایی ،دواتر لەسەر هەڵوێستی
کوردایەتی لەنوسینگەکە دوورخراوەتەوە لەڕۆژی  2005/11/30دا بەهۆی
بەرەنگاربوونەوەی بڕیارەکانی بەغدا کە رێگربووە بۆ گەڕاندنەوەی
جوتیارانی کورد بۆ سەر زێدی باو و باپیرانیان بەهۆی سیاسەتی پاکتاوی
رەگەزی .
ئێستاش لێپرسراوی کۆمیتەی  1ی رێکخستنی (ی.ن.ک) ی دوزە .
دووجار دەستگیرکراوە لەالیەن رژێمی بەعسی رووخاو لەژیانی خوێندندا .
بەپرۆسەیەکی راپرسی جەماوەری بووە بە کاندیدی لیستی کوردستانی
پارێزگاری کەرکوک .
ئەندامی دوو پلینۆمی (ی.ن.ک) بووە .
ئەندامی کۆنگرەی نیشتمانی لەپێناو سەروەریی و دیموکراسی (المؤتمر
الوطنی للسیادة و الدیمقراطیة) بەسەرپەرشتی  UNبەمەبەستی
گواستنەوەی دەسەاڵت لەهێزی هاوپەیمانانەوە بۆ عیراقییەکان .
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای کەرکوک بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە760 :

ساالر بابەشێخ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012080922400067501
ساالر بابەشێخ عارف (حسامی نەقشبەندی)
ناو :ساالر
ناوی باوک :بابەشێخ
ناوی باپیر :عارف
لەقەب :حسامی نەقشبەندی
رۆژی لەدایکبوون1346/10/29 :ی هەتاوی بەرامبەر بە  1968/1/19ی
زایینی
شوێنی لەدایکبوون :مەریوان  -رۆژهەاڵتی کوردستان
خوێندنی سەرەتاییم لە شاری تەورێز (تبریز) پارێزگاری ئازەربایجانی
رۆژئاوای ئێران تەواو کردووە .قۆناغی دواناوەندی لە شاری سەقز و هەر
لە زیندانی ناوەنديی سەقز کە بە تۆمەتی سیاسی زیندانی کرابووم،
بڕوانامەی دیپلۆمی کارەبا (فنی مهارتی برق ساختمان)م وەرگرتووە.
لە ساڵی  1988تێکەڵ بە خەباتی نهێنی و شاراوەی سیاسی بووم.
ساڵی  1991لە بونیادنەرانی (پارتی یەکگرتووی کوردستان – ئێران) بووم
کە لە 1370/9/21ی هەتاوی ( )1991دامەزرا.
سااڵنی 1991تا  2001سەرنووسەری ئۆرگانی (هاواری گەل)ی پارتی
یەکگرتووی کوردستان – ئێران بووم .لە کۆنفرانسی سێهەم وەک
بەرپرسی شورای رێبەری ئەو پارتە هەڵبژێردرام و لە ساڵی  2001تێکەڵ
بە (یەکێتی شۆڕشگێرانی کوردستان)ی ئەو کات و (پارتی ئازادیی
کوردستان) pakی ئێستا بووين .لە کۆنگرەی یەکەم وەک ئەندامی
مەجلیسی گشتی هەڵبژێردرام .لەو ماوەیەدا کاری راگەیاندنم لە ئەستۆ
بووە و لە ساڵی  2003بەوالوە لە دەرەوەی حزب بە کاری رۆژنامەوانی
سەرقاڵ بووم.
لە هەفتەنامەی (میدیا) تا ساڵی  2005ئەندامی دەستەی نووسەران
بووم .ساڵێک دواتر لە رۆژنامەی کوردستان راپۆرت لە ژماری سفر تا
داخستنی کە ژمارەی()755مان دەرکرد ،بۆ ماوەی یەکساڵ بەرپرسی
بەشی کۆمەاڵیەتی بووم ،زیاتر لە دووساڵ بەرپرسی بەشی هەواڵ و
سیاسەت بووم ،دواتر بەڕێوەبەری نووسین و جێگری سەرنووسەری
هەمان رۆژنامە بووم کە لە هەفتەدا پێنج ژمارەی دەردەچوو.
ساڵی  2005یەکێک لە ئەندامانی رێپێدراوی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی
کوردستان بۆ چاودێری رۆژنامەوانی لە هەڵبژاردنەکانی هەرێمی
کوردستان بووم .زیاتر لە  10ساڵە ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی
کوردستان و ئەندامی نێودەوڵەتی رۆژنامەوانیم .سەدان نووسین و کاری
مەیدانیشم لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی هەرێمی کوردستان و ماڵپەڕی رادیۆ
دەنگی کوردی لە ئەمریکا باڵو کراوەتەوە.
بۆ ماوەی زیاتر لە چوارساڵ لە رۆژنامەی میدیا بەڕێوەبەری نووسین بووم.
لە هەفتەنامەی سڤیل بۆ ماوەی چەند مانگ کە بەڕێوەبەری نووسینیان
نەبوو ،وەک ئیدیتۆر بە فەرمی کارم کردووە .ئێستا لە گۆڤاری گواڵن لە
بەشی زمانەوانی کار دەکەم.
لە زمانەکانی فارسی و کوردی (زۆر باش) و لە زمانی تورکی ئازەری
(باش) و لە زمانەکانی عەربی و ئنگلیسی باش نیم.
لە سەرەتای ساڵی  2013بە هۆی پاراستنی بێالیەنی پیشەیی و بە
مەبەستی خۆتەرخانکردن بۆ پیشەی پیرۆزی رۆژنامەگەری بە شێوەیەکی
پڕۆفیشناڵ ،بە فەرمی وازهێنانم لە ئەندامەتی و سەرکردایەتی پارتی
ئازادیی کوردستان راگەیاندووە.
ئیمەیلەکانم:
salar_hisami@yahoo.com
hawxem@yahoo.com
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hawxem@gmail.com
ژمارەی مۆبایل:
009647504885697
009647605020970
فەیسبووک بەم نیشانییانە:
https://www.facebook.com/salar.hisami?reftn_tnmn
https://www.facebook.com/groups/219042131599485
https://www.facebook.com/pages/d8b3d8a7d984d8a7d8b1d8a8d8a7d8a8d8a7d8b4db8ed8ae/132547940177794
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(salar hisami
سەبارەت بە (ساالر بابەشێخ) لە10:10:04 2015-6-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مەدەنی
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە761 :

ساالر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022710351931832
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە762 :

ساالر سرور عەبدوڵاڵ کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291995
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە763 :

ساالر عوسمان حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991507
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە764 :

ساالر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042114095675908
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە765 :

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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
چاالکی کلتووری
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە766 :

سالم سابیر مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052026303102
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بەرپرسی رێکخستنەکانی (ی.ق.ک) بووە لە سااڵنی شەستەکان لە
شاری موسڵ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە767 :

سامان ابوبکر ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892194
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە768 :

سامان شکور ئەحمەد ئەمین زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230921243699
1ساڵی  1975لە شاری دووز لە دایکبووە.2قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی (بەشیزانستی) لەهەمان شار تەواو کردووە.
3دەرچووی پەیمانگای پزیشکی بااڵ لەبەغدا ساڵی .1995-19944دەرچووی کۆلێژی یاسا لەزانکۆی کەرکوک ساڵی 1995-19945لەبەرواری  1996/3/31لە ئۆفیسی تەندروستی بەغدا دامەزراوە،بەفەرمانبەری بەشی یاریدەدەرێتی پزیشکی لە یەکێک
لەنەخۆشخانەکانی بەغدا بە لێپرسراوی بەشی نەشتەرگەری لەهەمان
نەخۆشخانە کاری کردووە.
6لەبەرواری  1997/3/31بڕیاری گواستنەوەی دەرچووە بۆ ئۆفیسیتەندروستی پارێزگای (سەاڵحەدین) و دەستبەکار بووە لەبەشی
خەزێنەی دەرمان و پێداویستی پزیشکی ،لەهەمانکاتدا بەفەرمانبەری
(ئەمین مەخزەن) دەرمان و نەخۆشی درێژخایەن لە ئۆفیسی (عیادات
الشعبیە) کاری کردووە.
7-لەبەرواری  2008-10-5جارێکیتر بڕیاری گواستنەوەی دەرچووە بۆ
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کەرتی دووز لەبەشی خەزێنەی دەرمان و پێداویستی پزیشکی هەتا
ئێستاش فەرمانبەرە لەو بەشە.
8خێزاندارە و دوو منداڵی هەیە.9بەدرێژایی ژیانی خوێندن و فەرمانبەری بیرۆکەی حزبی بەعسیلەناوچووی پەسەند نەکردووە ،سەرەڕای ئەو هەموو گوشارە کە لەماوەی
ژیانی خوێندن و فەرمانبەریدا لەسەری بووە ،بێالیەنی خۆی راگرتووە.
ئێستاش ئەندامێکە لە رێکخستنەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و
کاندیدی لیستی هاوپەیمانی کوردستانە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سەاڵحەدین -
تکریت بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە769 :

سامان عالءالدین نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392255
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە770 :

سامان مەحمودیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300391375550
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە771 :

سامان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914494060807
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە772 :

سامی شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110151318247
ناوی تەواوی (سامی فەتاح عەبدوللەتیف)ە.
لەساڵی  1950لەهەولێر لەدایکبووە.
لەنێوان سااڵنی ( )2006-2004وەزیری رۆشەنبیری بووەلەحکومەتی
هەرێم.
ماستەری هەیەلەمێژووی ئاینەکانی رۆژهەاڵـی ناوەراست لەزانکۆی
لەندەن.
لەرۆژنامەی ئەلحەیاتی لەندەنی و ئەلغەدی ئوردونی شت دەنووسێت.
رۆژی  2010-11-11لە هەولێر بە نەخۆشیی دڵ کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
پەڕڵەمانتار
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە773 :

سامی عەبدولڕەحمان شنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040014072410
ئەندامی مەکتەب سیاسیی پارتی بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پارتی گەلی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♕وەزیر
چاالکی سیاسی
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە774 :

ساهین کارائاساڵن ،لە شاری الیمێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093012100632
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە775 :

ساکار ئیسماعیل مەحمود
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591922
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە776 :

ساکار ارسالن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991967
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە777 :

ساکار جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918540322106
چاالک لەبواری کەلتوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە778 :

ساکار رەئوف بێگەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181213103504
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1970 /سلێمانی
بڕوانامە /بەکالۆریۆس ئینگلیزی
پسپۆڕی /بواری پەرەوەردەو فێرکردن
کاری ئێستا /کارمەندی دەزگای چاپو پەخشی سەردەم
باڵوکراوەو نووسین /وەرگێڕانی بابەتی ئەدەبی بۆ گۆڤاری سەردەم.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە779 :

ساکینە چانسز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011014524774786
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری پارتی کرێکارانی کوردستان لەساڵی
 1957لەشاری دێرسیم لەدایکبووە .لەدوای کودەتا سەربازیەکەی تورکیا
لە  ١٢ئاداری ساڵی 1971دەچێتە ریزی تەڤگەری گەنجانی شۆڕشگێڕ.
پاشان لەناو ریزی شۆڕشگێڕانی کورددا دەمێنێتەوە.
ساکینە جانسز لەو کاتەدا لەناو گروپی ئاپۆچیاندا درێژە بەخەبات دەدات
کە لەشۆڕشگێڕانی کوردستانیو تورک پێکهاتبونو لەالیەن رێبەری
بەندکراوی پەکەکە عەبدوڵاڵ ئۆجاالنەوە سەرۆکایەتی دەکرا.
پاشان لەشاری ئەلعەزیز لەدژی "چەتەکانی" ئەو شارە چاالکانە
تێدەکۆشێت ،لەوێ لەگەڕەکەکانی (فەوزی چاکماک ،یڵماز باغڵەر) کە
زۆربەی کوردی عەلەوین خەبات دەکاتو گرنگی نەتەوەیی کورد بەبنەما
دەگرێتو رۆڵێکی چاالکانەی دەبێت لەرێکخستنکردنی الوانی کورددا.
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ساکینە جانسز لەساڵی 1978دا خەباتی رێکخستنی گەنجان
بەڕێوەدەبات .لەشاری دێرسیمو دەوروبەری بەشداری خەباتی رێکخستن
دەکات .هاوکات لەدامەزراندنی پارتی کرێکارانی کوردستان  PKKدا وەکو
شۆڕشگێڕێکی ئاکتیڤو پڕۆفسیۆناڵ ئەرکەکانی رادەپەڕێنێت .
ژنە شۆڕشگێڕی کورد ساکینە جانسیز لە  27تشرینی دووەمی ساڵی
 1978دا بەشداری یەکەمین کۆنگرەی دامەزراندنی پاری کرێکارانی
کوردستان  PKKدەبێتو لەساڵی  1979دا لەشاری ئەلعەزیز دەچێت ریزی
هەڤاڵەکانیەوە.
لەکودەتای  ١٢ئەیلولی ساڵی 1980دا لەزیندانی ئامەد لەدژی هەموو
ئەشکەنجەو گوشارەکانی ناو زیندان سازش لەناسنامەی ئاپۆچێتیو PKK
بوونی خۆی ناکات .لەبەندیخانەکانی ئەلعەزیز ،مااڵتیا ،ئامەد ،بورسا،
چەناککه ،ماوەیەکی زۆر دەمێنێتەوەو لەساڵی 1991دا لەزیندان ئازاد
دەکرێت.
پاش ئەوە بەشێوەیەکی چاالک بەشداری ریزی تێکۆشەرانی کورد دەبێت.
دەچێتە ئەکادیمای مەعسوم کۆرکمازو پەروەردەی ئایدۆلۆژیو سەربازی
دەبینێت کە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی PKKەوە سەرپەرشتی دەکرێت .هەر
لەوێ بەشداری یەکەمین کۆنفرانسی زیندانیانی سیاسی دەبێت.
ماوەیەک لەفەڵەستین ،سوریاو رۆژئاوای کوردستان دەمێنێتەوە .پاشان
دەچێتە چیاکانی کوردستانو بەشداری تێکۆشینی گەریالیەتی دەبێتو
لەکۆنگرەو کۆنفرانسی تەڤگەری گەنجانو PKKدا بەشدار دەبێتو دواتر
دەچێتە ئەوروپاو کارو خەباتی رێکخستنی لەواڵتانی ئەوروپا بەڕێوە دەبات.
ژنە تێکۆشەری خەباتی ئازادیخوازی ژنانی کوردو ئەندامی دەستەی
دامەزرێنەری  PKKساکینە جانسز لەگەڵ دوو هەڤاڵیدا بەناوەکانی (فیدان
دۆغانو لەیال سۆیلەمەز) لە 9ی ساڵی  2013لەپاریس لەئەنجامی
هێرشێکی چەکداریدا کوژران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە780 :

ساڵح بەشار ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191528
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە781 :

ساڵح حەیدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122117084787136
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە782 :

ساڵح رەحمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301310019270
بەهاری ساڵی  1971لەشارۆچکەی پێنجوێن ( 95کیلۆمەتر)ی باکوری
خۆرهەاڵتی پارێزگای سلێمانی – هەرێمی کوردستانی عێراق لەدایک
بووە.
دەرچووی پەیمانگەی مامۆستایانی چەمچەماڵە – بەشی ئینگلیزی،
لەمنداڵییەوە خولیای خوێندنەوەو نوسینە ،لەنەوەدەکاندا لەبواری نواندنو
شانۆدا کاری کردووە ،لەدوای ساڵی  2000ەوە لەبواری راگەیاندندا وەکو
رۆژنامەنووسو نووسەر کار دەکات ،هەروەها لەگەڵ رێکخراوەکانی
کۆمەڵەی مەدەنی وەکو هەڵسوڕاوێکی بواری مافەکانی مرۆڤو ژن کار
دەکات.
بەشداریی لەچەندین خولو ۆرک شۆپدا کردووە ،کە لەالیەن رێکخراوە
ناوخۆییو نێودەوڵەتییەکانەوە ئەنجام دراون ،چەندین راپۆرتی شیکاریو
نوسینو چاوپێکەوتنی سیاسیو ژینگەییو کۆمەاڵیەتیو ئابووریو مافەکانی
مرۆڤی لەرۆژنامەو ماڵپەڕەکاندا باڵوکردووەتەوە.
بەشداریی لەدروستکردنی چەند دامەزراوەیەکی راگەیاندندا کردووە وەکو
(رۆژنامە ،رادیۆ ،ماڵپەڕ) ،لەچەند رۆژنامەیەکی کوردیدا لەبەشی هەواڵو
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سیاسەت کاریکردووە ،وەکو (ئاسۆو رۆژنامە) ،لەرۆژنامەکانی (ئاوێنە ،ئااڵو
ژیانەوە)ش وەکو وەرگێڕو هاوکار کاری کردووە ،لەچەند رادیۆیەکیشدا وەکو
وەرگێڕو هەواڵسازو ئامادەکارو پێشکەشکاری بەرنامە کاری کردووە (نەوا،
ناوخۆ ،چەمچەماڵو هانا) ،بێجگە لەوەش لەچەند ماڵپەڕێکدا کاری کردووە،
وەکو (سبەی ،ئاژانسی هەواڵی ناوخۆ ،پێنجوێن).
بێجگە لەزمانی دایک کە زمانی کوردییە ،زمانی عەرەبی بەباشی
دەزانێت و وەکو وەرگێڕ لەو بوارەدا کار دەکات ،ئەندامی سەندیکای
رۆژنامەنووسانی کوردستانو چەند رێکخراوێکی بواری مافەکانی مرۆڤە.
خێزاندارەو باوکی چوار منداڵە بەناوەکانی (سەرهەنگ ،پێشڕەو،
سەنگەرو میران).
خاوەنی کتێبێکە بەناوی (پەرلەمانتارانی کورد لەبەغدا)......ئێستا کاری
نوسین و وەرگێڕان دەکات و سەرقاڵی نوسینی کتێبێکی نوێیه.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(salih rahman
سەبارەت بە (ساڵح رەحمان محەمەد) لە12:18:30 2010-9-9 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (saharسەبارەت بە
(ساڵح رەحمان محەمەد) لە8:56:01 2012-8-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی مافی مرۆڤ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە783 :

ساڵح عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080900185849469
ساڵح عەلی ،لەدایکبووی ساڵی  1973بوو ،بەڕێوەبەری تەلەفزیۆنی
ناوخۆیی ئازادی لە گەرمیان و پێشتریش کارگێڕی محەلی حزبی شیوعی
گەرمیان بوو .ئێوارەی  2014-08-08بە جەڵتەی دڵ کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-08-09 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە784 :

ساڵح فەقێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591460
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە785 :

ساڵح محەمەد قادر حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391807
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە786 :

ساڵح محەمەد موسلیم  -ئەبو واڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120612120863119
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سەرۆکی پارتی یەکێتی دیموکراتیک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە787 :

ساڵح مستەفا عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591556
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە788 :

ساڵح موسلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080811155085823
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە789 :

ساڵح مەحمود عەلی  -ساڵح هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022110020464271
لەدایکبوون -1963 :سیدەکان  -سۆران خوێندن :دەرچووی ئامادەیی لە
ئێران .باری خێزانی :خێزاندار ژیانی سیاسی & :کوڕی پێشمەرگەیەکی
شۆڕشی ئەیلوولە & .ساڵی  :1975لەگەڵ بنەماڵەی ئاوارەی ئێران بووە .
&ساڵی  :1980بووە بە ئەندامی (پ.د.ک & )ساڵی  :1983کارگێڕو
پاشان بەرپرسی رێکخراوی پارێزگای یەزدی ئێران بووە(.ئەندامی لقی ). 8
&ساڵی  :1993بووە بە بەرپرسی لقی ئاوارەی الوان قوتابیان & .ساڵی
 :1998بووە بە کارگێری سکرتاریەتی الوان & .ساڵی  :2001لە خولی
12ی پەیمانگای کادیران کە خولێکی تایبەت بوو ،بە پلەی زۆر باش
دەرچووە & .ساڵی  :2004بووە بە ئەندامی مەکتەبی ناوەندی دیراسات .
&ساڵی  :2005بووە بە ئەندامی دەزگای گشتی هەڵبژاردن & .ساڵی
 2010ئەندامی لێژنەی ئامادەکاریی کۆنگرەی 13ی پارتی بووە & .تا
مانگی 5ی ساڵی  2011جێگری بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردن بووە & .
ئێستا ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتیی هەولێری پارتی دیموکراتی
کوردستان و بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردنی پارتییە لە پارێزگای هەولێر.
کاری رۆشنبیری & :لە ساڵی  1981دەستی بە نووسین و باڵوکردنەوەی
وتار کردووە & .ساڵی  1986نامیلکەیەکی شێعری بۆ منااڵن لە ئێران باڵو
کردووەتەوە ،بە ناوی (بۆ زارۆکا & ).ساڵی  1991کیتابێکی بەناوی
(کینەئەم) باڵو کردووەتەوە & .ساڵی  1995کیتابێکی لە سەر
هەنبانەبۆرینەی مام هەژار باڵو کردەوە ،بە ناوی (واڵمنامە)و واڵمی
رەخنەی ناحەزانی دایەوە & .ساڵی  ،1996ساڵنامەی گیرفانی کوردی،
بە چاپ گەیاندووە & .لە ساڵی  1993تا ساڵی  1998سەرنووسەری
گۆڤاری گزنگ بووە & .لە ساڵی  1999رادیۆی پێشکەوتنی لە هەولێر
دامەزراندووەو ساڵ و نیوەک بەڕێوەبەری بووە & .ساڵی  ،2000خەاڵتی
لقی هەولێری یەکێتی نووسەرانی وەرگرتووە & .ساڵی 2003کیتابێکی
بەناوی(راگەیاندن) باڵو کردەوە & .لە ساڵی  2005تا ئێستا
سەرنووسەری گۆڤاری هەڵبژاردن و ماڵپەڕی هەڵبژاردنە & .ساڵی 2009
کیتابێکی بە ناوی (پەیمانەکانی دژی کورد) باڵو کردەوە & .دامەزرێنەری
سەنتەری رۆشنبیری کۆڕێ بووە & .یەکێکە لە ئەندامانی دامەزرێنەری
پەیمانگای کوردستان & .بە دەیان وتارو لێکۆڵینەوەی لە گۆڤارو
رۆژنامەکانی کوردستان باڵو کردووەتەوە & .چەندین بەرنامەی
تەلەڤزیۆنی هەبووە کە هەموویان سەرکەوتوو بوون .لەوانەش بەرنامەی
پێشبڕکێی هاوسەران & .بەشداری کردووە لە چەندین خول و چەندین
بڕوانامەی لە رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان وەرگرتووە & .ئەندامی کارای
کۆنگرەی یەکەم و دووەمی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە790 :

ساڵح مەحمود عەلی (ساڵح هەرکی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691562
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە791 :

ساڵح مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041409514619638
بەر پرسی ناوەندی کۆمکاری زیندانییە سیاسییەکانی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە792 :

ساڵحی مەال دەڵگەیی  -نادر عەبدولحەمید
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http://www.kurdipedia.org/?q=201001282043453339
ساڵی  1956لەقەاڵدزێ لەدایکبووە .خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی لەو
شارە ،ئامادەیی ( )1977-1976لەسلێمانی و "کۆلێژی ئابووری" لەزانکۆی
بەغدا ( )1981تەواو کردووە .دامەزرێنەری "تیپی  63ی جوتیاران" سەر
بە(ی.ن.ک) بووە لەپایزی 1981دا و پێشنیاری مام جەالل و نەوشیروانی
رەتکردەوە کە خۆی ببێتە بەرپرسی تیپەکە .لە1983دا بەهۆی ناکۆکی
فکریی و سیاسیی لەگەڵ "یەکێتی"دا وازی لەپێشمەرگایەتی هێناوە.
لەکۆتایی  1983پەیوەندیی کردووە بەرێکخراوی (یەکێتی تێکۆشانی
کارگەران)و لەماوەی چەند مانگێکی کەمدا پاڵێورا بۆ کۆمیتەی ناوەندیی
ئەو رێکخراوە .یەکێک بووە لەو سێ کادرە "موئەیەد ئەحمەد ،ئەمجەد
غەفور ،نادر عەبدولحەمید" ،رێکخراوی "رەوتی کۆمۆنیست"یان لەهاوینی
 1984دروستکردووە .یەکێک بووە لەو  10کادرانەی بزووتنەوەی چەپ
لە1993دا "حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق"یان راگەیاندووەو ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندییەکەی بووە تا کۆنگرەی یەکەم .لە 8حوزەیرانی  2000دا،
لەو حزبە هاتۆتە دەرەوە .ئێستا پڕۆژەیەکی سیاسیی بەدەستەوەیە
لەڕێگەی ماڵپەڕی "رەوەند"ەوە.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە793 :

ستیڤان شەمزینانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907192343561843
لەشاری سلێمانی ،باشووری کوردستان لەدایکبووە .
ماوەی شەش ساڵ ئەندام و کادری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی بووە .
لەساڵی  1998بەشداریی خولی دووەمی کادرانی حزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریی کردووە .
جێگری سکرتێر وبەرپرسی لقی سلێمانی یەکێتی خوێندکار والوانی ئازاد
بووە ساڵی . 2000-1999
لەحزبی کۆمۆنیستدا چەندان ئەرک وبەرپرسیاریی جیاجیای پێ
سپێردراوە .
ساڵی  2007 – 2004سەرنووسەری رۆژنامەی (نێوەند) بووە .
لەساڵی 2007ەوە تا ئێستا سەرنووسەری گۆڤاری مانگانەی (نێوەند)ە .
چەپرەوە و ئێستا ئەندامی هیچ رێکخراو و پارتیێکی
نووسەرو چاالکێکی
ِ
سیاسیی نییە .
سەرچاوە :بەرزان عەلی مەجید  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە794 :

سدقی ئیسماعیل ئەحمەد محەمەد ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002220025153668
ساڵی لە دایکبوون -1955 :ئامێدی
بڕوانامە :بەکالۆریۆس ئەندازەی شارستانی.
ئاخافتن و نوسین بەزمانەکانی (کوردی ،عەرەبی ،ئینگلیزی).
پیشە :فەرمانبەر (سەرۆک ئەندازیارانی پێشکەوتوو).
باری خێزانی :خێزاندار و باوکی دوو کوڕو دوو کچ.
نیشتەجێبوون :دهۆک.
پوختەی ژیانی سیاسی
ساڵی  1966ئەندام لە یەکێتی قوتابیان و لەساڵی  1967الیەنگری
(پ.د.ک).
1971پەیوەندیکردن بە کۆمەڵەی رەنجدەران لەڕێگەی حەسەن نیعمەت.
1972-1974ئەندامی ناوچەی (ی.ق.ک) ی ئامێدی و بەشداریکردن لە
کۆنگرەی حەوتی (ی.ق.ک).
1974ئەندامی کارای (پ.د.ک) و بەشداریکردن لە شۆڕشی ئەیلول.
1976پەیوەندیکردووە بە شەهید عەبدولڕەحمان شەنگاری (مەفرەزە
سەرەتاییەکانی ی.ن.ک) بۆ دروستکردنی رێکخستنەکان و هاندانی
خەڵک بۆ شۆڕشی نوێ.
مانگی  1976/9لەگەڵ باوکیدا زیندانیکراوە تا ساڵی  1979و هەڤااڵن
(فەرەیدون و ئەرسەالن و برادەرانی تریان لەگەڵیاندا بوون).
1979کاری رێکخستنی نهێنی کردووە لەبادینان تا راپەڕین.
1991لێپرسراوی کۆمیتەی ئامێدی و سمێل (ی.ن.ک) و  1992کارگێڕی
مەڵبەندی چواری بادینان و ئەندامی کۆنگرەی یەک.
1993سەرۆکی شارەوانی دهۆک و لێپرسراوی کۆمیتەی هێزی
ئاسایشی ناوخۆ.
پەیوەندی بەردەوامبووە بە (ی.ن.ک) ەوە تا ئاساییبوونەوەی بارودۆخی
کوردستان ،لەکاتی گەڕانەوەی مەڵبەندی چوار بۆ دهۆک ،بووم بە
ئەندامی ئەنجومەنی راوێژکاری مەڵبەند تا هەڵبژاردنی مەڵبەندەکان.
2009ئەندامی کۆمیتەی بااڵی هەڵبژاردنەکانی لیستی کوردستانی بۆ
پەڕڵەمانی کوردستان لە بادینان.
ئەندامی پلینۆمی  1993و  2009ی (ی.ن.ک).
پوختەی ژیانی پیشەیی
دوای دەرچوون لە زانکۆ ،لەخزمەتی سەربازی ئەندازیاربووە لە (االشغال
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العسکریة).
لەبەرئەوەی زیندانی سیاسی بووە ،رژێم داینەمەزراندووە لەکاری
حکومی ،بۆیە کاری تایبەتی کردووە لە کۆمپانیاکاندا.
سەرۆکی شارەوانی دهۆک و ئەندازیار لە ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێبوون
و بەشداریکردووە لە دوو خولی گەشەپێداندا.
لەسەر راسپاردەی سەرۆکایەتی کۆمار بەشداریکردووە لەخولێکی
تەکنیکی بۆ واڵتی چین.
ئەندازیاری یەکەم لە کارگەی ئەسفەلتی (بەڕێوەبەرایەتی چاککردن و
پاراستنی رێگاوبان).
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای دهۆک بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە795 :

سدیق ئەتروشی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215130534714
ئەم روناکبیرە هەڵکەوتوەی کورد کوڕی شێخ عەبدولرەحمانی کوڕی شێخ محەمەد عەلی
ئەتروشییەو زێنەب خانمی دایکیشی لەخێزانێکی ناسراوی (ئامێدی) و خوشکی شەهید (عیززەت
عەبدولعەزیز)ە.
سدیق ئەتروشی ساڵی  1924لە ئامێزی ئەو خێزانە رۆشنبیرو ناسراوە لە شارۆچکەی ئەتروش
لەدایک بووە ،هەر لەوێش خوێندنی حوجرەو چوار پۆلی قۆناغی سەرەتایی بڕیوەو لەوێوە چۆتە
موسڵ و قۆناغەکانی ناوەندی و ئامادەیی تەواو کردوە .
ساڵی  1939چۆتە بەغداو لەوێ لەخانەی بااڵی پێگەیاندنی مامۆستایان درێژەی داوە بەخوێندن،
ساڵی  1944رەوانەی واڵتی میسر کراوەو لە زانکۆی (مەلیک فاروق) بڕوانامەی ماجستێری
وەرگرتوە لەزمانو ئەدەبی ئینگلیزیداو ساڵی  1948گەڕاوەتەوە بەغداو لەئامادەیی و کۆلێژەکانی
عێراقدا خەریکی دەرسوتنەوە بووە.
ساڵی  1952لە زانکۆی (کالرک) لە ئەمریکا بڕوانامەی دکتۆرای وەرگرتوە لە(جوگرافیای
سروشتی)داو گەراوەتەوە عێراقو درێژەی داوەتەوە بەکاری مامۆستایی.
دوای شۆڕشی 14ی تەموزیش لەبەڕێوەبەرایەتی فێرکردندا پۆستێکی گرنگی پێسپێردراوە بەاڵم
لەسەر خواستی خۆی بەمامۆستایی نێردراوەتەوە بۆ خانەی بااڵی پێگەیاندنی مامۆستایان .
دکتۆر سدیق ئەتروشی ماوەیەک سەرۆکی یانەی سەرکەوتن و چەند ساڵێکیش ئەندامی گرنگ و
کاریگەری ئەو یانەیە بوەو لەدامەزراندنی چەندین رێکخراوی پیشەیی و جەماوەریدا رۆڵی کاریگەری
بینیوەو لەکۆنگرە گرنگەکەی مامۆستایانی کورددا (-1959شەقاڵوە) بەشداری کردوەو لەپێناوی
سەرخستنی ئەو کۆنگرەیەدا رەنجی زۆری کێشا .
هەروەها لەدووەمین کۆنگرەی سەندیکای مامۆستایانی عێراقدا لە(شوباتی  )1960بەجێگری
سەرۆکی سەندیکا دەستنیشان کراو ماوەیەکیش سەرۆکی لیژنەی دۆستایەتی نێوان عێراق و
کۆماری چین بوو.
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دکتۆر سدیق ئەتروشی لەسەرەتای ساڵی 1960دا هاوڕێ لەگەڵ جەواهیری و تەها باقیر و چەند
کەسایەتییەکی ناسراوی تردا داوایان لەحکومەتی بەغدا کرد رێیان پێ بدات حزبێکی سیاسی
دابمەزرێنن بەناوی حزبی کۆماریخواز و بەشداری بکەن لە پتەوکردنی پایە دیموکراسیەکانی
کۆمەڵگای عێراق.
دکتۆر سدیق ئەتروشی سەرەڕای ئەو چاالکییە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئەکادیمیانەش ،لەبواری
نوسینو ەرجەمەکردندا خزمەتێکی زۆری کردوەو چەندین کتێبی گرنگی لەزمانی ئینگلیزییەوە کردوە
بەعەرەبی و هەروەها لەگۆڤاری (ڕوناهی)یشدا چەندین وتاری گرنگی باڵوکردۆتەوە.
ئەم پیاوە نیشتمانپەروەر و پێشکەوتنخوازە لەژیانو هەڵوێستی رۆژانەشیدا هەمیشە کورد پەروەرو
ئازادیخوازو الیەنگری چینە زەحمەتکێشەکانی کۆمەڵ بوەو ساڵی  1963پاش کودەتا شومەکەی
مانگی شوبات پەیوەندی کرد بە شۆڕشی ئەیلولەوەو لەناو ریزەکانی پێشمەرگەدا درێژەی دا
بەخەبات و تێکۆشان بەاڵم سەد مخابن لە 1964/1/24دا لە شارۆچکەی قەاڵدزێ کۆچی دوایی
کردو هەرلەوێش بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامێدی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە796 :

سدیق بابایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051547452482
خەڵکی شاری پاوە لە ناوچەی هەورامانی رۆژهەاڵتی کوردستان و
ئێستا لە واڵتی ئاڵمان نیشتەجێیە .ئەو تێکۆشانی سیاسیی خۆی لە
سەرەتای پەرە ئەستاندنی شۆڕش بە دژی دەسەاڵتی پاشایەتی
دەستپێکردووەو لە بەر چااڵک بوون لە ریزی جەماوەردا بە ئەندامی
شورای شاری پاوە هەڵبژێردراوە .
پاش فەرمانی جیهادی خومەینی لە 28ی گەالوێژی  1358بە دژی ماف و
ئازادییەکانی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان و نەبوونی دەرەتانی
خەباتی مەدەنی هێمنانە و ئاشکرا ،بە هۆی ناسراوبوون ،لە ریزی
پێشمەرگەی کوردستاندا بەشداری خەباتی بەرگری نیشتمانی کردووە.
لە ماوەی خەباتی بەرگری دا ئەرکی بەڕێوە بردنی ئەم بەرپرسایەتیانەی
خراوەتە ئەستۆ :
1بەرپرسایەتی کۆمیتەکانی حێزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران لەشارستانەکانی ،تکاب و ساینقەال (هەوشار ).
2ئەندامەتی کۆمسیونی کۆمەاڵیەتی حێزبی دێمۆکراتی کوردستانیئێران و بەرپرسیاری بەشی شوراکانی کوردستان.
3بەرپرسایەتی کۆمیتەی شارستانی کرماشان و کامیاران.4-بەرپرسایەتی کۆمیتەی شارستانی پیرانشار (خانێ).
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5بەرپرسایەتی کۆمیتەی شارستانی مەهــاباد .6ئەندامەتی کۆمیتەی ناوەندی حێزبی دێمۆکراتی کۆردستانی ئێرانسدیق بابایی لە ساڵی  1990را وەک پەنابەر نیشتەجێی واڵتی ئاڵمانە و
لە دەرەوەش تێکۆشان و خەباتی خۆی بە شێوەی جۆراوجۆر درێژە پێداوە
و تا ئێستا بە دەیان وتار و بابەتی وەک لێکۆڵینەوەی مێژوویی یان
بابەتگەلی پێوەندیدار بە دۆزی هەنووکەیی کورد نوسیوە و باڵو کردۆتەوە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی بۆ رۆژهەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە797 :

سدیقی عەالیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120212321374099
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە798 :

سرود حاتەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608474033143
سەرۆکی سەنتەری رۆشنبیری ئااڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی کلتووری
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە799 :

سرور کەمال رەحیم هاواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591558
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە800 :

سروە خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=201007302102284597
بەرپرسی لقی خورماتووی کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە801 :
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سروە ساڵح مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008030952414618
چاالکوان لەبواری ئافرەتان لەشاری سلێمانی جێگری رێکخەری لیژنەی
سیاسی بۆ کاروبارەکانی پالتفۆرمی نیشتیمانی لەهەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە802 :

سروە عەبدولواحد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032021371856742
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👩خانمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە803 :

سروە عەبدولواحید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140418202907100431
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە804 :

سروە ناسری
http://www.kurdipedia.org/?q=200903060855101562
لە ساڵی  1966لە مەریوان لە دایکبووە و لە تەمەنی  14ساڵییەوە لە
رێگەی بەشی الوانی رێکخراوی چریکە فیدائیەکانی خەڵکی ئێرانەوە
بەشداری لە خەباتدا کردووە ،بەاڵم لە سنە هاتووەتە ناوجەرگەی
خەباتی سیاسییەوە ،سروە ئێستا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە و
کۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی ئێرانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە805 :

سرکول فتاح نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192236
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:

498

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە806 :

سلیڤا کەیو حەسەن جگەرخوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200902181310161325
لە ساڵی  1970لە شاری دیمەشق هاتۆتە دنیاوە ،سلیڤا لە تەمەنی 10
ساڵیدا لەگەڵ خانەوادەکەی رووی کردۆتە واڵتی سوید ،لەبەر ئەوەی بابە
گەورەیان (جگەرخوێن) لە واڵتی سوید ژیانی بەسەر دەبرد .ئێستاش
سلیڤا لە کوردستان دەژی .بەشداری زۆربەی چاالکییەکانی واڵتی
سویدی کردووە ،لە بارەی ژنکوژی .چەند ساڵێک ئەندام بووە لە یەکێتی
ژنانی کورد لە سوید.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە807 :

سلێمان جعفر محەمەد صۆفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491825
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە808 :

سمایل شەرەفی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521294973929
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە809 :

سمکۆ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122414420319718
سکرتێری یەکێتی الوانی دیموکراتی لە کوردستانی عێراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە810 :

سمکۆ یەزدانپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110141304228
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لە ساڵی  1970لەناوچەی فەیزواڵبەگی ،لەرۆژهەاڵتی کوردستان
لەدایکبووە.
لە ساڵی 1986وە چەکی پێشمەرگایەتی کردۆتەشان.
سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی یەکێتی شۆڕشگێڕانی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە811 :

سمیرە ئەحمەد رۆستم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292247
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە812 :

سمیرە عەزیز مارف فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191791
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە813 :

سناو یەعقوب فلو عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691567
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە814 :

سنور کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102813511177843
ئەندامی دەستەی بەڕێوبەری تەڤگەری ئازادی کۆمەڵگای کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە815 :

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 ژمارە816 :

سوارە کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050409501557264
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە817 :

سوارە کەمال محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891760
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە818 :

سوبحی مەهدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001030203053064
ئەندامی مەکتەبی سیاسیی حزبی شیوعی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە819 :

سوران عەلی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791935
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە820 :

سورکێو جەالل مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=200906111022571792
لە 1954-02-04لە شاری سلێمانی ،لە دایک بووە و لەیەکەم دەستەی دامەزرێنەری کۆمیتەی
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رێکخستنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە ئەوروپا بەشداری کردووە ،لە پاش دامەزراندنی
یەکێتیی لە  1975-06-01دا ،لە واڵتی شام.
لە تەمەنی  55ساڵیدا ،رۆژی  2009-06-04بە نەخۆشیەکی کتوپڕ لە شاری مانجیستەر لە
بەریتانیا کۆچی دوای کرد.
سەرچاوە :نامەیەکی یانەی میدیا لە ئەمستەردام بەبۆنەی پرسەی نێوبراوەوە لە 2009-06-10
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە821 :

سورەیا فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011343489297
سورەیا فەالح کچە کوردێکە کە هەڵبژێراوی شاژنی لێهاتووی پێشبڕکەی
"مس ئکساتی لیدی" لە ئامریکا کە ناوبراو وەک مەلەکەی لێهاتووی
کوردستان بەشداری کردووە .رۆژی 12ی مانگی ژوئنی ساڵی 2011
سورەیا فەالح وەک یەکەم شاژنی کوردستان بە جلوبەرگی مۆدەی
کوردەوە لە هالیوود بەشداری کردووە .زۆر کەس ئەم ژنە وەک الیەنگری
مافی مرۆڤ و مافی ژنان دەناسن.
گلیری وێنەکانی سورەیا فەالح لەم بەستەرەدا دەردەکەوێ
http://ritasphotos.photoshelter.com/gallery-list
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (سورەیا فەالح) لە10:11:25 2011-6-20 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە822 :

سورەیا قادر حەمە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092223
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کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
👩خانمان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە823 :

سوزان رەزا معین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191988
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە824 :

سوزە عەبدوڵاڵ ئیسماعیل رشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291797
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە825 :

سوسن بابکر مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091979
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە826 :

سوسەن محەمەدخانی غیاسوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191401134783
نووسەری کورد لە بوارەکانی فیلم نامەنوسی و چیرکنوسی دا کاری
کردوە کە سەعات 8ی شەوی  2010-03-11لە ماڵەکەی خۆی لە کەرەج
لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەستگیر کرا .
غیاسوەند بەدەر لە کاری هونەری لە بواری فەرهەنگیشدا لە کوردستان
چاالکی بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رەوا نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
👩خانمان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە827 :

سوعاد سەید رەزاق سەید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162127593468
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1971 /بەغداد
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە لە زمانی عەرەبی
پسپۆڕی /پەروەردەیی
چاالکی /یانزە ساڵ ئەزموونی پەروەردەیی ،رێکخەری پەیوەندییەکانی
وەزارەتی پەروەردە و هێزی زەیتون و رێکخراوی کۆیکای کۆری بووە و
ماوەیەک لێپرسراوی بەشی بەدواداچوونی توندوتیژی دژی مندااڵن بووە
لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی تایبەت و یانزە ساڵ لە بواری ژناندا کاری
کردووەو چەندین پڕۆژەی بەڕێوەبردووە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە828 :

سوهەیلە محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182319043533
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1968 /کەرکوک
بڕوانامە /ماستەر
پسپۆڕی /زانستی تەندروستی
کاری ئێستا /مامۆستا
چاالکی /کارکردن لە بواری ژنان و بەرزرکردنەوەی ئاستی وریایی و هۆشیاری ژنان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە829 :

سوورەیا فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920205163899
خەڵکی شاری سەقزی رۆژهەاڵتی کوردستانە ،ئێستا لە واڵتی ئامریکا
دەژی.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە830 :

سوڵتان ئەتمیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090211511760889
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە831 :

509

سڵێمان ئەحمەد تقی الدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491550
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە832 :

سڵێمان شێخ محەمەد سڵێمان  -باوکی سیروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112722245573988
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە833 :

سڵێمان مجروم ئیبراهیم رانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391908
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە834 :

سۆران خالد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092224
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە835 :

سۆران دانیشوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300391375547
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە836 :

سۆران ساڵح حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200908101709471935
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سۆران لە ( )1979/8/2لەشاری دەربەندیخان لەدایک بوە ،خوێندنی
سەرەتای و ناوەندی و ئامادەیی هەرلەم شارەدا تەواوکردوە ،لەساڵی
 1999لە کۆلێژی سامانی تەندروستی ئاژەڵ لەزانکۆی سلێمانی
بروانامەی
وەردەگیرێت و سەرکەوتوانەلەساڵی ( )2003بەپلەی زۆرباش ِ
بەکالۆرێس وەردەگرێت ،لەساڵی  2004وەک ئەندازیاری کشتوکاڵی لە
فەرمانگەی کشتوکاڵی دەربەندیخان دادەمەزرێت .
سۆران ،جگەلەوەی وەک گەنجێکی خوێن گەرم و نیشتمان پەروەر لەناو
هاورێـکانیدا دەناسرێت ،بەهەمان شێوەش گەنجێکی بەئاگا و
تەواوی
ِ
ِرۆشنبیرێکی واقیع بین بوە .
پرۆژەکانی گەنجان و بەئاگاهێنانەوەی گەنجان
سۆران بۆسەرخستنی ِ
هاورێیەکی تریدا
چەند
لەگەڵ
سلێمانی
زانکۆی
بەتایبەتی قوتابیانی
ِ
لبیراڵ) دەردەکەن ،کە
لەشاری سلێمانی ِرۆژنامەیەک بەناوی (خوێندنی
ِ
ئەو ِرۆژنامەیە دەبێتە سەکۆیەک بۆئەو گەنج و خوێنداکارانەی کە هیچ
هەڵببرن و تەعبیر لە بیرو بۆچونەکانیان
سەکۆیەکیان نییە تا دەنگی تێدە
ِ
بکەن ،سۆران لەم هەوڵەیاندا سەرکەوتوانە بەردەوام دەبێت ،تائەو کاتەی
بەهاوریکانی و زیاتر فراوانکردنی مەوداکانی
دوای پرس و ِراوێژکردن
ِ
بیرورای جیاواز بیرلە دەرکردنی ِرۆژنامەیکی تر دەکاتەوە و دوای
ئازادی
ِ
دواجاربریاری
چەندین کێشەو دروستبونی لەمپەر لەبەردەم ئاواتەکانیدا،
ِ
دەرکردنی ِرۆژنامەیک ئەدات بەناوی (شوناس) کە خۆی دەبێتە خاوەنی
ئیمتیازی ِرۆژنامەکە ،بەاڵم بەداخەوە لەدوای دەرچونی ( )2ژمارە لە
ِرۆژنامەی (شوناس) لەبەر نەبونی توانای ماددی و هاوکاری نەکردنی
لەالیەن وەزارەتی ِرۆشنبیرییەوەِ ،رۆژنامەکە ِرادەگرێت ،بەاڵم خۆی وەک
گەنجێک و وەک خوێنەرێکی جدیی بەردەوام دەبێت لە هۆشیارکرۆدنەوەی
هاورێی .
کۆمەڵگاو گەنجان و قوتابانی
ِ
سۆران ئەو کاتەی لەزانکۆی سلێمانی دەبێت بەشداری چەندین چاالکی
بریاری برینی دەرماڵەی
کردوە لەوانە  :کاتێک وەزارەتی خویندی بااڵ ِ
خۆێندکاران ئەدات سەرپەرشتی خۆپیشاندانەکانی زانکۆی سلێمانی
دەکات و بەهۆی بەردەوام بونیان وەزارەتی خوێندنی بااڵ و حکومەت ناچار
دەبەن کە دەرماڵەی قوتابیان سەرف بکەنەوە ،لەساڵی ( )2002ئەو
کاتەی کە ِرژێمی تورکیا بۆردومانی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان
دەکات و هێرش دەکاتەسەر ناوچە سنوریەکان ،سۆران وەک گەنجێکی
هەڵسوراو بەشداری لە خۆپیشاندانی قوتابیانی زانکۆی سلێمانی دەکات
ِ
و بەبەرچاوی میدیاکانی ناوخۆ و جیهانەوە ئااڵی تورکە کان دەسوتێنێت و
پاشان دەسەاڵتی کوردی بۆ ئەوەی هەمیشە نۆکەری خۆیان بۆ تورکەکان
لەراگەیاندنە رِو زەردەکانیاندا ،هێرش دەکەنەسەر
بسەلمێنن
ِ
دەپارێنەوە بۆئەوەی جارێکی
فاشیستەکان
تورکە
لە
و
خۆپیشاندەرەکان
ِ
تر وەک نۆکەر قبوڵیان بکەنەوە .
سۆران لەسەرتای دامەزراندی (گروپی ئازاد) وەک ئەندامێکی چاالک لە
هاورێکانیدا لەشاری دەربەندیخان بەردەوام دبێـت لە خزمەتکردنی
گەڵ
ِ
داخوازیەکانی خەڵکی شاری دەربەندیخان ،لە کاتی خۆپیشاندانەکەی
ِرۆژی ( )2003/7/15دا لەدوای ئەوەی داواکاریەکانی خەڵکی دەگەیەنن
بە کار بەدەستانی شارەکە ،لەالیەن بەرپرسە ئیداریەکانی ئەو کاتەی
پارێزگای کەرکوک و ئاسایشی دەربەندیخان ،ئەو خۆپیشاندا بە
مەترسیەک بۆ لەدەستدانی کورسیەکانیان دەزانن و لەدوای تەواو بونی
ِرێپێوانەکەی ِرۆژی ( )2003/7/15دەکەونە بەر هێرشی ئاسایشی
دەربەندیخان و دور لەهەمو بەهایەکی مرۆیانە و دڵ ِرەقانە پەالماری چەند
گەنجێک ئەدەن و چەندین گەنجی تریش زیندانی دەکەن کە سۆران
یەکێک بو لەو گەنجانە .
بۆئاشکرا کردنی سەرمایەی وەزیرەکانی حکومەتی هەرێم و ئەندام
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پەڕڵەمانەکانی ( )9کەس لەگەنجانی دەربەندیخان بەرلە هەر کەسێکی
رۆشنبیری لەکوردوستاندا یەکەمین کەسانێک بون کە ئەو
سیاسی و ِ
لەریگەی ئەندام پەڕڵەمان (محەمەدی حاجی مەحمودی
داواکاریانەیان
ِ
گولە خانە) وە گەیاندە پەڕڵەمانی کوردستان ،کەسۆران یەکێک بو لەو
گەنجانە .
(سۆران) وەک گەنجێ چاالک و ِرۆشنبیر هەمیشە لەپێشەوەی گەیاندنی
داواکارییەکانی خەڵک بوە بە دەسەاڵت ،لەخۆپیشاندانەکەی ِرۆژی
( )2006/8/7یەکێک بو لە گەنجە پێشەنگەکانی ئەو خۆپیشاندانە و
لەکاتی پەالماردانی گەنجەکاندا لەالیەن هێزەکانی ناوخۆ و پیاوانی
دەسەاڵدارەوە ورەی گەنجانی بەرزکردو وەتەوە تا بۆئەوەی بەشێوەیکی
شارسانیانە لەبەرامبەریان بوە ستتنەوە ،بەاڵم دڵ ِرەقی و بێبابکی
هێزەکانی ناوخۆی حکومەت لەم شارەدا گەیشتە ِرادەیەک کە
بەشێوازێکی نا ئینسانیانە هەرچی دەهاتە بەردەستیان وەردیان دەکرد و
گوللە بەجێماکانی بەعسیەکانیان دەنا بەجەستەی گەنجانەوە و چەندین
گەنج دەستگیرکرا کە یەکێک لەو گەنجانە (سۆران) بو ،دوای مانەوەی
وهاریکانی لە زیندانی کانی گۆمەوە و زیندانی سەرشەقام
سۆران
ِ
لەشاری سلێمانی بۆماوەی پانزە ِرۆژ و دوای ئازادکردنیان ،لەالیەن
گەنجان و خەڵکی شاری دەربندیخانەوە وەک پاڵەوان پێشوازیان لێکرا،
هاوری و خۆشەو یستمان،
بەاڵم هەزارە داخ و ئەفسوس بۆ سۆرانی
ِ
سۆرانی هەمیشە لەیادمان ،سۆرانی دەم بەخەندەو قسە خۆشمان
لەرۆژی ( )2009/7 31دوای ملمالنیەکی توند لەگەڵ نەخۆشیدا بۆدواجار
ِ
بەجێی هێشتین و تەنا یادگاری و ئەزمونەکانی بەجێهێشت.
سەرچاوە :پێشڕەو حەمید  -ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە837 :
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ساڵی 1358ی هەتاوی لە داوێنی بنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەری شاری
سەقز لە دایک بوو .قۆناغەکانی سەرەتایی ،ناوەندیی و دواناوەندیی
خوێندنی هەر لە شاری سەقز تەواو کردوە و بڕوانامەی دیپلۆمی لە
رشتەی حەساوداری وەرگرتوە و دواتر دەستی داوەتە کاسبی و بۆ
ماوەی پێنج ساڵ لە بازاڕی شاری سەقزدا دووکانی بوە و کاروباری
بازرگانی کردوە .
ناوبراو تاقە منداڵی بنەماڵەکەیەتی و کوڕی خوالێخۆشبوو "پەرویز
شافێعی" یەکێک لە مامۆستا خۆشناوەکانی دەبیرستانەکانی سەقزە کە
پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران بوو بە پێشمەرگە و لە ئاکامدا
ساڵی 1364ی هەتاوی لە ئاوایی "یازی باڵغی" سەر بە ناوچەی
فەیزواڵبەگی سەقز لە شەڕ و تێکهەڵچوونێکی چەکداریدا لەگەڵ
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران گیانی بەخت کرد .
سۆران سەقزی هەر لە تەمەنی منداڵییەوە رووی لە مزگەوت و
تەکیەکانی شاری سەقز کردوە و ئۆگریەکی زۆری بە خوێندنی قورئانی
پیرۆز و هەروەها ئەشعار و هۆنراوە ئایینیەکان بوە و سەرەنجام ساڵی
 1373لە تەمەنی  15ساڵیدا لە تەکیەی حاجی شێخ هادی هاشمی
قبووڵی بەیعەتی کردوە و بوەتە مورید و دەروێشی تەریقەتی پیرۆزی
قادری سۆڵەیی و تا ئێستاش وەفادار بەو بەیعەتە ماوەتەوە.
ناوبراو زۆر زوو خۆی لە نێو ئەم تەریقەتەدا پێدەگەێنێت و پاش ماوەیەکی
کورت لە الیەن خوالێخۆشبوو حەزرەتی حاجی شێخ هادی هاشمی کە
ئەو کات ئاوارە و پەڕیوەی هەندەران بوو و لە واڵتی بریتانیا نیشتەجێ
بوو ،بە فەرمی ئیجازەی "تێغ بازی" پێ ئەدرێت و پاش ئەم بڕیارە سۆران
سەقزی لەگەڵ وەڤد و کاروانەکانی تەریقەتی قادری بە مەبەستی
ئێرشاد و جەولەی دەروێشی سەردانی زۆربەی شار و شارۆچکە و
گوندەکانی کوردستان و بە تایبەت ناوچەکانی :سەقز ،سنه ،مەهاباد،
بۆکان ،بانه ،سەردەشت ،کامیاران ،قوروە ،کرماشان و جوانڕۆ ،ئەکات و بە
خواردنی بەرد و تیغ و هەروەها تێغ بازی و عەمەلیاتی "خارق العاده"
خەڵک و جەماوەری ئەم ناوچانەی ئیرشاد کردوه.
سۆران سەقزی پاش وەفاتی حەزرەتی حاجی شێخ هادی ،جارێکی
دیکە بەیعەت لەگەڵ جێگەداری ناوبراو واتە دوکتور شێخ حەسەن
هاشمی ئەبەستێت و پەیمانی بەڵێن و وەفاداریی بە تەریقەتی قادریی
سۆڵەیی نوێ ئەکاتەوە .دواتر بە هۆی لێهاتوویی و چاالک بوونی لە
رادەبەدری ناوبراو لە بوارە جۆراوجۆرەکانی تەریقەتیدا لە الیەن شێخ
حەسەنەوە بە فەرمی بەرپرسایەتی بەشی تەبلیغات و چاالکیەکانی
راگەیاندنی لە ناوچەکانی سەقز ،بۆکان و مەهاباد پێ ئەسپێردرێ و تا
کاتی بەجێهێشتنی کوردستانی ئێران و رۆیشتن بۆ هەندەران بە
لێوەشاوەییەوە ئەم بەرپرسایەتییە بەڕێوە ئەبات.
دەروێش سۆران ،جگە لەم بەرپرسایەتییەی بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ
بەرپرسی بەشی رێکخستنی موردید و مەنسووبانی تەریقەتی قادریی
سۆڵەیی لە نێو شاری سەقز و گوندەکانی ناوچەی خوڕخوڕەی لە ئەستۆ
ئەبێت و جگە لە راپەڕاندنی کاروباری تەکیەی سەقز بە شێوەی بەردەوام
سەردانی گوندەکانی ناوچەی خوڕخوڕەی سەقز ئەکات و وەک پردی
پەیوەندی لە نێوان شێخ حەسەن و موریدەکانی ئەم ناوچە ،مەئموریەت و
ئەرکە پیسپێردراوەکانی رادەپەڕێنێت.
ناوبراو جگە لە بەشداری لە زۆربەی ئێرشاد و جەولە دەروێشیەکانی
ناوچە جیاوازەکانی کوردستان ،چەند جارێک لە سەر فەرمانی شێخ
حەسەن سەردانی کوردستانی عێراقی کردوە و لەگەڵ شێخ محەمەد
کەسنەزانی رێبەری تەریقەتی قادری کەسنەزانی لە شاری سلێمانی و
شێخ بابەعەلی سۆڵە لە شاری هەڵەبجە کۆدەبێتەوە و پەیامی شێخیان
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پێ رادەگەێنێت.
سۆران سەقزی لەو ماوەیدا کە لە شاری سەقز بووە دەیان جار لە الیەن
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ئەم شارەوە بانگهێشت و لێپرسینەوەی لەگەڵ
کراوە و بەردەوام وەک کەسێکی ئایین خواز و نیشتمانپەروەر لە ژێر
گوشار و چاوەدێریی دەوڵەتدا بووە و بۆ ماوەیەکی کورتیش بە تاوانی
ئەوەی کە گوایە ئیسالمیەکی توندڕەوە دەسبەسەر کراوه ،بەاڵم پاش
ئەوەی ئەم تاوانە بەسەریدا ساخ نابێتەوە ئازاد ئەکرێت .ئەمە لە
حاڵێکدایە کە ئەم رەوتە ئایینییە کە ناوبراو چاالکی تێدا ئەکات وەکوو
رێبازێکی عیرفانی و مەعنەوی بە دوور لە کێشەی سیاسەت و
دەسەاڵتخوازی ،تەنها خۆی لە پەیوەوەندێکی رۆحانی و خۆشەویستی
لە نێوان تاک و خوداواەندا ئەبینێتەوه.
ناوبراو جگە لەوەی کە وەک چاالک و هەڵسوڕێکی ئایینی لە شاری
سەقز رۆڵی بینیوە ،وەک ناسیۆنالیستێکی کوردپەروەر و هەڵسووڕ لە
بواری دەستەبەرکردنی مافە نەتەوایەتیەکانی گەلی کورددا چاالکی
کردوە و بەردەوام بە شێوازی جۆراوجۆر خزمەتی بە پەرەسەندنی بیری
نەتەوەیی لە نێو الوانی سەقزدا کردوە و بە کردنەوەی کالسی فێربوونی
زمانی کوردی بە شێوەی نافەرمی دەیان منداڵ و الوی ئەم شارەی فێری
خوێندن و نووسین بە زمانی زگماکی کردوە.
سۆران سەقزی ساڵی 1379ی هەتاوی شاری سەقزی جێهێشت و لە
شاری ستۆکهۆڵمی پایتەختی واڵتی سوید نیشتەجێ بوو ،بەاڵم لە
هەندەرانیش درێژەی بە چاالکییە ئایینی و نەتەوایەتییەکانی دا و
هەنووکە وەک وتەبێژی تەریقەتی قادری لە دەرەوەی واڵت رۆڵ ئەگێڕێت و
تا ئێستا جگە لە کۆمەڵێک چاالکی جۆراوجۆر ،لەگەڵ چەندین وەڤدی
داکۆکیکەر لە مافی مرۆڤ و هەروەها بەرپرسانی باڵوێزخانەی چەند
واڵتێکی ئەورووپی دانیشتوە و کێشەکانی بەردەم چاالکانی ئایینی
ئەهلی سونەت لە کوردستان بە گشتی و مورید و مەنسووبانی
تەریقەتەکانی قادری و نەقشبەندی بە تایبەتی باس کردوە .
هەروەها ناوبراو پاش چوونە دەرەوە لە ئێران خەبات و چاالکی خۆی لە
نێو یەکێک لە حیزبەکانی تایبەت بە کوردستانی ئێران بە شێوەی ئاشکرا
دەست پێکرد و ماوەی  2ساڵ وەک بێژەری رادیۆ دەنگی کوردستان و 2
ساڵیش وەک بێژەر و بەرپرسی رادیۆ دەنگی الوان لە شاری ستۆکهۆڵم
کاری کردوە و دواتر بۆ ماوەی  2ساڵیش وەک پێشکەشکار و بەڕێوەبەری
بەرنامەی "الوان" لە کاناڵی ئاسمانی تیشک تیڤی ،دەوری بینیوە.
کاک سۆران سەقزی هەروەها لە کۆنفڕانسی پێنجەمی یەکیەتی الوان
لە واڵتی سوید وەک ئەندامی جێگری کۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتیی
هەڵبژێردراوە و لە کۆنفڕانسی شەشەمی ئەم رێکخراوەدا بە دەنگێکی
زۆرەوە وەک ئەندامی ئەسڵی دەنگی هێناوەتەوە و تا کۆنفڕانسی
حەوتەم وەک بەرپرسی گشتیی تەشکیالت و رێکخستنەکانی یەکیەتی
الوان لە واڵتی سوید کاری کردوە و لە کۆنفڕانسی حەوتەمییشدا
دیسانەوە بە دەنگی زۆرینەی ئەندامانی رێکخراوەکه ،وەک ئەندامی
ئەسڵی هەڵبژێردراوە و ئەرکی بەرپرسایەتی کۆمیسیۆنی چاالکیەکانی
الوانی لە واڵتی سوید بۆ دیاری کراوە .شایانی باسە کە ناوبراو جگە لەو
بەرپرسایەتییانە کە لە سەر ئاستی واڵتی سوید بە گشتی بویەتی،
ساڵێکیش وەک بەرپرسی تەشکیالتی الوان لە شاری ستۆکهۆڵم و
ساڵیکیش وەک بەرپرسی گشتیی یەکیەتی الوان لە شاری ستۆکهۆڵم
هەڵبژێردراوە و دەورەیەکیش وەک موشاور و راوێژکاری بەرپرسی گشتیی
الوان لە دەورەی واڵت لە الیەن بەرپرسی ئەوکات بەڕێز کاک "رەحیم
رەشیدی" دیاری کراوە.
ئێستا ماوەی نزیک بە یەک ساڵە سۆران سەقزی سەرقاڵی ئامادە
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کردنی پڕۆژەێکی گەورەی تلویزیۆنییە کە لە  30واڵتی جیاوازی جیهان،
ئامادە ئەکرێت و بڕیار وایە لە داهاتوویەکی نزیکدا باڵو بکرێتەوه .شایانی
باسە ئەم بەرنامە تلویزیۆنییە کە بە یەکێک لە پڕخەرجترین بەرنامەکانی
مێژووی تلویزیۆنە کوردیەکان دادەنرێت ،بەرنامەیەکی گەشتیاریی و
تەفریحی و سەرنج راکێشە کە لە پێنج قاڕەی جیهان ئامادە کراوە و
هەنووکە لە قۆناغەکانی کۆتایی خۆی نزیک بوەتەوە .
لە کۆتاییدا ماوەتەوە بڵێین کە ئێستا کاک سۆران سەقزی:
ـ وتەبێژی تەریقەتی قادری سۆڵەیی لە دەرەوەی واڵته
ـ ئەندامی رێکخراوەی میراتگرانی سوڵتان سەاڵحەدینی ئەیووبییه
ـ ئەندامی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێرانه
ـ ئەندامی یەکیەتی الوانی دێمۆکڕاتی کوردستانه
ـ ئەندامی حیزبی سۆسیال دێمۆکراتی سوئێدە
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە838 :

سۆران عومەر حمە حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791747
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە839 :

سۆز بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030909392421559
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە840 :

سۆز عەبدولقادر عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181436493515
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1960/سلێمانی
بڕوانامە /ماستەر لە ئاماری گشتی
پسپۆڕی /کارگێڕی -پالنال ستراتیژیو ژنانو پرۆژەی ئابووری ژنان
کاری ئێستا /ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /پێگەی ژنان لە ئابووریدا محازەرە لە
کۆنفرانسی ژنانی سەرکردە ،کتێبی پالنی ستراتیژی سلێمانی لە
چوارچێوەی لیژنەی پالن ،توێژنەوەی ماستەرنامە(رێگریەکانی بەردەم ژنان
بۆ بەشداریکردن لە چاالکی ئابووری وەک خاوەن کارو سەرمایە
چاالکی/ساڵی  1979دوای دەرچوونی فەرمانی گرتنی خۆییو
هاوسەرەکەی ئاوارەی ئێران دەبن تا دوای راپەڕین
سەرۆکی لیژنەی ئاراستەکاری ناوچەیی بۆ بەرنامەی پەرەپێدانی
ناوچەیی هەردوو قەزای سەیدسادقو شارەزوور لەگەڵ حەوت رێکخراوی
UN.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە841 :

سۆز نوری چەلەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140418201922100429
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە842 :

سۆزان ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062415594071173
لە  1961لە سلێمانی لە دایکبووە و لە بەغداد خوێندنی تەواو کردووە ،لە
 1991-1981ئەندامی حزبی شیوعی بووە ،لە  1989-1984پێشمەرگە
بووە ،وەک خۆی باسی دەکات لە رێگەی کتێبەکانی نەوال سەعداوی
دەرکی بە چەوساندنەوەی مێینە کردووە ،سااڵنێکی دوور و درێژە لە
سوێد دەژی ،لە ئەوروپا لە بواری بەرگریی لە مافەکانی ئافرەتان کار
دەکات ،ئێستاش ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری سەنتەری نینایە بۆ
بەرگریی لە مافەکانی ژنان لە سوێد .لەم دیمانە تایبەتەدا باس لە
کێشەکانی ژنان و هۆشیاریی سێکسیی و ئەو گرفتانە دەکات کە
رووبەڕووی ئافرەتی پەنابەر دەبنەوە لە ئەوروپا.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینی  -ماڵپەڕی پێنووسەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
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 ژمارە843 :

سۆزان فەقێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201001172025303292
چاالکی بواری مافی ژنان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە844 :

سۆزان کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041318192975820
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە845 :

سۆزدار ئاڤێستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021113435223909

519

ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەریKCK
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە846 :

سۆلین عەزیز محەمەد حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992211
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە847 :

سۆما سورینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031408562893055
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە848 :

سیراج بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051213334673
سەرۆکی دەزگای گشتی کاروباری مین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە849 :

سیروان ئەنوەر کەرکوکی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192021
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە850 :

سیروان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003211900074009
هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی گۆڕان لە ئەڵمانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە851 :

سیروان عەدنان میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072138042911
ئەندامی هاوپەیمانیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە852 :

سیروان گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012801483864075
سیروان گەردی 1985-1-16 ،لە دایک بووە.
بەڕێوەبەری سەنتەری رۆشنبیری ئاسوودەیە لە شاری هەولێر ،هەروەها
وتەبێژی فیدراسیۆنی رێکخراوە نا حکوومییەکانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە853 :

سیروان مەحمود پۆلیس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122120155918478
چاالکی سیاسی و ئەندامی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە854 :

سیروان نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120815063012419
سکرتێری لقی سلێمانی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە855 :

سیروان کاروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914205813115726
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
چاالکی مندااڵن
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە856 :

سیروان کاوسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902272234481473
ساڵی 1954ی زاینی لەشاری سنە لە رۆژهەاڵتی کوردستان
هاتووەتەدنیا .خوێندنی سەرەتای و ناوەندی و دواناوەندیی لەشارەکانی
سنە و سەقز و کرماشان تەواوکردووە .بەهۆی چاالکیی سیاسییەوە،
لەسەردەمی رژێمی حەمەڕەزاشای ئێران ،بەرەوڕووی گرتن و ،زیندان و
شکەنجە بووەتەوە .لە پاییزی ساڵی  1978لەشاری کرماشان ،کاتێک
بەکرێگیراوانی دەزگەی سیخوڕیی ''ساواک'' هەڵدەکوتنە سەر ماڵەکەی،
دەتوانێ خۆی دەربازبکات و ،ماوەی پتر لە شەش مانگ بەشێوەی
نهێنیی دەژیی .پاش راپەڕینی سەرتاسەریی گەالنی ئێران لەساڵی
 1979لەدژی رژێمی دیکتاتۆری حەمەڕەزاشا ،چاالکانە لە
خۆپێشاندانەکاندا بەشداریدەکات.
لەدوای رووخانی رژێمی پاشایەتیی و هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمیی
و ،فەرمانی جیهادی ئایەتۆڵاڵ خومەینیی لەمانگی گەالوێژی  1979لەدژی
نەتەوەی کورد ،دەبێتە پێشمەرگە و ،شانبەشانی سەدان رۆڵەی کورد،
لەبەرامبەر هێرشی سوپای داگیرکەری ئیسالمیدا بەرگریی لە خاکی
پیرۆزی نیشتمانەکەی دەکات.
ساڵی  1989دەچێتە تورکیا و ،لەنووسینگەی  UNبەپەنابەری سیاسیی
وەردەگیرێت .کۆتایی ساڵی  1990لەالیەن واڵتی نۆروێژەوە وەردەگیرێت.
لەساڵی  1992دا دەبێت بە ئەندامی سەرکردەیەتی پارتی سەربەخۆیی
کوردستان و ،تاکو ساڵی  1998بەرپرسیاری دەزگەی راگەیاندن دەبێ.
لەساڵی  1998دا ،دەبێت بە ئەندام لە کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان.
ماوەیەک دواتر بەرپرسیارێتیی دەزگەی راگەیاندنی کۆنگرەی دەسپێردرێ
پێی و ،تاکو ئەوڕۆ کە 2010ی زاینییە ،بەرپرسی راگەیاندن و ئەندامی
سەرکردەیەتیی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستانە .
بەرهەمی باڵوکراوی بریتین لە -1 :گۆڤاری کۆنگرە ،تاکو نەورۆزی ،2010
سەرجەم  52ژمارەی لێ باڵوکراوەتەوە -2 .پەرتۆکی تلیاک ،دراگ،
ئەفیۆن لەساڵی  2009دا لە نۆروێژ لەچاپدراوە -3 .مێژووی
دەسەاڵتدارێتیی ئاینیی لەئێران (مانگی گەالوێژی  2010باڵوکراوەتەوە.
 -4کۆبەرهەم (ژمارە )1ئامادەی چاپە .جگە لەم بەرهەمانە ،دەیان وتار و
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چەندین دیمانەی لە رۆژنامە و ماڵپەڕە کوردییەکاندا باڵوکراوەتەوە.
لەساڵی  2006ەوە ،ئەندامی یەکێتیی نووسەرانی نۆروێژە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز سیروان کاوسی سەبارەت بە کار و ژیاننامەی
خۆی لە 2010-05-13
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە857 :

سیروان کویخا نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150501112648120992
سیروانی کوێخا نەجم ئەندامی سەکردایەتی یەکێتی و لێپرسراوی
مەڵبەندی ()6ی سۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە858 :

سیما ئاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120716161322091
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چاالکی م .ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە859 :

سینەم جەالدەت بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051338251537
لە 1938/3/21لەدیمەشق لەدایکبووە.قۆتابخانەی راهیباتی فەرەنسی لەشام تەواوکردووە .دووساڵ مافیخوێندووە لەشام
ساڵی  1960بەهۆی شوکردنی بەئەندازیار سەاڵحەدین محەمەدسەعدوڵاڵ هاتۆتە باشووری کوردستان.
بەبریاری قیادەی سەورە لەکەرکوک دەرکراوە.
ساڵی 1974ِ
ساڵی  1977دبلۆمی لەزمانی فەرەنسی لەبەغدا تەواو کردووە.لەهەفتاکان سکرتێری یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بووە.ساڵی  1980دەبێتە مامۆستا لەقوتابخانەیەکی نەتەوەیەکگرتووەکانتایبەت بەزمانی فەرەنسی.
- 1995ساڵی خانەنشین دەبێت.
ساڵی ()2006ەوە لەعەنکاوە دەژێت.تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە860 :

سەباح هەیاس ئەمین کاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211146283571
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ساڵی  1974لە شارەدێی کەڵەکی پارێزگای موسڵ لەدایکبووە .دپلۆمی
هونەریی هەیە و پسپۆڕە لە ئامێرەکانی ژمێریاریدا ،بەڕێوەبەری
کۆمپانیایەکی مەدەنی بووە لە شاری موسڵ.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
موسڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە861 :

سەبری بەهمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051542062481
لە دایک بووی شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستانە و تا ئێستا لە بواری
جیاوازدا خەباتی کردووە.
سەبری بەهمەنی چ وەک رۆژنامەوان ،چ وەک سیاسەتکار و چ وەک
تێکۆشەری بواری مافەکانی ژنان چاالکانە تێکۆشانی بووە و هەیە .ئەو
پێشتر بەرپرسی بەشی فارسی رادیو کۆمەڵەو بەرپرسی بەشی
فارسی رادیۆ رۆژهەاڵت و دواتر بەرپرسی بەشی فارسی رۆژهەاڵت تی
ڤی بوو .هەروەها بۆ ماوەیەک بەرپرسی الپەڕەی تایبەت بە ژنانی
رۆژنامەی ئاسۆی رۆژهەاڵت بووە .ئێستایش ئەندامی دەستەی
بەڕێوەبەریی رەوتی یەکگرتنەوەی کۆمەڵەو بەرپرسی راگەیاندنی ئەم
رەوتەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بۆ رۆژهەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە862 :

سەبرییە ئەحمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192028
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە863 :

سەدرەددین نوری خدر لەک
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241328101889
ساڵی لەدایکبوون1961 :
دەرچووی :ناوەندی
دانیشتووی :هەولێر
کار :کاسب
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە864 :

سەدیق مینایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213175651638
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گەلێک جاران بە هۆی نووسینەکانی لە الیەن بەرپرسانی رێژیمەوە
لێپرسینەوەی لە گەڵ کراوە و رووبەڕووی حوکمی زیندان هاتووەتەوە.
مینایی لە 11ی ئاگوست ساڵی  ،2005دوای دەستگیر کرانی لە الیەن
ئیدارەی ئیتالعات ،لە دادگای شۆڕش لێپرسینەوەی لە گەڵ دا کرابوو و بە
تۆمەتی هەوڵدان لە دژی ئاسایشی نەتەوەیی و باڵو کردنەوەی
ناڕاستیەکان ،دادگایی کرابوو .دواتر بە بارمتەی  20میلیۆن تومەن ئازاد
کرابوو .رۆژنامەوان لە مانگی سێپتامبری ساڵی  2005جارێکی دیکە لە
ژوورێکی داخراو دادگایی دەکرێتەوە و سزای دو ساڵ زیندانی
هەڵواسراوی پێ دەدرێت.
تا ئێستا چەندین جار ،رێکخراوەکانی ناونەتەوەیی مافی مرۆڤ و
پەیامنێرانی بێ سنوور ،لە مەڕ گوشارەکانی سەر سەدیق مینایی
ناڕەزایەتی خۆیان لە دژی رێژیمی ئیران دەربڕیوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە865 :

سەربەست مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040034042418
سەربەست مەحموود ناوی تەواوی (سیروان مەحموود فەتاح)ە ،ساڵی
 1974لە گوندی (مۆریاس) ی سەر بە قەزای شارباژێری پارێزگای
سلێمانی لەدایک بووە .لە بنەماڵەو خێزانێکی شۆڕشگێڕ و واڵتپارێز
پەروەردەکراوە ،شەهید سەربەست خوێندنی سەرەتایی لە گوندی
(مۆریاس) و هەردوو قۆناخی ناوەندی و دواناوەندی لە شاری سلێمانی
تەواو کردووە.
هەر لە تەمەنی خوێندنی دواناوەندیدا دەست دەکات بە خوێندنەوەی
گۆڤار و رۆژنامەو پەرتووکە جیاجیاکان .ساڵی  1991دەبێـتە قوتابی بەشی
کوردی کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەالحەدین و ساڵی  1995بە پلەیەکی
زۆر باش خوێندنی زانکۆ تەواو دەکات .لە ڕۆژانی  1995 /3 /19-17وەک
ئەندامێکی دامەزرێنەر بەشداری کردووە لە یەکەمین کۆنگرەی یەکێتی
نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان YNDKکە لە شارۆچکەی عەنکاوەی
پارێزگای هەولێر بەستراو دوای تەواو بوونی کۆنگرەکە لەڕۆژی نەورۆزی
1995دا YNDKهاتە راگەیاندن .شەهید سەربەست مەحموود هەر لە
یەکەمین رۆژی دامەزراندنی  YNDKوە بەگیانێکی نەتەوەییانەوە دەستی
بە خەبات و تێکۆشان کرد و لەڕۆژانی  1996 /7 - 5لەشارۆچکەی
شەقاڵوەدا زۆر چاالکانە بەشداری کرد ،لە دووەمین کۆنگرەی YNDKو لە
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هەڵبژاردنێکی دیموکراتیاندا بە ئەندامی کۆمیتەی سەرکردایەتی
هەڵبژێردراو و ئینجاش بوو بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی
مەکتەبی ناوەندی رێکخستنی رێکخستنیYNDK.
لە دوای کۆنگرە زۆر چاالکانە کاری رێکخستنی لە شاری سلێمانی و
ناوچەی شارەزوورو هەوراماندا ئەنجام دەدا ،سەرپەرشتی کاروباری
رێکخستنی YNDKی دەکرد.
هەروەها لەڕۆژانی 10و 11و 1999 /12لەکۆنگرەی سێیەمی YNDK
کەلەشاری هەولێر بەسترا ،بە هاوکاری هەڤااڵن توانی کۆنگرەکە بکات
بە کۆنگرەیکی نموونەیی بەئەندامی مەکتەبی سیاسی هەڵبژێردرایەوە.
بەهۆی توانا و لێهاتوویی کرا بە سەرنووسەری رۆژنامەی میدیا ،وێڕای
بینینی رۆڵی سەرەکی لەدەرکردنی گۆڤاری (سەرخۆبوون) کە خۆی
خاوەنی ئیمتیازی بوو.
شەهید سەربەست مەحموود بیرمەندێکی لێهاتووی نەتەوەیی و،
واڵتپارێز و کورد پەروەرێکی دڵگەرم و ،مرۆڤێکی رەوشت بەرز و بەوەفا و
سەرنج راکێش و بە بەزەیی و بوێرو هەق پەرست بوو.
مخابن دوژمنان تیرۆریستان رێگەیان نەدا شەهید سەربەست مەحموود
زیاتر تێبکۆشێ و خزمەتی زیاتر بە نەتەوەکەی بکات لە ئێوارەی رۆژی /31
 2000 /5دا زۆر بەنامەردی و دڕندانە و هۆڤییانە لەشاری هەولێر
شەهیدیان کرد .تەرمی پیرۆزی شەهید سەربەست رۆژی 2000 /6 /1
لە هەولێرەوە برایەوە شارە خۆشەویستەکەی خۆی و لە مەراسیمێکی
تایبەتیدا لەگۆڕستانی (گردی سەیوان)ی شاری سلێمانی بەخاک
سپێردرا .ئەوەی جێگەی داخە تا ئێستا دۆسیەی شەهیدکردنی
سەربەست مەحموود بەکراوەیی ماوەتەوەو دەزگاکانی پەیوەندیدار تا
ئێستا بکوژانی شەهید سەربەستیان نەدۆزیوەتەوە ،بۆیە پێویستە
بەزووترین کات بکوژانی بدۆزرێنەوەو ئاشکرا بکرێن و بەسزای خۆیان
بگەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە866 :

سەرتیب محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992009
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە867 :

سەرحەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040037072421
بەڕێوەبەری پۆلیسی شارۆچکە و شارەدێیەکانی کەرکوک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە868 :

سەردار پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=200912080934392918
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لە زمانی خۆیەوە:
بنچینەی سەردار پشدەری لەخێڵی سوێسنەیەو خێڵی سوێسنەش
)(SUSIANAپێشتر دانیشتووی ناوچەی ئەهواز و عەبادانی ئێستا بوون،
کەلەسەردەمی مادەکاندا بەسوێسنەناسرواوەو دەوڵەتی سەربەخۆی خۆیان
هەبووە ،لەدویدا دەسەاڵتدارانی ئێرانی رایان گواستون بۆ بۆ ناوەراستی
کوردستان ،بەشێکیان هێناوەبۆ ناوچەی سەردەشت و پشدەر کەسەردار لەو
بەشەیە.
سەردار پشدەری لەهاوینی ساڵی  1948لەکوێستانی کێلێی سەر سنوری
نێوان سەردەشت و پشدەر دا لەدایک بووە ،بنەماڵەکەیان خاوەنی دوو راپەڕینن،
باوکی سەرداریش ئەفسەر بووەلەکۆماری کوردستان لەمهابادو دۆستێکی
نزیکی مەالمستەفای بارزانی بووە ،ئەو دۆستایەتیەش وای کردوەکەباوکی
سەردار ببێتەیەکەم پێشمەرگەی شۆڕشی ئەیلول لە 1961لەناوچەی پشدەر
تاکو . 1963
سەردار لەحەوت ساڵی دەخرێتەقوتابخانەتاکو  1963کەدەوڵەت لەناوچەکەنەما،
بارو دۆخی ژیان باوکی سەرداری لەپێشمەرگایەتی دانیشاندو سەردار
لەشوێنی ئەو بوو بەپێشمەرگە ،سەردار لەکۆتایی ساڵی  1964کەدەوڵەت
گەرایەوەناوچەکەو قوتابخانەکرایەوە ،سەرداریش گەرایەوەقوتابخابەو تاکو
سەرەتای  1967بەردوام بوو لەخوێندن ،بارودۆخی سیاسی سەرداری لەخویندن
دوور خستەوەلەکۆتایی بەدەست هێنانی بڕوانامەی سێی ناوەندی.
سەردار جارێکی تر پەیوەندی بەشۆڕشی ئەیلولەوەکردەوەو ئەمجارەبەتەمەنێکی
زیاترەوەو بەبڕوانامەی سێی ناوەندیەوەکەبۆ ئەو کاتەیەکجار زۆر بوو ،ئەوەش وای
کرد کەهەر دەورەیەکی ئەکادیمی بکرابایەوەسەرداریان دەنار بۆ ئەو دەورە،
بێجگەلەچەندین دەورەی تۆپ و دژی تەیارەو ئەلغام (مین) ،دەورەی مامۆستایی
قوتابخانەشی تەواو کردو لەساڵی  1968بوو بەمامۆستای قوتابخانەی بێتواتە .
سەردار لەکاتی شەڕدا شۆڕشگێرێکی سەرکەوتوو بوو بەهەموو چەکێک شەڕی
لەگەڵ لەشکری عێراقیدا کردوه ،یەکێک بووەلەتۆپهاوێژەبەناوبانگەکانی کورد ،ئەو
شەڕو تۆپبارانەشکردویەتی بەخۆشەویستێکی شەخسی مەال مستەفای
بارزانی.
لەساڵی  1970کرا بەئەفسەر لەفەوجی  12ی حەرەس حدود دا ،لەساڵی
 1974بوو بەتۆپ هاوێژ و چاودێرو رەسەدی تۆپخانەی شۆڕش لەناوچەی رەواندز،
بێجگەلەچاودێری تۆپخانەکان ،بەشداری لەشەڕی تفەنگ و ئارپێچیش دەکرد
لەگەڵ لەشکری عێراقیدا.
لەکۆتایی مانگی نۆی  1974لەدامێنی چیای هەندرێن ،کەوتەناو بێستانی
ئەلغامەوەو بە 35پارچەبریندار بوو ،یەکێک لەپارچەکان بەناوەراستی پشتی
کەوتوەو ئازارێکی بێ دەرمانی بۆ پەیدا کردوە کەتاکو ئێستاش بەدەست ئەو
ئازارەوەدەناڵێنێ ،ئەوەش دووری خستەوەلەشەڕو شۆڕو سەنگەر بازی.
لە 1975بەبرینداری گەڕایەوەعێراق و دەستی کرد بەدروستکردنی بەربەستی
ئاو و پردو ئاوبارە ،لەو کارەشدا سەرکەوتنێکی باشی بەدەستهێناو بەو
دەستمایەوەلەسەرەتای هەڵگیرسانی شەڕی عێراق و ئێران لەساڵی 1980
خۆی گەیاندە ئەوروپا ،لە لەندەن جێگیر بوو دەستی کرد بەکاری دیپلۆماتی و
بازرگانی ،دۆستێکی زۆری بۆ کورد پەیدا کرد.
لەساڵی  1991لەسەردەمی کۆڕەوەکەی کوردا بەهۆی دۆستەکانیەوەرۆڵێکی
بەرچاوی بینی لەناو نەتەویەکگرتووەکاندا لەبەدیهێنانی پڕۆژەی خەتی  36و
پڕۆژەی نەوتی کوردستاندا کەنامەی نەتەوەیەکگرتوەکانی بەدەست هێنا بۆ
دەستکاری نەوتی کوردستان دوور لەدەسەاڵتی بەغدا.
لەسەرەتای ساڵی  1992دا بۆ یەکەمجار دەستکاری نەوتی کوردستانی کردو
چەند بیرەنەوتێکی کردەوەو نەوتی کوردستانی دەرهێنا ،بەو نەوتەنوسی کورد
ئۆیەڵ و ئاگری تێبەردا.
دوای ئەوەی کەدەوڵەت و پەڕڵەمانی کوردستان سەرداریان دەنگدا کەمافی
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نیەباسی نەوتی کوردستان بکات ،سەردار لەمانگی هەشتی 1992
گەرایەوەلەندەن و دەستی کرد بەخویندن و خوێندنەوەو نوسین ،لەو ماوەدا تاکو
ئەمڕۆ کۆتایی  2009دوو دیپلۆمی وەرگرتوەلەنەوت و بەڕێوەبەرایەتی نەوت و
ئێستاش لەدوا قۆناغی خوێندنی دایەبۆ بەدەستهێنانی بەکەلۆریۆس لەبەشی
رامیاری سیاسی (علومی سیاسی) ،لەپاڵ ئەوەشدا یانزەکتێبی نوسیوە ،پێنج
کتێبی  450الپەڕەی گەورەی لەسەر نەوتی کوردستانه،کەلەیەکێک
لەچاپخانەبەناو بانگەکانی دنیادا چاپ کراوەو رۆڵێکی بەرچاوی لەناو
کتێبخانەکانی دنیادا بەخۆیەوەبینیوه ،دوو کتێبیان ئینگلیزیە ،کتێبێک عەرەبیە ،دوو
کتێب کوردیە( ،بڕوانەئەو سایتەو دەتوانن بەهۆی ئەو سایتەیان لەکتێبخانەکان
کتێبەکەپایدا بکەن):
http://www.authorhouse.com/Bookstore/ItemDetail.aspx?bookid=57459
شەش کتێبی تریشی تەواو کردوەو وا وردەوردەخەریکی بەچاپ گەیاندنیانە.
لەکۆتایدا ،سەردار دوای ئەو هەموو دەردەسەریەتاکو ئەمڕۆ تاکەدۆالرێکی خێر
لەو هەموو هەوڵ و کۆششەنەبینیوە.
چەند بەستەرێکی تایبەت بە سەردار پشدەری:
http://www.youtube.com/watch?v=Q5OA5Ir8U24
http://www.youtube.com/user/oilkurd#g/u
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001664719237
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز سەردار پشدەری دەربارەی ژیان و کارنامەی خۆی لە
2009-12-08
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە869 :

سەردار حسێن سۆفی عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891763
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە870 :

سەردار ستار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061913201276737
ئەندامی دەستەی بەرێوەبەری پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان -
پارت  /الیەن:
پەچەدەکە
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە871 :

سەردار عومەر ئاغا سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162255223487
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1964 /خەلیفان
بڕوانامە /ئامادەیی
پسپۆڕ /کاری سەربەخۆ
چاالکی /بواری کۆمەاڵیەتی و سیاسی.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە872 :

سەردار عومەر خضر حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391806
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە873 :

سەردار عەبدوڵاڵ حەوێز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792185
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە874 :

سەردار فەتاح ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911112348482537
لە زمانی خۆیەوە:
لە  1957/10/4لەگەڕەکی کانێسکان لە سلێمانی و بەاڵم لە تەسکەرەدا
نوسراوە لە گوندی قەاڵچوغەی سەر بە ناوچەی هەمەوەندی چەمچەماڵ
لە دایکبووم ،تا حەوت ساڵی لەو گوندە ژیاوم و پاشان ساڵی 1965
چووامەتە قوتابخانەی مەولەوی سەرەتایی کوڕان لە سلێمانی و هەر
لەوی ئامادەیی پەیمانگاشم تەاواو کردووە ،پاشان لە هۆڵەندە بڕوانامەی
بەکالۆریۆسم لە رۆژنامەوانیدا وەرگرتووە.
یەکەم گڕوگاڵی نوسینم ساڵی  1973لە تەمەنی  16ساڵی دا لە
رۆژنامەی "ژین"ی مامۆستا کاکەی فەلالح دا باڵوکراوەتەوە ،پاشان لە
زۆربەی رۆژنامە و گۆڤارەکانی واڵت و دەرەوە نوسین و بابەتی هەمە
جۆرم باڵوکردۆتەوە ،لە ساڵی  1991ەوە بوومەتە ئەندامی یەکێتیی
نووسەرانی کورد خولی راپەڕین ،لە ساڵی 1991وە ئەندامی دەستەی
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دامەزرێنەری کۆمەڵەی کەلەپۆر و فولکلۆری کوردم ،لەخزمەتی
مامۆستایانی بەڕێزم عەبدولڕەقیب یوسف و خالید دلێر ومحەمەد صاڵح
سەعید و سەالم مەنمی و محەمەد حەمە صاڵح تۆفیق..هتد .
لە سەرەتای دامەزراندنی کۆمەڵەی مناڵپارێزی کوردستان لە ساڵی
 1991دا ئەندامی دامەزرێنەری دەستەی نووسەرانی گۆڤاری"پەپولە" ی
مندااڵن بووم ،کە سەر بەو دەزگایەیە و تا هاتنە دەرەوەم لە کۆتایی
ساڵی . 1992
سێ نامیلکەی چاپکراوم هەیە ،ساڵی ( 1977خەرمانێک لە مەتەڵی
فۆلکلۆری کوردی) ،لە نوسینی نامیلکەیەکی چیرۆک بۆ مندااڵندا ،لە
سوید بەشداریم کردووە ساڵی ( 1987شێر و مشکە بچکۆلەکە ).
(ئەچم بۆ شاری شوکردن بۆ نانی گەنم خواردن) هۆنراوەی مندااڵن دوو
جار چاپکراوە ساڵی  1999و  .2002بزوتنەوەی رۆشنبیری لە واڵتی
سلێمانی گفتوگۆ و چاوپێکەوتن ساڵی  2002چاپکراوە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز سەردار فەتاح ئەمین دەربارەی یانەی کوردی
میدیا و ژیان و کارنامەی خۆی لە 2009-11-11
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
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 ژمارە875 :

سەردار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051156332812
یەکێکە لە چاالکەکانی بزووتنەوەی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

536

بابەتی ژمارە876 :

سەردار قادر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042612304678727
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە877 :

سەردار قادر عەلی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591729
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە878 :

سەردار مەحمود ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051115520776258
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە879 :

سەردار مەحمود ئەحمەد موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991777
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە880 :

سەردار نەمەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161035549516
چاالکی بزووتنەوەی گۆڕان لە بەریتانیا .لە رێکەوتی  2010/9/12پاش
ئامادەبوونی لە کۆبونەوەیەکی گۆڕانخوازان لە شاری بەرلینی ئەڵمانیا و
لەکاتی گەڕانەوەی بۆ بەریتانیا ،لەواڵتی بەلجیکا بەڕوداوێکی دڵتەزێنی
هاتووچۆ گیانی لەدەستدا.
سەرچاوەی وێنە :عەبدول قەرەگۆلی  -ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە881 :

سەردەشت عەبدولڕەحمان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812034267523
بەڕێوەبەری سەنتەری بەرگری یاسایی بۆ رۆژنامەنووسان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە882 :

سەرهەنگ حسین شاهۆیی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174892003
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە883 :

سەروین محەمەد تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121211100563233
ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی ئافرەتان و بەرپرسی راگەیاندنی ئافرەتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە884 :

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
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 ژمارە885 :

سەروەر کامل هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691930
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە886 :

سەرکۆ عوسمان مەحمود میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181441173517
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون1963 /
بڕوانامە /کارگێڕی لەسوریاو پەیمانگای ژمێریاری لە بەریتانیا
پسپۆڕی /هەڵسوڕاو لە پەیوەندیە گشتیو نێودەوڵەتیەکاندا
چاالکی /لە ساڵی  1979وە لە رێکخستنەکانی ناوشاردا کاریکردووە ،لە
 1980بوەتە پێشمەرگەو دوای ساڵی  1982لە دەرەوەی واڵت درێژەی بە
خەبات داوە بۆ داکۆکیکردن لە مافەکانی کورد.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە887 :

سەرکیس ئاغاجان مامەندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110613222724
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لە سالی  1962لە شاروجکە ی دیانا لە دایک بووه .لە سالی  1975لە
ئیران بە نابە ر بووه .لە سالی 1979بارتی ئاتوری دیموکراتی دامەزراندووە
کە بەیەکەمین بارتی ئاشوری دەژمیردریت کە خە باتی جە کدارانە ی لە
سالی  1980دە ستی بی کردووە لە هە شتاکان بە ربرسیارە تی
جوراوجوری هە بووە وە ک بە ربرسی لیزنە ی باالی کاروباری بە نابە ران
لە ورمی وبە ربرسی مە کتە بی ناوە ندی بە یووە ندییە کانی بارتی لە
ورمی و ئە ندامی مە کتە بە کانی بە یوە ندی و دارایی و ریکخستنی مە
کتە بی سیاسی بارتی وە هە روە ها سە روکی لیزنە ی باالی تحرکی
عە سکە ری بە رە و والت بووە لە سالی  1982کە بارە کاکە ی لە کیلە
شین بووە لە سالی  1992تا  2005ئە ندامی بە رلە مانی کوردستان
بووە لە سالی  1998بووە تە بریکاری وە زارە تی دارایی وە لە سالی
 1999وە زیری دارایی و ئابووری بووە لە کابینە ی جوارە م لە هەمان کاتدا
لە ساالنی  2004تا  2006جیکری سە روکی حکومەتی هە ریمی
کوردستان بووە لە کابینەی بینجەمی حکومەتی هە ریم جاریکی تر بلە
ی وە زیری دارایی بی سبیدرا بە رزترین وسامی بی بە خشراوە لە الیە
ن قە داسە تی بابای واتیکان و باتریارکە کانی کە نیسە کانی روزهە
التی ئاشوری و روزهە التی کون و سریانی ئە رتودوکس لە سوریا و
باتریارکی انطاکیە لە لوبنان و بابا شنودە ی سە روکی کلیسای
قبطییەکان لە میسر و سە روکی ئە سقوفە کانی ئورشە لیم و
باتریارکی ئە رمە نییە کان لە ئە رمینیا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♕وەزیر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە888 :

سەرکەوت سەرحەد خەلیفە یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050712574176096
لەدایکبوون1966 /
دەرچووی خانەی مامۆستایان  /سلێمانی
کاری ڕێکخراوەی  1980 /پەیوەندیم کردووە بە ڕێکخستنەکانی (ی.ن.ک)
دوای تەواو کردنی خوێندن بە کۆی گشت خێزانەکەمان ڕومانکردە شاخ و
بووم بە پێشمەرگە لە سنوری قەرەداغ .هەتاکوو ساڵی  1988پێشمەرگە
بووم.
پەیوەندی ڕێکخراوەیم بەردەوام بووە و هاوکاری ڕێکخستنەکانی سوپای
ڕزگاری کوردستان (سرک) بووم.لێپرسراوی شانەی سەرەکی بووم لە
ڕاپەڕینە مەزنەکەدا لە سنوری شارە زوور.
لەساڵی  1992ئەندامی کۆنفرانسی ناوخۆی ڕێکخستنەکانی شارەزوور
بووم بۆ کۆنگرە.
لەساڵی  1994بووم بە ئەندامی کۆمیتەی ڕێکخستنی شارەزوور.
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لە ساڵی  1996وەک و بنەماڵەکەمان هەڵوێستمان هەبووە و لە سنوری
قاسمە ڕەش نیشتەجێب ووین.
لە ساڵی 1997بە هەڵبژاردن بووم بە لێپرسراوی کەرتی ڕێکخستنی نێر.
لە ساڵی  1999بە هەڵبژاردن بووم بە کارگێڕی کۆمیتە.
لە ساڵی  2001بووم بە ئەندام مەڵبەند ل .کۆمیتەکانی هەڵەبجەی تازە
– تانجەرۆ
لە ساڵی  2004بە هەڵبژاردن بووم بە کارگێڕی مەڵبەندی 9ی
ڕێکخستنی شارەزوور
لە زۆربەی خولی ڕشنبیری بەژداربووم.
لە ساڵی  1999خولی پەیمانگای کادرانم تەواو کردووە
لەخەبات و شۆڕشی نوێی گەلەکەمان بەژداریمان کردووە و بەردەوامین
وە لەم پێناوەدا خاوەنی ( )2برای شەهیدم بە ناوەکانی (سەردار
سەرحەد و سەچڵ سەرحەد)
ئێستا کاندیدی ژمارە ( )55م لە سەر لیستی (ی.ن.ک) بۆ پەرلەمانی
کوردستان لە پێناوی داکۆکی کردن لە داواکانی خەڵکی کوردستان و
بەدی هێنانی ژیانێکی شایستە بۆ کرێکاران و جوتیاران و هەژاران.
کارکردن بۆ بەدیهێنانی:
خواستەکانی الوان لەڕووی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی
باشترکردنی ژیانی جوتیاران و گوندنیشنانی کوردستان
چارەسەرکردی کێشەی نیشتەجێبوون لە ڕێگای دروستکردنی یەکەی
نیشتەجێبوون کە لە گەڵ بارودۆخی هەژاران بگونجێت
کارکردن بۆ دەرکرنی یاسای قەرز بۆ خوێندن لەناوەودەرەوەی وواڵت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە889 :

سەرکەوت عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008041605224659

543

بەڕێوەبەری بەدواداچوونی توندوتیژی دژی ژنان لە سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە890 :

سەرۆ قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022318362224
من لە ساڵی  1960لە شاری رانیە لەدایکبووم .باوکم قادری مام عەلی
جووتیار بوو ،دایکم مریەم مەال ئەسعەد لە خێزانێکی ئاینی بوو .ئەوکات
هەردووکیان نەخوێندەوار بوون بەاڵم لە تەمەنی چل ساڵییاندا
هەردووکیان لە ئاوارەیی خۆیان فێری خوێندەواری کرد.
باوکم لە ساڵی  1961بووە پێشمەرگە و ماڵی گواستۆتەوە دەشتی
بیتوێن و لە گوندی میراوا نیشتەجێ بوو .من لە تەمەنێکی بچووکدا
نێردرامە حوجرە و دوو سااڵ سوختە بووم .دوایی خۆم چووم ناوم لە
قوتابخانەی سەروچاوە نووسی .خوێندنم بە پچڕپچڕی تەواو کردووە.
ساڵی  1974ئاوارەی ئێران بووین و تا ساڵی  1991لە راپەڕیندا گەڕامەوە
کوردستان.
لە ساڵی  1981لە ئێران بوومە ئەندامی حزبی شیوعی عێڕاق و
سەرپەرشتی رێکخراوی حزبی ناوبراوم لە ناو کوردە ئاوارەکان دەکرد.
ساڵی  1984بوومە پێشمەرگە و لە راگەیاندنی ناوەندی هەمان حزب
دەستبەکار بووم .هەر لە شاخ ئەندامی کۆمەڵەی نووسەرانی کوردستان
و یەکێتی نووسەرانی کورد بووم .
ساڵی  1991لە حزبی شیوعی وازمهێنا و ساڵی  1993چوومە ناو پارتی
دیموکراتی کوردستان .ساڵی  1994دەزگای راگەیاندن و رۆشنبیریی
(گواڵن)م دامەزراند .ساڵی  2004بەرپرسێتی مەکتەبی ناوەندی
راگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستانم وەرگرت .
ئەو دەزگا رۆشنبیری و راگەیاندنانەی بە سەرپەرشتی من دامەزراون
ئەمانەن:
1گۆڤاری گواڵن2تەلەفزیۆنی گواڵن3رادیۆ گواڵن4گۆڤاری رامان5گۆڤاری گوالن العربی6گۆڤاری گواڵن (کرمانجی بە پیتی التینی)7رۆژنامەی ئێوارە گواڵن8دەزگای باڵوکردنەوەی کتێبی گواڵن9تەلەفزیۆنی سەتەالیتی زاگرۆس10رادیۆ زاگرۆس11-گۆڤاری الصوت االخر
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12گۆڤاری ستایل13رۆژنامەی هەولێر14تەلەفزیۆنی سلێمانی15رادیۆ سلێمانی16تەلەفزیۆن و رادیۆی بابە گوڕگوڕ17چاپخانەی موکریان18چاپخانەی خانی19میدیا سەنتەری هەولێر20ئاژانسی پەیامنێرسەرچاوە :ماڵپەڕی سەرۆ قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە891 :

سەزگین تانڕیکولو
http://www.kurdipedia.org/?q=201006210948154463
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە892 :

سەعد خالید محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615293357
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لە دایکبووی ساڵی  1963هەولێرە ،کۆتایی ساڵی  1979بووە بە
پێشمەرگە لە رێزەکانی حزبی سۆسیالیستی کوردستان ،لە ساڵی
 1994بووە بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی ،ساڵی  1996بووە بە ئەندامی
مەکتەبی سیاسی ،وەزیری هەرێم بوو بۆ کاروباری پەڕڵەمان لەکابینەی
پێنجەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،ئێستاش ئەندامی کارگێڕی
مەکتەبی سیاسی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستانە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژنامە پۆست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە893 :

سەعدون رووف احم د
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591923
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە894 :

سەعدی ئەحمەد پیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040029222415
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لەدایکبوون 1951/7/1 :ناحیەی دیبەگە قەزای مەخموور -هەولێر
لەساڵی  1988ەوە خێزاندارەو دوو منداڵی هەیە ،کوڕ (ئاکۆ) کچ (تارا).
خوێندنی سەرەتایی :کۆزە پانگەی سەرەتایی -ناوەندیی و دواناوەندیی/
هەولێر.
زانکۆی تەکنەلۆجی نەمسا
1967ئەندامی یەکێتی قوتابیانی کوردستان هەولێر.
1968ئەندامی (پ.د.ک) هەولێر.
1970لێپرسراوی ئامادەیی هەولێر
1971کادیری (پ.د.ک) ،جێگری لێپرسراوی رێکخراوی رووناکی (ل.ن)
هەولێر.
1974پەیوەندی بەشۆڕشی ئەیلول و بەشداریکردنی دەورەی
شەشەمی کادیران لەگوندی (زینوێ).
1974کارگێڕی ناوچەی قەندیلی پ.د.ک.
1975ئاوارە لەئێران بووە بەئەندامی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
لە  1976/4/5بووە بەپەناهەندەی سیاسی لەنەمسا.
1976بووە بەئەندام لەکۆمەڵەی خوێندکارانمی کوردستان لەدەرەوەی
واڵت.
1978لێپرسراوی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەنەمسا.
1981ئەندامی کۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتی کۆمەڵەی خوێندکارانی
کوردستان لەئەوروپا.
1982ئەندامی لقی یەکێتی کوردستان لەئەوروپا.
1987لێپرسراوی رێکخراوی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان لەئەوروپا.
1991گەڕانەوە بۆ کوردستان لە 1991/5/15
1992ئەندامی یەکەمین پەڕڵەمانی کوردستان و جێگری سەرۆکی
فراکسیۆنی (کەسک).
1993وەزیری کشتوکاڵ و ئاودێری لەکابینەی دووەم.
1995ئەندامی سەرکردایەتی (ی.ن.ک).
1996وەزیری تەندروستی و کاروباری کۆمەاڵیەتی.
1998وەزیری مرۆڤایەتی و هاوکاری.
1999لێپرسراوی پەیوەندییەکانی دەرەوەی (ی.ن.ک).
12/2/2002گەڕانەوە بۆ هەولێر لێپرسراوی مەڵبەندی 3ی هەولێرو
سەرۆکی فراکسیۆنی (کەسک) لەپەڕڵەمان.
2003ئەندامی مەکتەبی سیاسی (ی.ن.ک).
15/5/2003لێپرسراوی مەڵبەندی موسڵ.
20/4/2005لێپرسراوی مەڵبەندی ()3ی هەولێر.
2007لێپرسراوی پەیوەندییە گشتییەکان لەبەغدا.
2009لێپرسراوی پەیوەندییەکانی دەرەوەی (ی.ن.ک) ،رێکخەری
پەیوەندیی (ی.ن.ک)و سۆشیالیست ئینتەرناسیۆناڵ.
شارەزایی لەزمانەکانی (عەرەبی ،ئینگلیزی ،فارسی ،ئەڵمانی) هەیە.
بەدرێژایی سااڵنی رابردوو  2010-1991بەشداری چاالک لەهۆکانی
راگەیاندن بەنوسین و دیمانەو بەشداری بەکۆبوونەوەو کۆنفرانسی
نێودەوڵەتی ،کردووە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای هەولێر بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە895 :

سەعدەدین ئەرگیچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012321111875187
سەرۆکی پێشووی بەرەی تورکمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە896 :

سەعید ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101811171710141
بەرپرسی مەکتەبی ناوەندی رێکخراوەجەماوەرییەکانی "پ.د.ک"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە897 :

سەعید سلێمانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510081
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی (دوورخستنەوە بۆ کرمان و  30ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە898 :

سەعید سەلیم پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008040926154648
1972لەدایکبووە و بکالۆریۆسی لە زانستە سیاسییەکان بەدەستهێناوە
دەرچووی خولی دەیەمی پەیمانگەی کادیرانی پارتییە
ئێستاش بەرپرسی مەکتەبی ناوەندی رێکخراوە جەماوەری و
پیشییەکانی پارتییە.
سەرچاوە :هیوا بەرزنجی  -ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە899 :

سەعید گەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122621203619747
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە900 :

سەعید ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032346582394
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
وەرگێڕ
👨پیاوان
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە901 :

سەعید کرمزتۆپراک  -دکتۆر شڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031249312267
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چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە902 :

سەعید کەلەش ،لەسەر لیستی پارتی سەوز لە شاری دویسبۆرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606092944100623
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە903 :

سەفوەت رەشید سدقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012112190975087
لە بنەماڵەیەکی ناسراوی شاری سلێمانیەوە لەدایکبووە ،پارێزەرە بە پیشە .لە ١٩٩١ەوە لەگەڵ
هاوکارەکانیدا ،رۆڵێکی زۆر دیاری هەبووە لە دامرکاندنەوەی شەڕی خۆکوژی پارتی و یەکێتیدا و بەرز
راگرتنی دیمکراتی و ئاشتیدا .یەکیەک بووە لە دامەزرێنەرانی رێکخراوی مافی مرۆڤ لە کوردستان،
کە رۆڵێکی کاریگەری هەبووە لە پەخشی بنەماکان و کولتووری پاراستن و بەرز راگرتنی مافەکانی
مرۆڤدا .دواتر ،دوای روخاندنی حکومەتەکەی سەدام حسێن ،وەک تاکە کوردێک ،بووە بە ئەندام لە
دەستەی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقد .دواتر هەمان کاری ،لە کۆمیتەی سەربەخۆی
هەڵبژاردنەکانی لە ئەفغانستان و سۆمالیا کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
⚖مافناس
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 ژمارە904 :

سەفین حاجی شێخ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200907211632211854
لە  1968لەدایکبووە و لەساڵی  1980پەیوەندی بە ریزەکانی یەکێتی
نیشتمانی کوردستان کردووە تا  1988پێشمەرگە بووە ،لە  1991جارێکی
دیکە بۆتەوە پێشمەرگە و لە ساڵی  1995بەهۆی شەڕی ناوخۆوە
بەیەکجاری واز لە پرۆسەی سیاسی و چەکداری دەهێنێت.
قۆناغی سێیەمی زانستە رامیارییەکانە و لەشاری هەولێر نیشتەجێیە.
لەبارەی دروشمەکانیەوە دەڵێت" :دروشمی سەرەکیمان گۆڕینی شێوازی
دەسەاڵتە بەوەی رەخنەمان هەیە لە پەیڕەو و پرۆگرامی دەسەاڵتەکانی
سەرۆکی هەرێم و لە هەڵمەتەکانمان داوا دەکەین کە لە %70ی ئەو
دەسەاڵتانەی بۆ سەرۆکی هەرێم دانراوە نەیهێڵین و شتەکە بکەینە
شتێکی پرۆتۆکۆڵی و تەشریفاتی".
ئەو کاندیدەی سەرۆکایەتی هەرێم ئاماژەی بەوەدا "لە دهۆک دەتوانم
دەنگێکی باش بێنم ،خەڵک لە هەولێریش زۆر ناڕازییە و دەتوانم دەنگی
باش لەوێش بێنم ،هەوڵدەدەم دەنگە ناڕازییەکان بەدەست بهێنم و
باوەڕیشم وایە سەرکەوتوو دەبم ،چونکە بڕوام وایە من جیاوازیم لە
کاندیدەکانی دیکە هەیە ،ئەوان قورساییان کەوتۆتە سلێمانی ،من
دەتوانم لە هەولێر و دهۆک دەنگی زیاتر بێنم،
لەبارەی بەرنامەی کاریەوە سەفینی حاجی شێخ محەمەد دەڵێت:
"یەکەم بەرنامەم ئەوەیە ئەگەر ببمە سەرۆکی هەرێم ،سەرۆکایەتی
هەرێم لەسەری رەشەوە دەگوازمەوە پایتەخت ،بەگوێرەی ئەو
دەسەاڵتانەی بۆمان دانراوە خزمەتگوزارییەکان فەراهەم دەکەین کە تاکی
کورد پێویستی بەهیچ شتێک نەما لەڕووی خزمەتەوە ئینجا دەتوانین
داوای شەڕ و ئاشتی لێبکەین ،نەک فەرامۆشی بکەین و خۆمان بە
مەسەلەی دەرەوەی کوردستان سەرقاڵ بکەین و باسی پەیوەندی کورد
لەگەڵ ئەمریکا و کورد لەگەڵ بەغدا بکەین".
ساڵی  2009خۆیی کاندید کردووە بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگوباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە905 :

سەفین موحسین محەمەد ئەمین دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051151412456
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1963 :هەولێر
پلەی خوێندن :دەرچووی کۆلیژی ) (maidenheadبەشی هونەرو دیزاین
لە ئینگلتەرا .
لەسااڵنی  1980تا  1989ئەندامی کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد لە
ئەوروپا بووە و پاشان بۆتە ئەندامی سکرتاریەتی گشتی کۆمەڵەی
ناوبراوو لێپرسراوی لقی بەریتانیا .
لەساڵی  1986تاکو  1992لەکەرتی تایبەت-بواری خانووبەرە کاری
کردووە .
لەساڵی  1992تاکو  2003نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان بووە لە
تورکیا .
لەساڵی  1999بۆتە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی
کوردستان .
لەساڵی 2003و  2004لە ئەنجومەنی حوکم لە بەغدا کاری کردووە .
لەساڵی  2004بۆتە لێپرسراوی مەکتەبی پەیوەندییەکانی دەرەوەی
پارتی دیموکراتی کوردستان .
لە کابینەی شەشەمی هەرێم ،بووەتە وەزیری پەرەوەردە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە906 :

سەفین مەال قەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903150322561648
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ساڵی  1959لەگوندی مەالقەرە ،ناحیەی دیبەگە لەدایکبووە ،ئامادەیی
کشتوکاڵی لەهەلێر تەواو کردووە .لەساڵی  1976وە پەیوەندی
بەرێکخستنەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە کردووە .لەساڵی
1980ەوە پێشمەرگەیە .یەکێکێک بووە لەفەرماندە دیارەکانی یەکێتی و
لەراپەریندا رۆڵی کارای گێراوە .لەیەکەم هەڵبژاردن لەساڵی  1992بووەتە
ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان و لە دووەم کۆنگرەی یەکێتییەوە لەساڵی
2000ەوە ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە و پاشان
بووەتە جێگری بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی یەکێتی .ساڵی 2009
چووەتە ناو لیستی گۆڕانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە907 :

سەفین هەولێری
http://www.kurdipedia.org/?q=201006202119174461
لێپرسراوی کۆمەڵگای الوانی هەولێر و سەرۆکی رادیۆ و تەلەڤزیۆنی
پایتەخت لە هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە908 :

سەالم عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208203418577
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ساڵی  1948لە سلێمانی لەدایک بووە.
ساڵی  1974پەیوەندی کردووە بە شۆڕشی ئەیلولەوە.
لە واڵتی سوید و لە زانکۆی ئۆپساال بەشی ئێرانناسی تەواوکردوە.
ساڵی  1993بووە بە یاریدەدەری پارێزگاری سلێمانی.
ساڵی  1996بووە بە بریکاری وەزیری رۆشنبیری ئیدارەی هەولێر.
لێپرسراوی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە شاری سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە909 :

سەالم عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261313194188
رۆژنامەوان و چاالکی چەپ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە910 :

سەالمی مەال ئەحمەد گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215141809742
ناسراو بە (سەالمی خەیات) .لەدایکبووی ساڵی  1946سلێمانییە .سەرەتای تێکەڵی و بوون
بەئەندام لەناو (بازنەی روناکبیری کۆمەڵەی مارکسی لینینی ـبیروباوەری ماوتسیتۆن)دەگەرێتەوە
بۆ یەکەم پەیوەندیکرن پێی لەرێگەی (عومەری سەیدعەلی) لەساڵی  1971 1970دا لەوێوە ئیتر
(سەالمی خەیات) لەگەڵ کۆمەڵەدا تێکەڵ دەبێت و دوکانی خەیاتیەکەشی دەبیتە شوێنی
یەکبینینی هاورێیانی کۆمەڵە تائەو ئاستەی دوکانەکەی هێندەی سیمای بارەگایەکی حیزبی
لەخۆدەگرێت هێندە لەدوکانێکی خەیاتی ناچێت ،دواتر کۆمەڵە ناچاردەبێت بۆ پاراستنی نهێنی
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وگیانی کادیرەکانی تەعمیمێک دەربکات کە هاتوچۆکردنی دوکانی سەالمی خەیات بەهەموو
شێوەیک قەدەغەیە .پاشان لەشام لە کۆتایی ساڵی  1975تا 1977لە ریزەکانی یەکێتدا و نزیک بە
مام جەالل کار دەکات و دەبێتە بەرپرسی پەیوەندیەکانی مام جەالل لە ناوەی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە911 :

سەلمە فاتیح تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175730
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی
هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە912 :

سەلیم رەشید ساڵح  -مامۆستا سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162214243474
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1956 /هەولێر
بڕوانامە /دکتۆرا لە زانستە ئەدەبییەکان
کاری ئێستا /مامۆستا لە زانکۆی کۆیە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە913 :

سەمیرە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051503253827
رۆژنامەنووس و چاالک لە بواری مافەکانی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە914 :

سەنعان قەساب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042313523975939
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دانیشتوی هەولێره و لەدایکبوی  1943ئه و شارەیه و دەرچووی بەشی
یاسایه و کاری پارێزەرایەتی کردووە .ناوبراو لەدامەزرێنەرانی یانەی
ئەخای تورکمانییه و پێشتریش سەرۆکی بەرەی تورکمانی بووە کە
لەسااڵنی رابردوودا پەیوەندییەکی گرژیان هەبووە لەگەڵ هەرێمی
کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-04-23 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەرەی تورکومانی ئێڕاقی
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

تورکومانی

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە915 :

سەوسەن رەئوف فەتاح عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191792
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە916 :

سەڤیم داگدەلەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200909302030102061
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سەڤیم لەساڵی  1975دا لە شاری دیوسبۆرگ  Duisburgئەڵمانیا لە
دایک بووە و لە ناو رێکخستنە چەپەکانی تورکیادا چاالکی کردووە و دواتر
چۆتە ریزی پارتی چەپی ئەڵمانیا ،ئەمە بۆ جاری دووەمینە کە کاندید
دەکرێ بۆ پارلەمانی ئەڵمانیا لە سەر لیستی پارتی چەپ و پێشتر لە
ساڵی  2005یش ببوە پەڕڵەمانتار.
سەڤیم لە ئەڵمانیا مافپارێزی خوێندووەو وەکو رۆژنامەنووسێکی
سەربەخۆ کاری رۆژنامەوانی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاییندە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە917 :

سەاڵح ئیسماعیل مستەفا  -سەاڵح مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301144112146
ساڵو شوێنی لەدایک بوون 1961 /هەولێر
پسپۆڕی /نووسەرو رۆژنامەنووس و چاالکی کۆمەڵگەی مەدەنی
کاری ئێستا /سەرۆکی سەنتەری داهێن بۆ چاالکی کولتوریو کۆمەاڵیەتی
چاالکی/بەهۆی کاری سیاسیەوە خوێندنی جێهێشتووەو ماوەیەک
راوێژکاری بەشی میدیاو سینەما بووە لە وەزارەتی رۆشنبیری ،ئەندامی
یەکێتی نووسەرانی کوردو سەندیکای رۆژنامەنوسانە ،سەرۆکی
کۆمەڵەی وەفای خێرخوازی بوە لە ساڵی 1998و بەڕێوەبەری بنکەی
روناکبیری رۆژە بوە ساڵی 2002و سەرپەرشتیاری ناوەندی هەڵەبجەی
رێکخراوی چاک بوە لە ساڵی 2007=2000
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /ژمارەیەک نوسینو لێکۆڵینەوەی دەربارەی
رەوشی سیاسیو پرسی کورد ،جینۆساید ،مافی مرۆز ،میدیا ،سینەما،
باڵوکردوەتەوە جگە لە کۆڕو بەرنامەی رادیۆییو تەلەفزیۆنی،
سەرنووسەری رۆژنامەی رزگاری بووە ساڵی 1993و راوێژکاری رۆژنامەی
هاواڵتی بوە ساڵی 2007
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە918 :

سەاڵح جەموور
http://www.kurdipedia.org/?q=201004152226584161
لە چەندین زانکۆی ئەوڕوپا و وانەی دەووتەوە .هەروەها نوێنەری کوردیش
بوو لە رێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکانی لە جنێڤ لە سااڵنی 1982
تاوەکوو  .1992زیاتر لە  12کتێب ونامیللکەی هەیە .یەکێکبوو لەو
فڕانکوووفۆنانە کوردانەوەی کە چاوەڕوانی لێدەکرا خزمەتێکی گەورەی
دۆستایەتی فەڕەنسی و کوردستانی بکات.
سەرچاوە :خەسرەو پیرباڵ  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە919 :

سەاڵح جەمیل جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911160944142609
چاالک لە بواری کۆمەڵی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە920 :
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سەاڵح خدر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101012304216
کونسوڵی فەخری هۆڵەندا لە هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە921 :

سەاڵح دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101709154773428
ئەندامی لیژنەی بەڕێوەبردنی ناوچە کوردییەکانو ئەندامی مەکتەبی
سیاسی پارتی دیموکراتی پێشکەوتنخواز لەسوریا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە922 :

سەاڵح دەلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110315131210561
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بەرپرسی لقی سێی کەرکوکی پارتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە923 :

سەاڵح عەبدول  -سەرکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030119284733216
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە924 :

سەاڵح موهتەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101210245510014
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە925 :

سەاڵح هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081117145206333
ساڵی  -1963لەدایک بوون.ساڵی  -1975چوون بۆ پەنابەری لەگەڵ خێزان لەئێران.ساڵی  -1980چوونەرێزی پارتی دیموکراتی کوردستان.ساڵی  -1982چوونەرێزی یەکێتی قوتابیان و الوانی دیموکراتی کوردستان.ساڵی  -1984تەواوکردنی خوێندنی دوواناوەندی لەئێران.ساڵی  -1993بەرپرسی لقی ئاوارەی یەکێتی الوان و قوتابیانی دیموکراتی کوردستان.ساڵی  -1993سەرنووسەری گۆڤاری گزنگ.ساڵی  -1998کارگێڕی سکرتاریەتی یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان.ساڵی  -1999بەرێوەبەری رادیۆی پێشکەوتن ،لەهەولێری پایتەخت.ساڵی  -2003ئەندامی مەکتەبی ناوەندی دیراساتی پارتی دیموکراتی کوردستان.ساڵی  -2005ئەندامی دەزگای گشتی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان.ساڵی  -2006سەرنووسەری گۆڤاری هەڵبژاردن و ماڵپەڕی دەزگای گشتی هەڵبژاردنی پارتیدیموکراتی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە926 :

سەاڵح کوێخا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112132131306
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ساڵی  1953لەناوچەی قۆڕەتوو لە سنوری خانەقین لەدایکبووە .ساڵی  1977پەیوەندی بەرێکخستنەکانی یەکێتی کردووە.ساڵی  1982بووەتە پێشمەرگە.لەژیانی پێشمەرگایەتی و رێکخستندا چەند بەرپرسیارییەتێکیوەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە927 :

سەاڵحی گەرمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200907281608391905
لە شاری کەرکوک هاتووەتە دونیاوه.
لە ساڵی  1996وە لە ئوسترالیا نیشتەجی بووە و ئیستا لە شاری
سیدنی ئەژیت.
هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە بواری (زانستی ئاڵوزی و تیوری بشیوی
و داهینانChaos and creativity). ، Complexity
هەلگری بروانامەی دکتورا )(PhDیە لە بواری دەرووناسیدا.
شارەزای چارەسەری دەروونی بە لە بواری چارەسەری مەعریفی
هەڵسوکەوت ناسراو بەCBT
لە ساڵی  2000ناوەندی رۆشنبیری کورد /ئوسترالیا  AKCCدامەزراند بە
هاوکاری چەند شاعیر ونووسەر و هونەرمەندیک و ئێستاش سەرۆکی
ناوەندەکەیە.
لە دامەزرینەرانی ناوەندی "چاک"ە و ئێستاش ئەندامی دەستە
بەڕیوەبەرایەتی ئەو ناوەندەیە.
کاندیدیکی لیستی سەربەخۆکان بوو لە هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
کوردستان لە سالی .2005
دەیان نوسین و لیکۆلینەوەی هەیە لە بواری رۆشنبیری و سیاسی بە
زمانی کوردی و عەرەبی.
بیجگە لە کوردی بە زمانی ئینگلیزی و عەرەبی و فارسی و تورکی
ئەدویت و وەرئەگیریت .
دوو کتێبی لەبواری سایکۆڵۆجییدا ئامادەیە بۆ چاپکردن .
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستانە.
ئەندامی رێکخراوی رۆژنامەنوسانی نێودەوڵەتییە.
ئەندامی ئەمنیستی ئینتەرناشناڵە.
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سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕەوا) سەبارەت بە (د.
سەاڵحی گەرمیان) لە11:17:59 2011-4-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە928 :

سەاڵحەددین وەهابپوور  -سامڕەند
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111140444285
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
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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

بابەتی ژمارە929 :

سەاڵحەدین بوڵوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011708030974860
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە930 :

سەاڵحەدین دەمیرتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052412185285371
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سەاڵحەدین دەمیرتاش ،هاوسەرۆک و کاندیدی پارتی دیموکراتی گەالن
بۆ پەرلەمانی تورکیا بۆ هەڵبژاردنەکەی 7ی حوزەیرانی  2015و کاندیدی
پۆستی سەرۆک کۆماری تورکیا لە هەڵبژاردنەکەی ساڵی  ،2014لە
10ی نیسانی  1973لە شارۆچکەی پالوی سەر بە پارێزگای ئەلعەزیز لە
خێزانێکی زازا لەدایک بووە.
لە 23یەمین خولی پەرلەمانی تورکیا لەسەر بازنەی دیاربەکر و لە
24هەمین خولی پەرلەمانی تورکیا لەسەر بازنەی جۆلەمێرگ وەک
پەرلەمانتار هەڵبژێردرا.
دەمیرتاش لە ساڵی 2002دا ژیانی هاوسەرگیری پێکهێناوە و دوو کچی
هەیە بەناوەکانی "دەالل" و "دلدا" و لە ئامەدی باکووری کوردستان
دەژین.
هاوسەرەکەی کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی دیجلەی لە دیاربەکر تەواو
کردووە .دەمیرتاش لەبارەی هاوسەرگیرییەکەیەوە دەڵێت" :هاوسەرەکەم،
کاتێک هاوڕێ و دەزگیرانم بوو ،زۆر نازی بۆ دەکردم .زۆرم خۆشدەوێت و بە
خۆشەویستی هاوسەرگیرییمان کرد".
دایکی سەاڵحەدین دەمیرتاش هەروەک خۆی دەیگێڕێتەوە بێ ئەوەی
بڕوات بۆ قوتابخانە فێری نوسین و خوێندنەوە بووە .لەبەرئەوەی دایک و
باوکی ئازاری زۆریان چەشتووە ،سەرەڕای هەژارییان تەواوی منداڵەکانیان
ناردووەتە بەر خوێندن .خوشک و براکانی دەمیرتاش بوون بە ئەندازیار
پارێزەر و مامۆستا.
دەمیرتاش بەشی یاسای لە زانکۆی ئەنقەرە تەواوکردووە .لەبەرئەوەی
ناچار نەبووە ئامادەی وانەکان بێت تەنیا بۆ تاقیکردنەوەکان چووەتە ئەنقەرە
و کاتەکانی تر لە ئامەد لە دوکانەکەی باوکیدا کاری کردووە.
خۆی ئەمڕۆژانە دەگێڕێتەوە و دەڵێت" :باوکم دوکانی دامەزراندنی تۆڕی
ئاوی هەبوو ،منیش کارم لەگەڵی دەکرد ،دەچووم بۆ هەر ماڵێک دەموت
لە ئەنقەرە بەشی یاسا دەخوێنم ،تووشی سەرسوڕمان دەبوون".
دوای تەواوکردنی بەشی یاسا لە زانکۆی ئەنقەرە ،دەمیرتاش بۆ
ماوەیەک وەک پارێزەر کاری کردووە.
ژیانی منداڵی و کوردایەتی
دایک و باوکی سەاڵحەدین دەمیرتاش بە کوردی -زازاکی لەنێوان خۆیاندا
دواون ،بەاڵم لەبەرئەوەی نەیانویستووە منداڵەکانیان دووچاری گرفت ببن،
فێری زازاکییان نەکردوون و لەگەڵ ئەواندا بە تورکی قسەیان کردووە .به و
هۆیەوە دەمیرتاش لە منداڵیدا فێری کوردیی نەبووە و لە قۆناغی
ئامادەیی بۆی روون دەبێتەوە کە کوردە.
لە ئامادەیی کاتێک لەکاتی یەکێک لە وانەکاندا دەنگی قەرەباڵغییەک
دەبیستێت ،لە مامۆستا دەپرسێت ئەوە چییە؟ مامۆستاکەش ئەم
دەرفەتە دەقۆزێتەوە و بۆ قوتابییەکانی باس دەکات کە ئەم خۆپیشاندانە
لە دژی کیمیابارانەکەی هەڵەبجە رێکخراوە و باسی ژیانی کوردانیان بۆ
دەکات .ئەوکاتە دەمیرتاش دەزانێت کە ئەویش کوردە.
وەک خۆی ئاماژەی پێدەکات ،دەمیرتاش ،بەدزی دایک و باوکییەوە گوێی
لە مۆسیقا و گۆرانی کوردی گرتووە ،بەاڵم لە ئامادەییدا بەشداری لە
چاالکی سیاسیدا نەکردووە.
دوای تەواوکردنی بەشی یاسا لە زانکۆی ئەنقەرە و بەر لەوەی بچێتە ناو
ژیانی سیاسییەوە ،دەمیرتاش بۆ ماوەیەک وەک پارێزەر کاری کردووە.
سەرەتای کاری سیاسی دەمیرتاش بە بوون بە ئەندامی لقی ئامەدی
رێکخراوی مافی مرۆڤ دەستیپێکرد .دوای ئەوەی عوسمان بایدەمیر،
سەرۆکی ئەوکاتەی رێکخراوی مافی مرۆڤی دیاربەکر بە سەرۆکی گەورە
شارەوانی ئامەد هەڵبژێردرا ،دەمیرتاش بوو بە سەرۆکی رێکخراوەکە.
لەماوەی سەرۆکایەتیدا لە رێکخراوەکە دەمیرتاش کاری لەسەر دۆسیەی
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تاوانە بکەر نادیارەکان (فاعل مجهول) کردووە.
دەمیرتاش لە 2007ەوە دوای دامەزراندنی پارتی کۆمەڵگەی دیموکرات
(دەتەپە) بەشێوەیەکی چاالکتر درێژەی بە ژیانی سیاسیدا .لە
هەڵبژاردنی ئه و ساڵەدا لەڕێگەی دەتەپەوە خۆی بۆ پەرلەمانی تورکیا
کاندید کرد و سەرکەوتنی بەدەستهێنا و کرا بە جێگری سەرۆکی
فراکسیۆنی پارتەکە لە پەرلەمان.
دوای بڕیاری دادگا بۆ داخستنی دەتەپە ،لە  2010و لەکۆنگرەی پارتی
ئاشتی و دیموکراتیدا سەاڵحەدین دەمیرتاش لەگەڵ گوڵتان کشاناکدا بە
هاوسەرۆکی پارتەکە هەڵبژێردران.
لە هەڵبژاردنی 2011شدا دووبارە سەالحەدین دەمیرتاش کاندید کرایەوە
و بە ئەندامی 24هەمین خولی پەرلەمانی تورکیا هەڵبژێردرایەوە.
لە ماوەی قۆناغی چارەسەرکردنی پرسی کورد و راگەیاندنی ئاگر بەست
لەنێوان پەکەکە و سوپای تورکیا ،دەمیرتاش بەردەوام بوو لەسەر
بەڕێوەبردنی پارتی ئاشتی و دیموکراتی.
دوای گۆڕانکاری لەناو و شێوازی کارکردنی بەدەپە و دامەزراندنی پارتی
دیموکراتی گەالن (هەدەپە) ،لە کۆنگرەیەکی نائاساییدا هاوشانی فیگەن
یوکسەکداغ بە هاوسەرۆکی پارتەکە هەڵبژێردرا.
لە 30ی حوزەیرانی رابردوودا لە مەراسیمێکدا کاندیدبوونی سەاڵحەدین
دەمیرتاش لەالیەن پارتی دیموکراتی گەالنەوە بۆ پۆستی سەرۆکایەتی
کۆماری تورکیا راگەیەنرا و لە وتارێکیدا کە له و مەراسیمەدا پێشکەشی
کرد وتی" :دەمانەوێت لەمەودوا واڵتێک ببینین کە سەرۆکەکەی
بەخۆشحاڵییەوە لەالیەن گەلەوە دەستنیشانکرابێت .ئێمە هەوڵ دەدەین
بۆ ئەوەی تەواوی تواناکانی دەوڵەت بخەینە خزمەتی گەلەوە".
له و هەڵبژاردنەدا دەمیرتاش رێژەیەکی باش دەنگی بەدەستهێنا ،بەاڵم
نەیتوانی لە رکبارەکەی کە رەجەب تەیب ئەردۆغان بوو نزیک ببێتەوە.
هەروەها دەمیرتاش بەردەوام جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە تەنیا
کاندیدی کوردەکان نییە ،بەڵکو کاندیدی تەواوی تورکیایە.
لەئێستاشدا ،دەمیرتاش کە جارێکی تر کاندیدە بۆ پەرلەمان و هەوڵی
بەدەستهێنانی زیاد لە سەدا 10ی دەنگەکان دەدەن ،دەڵێت" :من بە
تەنیا کاندیدی کوردەکان نیم ،بەڵکو کاندیدی خەڵکی تورکی
ستەملێکراویشم ،من نوێنەری شیعە ،سوننە ،چەرکەز و ئەرمەنەکانم.
کاندیدی جوتیار و خەڵکی شار و گوندەکانم .خۆم بەکاندیدی هەموو ئه و
کەسانە دەزانم کە دەڵێن لەم نیشتیمانەدا ئاسودە نین ،رازی نین لە
دادپەروەریی ئەم دەسەاڵتە .دڵنیابن لە هەموو شوێنێکی تورکیا ،لە
دەریای رەش و لە تراکیاوە تا ناوچەکانی ئیجە ،تا دەریای سپی ،ئەنادۆڵی
ناوین لە هەر شوێنێکی خۆرهەاڵت بەرگریمان لە زۆرلێکراوان کردووە".
سەرچاوەکان:
•چاوپێکەوتنی دەمیرتاش لە خەبەر تورک ،رادیکاڵ ئای ئێم سی تیڤی
2013
•بایۆگرافی دەمیرتاش لە پەرلەمانی تورکیا
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-05-28 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە931 :

سەاڵحەدین محەمەد بەهائەدین سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112163816319
لەدایک بووی 1950ی شارۆچکەی تەوێڵەیە لەنزیک شاری هەڵەبجەی
شەهید .دەرچوی دار المعلمین ی سالی  1968و  1969یەو کاری
مامۆستایی ئەنجام داوەلەساڵەکانی  1971بۆ  1981تا ئەو کاتەی
کەلەالیەن رژێمەو ئەمری گرتنی بۆ دەرکرا و فەسڵ کرا لەکارەکەی دوای
ئەوەی کەنەچوو بۆ سەربازی لەساڵی  1981دا و ئازار و ئەشکەنجەی
زۆری توش بووەلەماوەی ژیانیدا لەالیەن پیاوانی رژێمەوە بەهۆی
پەیوەندی نەکردنی بەریزەکانی حزبی بەعسەوە و هەمیشە دژایەتی
کراوەلەالیەن ئەوانەوە ،تا ئەو کاتەی کەعێراقی بەجێهێشت و زیاتر لە10
ساڵی دور لەعێراق لەواڵتەکانی ئێران و تورکیا و واڵتانی کەنداو بەسەر
بردووەپاشتریش گەرایەوە بۆ نیشتمان لەساتی رابةرینة گەورەکەی
خەڵکی کوردستاندا کەرژێمی بەعسیان راماڵی.
دواتر بەرێزی بەشدار بوو لەپێکهێنانی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان و
راگەیاندنی لە 1994/2/6دا و دواتر لەکۆنگرەی یەکەمی دا بەئەمینداری
گشتی هەڵبژێردرا و دواتریش لەکۆنگرەکانی دووەم و سێهەم و چوارەم دا
بەئەمینداری گشتی هەڵبژێردرایەوە.
لەپاش روخانی رژێم دیاری کرا بەئەندامی ئەنجومەنی حوکمی عێراقی
کەلە 25کەسایەتی عێراقی پێکهێنرابوو کە  5لەوان کورد بوون ،دواتر
بووەئەندامی ئەنجومەنی نیشتمانی عێراقی ،و ئێستەیش
بەردەوامەلەکاری ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان.
لەماوەی ژیانیدا گرنگی زۆری داوەبەهونەر و ئەدەب و رۆشنبیری و فکری
و بانگخوازی ژمارەیەک باڵ و کراوەو نوسینی هەیەلەسەرجەم ئەو
بوارانەدا بەهەردوو زمانی کوردی و عەرەبی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە932 :
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سەید ئیحسان سەید حسێن نعێمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211551363607
ساڵو شوێنی لەدایکبوون 1976 /خورماتوو
بڕوانامە /دبلۆم
پسپۆڕی /رووپێوی
چاالکی /جگە لە کارکردن لە بواری رووپێوی لە پرۆژەکانی کفریو
دووزخورماتوو سلێمانی لە فەرمکانگەکانی حکومەت و کەرتی تایبەت
ساڵی  2005بوەتە ئەفسەر لە کۆمپانیای نەوتی باکور بە پلەی مالزمو
هەروەها لەگەڵ کۆمپانیای عراق بۆ سەرچاوە ئاوییەکان کاریکردووە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای سەاڵحەدین  -تکریت بۆ هەڵبژاردنی
پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە933 :

سەید رەسوڵی بابەگەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126103704509
لەساڵی  1938لەدایک بووە و لەساڵی  1985بووەتە تەئەندامی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستانو بۆ ماوەی  32ساڵ لەو حیزبەدا بووە .پاشان
لەرێکەوتی 6.7.1364ی هەتاوی دەستی لەکاری حیزبی کێشاوەتەوە.
دوای وازهێنانی لە حیزبی دێمۆکرات لە گەڕەکی هەوارەبەرزەی شاری
سلێمانی نیشتەجێ دەبێت ،سەر لەبەیانی رۆژی 21.10.1366ی
هەتاوی ،چەند چەکداری نەناسراو لەدەرگای ماڵەکەی دەدەن و ئەویش
دەچێت دەرگایان لێ بکاتەوە ،بەاڵم لەگەڵ کردنەوەی دەرگا ،ئەوان
دەستڕێژی لێدەکەن و دوو گوللەی وێدەکەوێ .پێش ئەوەی گیانی
لەدەست بدا داوای کاغەز و قەڵەم دەکا ،بەالم کەقەڵەمەکەی لەسەر
کاغەز دادەنێ ،گیانی دەردەچێت .بەپێی هەندێک سەرچاوە نێوبراو
یەکێک بووە لەوانەی کە بەشداریی رفاندنی تەرمی مستەفا بارزانیی لە
شارۆچکەی شنۆ کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە934 :

سەید عەزیم حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009151025269502
کونسوڵی کۆماری ئیسالمی ئێران لە
هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە935 :

سەید عەلی رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222092615917
ساڵی 1314ی هەتاوی لە شاری سنە لەدایک بووە ،لە ساڵی 1332ەوە
بە فەرمی بۆتە ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و پتر لە 50
ساڵە لە ریزی هێزی پێشمەرگەدایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە936 :
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سەیدا شێخ زرار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791573
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە937 :

سەیدزادە فاتمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010512402686824
خەڵکی شاری مەهابادە ،ئااڵکەی کۆماری مەهابادی بەدەستی خۆی
نەخشاندووە.
سەیدزادە فاتمە ،هاوسەری کەریم ئەحمەدین ،وەزیری پۆست و
تەلەگراف وتەلەفۆنی کۆماری مەهاباد بووە ،دراوسێی ماڵی مەال
مستەفای بارزانی بووە لە مەهاباد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە938 :

سەیران سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050911410857583
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بەرپرسی رێکخراوی ئەستێرەی مندااڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە939 :

شاباز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011043010203357179
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە940 :

شاپور عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821454864566
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چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە941 :

شاخەوان خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241301371880
مزەفەر خالید عەبدولرەحمان ناسراوبە (شاخەوان خالید)
ساڵی لەدایکبوون 1972 :
دەرچووی :کۆلیژی یاسا بەشی یاسا – زانکۆی سەاڵحەددن
دانیشتووی :هەولێر
کار :ئەندامی مەکتەبی سیاسی ، YNDKنووسەرو رۆژنامەنووس.
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە942 :

شادان عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032809444221535
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سەرپەرشتیاری کەمپەینی "تۆم بە سەرۆک قبوڵ نیە" و ئەندامی
ئەنجومەنی کاتی سەرای ئازادی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە943 :

شادیە محەمەد کەریم محێدین
http://www.kurdipedia.org/?q=201002190923383543
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1965/کەرکوک شۆرجە
بڕوانامە /دبلۆم یاسا
پسپۆڕی /کارگێڕی
کاری ئێستا /بەڕێوەبەری باخچەی ساوایان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە944 :

شارا سەاڵحەدین شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892200
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کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە945 :

شازاد سائیب  -کاکە شا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215133615729
ساڵی  1946لە شاری سلێمانی لەدایکبووەو هەر لەمنداڵیەوە لەسەر
نیشتمانپەروەری پەروەردە بووەو گۆشکراوە .
لە قۆناغی ناوەندییەوە تێکەاڵوی کاروانی کوردایەتی بووەو لە ریزی بزاڤی
قوتابیاندا کاری کردووە ،ساڵی  1968کۆلیژی مافی لەبەغدا تەواو کردووەو
دەستی بەپارێزەری کردووە ،لەم پێناوەشدا دیفاعی لەزۆرلێکراوان
کردووە ،لەپاڵ کارەکەی خۆیدا درێژەیداوە بەخەباتی سیاسی ،هەروەک
لە ساڵی ( )1970-1969سەرنووسەری گۆڤاری رزگاری بووە.
سااڵنی ( )1975-1970کاکە شازاد بەدڵسۆزی و لەخۆبردنەوە لە
ریزەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستاندا کاری کردووە ،دوای
شکستی 1975و دامەزراندنی یەکێتیی نیشتمانی کوردستان وەکو
کادیرێکی بەئەمەک و ماندوونەناس رۆڵێکی دیاری لەگەیاندنی رێنمایی و
راسپاردەکانی سەرکردایەتی لەنێوان دەرەوەو ناوەوەی واڵتدا گێڕاوە،
ساڵی  1980چۆتە شاخ و بۆتەوە پێشمەرگە ،لەو ماوەیەشدا لێزانانە
دادگاکانی شۆڕشی رێکخستووە.
سااڵنی ( )1983-1978بۆتە نوێنەری یەکێتی لە سوریا و لوبنان ،لە ساڵی
()1988یشدا نوێنەری یەکێتیی نیشتمانی کوردستان بووە لە ئەوروپا و
ساڵی  1994لە ئەنقەرە بۆتە نوێنەری یەکێتیی لە تورکیا ،لەم بوارەشدا
وەکو دیبلۆماتێکی سەرکەتوو و بەتوانا خزمەتی مەسەلەی گەلەکەی
کردووە.
کاکە شازاد سائیب خۆشەویستی ناو هاوڕێ و هەڤااڵنی بوو هەر لەبەر
لەخۆبردووی حەزی بەپلەو پایە نەکردووە ،ساڵی  2001پۆستی وەزیری
کشتوکاڵی لە کابینەی سێیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا
قبوڵکردو زۆر دڵسۆزانە ئەرکەکانی سەرشانی بۆ خزمەتی گەلەکەی
جێبەجێدەکرد ،بەاڵم مەخابن رۆژی  21/5/2001بەرووداوێکی دڵتەزێن
لەنزیک شارۆچکەی پیرەمەگرون گیانی سپارد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە946 :

شاسوار عەبدولسەالم محەمەد جاف (شاسوار سەالم فقی عەلی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191451
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە947 :

شاناز ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002010918493355
بەرپرسی یەکێتی لە بەریتانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
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 ژمارە948 :

شاناز محەمەد رشید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391812
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە949 :

شاناز نەبەز ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191991
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە950 :

شاهۆ حسێنی  -شاهۆ حوسەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061331592842
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ئەندامی سەرکردایەتیی حیزبی دێمەکراتی کوردستانی ئێران و
بەرپرسی پەیوەندییە نێونەتەوەییەکانی ئەو حیزبەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە951 :

شاهۆ سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911102224022533
شوێن و ساڵی لە دایک بون 1970 :سلێمانی
خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرایە لە ئەدەب و زمانی عەرەبیدا لە پسپۆڕی
"فەلسەفەی رەخنە"دا
مامۆستا بوە تا پلەی پڕۆفیسۆری یاریدەدەر لە کۆلێژی زانستە
مرۆڤایەتیەکان لە زانکۆی سلێمانی ()2009-2000
وانەبێژی فیکری سیاسی هاوچەرخ بوە لە کۆلێژی زانستە سیاسیەکان
لە زانکۆی سلێمانی ()2009-2006
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری سەردەم بوە ()2009-1999
خاوەنی ژمارەیەک کتێب و نوسین و وەرگێڕانە بە هەردو زمانی کوردی و
عەرەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە952 :
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شاهۆ فەرازمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=201003291639584077
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە953 :

شاکر هاشم ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241325141888
ساڵی لەدایکبوون1974:
دەرچووی :کۆلیژی پەروەردە بەشی زمانی کوردی  -زانکۆی سەاڵحەدین
دانیشتووی :هەولێر
کار :سکرتێری یەکێتیی خوێندەڤانانی نەتەوەیی کوردستانYXNK
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە954 :

شااڵو عەلی عەسکەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201005070856274206
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ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە955 :

شااڵو کۆسرەت رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201006210955414465
ساڵی  1983لەهەولێر لەدایکبووە
خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لەدەرمانسازی و زانستی کیمیاییدا
لەسێهەمین کۆنگرەی یەکێتیدا ،بەئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێردرا
سەرچاوە :ماڵپەڕی چاودێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە956 :

شایان محەمەد تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181000293494
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1967 /بەغدادبڕوانامە /ماستەر لە نیشتەجێبوونو گەشەپێدان ئەندازیاری تەالرسازیپسپۆڕی /ئەندازیاریو سیاسیو پەیوەندسە گشتییەکانکاری ئێستا /ئەندازیار لە دیوانی پارێزگای سلێمانی.زمانەکانی کوردیو عەرەبیو ئینگلیزیو فەرەنسیو هۆڵەندی دەزانێتچاالکی /وەک راوێژکار لە رێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی  IOMکاریکردووە لە بەلجیکا
لە رێکخراوی ئەندایتی بەریتانی کاریکردووەو بەشداری لە هەڵمەتی دژبە تاوانبارانی جەنگ لە عێراق کردووە لە پێناو دانیان بە دادگای
نێودەوڵەتی
-چەند ساڵێک لە رێکخراوە مەدەنییەکان وەک هاندیکاپ کاریکردوە
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بەشداری دیزاینو سەرپەرشتی باڵەخانەی نوێی پارێزگای سلێمانیکردووە
باڵوکراوەو نووسین /توێژینەوە لە ئەگەرەکانی چاکسازی و پەیوەندینێوان فریاگوزاری و
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی گەشەپێدانو بواری وەرگێڕان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە957 :

شبەن بەکر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211217073583
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1966 /سلێمانی
بڕوانامە /ئامادەیی
پسپۆڕی /زمانی عەرەبی
کاری ئێستا /مامۆستا
چاالکی /کارکردن لە بواری پەروەردەو فێرکردن.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە958 :

شتێفان بانتلە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008020912134608
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کونسولی گشتی ئەڵمانیا لەهەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە959 :

شرمین کەریم حمد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191788
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە960 :

شعریە عەلی امین سیبەر خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292037
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە961 :

شلیر ئەحمەد عەلی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071891580
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە962 :

شلێر باپیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011348339298
رۆژنامەنووس و چاالکی بواری مافەکانی ژنان لەدایکبووی ساڵی  1988لە
قەندیلە لە بنەماڵەیەکی کوردی رۆژهەاڵتی کوردستان بە دنیا هاتوە لە
سالی 2005ەوە بەگشتی دەستی بە کار کردن کردوە لە بواری
راگەیاندن ،ئەوەش هەر لە پێشکێشکردنی بەرنامە لە رادیۆ ،نووسین و
دواتریش.بەکالۆریۆسی لە بواری راگەیاندن وەرگرتوە.
لە سالی  2006بە شیوەیەکی بەرچاو دەستی داوەتە نوسین و دەیان
نوسینی لە بواری مافی مرۆڤ بەتایبەت لەبارەی مافەکانی ژنانەوە
نوسیوە و لە ماڵپەرەکان باڵوبوونەتەوە..
بەشداری لە دەیاان سیمینار و کۆنفرانسی کە تایبەت بۆ پرسەکان ژنان
بوە کردوە
شلێر باپیری رۆژنامەنووس و چاالکی بواری ژنان بێژەری دەنگوبسی
سیایسە لە کەنالی زاگرۆس و نووسەری هەواڵە لە ئاژانسێکی
هەوالی..لەهەمان.کاتدا بەرێوەبەری ماڵپەری "کچی قەندیلە" و کە
تایبەت بە مافی مرۆڤە و دەرگەیەک بۆ پرسی ژنە..
http://www.kiciqendil.com
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (شلێر باپیری) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-12-26
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە963 :

شنو نوری عەبدوڵاڵ ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191522
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە964 :

شنۆ ئەیوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112219343210820
بەرپرسی فەرهەنگخانەی رواندز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە965 :

شوان ئەحمەد نعمان (شوان شێخ ئەحمەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991503
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە966 :

شوان حمد خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392257
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە967 :

شوان خەفاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032411083167368
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە968 :

شوان رەئوف مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051075720
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە969 :

شوان سابیر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071519459866
مافپەروەر و چاالک لە بواری مافی مرۆڤ
ئەندامی ئەنجومەنی ئەمیندارانی رێکخراویPAO
1968 /هەولێر
سەرچاوە :مستەفا ئیدریس  -ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە970 :

شوان شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171133164417
سەرۆکی پارتی کاری سەربەخۆیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە971 :

شوان وەسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175732
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە972 :

شوکران دیکمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050613040785244
لێرسراوی نوێنەرایەتی هەولێری پارتی هەرێمی دیموکراتی تورکیا
(دەبەپ)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە973 :

شوکروڵاڵ حەمەدئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080908001760601
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سکرتێری پێشووی بزووتنەوەی دیموکراسیخوازان ،ئێستا جێگری
سکرتێری ئەو بزووتنەوەیەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە974 :

شوکروڵاڵ حەمەدەمین سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201009200938089557
سەرۆکی بزووتنەوەی دیموکراسیخوازانی کوردستان.
سەرچاوە :شێرزاد عومەر مەحمود  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە975 :

شوکریە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051956453096
هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی گۆڕان لە دەڤەری پشتدەر و بتوێن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە976 :

شڤان شێخو تاهر ئاڤدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191526
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە977 :

شکر نوری رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392253
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە978 :

شۆخان فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301145152147
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە979 :

شۆڕش ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210131525324
رێکخەری فیدراسیۆنی رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە980 :

شۆڕش حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171653021319
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی لە شاری کۆیە تەواو
کردووە ،لە ساڵی  1979بەکالۆریۆسی لە کۆلێژی ئەندازیاری لە زانکۆی
موسڵ هێناوەتەوە .ماجستەری لەسەر سەرچاوەکانی ئاو لە زانکۆی
(سیتی) لە لەندەن و ماجستەری لە سیستمی خوێندن لە بەریتانیا ،لە
زانکۆی گرینچ تەواو کردووە و ئێستا لە دوا قۆناغی بڕوانامەی دکتۆرایە لە
زانکۆی ئێگزیتەر لەسەر هەستی نەتەوایەتی لە ناو کورد.
لە ساڵی 1976وە پەیوەندی بە کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە
کردووەو ،دوای تەواوکردنی خوێندنی زانکۆ ،بۆتە پێشمەرگەو بۆ ماوەی
یازدە ساڵ پێشمەرگە بووە ،دوا کاری لە پێشمەرگایەتیدا ئەندامی
دەزگای ناوەندی رێکخستنی کۆمەڵە بووە ،لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی تریدا
سەرپەرشتی رێکخستنەوەی رێکخستنەکانی کۆمەڵەی لە دوای ئەنفال
لە ناو شارەکان کردوەو بەشدار بووە لە دروستکردنی مەفرەزە
چەکدارەکانی (سرک) لە پێش راپەڕینی . 1991
بۆ ماوەی دوو ساڵ لەگەڵ رێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤ (هیومان
رایتس وۆچ) ،لە ئەمریکا ،وەک لێکۆڵەرەوە لەسەر بەڵگەنامە گیراوەکانی
عێراق کاری کردووە .
سێ کتێبی نوسیوەو باڵوی کردۆتەوە ،کە ئەمانەن  .1کتێبێک بە
ئینگلیزی لەژێر ناوی "لەناوبردنی گەلێک"" .2 ،ئەنفال – کوردو دەوڵەتی
عێراق"" .3 ،تەعریبی کەرکوک – سیاسەتی تەعریب لە دوو توێی
هەشتا بەڵگەنامەدا" .هەروەها بەشداری کردووە لە نوسینی دوو کتێبی
ئینگلیزی تردا بە ناوەکانی  .1جێنۆساید لە عێراق .2 ،سەرهەڵدانی
هەستی نەتەوایەتی کورد .
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دەیان بابەتی لەسەر دۆزی کورد ،کەرکوک ،ئەنفال ،ستراتیج ،هەستی
نەتەوایەتی ،کاری ریکخراوەیی لە رۆژنامەو گۆڤارە کوردییەکانی وەک
هاواڵتی ،رۆژنامە ،ئاسۆ ،مەڵبەند ،باڵوکردۆتەوە .
وەک شارەزایەک لە بواری کوردو عێراقدا ،چەندین بابەت و ریپۆرتی بۆ
ژمارەیەک دەزگای ئەکادیمی و حکومی لە ئەورپاو ئەمریکای باکوور ئامادە
کردووەو لە چەندین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی لەسەر مافی مرۆڤ و دۆزی
کورد ،لە ئەمریکاو ئەوروپاو یابان بەشداری کردووە .یەکێک لە
شایەدەکانی دادگای هۆڵەندا بوو لە دژی ڤان ئان رات ،لەسەر
بەکارهێنانی چەکی کیمیاوی دژی کورد .
ئێستا بە نیوە کات لێکۆڵەرەوەیە لە زانکۆی ئێگزیتەرو مامۆستایە لە
کۆلێژی ئەندازیاری لە لەندەن.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە981 :

شۆڕش دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013022074864123
پارێزەرو چاالکوانی سیاسیی کوردو ئەندامی ئەنجومەنی نیشتمانیی
کوردی سووریا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە982 :
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شیار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011014263763748
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە983 :

شیرزاد امین ساڵح کفری.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992011
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە984 :

شیروان ئیسماعیل عبالقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992204
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە985 :
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شیروان محەمەد سعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303492264
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە986 :

شیروان یوسف کلش قطاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991769
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە987 :

شیرین ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040041382424
سەرۆکی پێشووی یەکێتی ئافرەتانی پارتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە988 :

شیرین حەسەنی رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291533
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە989 :

شیرین خەلیل جنید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191527
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە990 :

شیرین رەزا محەمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181304033507
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1964 /سلێمانی
بڕوانامە/دبلۆمی بااڵی تەندروستی
پسپۆڕی /بێهۆشکار
کاری ئێستا /ی.بێهۆشکار لە نەشتەرگەری گەورەی چاو لە
نەخۆشخانەی شەهید د.ئاسۆ لە سلێمانی
چاالکی/بواری تەندروستی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە991 :

شیرین فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111112103410670
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە992 :

شیرین مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201009050957569362
بەرێوەبەری ئۆفیسی رێکخراوی النەی منداالنی کورد لەگەرمیان.

596

تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
👩خانمان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە993 :

شیرین کافی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111234519118738
لە ساڵی  1966لە شاری کەرکوک لەدایکبووە .
تێبینی  :لە تەمەنی دوو ساڵیدا دایکی کۆچی دوایکردووە کەناوی کافی
بووە،هەر لە خۆشەویستی دایکی پاشناوی کافی بۆ خۆی هەلبژاردوە .
لەساڵی  1995وە ئاوارەی هەندەران بووە ،ئەندامێکی چاالکی سەنتەری
ژنانی کۆلن ە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە994 :

شیالن ئۆزجەلیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031610162284875
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تەمەن  17ساڵە و لەسەرەتای ساڵی  2015لە فڕۆکەخانەی ستانسیدی
بەریتانیا بەتاوانی پەیوەندیکردن بە یەپەژە دەستگیرکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە995 :

شیالن تۆفیق حەسەن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191794
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە996 :

شیالن حەمە نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=200909302035032062
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ساڵی  1978لەشاری سلێمانی لەدایکبووەو ساڵی  1996ئامادەیی
تەواوکردووەو لەزانکۆی سەاڵحەدین لەکۆلیژی ئاداب بەشی کۆمەڵناسی
وەرگیراو ،دواتر بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لەو بوارەدا بەدەستهێناوە لە
ساڵی  ،2000 – 1999لەوکاتەشەوە لەگەڵ رێکخراوەکاندا لەبواری
کۆمەڵگای مەدەنیو مافەکانی ژنانو بەگژداچوونەوەی توندوتیژی کار
دەکات ،ئێستا توێژەری کۆمەاڵیەتی و راهێنەری جێندەریە و لەهەمانکاتدا
خوێندکارە لە خوێندنی تایبەت لەرێکخراوی (ئێن ،پی ،ئەی) بۆ
بەدەستهێنانی بڕوانامە لەبواری گەشەپێدانی کلتوریدا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاییندە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە997 :

شیالن حەمەڕەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051922373878516
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە998 :

شیالن ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150702235153124703
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە999 :

شیالن سەاڵحەدین بکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292246
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1000 :

شیالن شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082710585858693
هاوسەرۆکی تەڤگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1001 :

شیالن شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171113344416
شیالن شۆڕش ،ناوی راستەقینەی (شیالن رەشید)ە ،بە رەچەڵەک
خەڵکی شاری سلێمانیە ،ساڵی ( )1974لەدایکبووە
لە ساڵی ()1998ەوە هەرێمی کوردستانی بەرەو واڵتی نەرویژ
بەجێهێشتووە و وەک ژنێکی ئازا و ئازاد لە بواری مافەکانی ژن
دەستیداوەتە چاالکی".لە نەرویژ ،کاری رێکخراوەیی دەستپێدەکات و بە
هاوکاری ژمارەیەک چاالکی بواری یەکسانی و مافەکانی ژن رێکخراوێک
دادەمەزرێنێت و دەبێتە سکرتێری رێکخراوەکە.
رۆژی ( / 18ئایار – مایۆ  ،)2013 /لە ماڵەکەی خۆی لە شاری بێرگنی
واڵتی نەرویژ بە هۆکارێکی ناديار ژیانی لەدەستدا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (خاڵۆ وەسمان)
سەبارەت بە (شیالن شۆڕش) لە11:15:20 2013-11-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1002 :

شیالن شێخ جعفر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091520
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1003 :

شیالن عەبدولڕەحمان دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912092210322944
خەڵکی دەڤەری دهۆکە.
چواردە ساڵە لەهۆڵەندا نیشتەجێیە.
کۆلیژی یاسای کۆمەاڵیەتی تەواو کردووە.
ئەندامی لیژنەی ئافرەتانی ئەورووپا بووە.
ئەندامێکی چاالکی پارتی سۆشیالیستی هۆڵەندییە.
پاش کۆنگرەی .6ی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بووەتە بەرپرسی ئەو یەکێتییە لە ئەورووپا.
سەرچاوە :هەڵز عەلی  -ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1004 :

شیماء جەمال ئەحمەد غنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891758
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1005 :

شێخ بهاو الدین محێدین عیزەدین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091519
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1006 :

شێخ جەنگی ساڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042216250275925
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1007 :

شێخ دارای حەفید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122114445878252
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1008 :

شێخ سالم یوسف کیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042411580675962
کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو لە لیستی هاوپەیمانیی
کوردستانی لە نەینەوا ،بەر تەقینەوەکەی ئێوارەی  2014-04-23ناوچەی
بایبوخت کەوت و یەکێک بوو لە قوربانیانی ئەو ناوچەیە کە بە هۆی
تەقینەوەی بارهەڵگرێکەوە  10کەس کوژران و -25ی دیکەیش بریندار
بوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
موسڵ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1009 :

شێخ شامو شێخو نعمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891500
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1010 :

شێخ عومەر بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261551184060
باڵیۆزی عیراق لە لوبنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1011 :

شێخ عیزەدین حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040045042428
بەهاری ساڵی 1300ی هەتاوی واتە 1921ی زایینی لە شاری بانە لە لە
بنەماڵەیەکی ئایینیدا لەدایکبووە .
کوڕی شێخ ساڵحە کە لە سەیدەکانی بەرزنجەبوو؛ شێخ ساڵح کە لە
سەردەمی خۆیدا زانایەکی ئایینی ناودار بوو ،دژایەتی حکوومەتی
رەزاشای دەکرد ،بەنهێنی لەگەڵ شێخ مەحموودی حەفید رێبەری
بزووتنەوەی کورد لە سلێمانی پەیوەندی هەبوو ،ساڵی  1319فەوتی
کرد.
مامۆستا زۆری پێخۆشبوو بچێتە خوێندن بەاڵم لە شاری بانە هەتا ساڵی
 )1936( 1315مەدرەسە نەبوو؛ سەرف و نەحو ،قورعان" ،گولستان و
بوستان" و هیدیکەی لەالی بابی خوێند .
ساڵی  )1938( 1317لە گوندی سیسێر لە الی مەال سەیدحوسەین
چووە فەقێیەتی؛ سێ ساڵ لەوێ مایەوە؛ دەچێتەوە بانە و دواتر لە
نمەشیر ،دیسانەوە سیسێر و ماوەیەکیش الی مامۆستا مەال باقری
بەناوبانگ لە ئاوایی بالیک لە ناوچەی مەریوان خوێندوویەتی .
ساڵی  )1942( 1321بۆ درێژەدان بە خوێندن دەچێتە ناوچەی موکریان کە
لەوێ هەڵسووڕانی سیاسی و هەستی نەتەوایەتی بەرزبوو .ساڵی
 )1943( 1322لە ناوچەی بۆکان ،بە نێوی نهێنی "هەوێن" ئەندامەتی

605

کۆمەڵەی ژێکاف ی پێبەخشرا و بووە چاالکی سیاسی.
ساڵی  )1945( 1324چاالکانە لە رێوڕەسمی هێنان و هەڵدانی ئااڵی
کوردستان لە شاری بۆکان بەشداریکرد.
بەهاری ساڵی  )1946( 1325دەچێتە مەهاباد کە لە ژێر دەسەاڵتی
کۆماری کوردستاندا بوو و ماوەیەک الی کەسایەتی بەناوبانگ مامۆستا
مەالحوسەین مەجدی درێژە بە خوێندن دەدات.
)1327 (1948لە الی مامۆستا مەالعەلی وەڵزی لە گوندی حەمامیان
ئیجازەی ئیفتا و تەدریس وەردەگرێت و بە رەسمی دەبێتە مەال و
مودەڕیس لە گوندی کانییە رەش لە ناوچەی موکریان .
لە نێوان ساڵەکانی  1330هەتا  )1951 -1958( 1337لە گوندەکانی
کانییە رەش ،گۆلێ و قارەوای موکریان مەال و مودەڕیس بووە.
لەم سااڵنەدا چەندین رووداوی گرینگ روویانداوە کە کاریگەرییان هەبووە
لەسەر ژیانی مامۆستا؛ لە نێوان سااڵنی  1329هەتا  1332بزووتنەوەی
جووتیاران لەو ناوچەیە زۆر بەهێز بووە و مامۆستا کە هەمیشە الیەنگری
چینەچەوساوەکانی کۆمەڵگا بووە ،کەوتووەتە بەر هێرشی ئاغا و مالیکی
ناوچەکە و بەوبۆنەشەوە ناچارکراوە گوندەکەی بەجێبهێڵێت .مامۆستا بە
هۆی هەڵوێستی پێشکەوتنخوازانەی کە بوێرانە دەریدەبڕین ،لە بواری
جۆراوجۆردا بەناوبانگ بوو ؛ بۆ وێنە دژ بە خۆرافاتی ئایینی بوو؛ لە بابەتە
کۆمەاڵیەتییەکاندا دژایەتی دەکرد لەگەڵ دیاردەی کچ بە پچووکی
بەشوودان ،گەورە بە پچووک ،ژن بە ژنە و سێتەاڵقە.
ئەمە هاوکاتە لەگەڵ سەردەمێک لە ئێران کە کێشەی میللیکردنی نەوت
لەالیەن دەوڵەتی دوکتور محەمەد مصدقەوە لەئارادابوو؛ لە ئاکامدا
کوودیتای ساڵی )1953( 1332کە بە پشتیوانی بەریتانیا و ئەمریکا کرا
دەوڵەتی مصدق رووخا و شای ئێران کە هەاڵتبوو بۆ دەرەوە دیسانەوە
گەڕایەوە سەر حوکم.
ساڵی  )1958( 1337لە مەهاباد دەبێتە مودەریس لە مەدرەسەی
علوومی دینی؛ لەو سەردەمەدا مامۆستا الیەنگری بیروبۆچوونی شێخ
محەمەد عبدە بوو؛ بۆ وێنە کتێبی "رسالە التوحید"ی ئەوی دەگوتەوە .
ئەو کەسانەی کە لەالی مامۆستا شێخ عێزەدین خوێندوویانە ،چ لە
مەهاباد و چ ساڵەکانی پێشووتر ،لە پەنای خوێندنی ئاسایی فەقێیەتی و
ئایینی ،لەگەڵ مێژووی تێکۆشان و خەباتی گەلی کورد دژ بە ستەمی
میللی ئاشنا دەبوون؛ تێکۆشەری بەناوبانگ مەال ئەحمەد شەڵماشی
ناسراو بە مەال ئاوارە یەکێک بوو لەو کەسانەی کە الی مامۆستا
خوێندبووی .
ساڵی  )1968( 1347بوو بە ئیمام جومعە لە مەهاباد.
هەر ئەو ساڵە شەپۆلێکی بەکۆمەڵ گرتنی تێکۆشەرانی کورد کەوتەڕێ و
بەتایبەت پادەگانی جەڵدیان بوو بە زیندانێکی گەورە .مامۆستا بۆ
ماوەیەکی کورت گیرا؛ لەو ماوە کورتەیشدا کەسایەتی ئایینی شاری
مەهاباد و خەڵکی شار کەوتنە گەر و ئەگەری خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی
هەبوو.
لەو سااڵنەدا کە لە مەهاباد بوو بەردەوام لە پەیوەندیدا بوو لەگەڵ
خوێندکارانی زانکۆ ،ئەندامان و خەباتکارانی حیزبی دیموکراتی کوردستان
و بەتایبەت لە ساڵەکانی )1967 -1968(1346-1347دا پەیوەندی گەرم و
گوڕی هەبوو لەگەڵ تێکۆشەرانی بزووتنەوەی کوردستان .
17ی پووشپەڕی ساڵی  1357واتە 7ی مانگی شەشی  1978لە
رێوڕەسمی ناشتنی تێکۆشەری لە مێژینە عەزیز یوسفی کە تازە بە
نەخۆشی لەزیندان ئازاد کرابوو وتارێکی گرینگی پێشکەش کرد .ئەم وتارە
لەسەر گۆڕی ئەو تێکۆشەرە لە شاری مەهاباد کە بە بەشداری هەزاران
کەس لە هەموو شارەکانی کوردستانەوە بەڕێوەچوو ،دەنگدانەوەیەکی
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ئێجگار زۆری هەبوو .ئەمە بە دەستپێکی بزووتنەوەی جەماوەری خەڵکی
کوردستان لە دژی حکوومەتی شا دەژمێردرێت.
بەدرێژایی ئەو ساڵە پڕ لە رووداوە مامۆستا کە لە مانگی خەزەڵوەردا
ببووە سەرۆکی شورای شاری مەهاباد ،بەردەوام لەو شارە و
لەشارەکانی دیکەی کوردستان لە بۆنەی جیاوازدا قسەی بۆ خەڵک
دەکرد و هانیدەدان بۆ خەبات.
بە رووخانی رژیمی پاشایەتی لە ئێران ،رۆڵی مامۆستا شێخ عێزەدین زۆر
بەرجەستە بووەوە .هەموو نوێنەرانی حکوومەت و کاربەدەستانی
ناوچەکە کاتێک دەهاتنە کوردستان دەچوونە الی مامۆستا.
رۆژی 29ی رێبەندانی 18( 1357ی مانگی دووی  )1979یەکەم دەستەی
نوێنەرایەتی حکوومەت کە داریوش فروهر یەکێک لە ئەندامانی بوو ،هاتە
مەهاباد و یەکڕاست چوونە الی مامۆستا .دواتر لە کۆبوونەوەیەکی
گەورەدا بڕیارنامەیەک لەالیەن نوێنەرانی شارەکانی کوردستانەوە (لەوانە
رێبەرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و کۆمەڵە) پێشکەشی نوێنەرانی
دەوڵەت کرا کە یەکێک لە خاڵەکانی ئەوەبوو کە مامۆستا شیێخ عێزەدین
دەسەاڵتی ئەوەی هەیە سەرۆکایەتی هەر هەیئەتێک بکات کە لەالیەن
گەلی کوردەوە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندیدا دەکەوێتە وتووێژ .
نەورۆزی  )1979( 1358دوای کارەساتی خوێنین لە شاری سنە،
مامۆستا الیەنێکی سەرەکی بوو لە وتووێژ لەگەڵ نوێنەرانی حکوومەت
کە بریتی بوون لە رفسنجانی ،بنیصدر ،بهشتی ،گالقانی و ...کەسانی
دیکەیش .لەو کۆبوونەوەدا بوو کە مامۆستا لە کاتی فڕینی فرۆکە
شەڕکەرەکان بەسەر شاری سنەدا و لەگەرمەی وتووێژەکاندا گوتی
"فەرقی تاج و عمامە چییە؟ حکوومەت نەگۆڕدراوە ،تاجی پاشایەتی
الچووە و عمامە هاتووەتە جێگای".
رۆژی شەشی خاکەلێوەی 26( 1358ی مانگی سێی  )1979مامۆستا
رایگەیاند لەبەر ئەوەی ناوەرۆکی کۆماری ئیسالمی نادیارە لە ریفراندۆمدا
بۆ دەنگدان بە کۆماری ئیسالمی لە ئێران بەشداری ناکات.
مانگێک دواتر واتە لە مانگی گواڵندا لەسەر بانگهێشتنی وەزیری ناوخۆ
سەفەرێکی کرد بۆ تاران و قوم؛ لەم سەفەرەدا لەگەڵ خومەینی ،بازرگان
سەرەکوەزیر ،وەزیری ناوخۆ و چەندین کەس لە بەرپرسانی کۆماری
ئیسالمی دیدار و گفتوگۆی کرد.
لە دیدار لەگەڵ خومەینیدا کاتی خوداحافیزی خومەینی دەڵێت
هێمنایەتی کوردستانم لە تۆ دەوێت ،مامۆستایش دەڵێت منیش
خودموختاری کوردستانم لە ئێوە دەوێت.
لەو سەفەرەدا لە "زانکۆی صنعتی شریف"ی تاران لەناو هەستی زۆر
گەرمی دەیان هەزار خوێندکاری زانکۆ لە وتارێکدا وتی" :ئەو ئایینەی
خەڵک بەگژیەکدا دەکات ،ئایینی ئیالهی نییە ...سانسۆر نموونەیەکە لە
گەڕانەوەی دیکتاتۆری و کۆنەپەرستی .کۆنەپەرستی لە هەر جلوبەرگێکدا
و بەهەر رەنگێک بێت مەحکوومە ...ئێمە الیەنگری هەڵسووڕانی هەموو
حیزب و رێکخراوە سیاسییەکانین ..شۆڕش هێشتا بە ئاکام نەگەیشتووە
چونکوو ئامانج لە شۆڕش گۆڕانی بنەڕەتییە".
سەرەتای مانگی جۆزەردانی  )1979( 1358مامۆستا شێخ عێزەدین لەناو
بەخێرهێنانی ئاپۆرەی خەڵکدا کە بە دەیان هەزار لە سەر جادە و لە شارو
شارۆچکەکانی کوردستان ریزیان بەستبوو گەڕایەوە بۆ کوردستان و لە
شاری سنەوە ،بە دیواندەرە ،سەقز ،بانە و بۆکاندا گەڕایەوە بۆ مەهاباد.
پێنجی پووشپەڕی 6( 1358ی مانگی شەش  )1979هۆشداریدا" :ئەگەر
وریا نەبین تووشی شەڕی چەکداریمان دەکەن ...پارێزگاری لە شارەکان
دەبێت لەژێر چاوەدێری شۆرای شارەکاندا بێت ..باڵوکردنەوەی چەک لە
کوردستان (لە الیەن حکوومەتەوە) وایکردووە کە ئەگەر کارێکی بۆ
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نەکرێت ،کوردستان لەسەردەری شەڕی ناوخۆدا دەبێت".
28ی گەالوێژی 19( 1358ی مانگی هەشت  )1979فەرمانی جیهادی
خومەینی بۆ سەر کوردستان دەرچوو؛ مامۆستا لە گەڵ تێکۆشەرانی
گەلی کورد چووە شاخ و لە رێگای راگەیاندن و چاوپێکەوتنی
رۆژنامەوانییەوە دەنگی گەلی کوردی بە هەموو جیهان دەگەیاند.
چەند هەفتە دواتر "دەفتەری مامۆستا شێخ عێزەدین حوسەینی" بۆ
راپەڕاندنی کاروبارەکانی مامۆستا پێکهات کە ئەندامەکانی ژمارەیەک لە
کەسانی نزیک لە مامۆستا و تێکۆشەرانی خەڵکی چەند شارێکی
کوردستان بوون.
ڕۆژی 10ی خەزەڵوەری (1358یەکی مانگی یازدەی  )1979لەسەر داوای
مامۆستا بەبۆنەی جێژنی قوربانەوە بە سەدان هەزار خەڵکی کوردستان
لە شارو شارۆچکەو الدێکاندا خۆپیشاندانی پڕشکۆی جەماوەری و
سەرتاسەرییان رێکخست بە پشتیوانی لە بزووتنەوەی کوردستان ،بۆ
ریزگرتن لە شەهیدان و دژ بە حکوومەتی کۆماری ئیسالمی .
لە پاییزی ئەوساڵەدا چەندین کۆبوونەوە کرا لەگەڵ نوێنەرانی حکوومەت
کە لە تارانەوە هاتبوون بۆ دێهاتی ناوچەی سەرسنووری سەردەشت کە
مامۆستا رۆڵی سەرەکی هەبوو لەو کۆبوونەوانەدا.
لەم ماوەیەدا "دەستەی نوێنەرایەتی گەلی کورد" بە سەرۆکایەتی
مامۆستا بۆ وتووێژ لەگەڵ دەوڵت پێکهات کە حیزبی دیموکرات و کۆمەڵە و
رێکخراوی چریک فیدایی ئەندامەکانی بوون.
21ی سەرماوەز واتە  12دیسامبر یەکەمین و تەنها کۆبوونەوەی رەسمی
نوێنەرانی حکوومەت لەگەڵ دەستەی نوێنەرایەتی گەلی کورد پێکهات.
هەتا کۆتایی ساڵ بەردەوام کۆبوونەوە دەکرا لەگەڵ نوێنەرانی حکوومەت
و نوێنەری تایبەتی خومەینی بۆ قسەوباس لەسەر چۆنییەتی درێژەدان بە
وتووێژ بەاڵم سەرەڕای هەوڵدان و خۆش مەبەستی مامۆستا هیچ
ئاکامێکی نەبوو .
خاکەلێوەی ( 1359مانگی چواری  )1980مامۆستا سەفەرێکی
دەستپێکرد لە مەهابادەوە بۆ بۆکان ،سەقز ،دیواندەرە ،سنە ،مەریوان و
بانە و لەهەموو الیەک لە کۆڕ و خۆپیشاندانی دەیان هەزارکەسیدا
رایدەگەیاند گەلی کورد خوازیاری مافی ئاسایی خۆی و ئاشتی و پێکەوە
هەڵکردنە و دژ بە دەستپێکردنەوەی شەڕە .وێنە و فیلمی ئەم سەفەرە
سیمای رێبەرێکی زۆر خۆشەویست و لەناو دڵی خەڵکدا نیشاندەدات کە
خەون و ئارەزووەکانی خۆیان لە هەڵوێست و دەربڕینەکانی مامۆستادا
دەدیتەوە .بەداخەوە هەر لەو مانگەدا خولی دووهەمی هێرشی بەرینی
کۆماری ئیسالمی بۆسەر شارەکانی کوردستان دەستی پێکردەوە.
سەرەتای ساڵی  )1982( 1361مامۆستا نوێنەری خۆی ناردە دەرەوە بۆ
ئورووپا بۆ ئاگارکردنەوەی بیروڕای جیهانی لەسەر بارودۆخی گەلی کورد و
بزووتنەوەکەی و تاوانکارییەکانی کۆماری ئیسالمی .مامۆستا بەو
نوێنەرەیدا چەندین نامەی نارد بۆ پاپ لە ڤاتیکان ،سکرتێری گشتی
نەتەوەیەکگرتووەکان و چەندین سەرۆکی واڵتانی ئیسالمی و عەرەبی و
یاسر عەرەفات .هەروەها پەیامێکی تایبەت بۆ رای گشتی جیهان و
ئێرانییەکان و کوردەکان لەدەروەی واڵت کە بە زمانەکانی کوردی ،فارسی
و فەرانسە باڵو کرایەوە .دواتر راپۆرتی ئەم سەفەرە کە فەرانسە و
بەریتانیا و ئەڵمان و دەرباری ڤاتیکان و ئیتالیا ،سووریا و لوبنانی گرتەوە
بەوردی بۆ بیروڕای خەڵکی کوردستان و ئێران باڵوکرایەوە .
لە پاییزی ساڵی 1361دا ( )1982مامۆستا سەفەرێکی نۆ هەفتەیی کرد
بۆ پاریس و دواتر بۆ عەرەبستان بەمەبەستی راکێشانی سەرنج بۆ
بارودۆخی گەلی کورد .لە سەفەری پاریسدا جگە لە چاوپێکەوتن و
قسەوباس لەگەڵ رادیۆ ،تەلەڤیزیۆن و رۆژنامە گەورەکانی فەرانسە،
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لەگەڵ رادیۆ بیبیسی بەشی فارسی گفتوگۆیەکی گرینگی کرد.
هەروەها ژمارەیەکی زۆر لە نووسەران و شاعیران و رۆژنامەنووسان و
سیاسەتمەدارانی فەرانسە ،ئینگلستان ،ئیرلەند ،ئاڵمان و ئیتالیا و
ئێرانی و کورد دیدەنیان کرد .مامۆستا لەهەموو ئەو دیدارانەدا بە وردی
لەسەر بارودۆخی کوردستان و خەباتی رەوای میللەتی کورد و
ئاشتیخوازانەبوونی بزووتنەوەی کوردستان و رەوابوونی داواکانی دوا.
هاوکات تاوانەکانی کۆماری ئیسالمی بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان
ئاشکرا دەکرد .لە عەرەبستان مامۆستا هاوکات حەجی عەمرەی
بەجێهێنا.
لە ساڵەکانی  1364هەتا  )1985 -1988(1367دا مامۆستا لە
هەلومەرجێکی دژواردا لە ناوچەکانی سەرسنووری کوردستان لە نێوان
عێراق و ئێراندا دەژیا و بەردەوام بوو لە چاالکی سیاسی و دەرکردنی
راگەیاندن و باڵوکردنەوەی راو بۆچوونەکانی .هەر لەم سااڵنەدا بوو کە
مەقەڕی نیشتەجێبوونی خۆی و بنەماڵەکەی لە ناوچەی سەرسنووری
پارێزگای سلێمانی کەوتە بەر پەالماری فرۆکە جەنگییەکانی حکوومەتی
بەعسی عێراق کە لە ئاکامدا زۆر بەداخەوە دایکێک و منداڵەکەی
شەهیدبوون ،مامۆستا و سەیدزادە خانمی هاوسەری و نۆ
پێشمەرگەیش برینداربوون .
ساڵی  )1988(1367سەفەرێکی کرد بۆ واڵتی توونس بۆ دیدار لەگەڵ
یاسر عەرەفات و دواتر سەردانی سوێد و فەرانسەی کرد و پاشان
گەڕایەوە بۆ کوردستان.
لە کۆتایی هاوینی ساڵی )1990(1369دا لە واڵتی سوید نیشتەجێ بوو .
مامۆستا یەکێک بوو لە بەشدارانی کونفرانسی ستۆکهۆلم کە سەرەتای
ساڵی  1991لە شاری ستۆکهۆلم گیرا سەبارەت بە بار و دۆخ و دواڕۆژی
کوردستان کە تێیدا ژمارەیەکی زۆر لە مێژوونووسان ،سیاسەتمەداران،
نووسەران و چاالکانی سیاسی و مەدەنی کورد و بیانی تێیدا
بەشداربوون.
لە پێکهێنانی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد لە بروکسێلدا چەند ساڵێک
چاالکانە بەشداربوو؛ هەروەها لە چەندین کونفرانس و کۆنگرەی دیکە لە
فەرانسە و ئەڵمان بەشداری هەڵسووڕاوانەی کردووە .مامۆستا بە
درێژایی ژیانی دۆستایەتی نزیکی هەبووە لەگەڵ زۆربەتی تێکۆشەرانی
بەشەکانی دیکەی کوردستان و بەردەوام پشتیوانێکی شێلگیری خەبات و
تێکۆشانی گەلی کورد بووە لە سەرانسەری کوردستان .
جۆزەردانی  )2004( 1383رێز لێنانێکی تایبەت لە مامۆستا لەالیەن
"انجمن پژوهشگران ایران" لە کونفرانسێکدا لە ستۆکهۆلم بەڕێوەچوو کە
بریتی بوو لە قسەوباس لەسەر کەسایەتی مامۆستا و رێزلێنان بۆ ئەو
هەموو ساڵە خەبات و تێکۆشانەی.
لەو ماوەی کە لە سوێد بوو ،بێ وچان و چاالکانە بە چاوپێکەوتن لەگەڵ
سیاسەتمەداران ،نووسەران ،شاعیران و کەسایەتی دیاری ناو
بزووتنەوەی کوردستان و ئێران بەردەوام تێدەکۆشا لەگەڵ راگەیاندنی
هەڵوێست و بیروبۆچوونی خۆی ،گوێبیستی بیروڕای ئەوانی دیکەیش
بێت.
مامۆستا بە درێژایی ژیانی خەریکی خوێندنەوەی کتێب بووە و لەم
بوارەش دا گرینگی بەوەداوە تا چ رادەیەک لە باری مێژوویی ،زانستی و
ئایینییەوە ناوەرۆکی کتێبەکە بەپێز بووە؛ هەربۆیە تا دوایین رۆژەکانی
ژیانی بەردەوام لە هەموو بوارەکاندا کتێبی خوێندووەتەوە.
لە رێگای تەلەڤیزیۆنی سەتاالیتەوە و هەرەوەها رادیۆ کوردییەکان،
بەردەوام گفت وگۆی کردووە و سەرەڕای دەربڕینی هەڵوێستی سیاسی
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و لێکدانەوەی هەلومەرجی کوردستان ،سەبارەت بە بیرو بۆچوونەکانی
خۆی لەمەڕ ئایین ،حکوومەتی ئایینی و دەسەاڵتی سیاسی بەوردی
لێدوانی داوە.
دوایین دەرکەوتنی مامۆستا لە میدیاکاندا رۆژی 16ی خەرمانانی 1389
(7ی سیپتامبر  )2010لە تەلەڤیزیۆنی فارسی بیبیسی لە پرۆگرامی
"بەعبارت دیگر"دا بوو؛ لەوێدا وتووێژێک بە زمانی فارسی لەگەڵ مامۆستا
باڵوکرایەوە کە لە ئاستی کوردستان و ئێران و دەرەوە دەنگدانەوەیەکی
زۆری هەبوو .ئەم گفتوگۆیە زۆرێک لە بیروبۆچوونەکانی مامۆستای تێدایە
لەسەر کوردستان ،ئێران ،ئازادی و دیموکراسی ،دین و بیروباوەڕ ،پرسی
ژن ،رۆڵی حکوومەتی دینی و هەروەها بزووتنەوەی سەوز.
مامۆستا شێخ عێزەدین و سەیدزادە خانمی هاوسەریان حەوت منداڵیان
هەیە :ئایشێ ،فاگمە ،جمااللدین ،شیرین ،پەروین ،سەیران و جەمیلە.
لە کاتژمێر 23.50ی پێنجشەممە بیست ویەکی مانگی رێبەندانی ساڵی
 1389رێکەوتی  10مانگی دووی ساڵی  2011لە نەخۆشخانەی
ئاکادێمیسکا لە شاری ئووپساالی واڵتی سوید کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوینە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1012 :

شێخ عەبدولڕەحمان مونشد ئەلعاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100911012922070
سەرکردەی ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی لەکەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1013 :

شێخ عەتا تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080716144567553
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1014 :

شێخ غەریب حەسەن شێخ عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109121932160
ساڵی  1332لەگوندی "کاومەلە"ی ناوچەی سەقز لەدایک بووە .ساڵی  1358پێوەندی بەریزەکانی
حیزبەوەگرت و هەر ئەو ساڵەبەرەسمی چەکی پێشمەرگایەتی لەبەر دەکا .شەهید شێخ غەریب
بەهۆی لێهاتووییەوەهەر زوو دەبێتەکادری ناوچەو دواتر بوو بەئەندامی کومیتەی شارستانی سەقز.
ساڵی  1364بەئاگاداری حیزب واز لەتێکۆشانی ئاشکرا دێنێو بەریزی تەشکیالتی نهێنی حیزب
پەیوەست دەبێ .چاالکبوونی ناوبراو بوو بەهۆی ئەوەکەلەالیەن کۆماری ئیسالمییەوەبۆ ماوەیەک
زیندانی بکرێ .هاوڕێ شێخ غەریب ساڵی  1382پاش ئازاد بوون لەزیندان دەگەڕێتەوەریزی
تێکۆشانی ئاشکرای حیزبەوەلەناوەندی 1ی کوردستان سازمان دەدرێ .پاش کۆنگرەی 14ی حیزب
شێخ غەریب لەبەشی فەرهەنگی کۆمیسیۆنی پەروەردەو فێرکردنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
درێژەبەتێکۆشانی خۆی دەدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1015 :

شێخ لەتیفی حەفید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051409494476297
کوڕی سەرکردەی بەناوبانگی کورد شێخ مەحمودی نەمرەو لەساڵی
1917ز لەسلێمانی لەو بنەماڵە تێکۆشەرەداو لەسەردەمێکی پر کارەسات
و تەقینەوەی مێژووییدا چاوی بەژیان هەڵهێناوە.
شێخ لەتیف هێشتا منداڵ بووە تەمەنی نەگەیشتبووە سێ سااڵن دوای
بەدیل گیرانی شێخ مەحمودی باوکی بەخاوو خێزانەوە روویان کردە
رۆژهەاڵتی کوردستان الی سمکۆ (ئیسماعیل ئاغای شکاک).
شێخ لەتیف ساڵی  1930لەتەمەنی سیانزە ساڵیدا بەشداریی شۆڕشی
چەکدارانەی کوردی کردووە ،لەساڵی  1942لەالیەن حکومەتی
پاشایەتی پەالماردراوە ،بەاڵم دەستگیرنەکراوە و خۆی گەیاندۆتە
رۆژهەاڵتی کوردستان و دوای سالێک گەڕاوەتەوە .بەشداریی لەکۆماری
کوردستان لەمەهاباد کردووە ،دەربەدەری و ئاوارەیی و دوورە واڵتی زۆر
بینیو چەندینجار لەالیەن دوژمنانی کوردەوە زیندانی کراوە .لەناوەڕاستی
سااڵنی پەنجاکاندا لەالیەن رژێمی پاشایەتییەوە گیراوەو تاوەکو
سەرهەڵدانی شۆڕشی  14تەموزی ساڵی  1958لەشاری بەسرا
لەزینداندا ماوەتەوە .شێح لەتیف جگەلەوەی کە سەرکردەیەکی لێهاتوو
بووە هاوکات شاعیرێکی بەسەلیقەش بووە چەندان شیعری بۆ واڵت و
هەژاران و چەوساوەکان نوسیووە .بەگشتی شیعری لەم بوارانەدا
نووسیوە -1 :نیشتانپەروەریی  -2کۆمەاڵیەتی  -3دڵداریی  -4گاڵتەوگەپ
و بابەتی پێکەنیناوی.
خوالێخۆشبوو شێخ لەتیف لەئێوارەی رۆژی هەینی  12ی مایسی 1972
لەنەخۆشخانەی (الراهبات) لەبەغدا لەتەمەنی ( )55ساڵیدا کۆچی
دوایی کردووەو دواتر تەرمەکەی هێنراوەتەوە بۆ سلێمانی و لەنێو
مزگەوتی گەورەدا بەخاک سپێردراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1016 :

612

شێخ محێدین مزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041415265875835
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1017 :

شێخ محەمەد خالید بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121610502487203
کوڕی شێخ ئەحمەدی بارزان و سەرۆکی حیزبوڵاڵی کورد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1018 :

شێخ محەمەد سادق سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291540
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1019 :

شێخ محەمەد هەرسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031814574754085
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی گەلی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی

بابەتی ژمارە1020 :

شێخ مەحمودی حەفید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110144250237
دامەزرێنەری یەکەمین حکومەتی کوردستان و قارەمانی شەڕی
دەربەندی بازیان ،شێخ مەحمودی حەفید کوڕی شێخ سەعیدی کوڕی
شێخ محەمەدە بچکۆلەی کوڕی حاجی کاک ئەحمەدی شێخە.
ساڵی  1881لە سلێمانی لەو بنەماڵە ئایینییە بەناوبانگە لەدایکبووە،
دوای هەرەسهێنانی میرنشینی بابان دەسەاڵتی ئایینی و کۆمەاڵیەتی و
سیاسی کوردستانی کەوتە دەست ئەو بنەماڵەیە.
شێخ مەحمود بەمنداڵی خراوەتە بەر خوێندنو مامۆستایانی وەک
عەبدوڵاڵ ئەفەندی و عەبدوڵاڵ زێوەر دەرسیان پێوتوە.
هێشتا منداڵ بووە کە لەگەڵ باوکیدا سەردانی ئەستەمبوڵی کردووەو
لەوێ سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەم پێشوازی لێکردوون.
ساڵی  1908بەپیالنی تاقمی ئیتیحادو تەرەقی لەشاری موسڵ شێخ
سەعیدی باوکی و شێخ ئەحمەدی برای شەهیدکرانو ئیتر ئەرکی
بەڕێوەبردنی کاروباری بنەماڵەکە ئەکەوێتە ئەستۆی شێخ مەحمود کە
لەو کارەساتەدا زۆر بەزەحمەت رزگاری ببوو.
شێخ مەحمودی حەفید وەک شەخسیەتێکی موسڵمان ،ساڵی 1915
بەشدارییەکی کاریگەری کرد لە شەڕەکانی دەوڵەتی عوسمانیدا دژ بە
ئینگلیز لە ناوچەکانی کوت و شوعەیبە ،بەخۆی و چەند سەد سوارێکی
کوردەوە بەرگرییەکی قارەمانانەیان نواند.
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ساڵی  1918کاروباری شاری سلێمانی گرتەدەست.
لە 18ی حوزەیرانی ساڵی  1919دا ئینگلیز بە تۆپو فڕۆکە و هێزێکی
گەورەی بێ شومارەوە بە سەرۆکایەتی ژەنەراڵ فرایزەر لە دەربەندی
بازیان پەالماری هێزەکانی شێخ مەحمودی دا.
لەو شەڕەدا هێزەکانی شێخ مەحمود قارەمانێتییەکی زۆریان نواندو
قوربانییەکی گەورەیان بەخشی ،بەاڵم ئاکامی شەڕەکە بە سەرکەوتنی
هێزەکانی ئینگلیز کۆتاییهات.
شێخ مەحمود بەبرینداری لە پاڵ بەردەقارەماندا دەستگیرکراو لە مانگی
تەمووزی هەمان ساڵدا بڕیاری لە سێدارەدانی درا ،بەاڵم لەژێر گوشاری
رای گشتی داو لەترسی بەرپابوونی شۆڕشێکی گەورەی کورد ،ئەو
حوکمە گۆڕا بە حوکمی دە ساڵ زیندانی و شێخ مەحمودیان دوور
خستەوە بۆ هیندستان.
دوورخستنەوەی شێخ مەحمود بۆ ماوەی سێ ساڵ بارودۆخی
کوردستانو ناوچەکەی ئاڵۆزتر کرد ،بۆیە ساڵی  1922رێیپێدرا بگەڕێتەوە
کوردستانو هەر هەمان ساڵ شێخی نەمر لە سلێمانی حکومەتی
کوردستانی دامەزراندو هەموو تواناکانی خۆی تەرخانکرد بۆ پتەوکردنی
ئەو حکومەتە ،بەاڵم سیاسەتی ئەو سەردەمەی گەورە هێزەکانی دنیا
دژی ئامانجەکانی گەلی کورد بوونو ئینگلیز بەتەواوی پشتگیریی لە
دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراق دەکردو لەشکرکێشییان ئەکردە سەر
کوردستان.
شێخ مەحمودی حەفید ماوەی چەند ساڵێک شەڕی پارتیزانی درێژە پێداو
دوا جار لە ئاکامی گەلە کۆمەکێی هێزە ناوچەییەکانو هێزە گەورەکانی
جیهان ،شێخ مەحمود ساڵی  1926دەستی لە چاالکی سیاسی و
عەسکەری هەڵگرت و لە گوندی پیران دانیشت.
بەاڵم کە راپەرینەکەی خەڵکی شاری سلێمانی لەرۆژی شەشی
ئەیلولی ساڵی  1930خڵتانی خوێن کرا ،شێخ مەحمود دەستیدایەوە
چاالکی دژ بەهێزی ئینگلیزو هێزی حکومەتی ئەو سەردەمەی عێراقو
چەند نەبەردێکی تۆمار کرد ،لەوانە شەڕی ئاوباریکو شەڕی کەناروێو
شەڕی سورداش .بەاڵم پارسەنگی هێزە عەسکەریی و سیاسییەکانی
ئەو سەردەمە لەبەرژەوەندی کورد دا نەبوون ،بۆیە شێخ مەحمود لەساڵی
3119دا کەوتە دەست دوژمنانی کوردو بە دەستبەسەری لەبەغداو
ناوچەکانی تری عێراقدا خرایە ژێر چاودێرییەوە .بەاڵم لەبەر ناهاوکوفی
لەچەکو تەقەمەنی و هێزی شەڕکەر بۆیە شێخی نەمر ناچاربوو لە رۆژی
1931.05.13دا خۆی بەدەستەوەبدات ،پاشان دورخرایەوە بۆ بەغداو
سەماوەو لەدواییدا بۆ ناسریه ،دواتر گەڕێنرایەوە بۆ بەغدا ،تاکو لەساڵی
1941دا لەکاتی شەڕەکەی رەشید عالی گەیالنی لەدژی بریتانیا خۆی
لەژیانی دەستبەسەری لە بەغدا رزگارکردو گەڕایەوە کوردستانو چوو لە
گوندی "داری کەلی" دانیشت.
ئەم گەورە پیاوەی کورد جگە لەوەی کە جێپەنجەی بەسەر هەموو
رووداوەکانی ئەو سەردەمەی کوردستانو عێراقەوە هەیە ،شەخسیەتێکی
کۆمەاڵیەتی گەورەش بوو .خوێندەوارێکی بەسەلیقەو شاعیرێکی
بەهرەداریش بوو .پێکهاتەو حکومەت و دەزگا ئیدارییەکانی تری شێخ
مەحمود نیشانەی ئەوەن کە ئەم پیاوە هەڵکەوتووە بایەخیداوە بە خەڵکی
رۆشنبیرو زۆربەی ئەفسەرو شاعیرو رۆشنبیرانی کورد پەیوەندییان
بەشۆڕشو حکومەتەکەیەوە کردووە .
شێخی نەمر لە خەباتی پارتیزانیشدا رۆڵی خوێندەوارو رۆشنبیری بەرز
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نرخاندووە ،بۆیە چاپخانەکەی رۆژنامەی (بانگی کوردستان)ی لە
ئەشکەوتی جاسەنه-دا جێگیر کرد.
بە هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ئەو سەردەمەی کوردستانو ناوچەکە ئەو
راستییە ئاشکرا دەبێت کە لەرووی ئیداریی و عەسکەریی و
دیپلۆماسییەوە شێخ مەحمودی نەمر هیچی کەمتر نەبووە لەو پاشاو
ئەمیرانەی کە لەدەورو پشتی کوردستاندا پشتگیرییان لێکراوە .
مەلیکی کوردستان شێخ مەحمود رۆژی 1956.10.09دا لە یەکێک لە
نەخۆشخانەکانی بەغدا کۆچیدوایی کردو تەرمی پیرۆزی بەڕیزێکی زۆرەوە
لەناو ئاپۆڕەی خەڵکانی دڵسوزی شێخی نەمرو کوردو کوردستان لە
تەنیشت گۆڕی کاک ئەحمەدی شێخ لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی
بەخاک سپێردرا.
رێو رەسمی پێشوازیکردن لەتەرمەکەی و بەخاک سپاردنی بوونە
پریشکی هەڵگیرسانەوەی راپەرینو خۆپیشاندان لەکوردستاندا.
کۆچیدوایی شێخ مەحمودی حەفید زیانێکی گەورەی بە بزووتنەوە
ئازادیخوازییەکەی خەڵکی کوردستان گەیاند ،بۆیە زوربەی شاعیرانو
نووسەرانی کورد شیعرو بەرهەمیان بۆ نووسیوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1021 :

شێخ مەسعود نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009301150249732
سکرتێری سوپای رزگاریی کوردستان لە رۆژهەاڵتی کوردستان
سەرچاوەی وێنە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1022 :

شێخەی حەمەد ئاغای حەمەد ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261030104922
بەرپرسی ناوەندی کۆمەاڵیەتی چەمچەماڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1023 :

شێرزاد عوزێری
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091044341994
ساڵی  1950لە گەڕەکی تۆبخانەی قەاڵی هەولێر لەدایک بووەو
دەرچوونی خانەی مامۆستایانی هەولێرە لەنێوان 1970- 1969دا .سێجار
لەالیەن بەعسەوە دەستگیرکراوە .ئەندامی یەکێتی قوتابیان و الوانی
دیموکراتی کوردستان ،یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ،ئەندامی
دەستەی کارگێڕی تیپی هونەری هەولێر ،ئەندامی دەستەی کارگێڕی
سەندیکای هونەرمەندانی عیراق/لقی هەولێر ،دامەزرێنەر و سەرۆکی
تیپی مۆسیقای کاروان ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی بزووتنەوەی
تورکمانانی بێالیەن ،ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی بێالیەنانی
تورکمان ،جێگری سەرۆکی بزووتنەوەی تورکمانانی بێالیەن بووە و
ئێستاش سەرۆکی پارتی رزگاری نەتەوەیی تورکمانە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی جیهان پرێس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1024 :

شێرزاد کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091122334370012
یەک لە دامەزرێنەرانی پاسۆک
سەرچاوەی وێنە :کاوە ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1025 :

شێرزاد کەمانگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012911453233076
ئەندامی کۆردیناسیۆنی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1026 :

شێروان عەواڵ خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554891486

618

کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1027 :

شێرکۆ بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111107541276
کوڕی فایەق بێکەس و شەفیقە سەعیدی وەستا حەسەنە و لە
 2.5.1940لە گەڕەکی گۆیژەی شاری سلێمانی لە دایک بووە.
تەمەنی هەشت سااڵن بووە بێکەسی باوکی ساڵی  1948کۆچی دوایی
دەکات .
منداڵی و الوێتی شێرکۆ بێکەس پڕ بووە لە ئازار و ژانی بێکەسی و
نالەباری رەوشی ئابوری.
لە نێو هەلومەرجی سەخت و بێکەسیدا قۆناغی ئامادەیی تەواو کردووە.
تەمەنی حەڤدە سااڵن بووە یەکەمین شیعری لە رۆژنامەی ژین باڵو
کردۆتەوە .
ساڵی  1965دەبێت بە پێشمەرگە و لە رادیۆی دەنگی کوردستانی عێراق
لە ئەشکەوتی سەردێمان دەست بە کار دەکات.
ساڵی  1968یەکەمین کۆمەڵە شیعری بە ناوی تریفەی هەڵبەست باڵو
دەکاتەوە .
ساڵی  1969لەگەڵ خاتوو نەسرین میرزا ژیانی هاوسەری پێک دەهێنێت.
لەگەڵ سێ هاوڕێی تری ئەدیب و نووسەریدا ،حوسێن عارف ،جەالل
میرزا کەریم و کاکەمەم بۆتانی ،ساڵی  1971بەیانی روانگە لە پێناوی
نوێکردنەوەی ئەدەب و نووسینی کوردی باڵو دەکەنەوە .
ساڵی  1974دووبارە دەبێتەوە بە پێشمەرگە.
پاش تێکچوونی شۆڕش بەرەو خواروی عێراق ،شاری رومادی،
دوردەخرێتەوە .
ساڵی  1979دەگەڕێتەوە سلێمانی .
ساڵی  1984بۆ پشتگیری شۆڕش و هێزی پێشمەرگە و هەروەها بۆ
ئەوەی خۆی لە وەرگرتنی خەاڵتی (قادسیەی سەدام) بپارێزێت /جارێکی
تر روو لە چیاکانی کوردستان دەکاتەوە و دەبێت بە پێشمەرگە .
ساڵی  1986بە هۆی تێکچوونی باری خراپی کوردستان و هێرشە
بێئامانەکانی کێمیابارانەوە ،پێشنیازی بۆ دەکەن بەرەو دەرەوەی وەاڵت
بچێت .
ساڵی  1986دەگاتە ئیتالیا.
ساڵی  1987لە سوێد خەاڵتی تۆخۆڵسکی وەردەگرێت .خەاڵتەکەی لە
الیەن سەرۆکوەزیرانی ئەو دەمی سوێت (ئیگڤار کالرسۆن)ەوە پێشکەش
دەکرێت .پاشتر هەر لەو وەاڵتە دەمێنێتەوە و دەبێت بە هاوواڵتی سوێد .
ساڵی  1992لە یەکەمین کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا دەبێت
بە وەزیری رۆشنبیری .
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ساڵی  1998لەگەڵ کۆمەڵێ هاوڕێی نووسەر و رۆشنبیریدا دەزگای چاپ
و پەخشی سەردەم دروست دەکەن و دەبێت بە سەرۆکی ئەو دەزگایە .
ساڵی  2009سەرجەمی بەرهەمەکانی لە هەشت هەزار الپەڕەدا چاپ
کرد .
شێرکۆ بێکەس خاوەنی دەیان کۆمەڵە شیعر و نزیکەی دە هەزار الپەڕە
شیعری رەنگا و رەنگە .
خاوەنی چەندین ئەزموونی جۆراوجۆرە لە نووسین شیعردا .ئەو بە شیعر
شانۆنامە ،پۆستەر ،دەقی کراوە ،داستان و گەلێ بەرهەمی تری
ئەدەبی نووسیوە .
شیعری شێرکۆ بێکەس بۆ زۆر زمانی وەکو ئینگلیزی ،فەرەنسی،
ئەڵەمانی ،ئیتاڵی ،سوێدی ،عەرەبی ،تورکی ،فارسی و هی تریش
وەرگێڕدراون .
رۆژی  2013 .8 .4لە وەاڵتی سوێد و لە ئەنجامی نەخۆشیدا شێرکۆ
کۆچی دوایی دەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی باس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1028 :

شێرکۆ حمەامین قادر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091783
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1029 :

شێرکۆ رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510085
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 3ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1030 :

شێرکۆ میروەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091721254027796
ئەندامی سەرکردایەتی و لێپرسراوی پەیوەندییە نیشتمانییەکان
(عیراقییەکان)ی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1031 :

شێرکۆ هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=200909161513192032
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ساڵی  1946لە مەڵبەندی موکریان لەدایکبووە .پێشەوا قازی محەمەد
ناوی ناوە شێرکۆ .
دوو کتێبی نووسینی خۆی هەن و چەند وەرگێڕانێک.
نووسین:
هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری یا کارەساتی کۆمیدیاییەک  -بەرگی یەکەم -
2008
هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری یا کارەساتی کۆمیدیاییەک  -بەرگی دووەم -
2010
لەنووسراوانێکی قاچاغی قۆناغی خۆیان  -وێڕای پاشکۆیەکی چەند
شیعری قاچاغی جەماوەری قاچاغ 2008 -
وەرگێڕان:
راپەڕینی کورد بەرابەریی سمکۆ  -نووسینی م.م .فان بروونەسن -
وەرگێڕ :شێرکۆ هەژار 2009 -
چەند باسێکی کورد و تورک  -بەرگی یەکەم  -نووسینی کەنداڵ ،وانلی -
وەرگێڕان و پەراوێز نووسینی :شێرکۆ هەژار  -چاپی دووەم 2009 -
چەند باسێکی کورد و تورک  -بەرگی دووەم  -نووسینی کەنداڵ،
کۆمیتەی دژی فاشیزم لە هۆڵندا  -وەرگێڕ :شێرکۆ هەژار 2009 -
هەڵبژاردەیەک لە :ئاغا و شێخ و دەوڵەت  -دەربارەی نەریتی کۆمەاڵیەتی
و سیاسیی کوردستان  -بەرگی یەکەم  -نووسینی م.م .فان بروونەسن
 وەرگێڕ :شێرکۆ هەژار 2009 -هەڵبژاردەیەک لە :ئاغا و شێخ و دەوڵەت  -دەربارەی نەریتی کۆمەاڵیەتی
و سیاسیی کوردستان  -بەرگی دووەم  -نووسینی م.م .فان بروونەسن -
وەرگێڕ :شێرکۆ هەژار -
سەرچاوە :دوو نووسراوی ناوبراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1032 :

شێمحەمەدی باڵەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110160023260
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شێمحەمەد هەمزاغای وێڵزێ ناسراو بە شێمحەمەدی باڵەک ،لەساڵی
 1953لەدایکبووه.
ـ تا راگوێزرانە زۆرەملییەکانی  1977لە گوندی وێڵزەی باڵەکایەتی ژیاوە،
دوای راگوێزرانەکە هەر جارەی لەشوێنێک ژیاوە .
ـ بەر لەرووخانی شۆرش لەساڵی  1975سەر بەرێکخستنی پارتی بووە.
ـ لە 1984بۆتە پیشمەرگە و لەزووشەوە پەیوەندیی نهێنی هەبووە ،لە-31
 1988-7لەشەڕی ئەنفاالن لەگەروو مەنجەڵەی چیای کارۆخ بریندار بووە و
بەسەختی پێکراوە و ئێستاش ئەو کارێگەرییەی بەسەرەوە ماوە.
ساڵی  1991بووەتە ئەندامی سەرکردایەتیی پاسۆک و لێپرسراوی
مەڵبەندی هەولێری ئەو حیزبە بووە.
ـ لەدوای  1996لەگوندی وێڵزێ15 ،کم دوور لەچۆمان دەژیێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1033 :

شێوە سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421231077266
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1034 :

شەپۆل عەلی عەسکەری
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002190921313542
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1969 /لە گەڕەکی ئیمام قاسم لە کەرکوک
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە کارگێڕی
پسپۆڕی /پەیوەندیەکانو رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی
چاالکی /بەشداریکردن و سازدانی چەندین کۆنفرانس لە بەریتانیا لەسەر
دەستوری عێراق و کێشەکانی کەرکوک ،پەنابەران ،هەروەها
سەرپەرشتی چەندین رێکخراوی کۆمەڵگای مەدەنی و پەیوەندیکردن
لەگەڵ پەڕڵەمانو حکومەتی بەریتانیا و حکومەتە هەرێمیەکانی سکۆتلەندا
و وێڵز.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1035 :

شەجیع بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052212163064826
کارگێڕی لقی 10ی پارتی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1036 :

شەریف بێهروز
http://www.kurdipedia.org/?q=201006071334594368
نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ئەمریکا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
بێگانە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1037 :

شەریف پاشای خەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108144245125
شەریف پاشای خەندان ،یەکەم سەرکردە و سیاسەتکاری کوردە کە
بانگەشەی درووستکردنی دەوڵەتی کوردستانی کردووە و ،لەو پێناوەدا
سااڵنێکی زۆر لە ئەوروپا تێکۆشاوە .سەرەتا وەک چاکسازیخوازێک لە ناو
دەوڵەتی عوسمانیدا کاری کردووە و پشتیوانی رژێمی ئیتیحاد و تەرەقی
کردووە ،کاتێک رووی راستەقینەی ئەوانی بۆ دەرکەوتووه بەرامبەر کورد،
وازی لە بیری چاکاسازی لە نێو دەوڵەتی عوسمانی هێناوە و راستەوخۆ
بۆ دروستکردنی دەوڵەتێکی کوردی خەباتی کردووە و تێ کۆشاوە.
ئەم نووسینەی بەردەستتان ،سەرەتایەکە لە ژیان و خەباتی یەکەم
دیپلۆماتی کوردی سەربەخۆخواز .بێ گومان بێ کەم و کوڕی و هەڵە
نییە ،وەک ئاماژەشم پێ داوە ،سەرەتایەکە و وەک دەروازەیەکە بۆ
ناسینی ئەو ئەو سیاسییەی شەیدای سەربەخۆیی کوردستان بووە و
لەو پێناوەدا خەباتێکی زۆری کردووە ...هەڤاڵ نەژاد
شەریف پاشا کوڕی سەعید پاشای کوڕی حوسێن پاشای ئەحمەد ئاغای
خەندانە .باوکی شەریف پاشا کەسایەتییەکی ناودار بووە ،چەندین
پۆست و پایەی لە ناو دەوڵەتی عوسمانی هەبووە و دواهەمینیان
سەرۆکی شوورای دەوڵەت بووە.
شەریف پاشا ،ساڵی  1865لە دایک بووە ،لە سلێمانی چۆتە خوێندنگەی
خواجەکان و ،لەگەڵ شێخ مەحموودی حەفید هاوپۆل بووە و دەرسی
خوێندووە .لەوێ فێری زمانەکانی تورکی عوسمانلی ،عەرەبی ،فارسی
بووە ،پاشان چۆتە ئەستەمبوڵ و فێری زمانەکانی یۆنانی ،ئیتاڵی،
فەرەنسی بووە.
لە دەوڵەتی عوسمانیدا پلەی فەریق وەردەگرێت و دواتر لە قوتابخانەی
سەربازی (سانت-سیر) لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا ،ساڵی 1889
پلەی ژەنەڕاڵی وەردەگرێت .ساڵی  1890خێزان پێکەوەدەنێت،
هاوسەرەکەی کچی عەباس حیلمی و ئامۆزای مەلیک فاروقی پاشای
میسر بووە.
ساڵی  1898دەنێردرێتە سوید و دەکرێتە نوێنەری دەوڵەتی عوسمانی لە
سوید بە پلەی (باڵوێزی فەقولعادە) ،لەوێ دەبێتە دۆستی شای سوید،
هەر لە سویدیش فێری زمانی سویدی و ئینگلیزی دەبێت .لەو ماوەی لە
سوید دەبێت ،دوو خەاڵتی شاهانە وەردەگرێت (نیشانەی شمشێر،
ئەستێرەی باکوور).
ساڵی  1900پەیوەندی بە کۆمەڵەی ئیتیحاد و تەرەقی دەکات و ناوی
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نهێنی رێکخراوەیی (کوردە) دەبێت .هەر لە سوید ،سەرەتای ناکۆکی لە
نێوان ژەنەڕاڵ شەریف پاشا و ،دەوڵەتی عوسمانی دەردەکەوێت .بەهۆی
ئەوەی ژەنەڕاڵ شەریف پاشا ،داکۆکی لە ئیتیحاد و تەرەقییەکان دەکات و
پەیوەندییان لەگەڵ دەبەستێ .بەهۆی پێگەی بەرزی باوکییەوە سوڵتانی
عوسمانی چاوپۆشی لەم کارەی ژەنەڕاڵ دەکات.
دوای گرتنە دەستی دەسەاڵت لە الیەن ئیتحادییەکانەوه ،لە ساڵی 1908
ژەنەڕاڵ شەریف پاشا دەگەڕێتەوە ئەستەمبوڵ .لە ئەستەمبوڵ
بەهاوکاری چەند کەسایەتییەکی کورد (ئەمین عالی بەدرخان ،شێخ
عەبدولقادری شەمزینی ،چەندین کەسی تر) یەکەم کۆمەڵە و رێکخراوی
سیاسی کوردی بەناوی (کورد تەعاون و تەرەقی جەمعیەتی)
دادەمەزرێنن و رۆژنامەیەکیش بەناوی (کورد تەعاون و تەرەقی
غەزەتەسی) باڵودەکەنەوە ،کە پیرەمێردی شاعیر ،سەرنووسەری
دەبێت.
دواتر بەهۆی تاکڕەوی و دیکتاتۆری ئیتیحاد و تەرەقییەکان ،کۆمەڵە
کوردییەکەی ژەنەراڵ شەریف پاشا و رۆشنبیرەکانی دیکەی کورد
دادەخرێت و ،ناکۆکی دەکەوێتە نێوان شەریف پاشا و ئیتیحادییەکان،
بەهۆیەوە ساڵی  1909دەچێتە پاریس .لەوێ پارتێکی نەیار دژی دەوڵەتی
ئیتیحاد و تەرەقییەکان ،بەناوی حیزبی رادیکاڵی عوسمانی دادەمەزرێنی
و ،گۆڤارێک بەناوی مەشرووتیەت ،باڵو دەکاتەوە.
لەو سااڵنەی لە پاریس دەژی ،ژەنەڕاڵ شەریف پاشا ،هەوڵ دەدات
پەیوەندییەکی فراوان لەگەڵ سیاسەتکار و ناوەندە جیهانییەکانی ئەو
سەردەمە دابمەزرێنێ و لە دۆزی کورد ئاگاداریان بکاتەوە .سەرەتا هەوڵ
دەدات لە چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانیدا مافەکانی کورد بەدەست
بهێنێ و بۆ ئەو پرسە تێ دەکۆشێت.
لە سەرەتاکانی دەستپێکی جەنگی جیهانی یەکەم لە  ،1914ژەنەڕاڵ
شەریف پاشا ،هەوڵ دەدات پەیوەندەی لەگەڵ دەوڵەتی ئینگلیزی
بەریتانیا ببەستێ و ،لە بارودۆخ و خواستەکانی کورد ئاگاداریان بکاتەوە.
نامە دەنێرێ بۆ وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا و پێیان دەڵێ :کورد هاوکاری
هاوپەیمانەکان دەکات ،بەمەرجێ شتێک بۆ کورد دابین بکەن .ئەم نامەیە
یەکەم کاری دیپلۆماسی نەتەوەیی بووە ،کە جیاوازبووە لە کارەکانی
پێشووی ژەنەڕاڵ ،کە زیاتر مەیلی بەالی چاکسازی و مافی کورد ،لە نێو
دەوڵەتی عوسمانییدا دەچوو.
پێش تەواو بوونی جەنگی جیهانی یەکەم ،بەریتانیا دەیەوێت لەگەڵ
کورددا وتووێژ بکا ،بۆ ئەو مەبەستەش سێر بیرسی کۆکس ی نوێنەری
بەریتانیا ،لە شاری مارسیلیای فەرەنسی چاوی بە ژەنەڕاڵ شەریف پاشا
دەکەوێت .ژەنەڕاڵ ئەمە بە هەلێک دەزانێت و درووستکردنی دەوڵەتی
سەربەخۆی کوردی ،وەک داواکاری کوردان و پێشنیار دەیخاتە بەردەم
کۆکس.
ساڵی  1918دوای جەنگی جیهانی یەکەم ،ژەنەڕاڵ شەریف پاشا
بەهۆی خوێندنەوەی مێژووی کورد و نووسینی کوردناسەکان ،لە
کەسێکی پان عوسمانیزمەوە وەردەچەرخێ بەرەو کەسایەتییەکی
نەتەوەیی کورد و بیری کوردایەتی دەکەوێتە مێشک .هەر لەو دەمەدا
پەیوەندەی دەکات بە سەرکردەکانی ئەو دەمی کورد (شێخ مەحموود،
سمکۆی شکاک،سەید تەهای نەهری) و لەبارەی دامەزراندنی دەوڵەتی
کوردییەوە راوێژیان لەگەڵ دەکات.
لە ساڵی  1918دوای تەواوبوونی جەنگ ،هەوڵە دیبلۆماسییەکانی خۆی
چڕتر دەکاتەوە و دوو نامە دەنێرێ بۆ وەزیری دەرەوەی بەریتانیا .لە
نامەکاندا ئاماژە بە زوڵم و زۆری تورکەکان دەکات و دەڵێ نامانەوێ
لەگەڵیاندا بژین ،داوای دەوڵەتی کوردی دەکات و رایدەگەیەنێت کە
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بەهۆی بیری خێڵەکی کۆمەڵگەی کوردییەوە ئەستەمە سەرۆکێک
هەڵبژێردرێت ،چونکە هەر خێڵێک سەرۆک خێڵەکەی خۆی لەوانی تر پێ
گەورەترە .هەر لەو نامانەدا ئاستی پێگەیشتووی شەریف پاشا
دەردەکەوێت و ،ئاماژە بەوە دەکات سەرۆکی ئەو واڵتە دەبێ کەسێکی
شارەزا و لێهاتووبێت ،هەم لە بواری ئیداری و هەم لەبواری سیاسی و
سەربازی بتوانێ ئیدارەی ئەو واڵتە بکات و بیگەیەنێتە کەنارێکی ئارام.
ئەم تایبەتمەندیانەش لە خودی ژەنەڕاڵدا هەبووە ،هەروەها دەڵێت :بۆ
ئەوەی ئەو کێشانە ڕوونەدات ئامادەیە سەرۆکایەتی ئەو دەوڵەتە
بەئەستۆ بگرێت .بەاڵم بەداخەوە ئەو نامانە ئەنجامێکی ئەوتۆی نەبووە و
لە الیەن بەریتانیاوە بایەخێکی پێ نەدراوە.
لە سەروبەندی بەستنی کۆنگرەی ئاشتی ،ژەنەڕاڵ دەست دەکاتەوە بە
چاالکی دیپلۆماسی و لە  1919 -2-6لە پاریسەوە نامەیەک بۆ سەرۆکی
کۆنگرەی ئاشتی دەنێرێت ،لەبارەی داواکاری و خواستەکانی کورد.
شەریف پاشا خۆی بۆ بەشداریکردن لەو کۆنفرانسە ئامادە دەکات ،کە
چارەنووسی نەتەوەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دیاری دەکات .شێخ
عەبدولقادری شێخ عوبەیدواڵی نەهری ،لەگەڵ ئەمین عالی بەدرخان،
بەناوی (کۆمەڵەی تەعالی کوردستان) لە ئەستەمبوڵ ،لە رێگای
کۆمیساریای ئەمریکی و ئینگلیزی و فەڕەنسییەوە لە ئەستەمبوڵ،
ڕایدەگەیەنن کە شەریف پاشا بۆی هەیە لە کۆنفڕانسە نێودەوڵەتییەکان
ببێتە نوێنەری داخوازییەکانی گەلی کورد .لە هەمانکاتدا نامەشیان لەم
بارەیەوە بۆ ئەنجوومەنی کۆنفڕانسەکە نووسیووە.
لە هەمانکاتدا لە باشووری کوردستان ،شێخ مەحموودی مەزبەتەیەکی
بە خەڵک و عەشایەری کورد مۆرکرد .بەگوێرەی ئەمە ،شەریف پاشا کرا
بە نوێنەری کوردەکان لە (کۆنفڕانسی ئاشتی لە پاریس) بۆ داکۆکیکردن
لە مافەکانی میللەتی کورد .ئەم مەزبەتەیە بە قەڵەمی ڕەفیق حیلمی،
لە شاری سلێمانی نووسراوە بە بەر چاوی مێجەر نوئێلەوە .کە هاوکات
نامەیەکیشی لەگەڵدا بووە و بە رەشید زەکی کابان و سەید ئەحمەد
بەرزنجی ،رەوانەی پاریس کراوە ،بەاڵم ئینگلیزەکان لە حەلەب رێگەیان
لەو دوو نوێنەرە گرت و نەیانهێشت نامەکە بگاتە کۆنفرانسەکە لە پاریس!
ئەمە جگە لەوەی پێشووتریش پەیوەندی بەستووە لەگەڵ سمکۆی
شکاک و شێخ مەحمود و سەید تەهای نەهری و سەرکردە
چەکدارەکانی کوردەوە و راوێژی پێکردوون دەربارەی دامەزراندنی دەوڵەتی
سەربەخۆی کوردستان.
هەروەها جگە لەوان ڕێکخراوە سیاسییە کوردیەکانی وەک (تەعاون و
تەرەقی کورد ،هیوا ،تەشکیالتی ئیتجتماعی ،فیرقەی دیموکراتی کورد،
جەمیعەی ئیستقاللی کوردستان) نامەی پشتیگری و نوێنەرایەتیان نارد
بۆ شەریف پاشا ،تا وەکو نوێنەری کوردان تێبکۆشێ لە پێناو مافەکانی
کورد.
ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی لەو دەمەدا بەشێوەیەک لە شێوەکان
کوردانی چوارپارچەی کوردستان ،یەکدەنگ و هاو هەڵوێست بوون
لەبارەی دروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردییەوە ،بۆ ئەو
مەبەستەش شەریف پاشایان کردۆتە نوێنەری خۆیان! یاخود ئەگەر
ئەوانیش بیری سەربەخۆیی خوازیان نەبووبێت ،بەاڵم ژەنەراڵ شەریف
پاشایان وەک نوێنەری خۆیان دەستنیشان کردووە و ،شەریف پاشاش
بەناوی کوردەوە داوای دەوڵەتێکی سەربەخۆی بۆ کوردەکان کردووە.
هەروەها شەریف پاشا ،لە دووکاتی جیاوازدا لەگەڵ سێر بیرسی کۆکس،
نوێنەری بەریتانیا لە فەڕەنسا کۆدەبێتەوەو بیری دەخاتەوە کە پێویستە
بەریتانیا ،لە داخوازییەکانی کورد بکۆڵێتەوە!
شەریف پاشا لە  1919-3 -22بەناونیشانی سەرۆک وەفدی کوردان،
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بەشداری کۆنفرانسی ئاشتی دەکات ،کە لە پاریس بەرێوەچوو .تێیدا
یاداشتنامەیەک لەبارەی داخوازییەکانی میللەتی کوردەوە پێشکەشی
کۆنفرانسەکە دەکات .لە ناوەڕۆکی یاداشتنامەکەیدا وێڕای ئەوەی کورد
وەک نەتەوەیەکی جیاواز و خاوەن مێژوو و کولتوور دەناسێنێ ،ئاماژە بە
شارە کوردییەکان و مێژووی کوردەکان دەکات .هاوکات لە چوارچێوەی
یاداشتنامەکەیدا نەخشەیەکی کوردستانیشی لەگەڵدا بووە .ئەو
نەخشەیەی کە ژەنەراڵ شەریف پاشا کێشاویەتی و پێشکەشی
کۆنفرانسی ئاشتی کردووە ،وەک یەکەمین نەخشەی کوردستانی گەورە
دەناسرێت کە لە ئاستێکی فەرمی و نێودەوڵەتیدا بەکارهێنرابێت .لە
سەرەکیترین داواکارییەکانی یاداشتنامەکەشیدا داوای دەوڵەتی
سەربەخۆ بۆ کورد دەکات.
هەر لەو سەروبەندەدا کە جیهان گۆڕانکاری زۆری تێدا روویداوە و
گۆڕانکارییەکان خێرا بوون ،لە نێوان مانگی حەوت و دەی ساڵی 1919
ژەنەڕاڵ شەریف پاشا ،دوو نامە دەنێرێت بۆ بەلفۆڕی وەزیری دەرەوەی
بەریتانیا و تێیدا داوای دەوڵەتێکی کوردی دەکات .هەروەها پێشنیار دەکات
کە سەرەتا ئەو دەوڵەتە بە نهێنی ئامادە بکرێت و پاشان بخرێتە بەردەم
کۆنگرەی گەالن .هەر لەو نامانەدا ئەوە رادەگەیەنێت ،کە کوردان ئەوەیان
وەک سەرۆکی دەوڵەتی کوردی هەڵبژاردووە.
وەزیری دەرەوەی بەریتانیا ،نامەیەک بۆ نوێنەری بەریتانیا لە بەغدا
دەنووسێت ،تێیدا رەزامەندی دەنووێنێت بە دامەزراندنی دەوڵەتێکی
کوردی بەسەرۆکایەتی ژەنەڕاڵ شەریف پاشا ،بەاڵم نوێنەری سامی لە
بەغداد رەتی دەکاتەوە و دەڵێ کوردان خێڵەکین و هەستی خێڵەکییان
هەیە نەک نەتەوەیی .هەر ئەوکاتیش ناکۆکی لە نێوان ژەنەڕاڵ شەریف
پاشا و شێخ عەبدولقادری نەهری دروست دەبێت ،بەوەی شێخ داوای
ئۆتۆنۆمی دەکات و بروسکە دەکات بۆ کۆنگرەی ئاشتی و ،ژەنەڕاڵیش
خەون دەبینێ بە دروستکردنی دەوڵەتێکی کوردی.
پاشان بەهۆی هەوڵەکانی ژەنەراڵ شەریف پاشا و داخوازی کوردەکانەوە،
لە رێکەوتنامەی سیڤەر لە ساڵی  ،1920بەگوێرەی مادەکانی (،63 ،62
 )64پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی وەک مافی کورد ،دیاری دەکرێت و
دەوڵەتی تورکیاش بەمە رازی دەبێت .لە باشووری کوردستانیش
شۆرشی شێخ مەحموود ،سەر هەڵدەدات و دژی ئینگلیز دەوەستێ،
هاوکات نوێنەرانی شارەکانی (ئورفە ،وان ،بەتلیس ،مەاڵتیا ،دەرسیم،
دیاربەکر) باکووری کوردستان لە رێگەی نوێنەرەکانیانەوە رایدەگەیەنن
نایەوێ لە تورکیا جیا ببنەوە! بەمەش خەونی دەوڵەتەکەی ژەنەڕاڵ
شەریف پاشا لەگۆڕ دەنرێ و رێکەوتنامەی لۆزانیش ئەمە دەچەسپێنێت.
دوای ئەوەش ژەنەڕاڵ شەریف پاشا ،لە هەوڵ و تێکۆشانی خۆی
بەردەوام دەبێت و چەندین دیدار ئەنجام دەدات و چەندین نامە بۆ
سەرکردە و باڵوێزخانەکان دەنێرێ .لەوانە ،دووجار نامە بۆ مۆسۆلینی
سەرۆکی ئیتاڵیا دەنێرێ ،لە بارەی پرسی کوردەوە.
دواجار ژەنەڕاڵ شەریف پاشا بێ ئومێد دەبێت و واز لە کاری دیپلۆماسی
دەهێنێت و لەگەڵ کەریمەی کچی و زاوا ئیتاڵیەکەی دەچێت بۆ ئیتاڵیا و
لەگەڵ ئەوان دەژی .ساڵی  1951هەر لە ماڵی کەریمەی کچی ،لە
شاری ناپۆلی ئیتاڵیا ،لە تەمەنی  86ساڵی مردووە و تەرمەکەیان بۆ
میسر گواستۆتەوه .تا ئێستاش نازانرێ لە کوێ نێژراوە و گۆڕ غەریب
ماوەتەوە ،هەرچەندە وەسیەتی ئەوەبوو دوای مردنی تەرمەکەی
بسووتێنن و خۆڵەمێشەکەی فرێ بدەنە دەریاوە ،چونکە خۆی بە
کەسێکی بێ نیشتمانی سەربەخۆ دەزانی.
سەرچاوە :هەڤاڵنامە.هەڤاڵ نەژاد
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1038 :

شەفیق حەمەڕەشید ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691741
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1039 :

شەم شەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031408564893056
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1040 :

شەم شەهاب ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122115053487141
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1041 :

شەماڵ ئازاد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051523372082991
لە ساڵی  1989لە گەڕەکی سەربەستی ناحیەی تەق تەق لەدايک
بووە .
خويندنی سەرەتايی و ناوەندی و ئامادەیی لە تەق تەق تەواوکردووە.
سالی  2011بڕوانامەی بەکالۆريۆسی بەپلەی نۆیەم لە بەشی بایۆلۆجی
فاکەڵتی زانست و تەندروستی زانکۆی کۆیە وەرگرتووە .
بڕوانامەی دیبلۆمی بااڵی زانکۆیی بەپلەی زۆر باشە لە رێگاکانی
وانەوتنەوەی گشتی لە فاکەڵتی پەروەردەی زانکۆی کۆیە لە ساڵی
 2012بەدەستهێناوە .
ساڵی  2014بڕوانامەی ڕاهێنەری مامۆستایانی پێ بەخشراوە لەالیەن
کۆلێژی بێرمنگهامی بەریتانی دوای بەشداری لە پرۆگرامێکی تایبەت بە
ڕاهێنان.
دەستەی دامەزرێنەری ڕێکخراوی ژینە بۆ پەرەپێدانی پەروەردەیی.
مامۆستای ڕاهێنەرە لە پەیمانگەی گەشەپێدانی پەروەردەیی هەولێر.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Shamalسەبارەت بە
(شەماڵ ئازاد عەبدوڵاڵ) لە12:49:24 2014-9-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1042 :

شەماڵ جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030811452565314
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1043 :

شەماڵ حەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040816310124182
چاالکی مەدەنی
سەرچاوەی وێنە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1044 :

شەماڵ عەبدولوەفا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014032721022865630
بەرپرسی ژوری پەیجوری لەبزوتنەوەی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1045 :

شەماڵ عەزیز خەجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040033172417
ئەندامی سەرکردایەتیی پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1046 :

شەمزین جیهانی  -میترا ئاریان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111140333284
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لە دایک بووی 15ی فیورییەی  1984لە شاری مەهاباد! دوو مانگ بەر
لەدایک بوونی ،باوکی بەهۆکاری چاالکی سیاسی لەزیندانی ئەوین
دەکرێت! لەتەمەنی یەک ساڵیدا باوکی لەتاران لەسێدارەدەدرێ! هەتا
تەمەنی  6ساڵی بەهۆی زیندانی سیاسی بوونی دایکی ،بەدەیان جار
هەر بەو تەمەنە مناڵییەیەوە لەگەڵ دایکی لەزیندانەکانی مەهاباد و
ورمییەدا ،بووە! لەتەمەنی  12ساڵیدا دەست دەکات بەنووسین و چاالکی
ئەدەبی بەزمانی کوردی و هەر لەتەمەنی  12ساڵیدا یەکەمین چیرۆکی
بەزمانی کوردی لەگۆڤاری سروەدا لەچاپ دەدرێ! لەتەمەنی  13ساڵیدا،
یەکەمین پێشانگای وێنەکێشی منااڵن لەشاری مەهاباد بەڕێوەدەبات!
لەتەمەنی  14ساڵی دا ،هاوکات لەگەڵ چاالکی ئەدەبی و نووسین،
دەست بەچاالکی پاراستنی فلکلوری کوردی دەکات! لەتەمەنی 15
ساڵیدا لەشاری مەهاباد بۆ یەکەمین جار ،یەکەمین فێستیڤاڵی ئەدەبی
منااڵن بەڕێوەدەبات! لەتەمەنی  17ساڵیەوەدەست دەکات بەکاری
رۆژنامەوانی ئازاد و لەزۆربەی رۆژنامەکانی ئێران و کوردستان دا وتارەکانی
لەچاپ دەدڕێن! لەتەمەنی  20ساڵیدا ،بەتاوانی چاالکی سیاسی
لەزیندانی ئیتالعات و زیندانی گشتی شاری مەهاباد دا بووە! لەتەمەنی
 21ساڵیدا بۆ کۆنفڕانسی ناونەتەوەی ژنان ،بەپشتگیری دەیان رێکخراوی
ناونەتەوەی بانگهێشتی ئەورووپا دەکڕێت! لەساڵی  2004یەکەمین
کتێبی لەچاپ دەدرێ! لەساڵی  2005دەبێتەئەندامی ناوەندی پێنی کورد
و هەروەها ئەندامی دەستەی نووسەرانی ناونەتەوەییە! گەنجترین و
کەمتەمنترین نووسەری ئەندام ،لەپێنی سەنتڕاڵ و پێنی
ئینتێرناسیۆناڵدایە! خاوەنی پێنج کتێبەو هەر ئێستاش  2کتێبی دیکەی
لەباشووری کوردستان لەژێر چاپ دان !
دەستپێکی خەبات و چاالکی بۆ ژنان،لە دەورانی دەبیرێستانیڕا دەستی
پێکرد و هەتا ئێستاش لەسەری بەردەوامە و لە دەیان کۆرو کۆبوونەوە و
کۆنفرانسی تایبەت بە پرسی ژنان رۆڵی هەبووە!
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1047 :

شەمسەدین موفتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090712194985978
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ساڵی  1933لەهەولێر لەدایکبووه و خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی
لەهەولێرو دواناوەندیشی لەبەغدا تەواوکردووە .ساڵی  1958کۆلێژی
مافی تەواوکردووە و لەسەرەتای ژیانییەوە لەڕیزەکانی بزووتنەوەی
رزگاریخوازی کورددا کاریکردووە و وەک تێکۆشەرێکی ناو ریزەکانی پارتی
دیموکراتی کوردستان دەستی بەخەبات کردووه و هەر لەوێشەوە
دۆستایەتی لەگەڵ مام جەالل دەستپێکردووە.
شەمسەدین موفتی وەک شۆڕشگێڕێک لەیەکێتیی قوتابیانی
کوردستانەوە دەستی بەخەباتکردووە و ساڵی  1954لقی هەولێری
یەکێتیی قوتابیانی کوردستانی دامەزراندووه و بۆ ماوەیەکیش سەرۆکی
ئه و یەکێتییە بووە کە ئەوکات هەڤاڵ مام جەالل سکرتێری رێکخراوەکە
بوو.
لەپاش شۆڕشی 14ی تەمموز بووە نوێنەری خوالێخۆشبوو مەال مستەفا
بارزانی و پارێزەری بارزانییەکان بۆ نیشتەجێکردنیان لەهەولێر ،هەروەک
یەکێکیش بووە له و  10کەسەی کە بەشێوەیەکی رەسمی مۆڵەتی بۆ
پارتی وەرگرتووە.
ئه و ماڵەکەی لەبەغداش ببووە حەشارگەی شۆڕشگێڕان و تێکۆشەرانی
وەک مام جەالل و د.عەبدولڕەحمانی قاسملۆ.
بەرلەهەڵگیرسانی شۆڕش بەچەند مانگێک دەچێتە شاخ بەمەبەستی
ئامادەکاری و رێکخستنی نهێنی بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێک ،بۆیە
بەپێنج مانگ بەرلەهەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلول فەرمانی گرتنی
لەالیەن حکومەتی قاسمەوە بۆ دەرچوو.
ئه و هەمیشە دەیوست وەک سەربازێکی ون ئەرکە نیشتمانی و
نەتەوەییەکانی رابپەڕێنێت بەبێ ئەوەی رابگەیەنرێت یان باسبکرێت ،بۆیە
تا کۆتایی ژیانی نموونەی مرۆڤی راستگۆو خۆشەویستی گەلەکەی و
هەمیشە کەسایەتییەکی بەڕێزو نزیکبوو لەخەڵکانی زەحمەتکێشەوە
بەتایبەتیش جووتیاران.
شەمسەدین موفتی پێشتر ئەندامی پەیوەندییەکانی دەرەوه و نوێنەری
شۆڕش بوو لەتاران ،پاش نسکۆی شۆڕشی ئەیلول ئیرادەی بەرگریکردن
لەناخی ئەودا چەسپی بوو ،لەبەرئەوە زۆر ئەکتیڤانە بەشداریکرد
لەڕێکخستنەوەی ریزەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی و لەڕێگەی
دۆستایەتییەوە لەگەڵ مام جەالل-دا بەشداریکرد لەپشتیوانیکردنی
هەوڵەکان و کارکردن لەپێناو ئەرکە شۆڕشگێڕییەکانداو دووبارە راگەیاندنی
شۆڕش لەساڵی .1976
لەساڵی 1977دا پەیوەندیکرد بەڕیزەکانی شۆڕشەوە ،ئه و نەمرە له و
کەسانەبوو کە هەمیشە بانگەشەی یەکێتیی ریزەکانی گەلی کوردی
دەکرد.
لەدوای راپەڕینی  1991سوودی لەپتەویی پەیوەندییەکانی لەگەڵ
سەرجەم هێزەکانی گۆڕەپانی کوردایەتی وەرگرتووه و رۆڵی گرنگی هەبوو
لەهەڵبژاردنی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەتدا و چەندین جاریش لەالیەن
یەکێتی و پارتییەوە داوایلێکراوە بۆئەوەی پۆستێک قبوڵبکات ،بەاڵم ئه و
هەمیشە پێی باش بوو وەک کەسایەتییەکی دڵسۆز بۆ کوردەواری و
کوردایەتی بەشداری لەپڕۆسەی سیاسیی کوردستاندا بکات.
بەداخەوە لەڕۆژی  2012/9/5لەهۆڵەندا بەهۆی نەخۆشییەوە کۆچی
دواییکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1048 :

شەهال باقری
http://www.kurdipedia.org/?q=201007221611314540
ئەندامی پارتی سۆسیال لیبڕاڵی بەلژیکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1049 :

شەهال حمەمراد رشید حمەامین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991776
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1050 :

شەهال دەباغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209371311175
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زستانی ساڵی 1342ی هەتاوی لە شاری مەهاباد لە دایک بووە.
بەهاری  1361هەر دوای وەرگرتنی دیپڵۆم ناچار بە تەرکی زێدو نیشتمان
دەبێ .تا ساڵی  1990لە شاخەکانی باشوری کوردستان ماوەتەوە و
دواتر بۆ ماوەی نزیک بە دوو ساڵ لە شاری کابۆل پێتەختی واڵتی
ئەفغانستان ژیاوە و سەرئەنجام وەک پەنابەری سیاسیی هاتۆتە سوئێد.
خوێندنی ماجستێری لە "ئەدەب بە روانگەی ژێندێر" ەوە تەواو کردووە و
ئێستا وەک یارمەتیدەری کۆمەاڵیەتی لە سوئد کار دەکات.
لە تەمەنی 17 -16ساڵیدا ،لە رێگای خوێندنەوەی شێعرەکانی شاعیرانی
نەتەوەیی ماموستایان هێمن و پەشێو فێری نووسین و خوێندنەوەی
زمانی کوردی بووە ،زۆر نووسراوەی دەورانی جەوانی لێ ون بووە یان لە
شاخ چوونە ژێر گڵ .لە سوئێد لە دوای ساڵی  2003دەستی بە
باڵوکردنەوەی نووسینەکانی لە ناو سایتەکان ،گۆڤارەکانو رۆژنامەکانی
کوردی لە دەرەوە و لە ناو واڵت کردووه.
دەباغی دەڵێ کە نووسین تەنیا کارێکە کە ئارامی پێدەداو تێدا تەواو خۆی
دەبینێتەوە .ئەگەر لە ژیاندا بمێنێ پێی خۆشە تەنیا بۆ نووسین بژی.
هەوڵی داوە هەمیشە حورمەتی قەڵەم بپارێزێ و هیواخوازە کە حەقو
مافی هیچ ئینسانێک لە ژێر پێ نەنێت
http://www.shahladabaghi.blogspot.com
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (شەهال دەباغی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-09-14
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1051 :

شەهال ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082514353785901
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1052 :

شەهین بەهمەن سوڵتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061046212830
چاالکی مافی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1053 :

شەوبۆ مستەفا عەسکەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212146063647
لەدایک بووی .1956
زمانی عەرەبی و ئینگلیزی و کوردی بەڕەوانی دەزانێ بەنوسین و
ئاخاوتن ،زمانی فارسیش بەئاخاوتن دەزانێ ،شارەزایی باری
کۆمەالیەتییە ،چاالکە لەبواری کلتوورو پرسی ژناندا ،کارایە ،لەوبوارانە
پەیوەندییان بەجیاوازی رەگەزیی و یەکسانی و توندوتیژیی دژ بەژنانەوە
هەیە ،پسپۆرە لەپرۆژەکانی مافی ژنان ،پسپۆرە لەبواری وانەبێژیی
بەزمانی ئینگلیزی بۆ(  ESOLمامۆستای زمانی ئینگلیزی بۆ ئەوانەی ئەو
زمانە زمانی دووەمیانە) نەتەوەو کلتوورە جیاوازەکان .توانای هەیە وەک
تاک و لەگەڵ تیمدا کاربکات لەبارودۆخی سەخت و دژواردا کارەکانی
لەکاتی خۆیدا بەجێ بگەیەنێت.
ئەو کارو فەرمانانەی ئەنجامیداون:
2004تائێستا ،ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی ژنانی کوردستان و
بەرپرسی بەشی پڕۆژەو پەیوەندییەکانە لە یەکێتی ژنانی کوردستان-
سلێمانی -هەرێمی کوردستان.
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 ،2002-2004بەرپرسی بەشی وەرگێڕانە لەناوەندی ئەکتن و مامۆستا
لەکۆلێجی  Hammersmithلەڕۆژئاوای لەندەن.
1/2002بۆ  ،2002/7مامۆستای  ESOLلەناوەندی ئەکتن ( 16کاتژمێر
وانەی زمان لەهەفتەیەکدا) ،هەروەها بەکاتی پارتایم وانەی زمانی
ئینگلیزی وتنەوە لەناوەندی  Southallسەر بەکۆلێجی Hammersmith
لەڕۆژئاوای لەندەن.
1999-2002مامۆستاو بەڕێوەبەری کۆرسی زمان لەبەشی ESOL
لەکۆلێجیPartnership College.
1998-1999مامۆستای وانەبێژ لەکۆمەڵگەی ئێرانییەکان لە
Hammersmithرۆژئاوای لەندەن.
1998-1999مامۆستای وانەبێژ لەکۆلێجیGreenhill College.
1998بەرپرسی پرۆژەکانی بەرنامەی خوێندنی زمانی ئینگلیزی بۆ
کەمئەندامان لەکۆمەڵگەی کوردی لەڕۆژئاوای لەندەن.
1997وەرگێڕی زمانی ئینگلیزی بۆ کۆمەڵەی (GRIP Language
)Servicesلەنەخۆشخانەی لەندەن.
1996-1997وەرگێڕی زمانی ئینگلیزی -کوردی لەبنکەی رۆشنبیری
کوردی لەندەن بۆ ئاوارەکان لەبواری نیشتەجێبوون و سۆسیال و
نەخۆشخانەو خوێندن.
1995-1996وەرگێڕی زمانی ئینگلیزی بۆ پەنابەرانی نوێ ،وەرگێڕانی
داواکانیان بۆ پارێزەرەکانیان بەهەردوو زمانی کوردی و عەرەبی بۆ زمانی
ئینگلیزی.
1994-1995وەرگێڕ لەخوێندنگەی  Welldon Park Middle Schoolبۆ ئەو
دایک و باوکانەی منداڵەکانیان لەو خوێندنگەیە تۆمارکردبوو زمانی
ئینگلیزییان نازانێ.
1981-1991لەتەک هاوسەرەکەیدا پەیوەندیکردووە بەشۆڕشی نوێی
گەلەکەمانەوە بەرابەڕی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەسنورەکانی
ناوزەنگ و مەرگەو سەرگەڵوو.
1980-1981ئەندازیاری کشتوکاڵی لەکارگەی شەکری سلێمانی.
بڕوانامەو خوێندن:
2003-2004بڕوانامەی فێربوونی پێشکەوتوو لەبواری زانستی
کۆمپیوتەردا.
2002-2003بڕوانامەی وانە وتنەوە لەبواری وانەی بنەڕەتی فێرخوازانی
( ESOLخوێندنی گەورەساالن) لەناوەندی ئەکتن -لە لەندەن.
1999-2000بڕوانامەی فێرخوازی رێکخراوەیی Training in organizations
لەزانکۆی گۆڵدسمیس -لەندەن.
1997بڕوانامەی وانە وتنەوەی پەروەردەیی  RSAبۆ زمانی ئینگلیزی بۆ
ئەوکەسانەی زمانی دووەمیان ئینگلیزییە لەکۆلێجی گرینهیڵ Greenhill
Collegeلە لەندەن.
1996کۆرسێک بۆ وەرگێڕان لەکۆلێجی گرینهیڵ  Greenhill Collegeلە
لەندەن.
1995-1996بڕوانامەی فێربوونی زمانی ئینگلیزی پێشکەوتوو
لەپەیمانگەی زمانەکان . (IOL) Institute of Linguisticsکۆرسێکی
کۆمپیوتەر.
1994بڕوانامەی ) (GSCEلەزمانی ئینگلیزیدا -لەکۆلێجی گرینهیڵ.
1980بڕونامەی بەکالۆریۆس لەزانستی کشتوکاڵ BSA (Bachelor of
)Scientificلەزانکۆی سلێمانی -عیراق.
کارامەیی پراکتیکی
بەنوێنەرایەتی یەکێتی ژنانی کوردستان بەشداریکردووە لە وۆرک شۆپێک
لەبەیروتی پایتەختی لوبنان دەربارەی بەکاراکردنی دەوری ژنان
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لەداهاتووی عیراق.
بەشداریکردن لەکۆنگرەی جیهانی ژنان لەعەممانی پایتەختی ئوردون
لەئایاری  2006بۆ دانانی تۆڕێکی کارا بۆ پاراستنی منداڵ بەچاودێری
شازادە رانیە خانمی یەکەمی والتی ئوردون.
بەشداریکردن و بەستنی کۆڕو سیمینار لەزۆر شارەکانی هەرێمی
کوردستان و عیراق (سلێمانی ،هەولێر ،کەرکوک) لەبواری یاسا،
تەندروستی ،رامیاری مافی مرۆڤ و کێشەکانی ژنان.
چەندان پرۆژەی جۆراوجۆری نوسیوەتەوە لەبواری جیاجیادا (تەندروستی،
پەروەدەریی ،توندوتیژیی ،مافی مرۆڤ ،جیاوازی رەگەزی)و لەالیەن
یەکێتی ژنانەوە لەناوچە جیاجیاکاندا جێبەجێکراوە.
نوێنەری یەکێتی ژنانە لە (تۆڕی هاوبەش) کە تۆڕێکە  24رێکخراو
لەخۆدەگرێت لەپارێزگای سلێمانی پەیوەستە بەکێشەکانی ژنان.
نوێنەری یەکێتی ژنان بوو بۆ بەشداریکردن لەنوسینی رەشنووسی
دەستووریی عیراق.
ئەندامی کۆمیتەی سەرپەرشتیاری پرۆژەی (رۆشنبیری گەل) کە
پرۆژەیەکی هاوبەشە لەنێوان یەکێتی ژنان و ناوەندی ئۆڵف پاڵمی
سویدی لەڕێگەی گروپێکی ژنانی کورد لەدانیشتوانی سوید.
وەرگێڕی زمانەکانی کوردی و عەرەبی بۆ ئینگلیزی بەپێچەوانەشەوە.
شارەزاییەکی باشی هەیە لەفێرکردنی زمانی ئینگلیزی بەشی ئیسۆڵ
(خوێندنی گەورەساالن) بەچاکی دەتوانێت فێرخواز ئامادەبکات بۆئەوەی
سەرکەوتووبێت لەبڕینی کۆرسەکانی پیتمان و سیتی ئەندگیلدو
وەرگرتنی بڕوانامە لەوبوارەدا.
شارەزایە لەوتنەوەی وانەی زمان بۆ پۆلەکانی بنەڕەتی و ئیلیمنتری و
ناوەندو پێشکەوتوو.
شارەزایی تەواوی هەیە لەکۆمپیوتەرو بەکارهێنانی وردو دەیتابەیس و
سیپەرەیتشیت ،ئینتەرنێت بەچاکی بەکاردەهێنێت.
ساڵی  1997لەالیەن کۆلێجی گینسهیڵەوە خەالتی خوێندکاری
سەرکەوتووی پێبەخشراوە.
ساڵی 1981لەالیەن رژێمی بەعسەوە فەرمانی گرتنی بۆ
دەرچووە،بەوهۆیەوە پەیوەندی کردوە بە هێزی پێشمەرگەی گەلی
کوردستانەوە لە ریزەکانی (ی ن ک).
سااڵنی1991-1981بۆ ماوەی 10ساڵ پێشمەرگە بووە لەتەک
هاوسەرەکەیدا لە ناوچەکانییی ناوزەنگ،مەرگە،سەرگەڵو.
mailto:shawboaskari@yahoo.com
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1054 :

شەونم ئەحمەد حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192235
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1055 :

شەوین قادر مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192229
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1056 :

شەکر مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101215034210021
چاالکی بواری سیاسەت و راگەیاندن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1057 :

شەکرە مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081209091460666
کارگێری مەڵبەندی 11ی رێکخستنی گەرمیانی یەکێتی نیشتمانی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1058 :

شەکەر مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061922073760303
رۆژنامەنووس و لێپرسراوی بەشی راگەیاندن و رووناکبیری کۆمیتەی
خورماتووی ینک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

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

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خورماتوو
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1059 :

شەیدا حاتەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030208465033466
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کچیکی تەمەن  24ساڵ ،بەناوی (شەیدا حاتەمی) لەزانکۆی (نازلۆ) لە
شاری ئورومیە ،خوێندکاری ماستەر بوو لەبەشی کشتوکاڵ .بەکوژراوی،
لەناو زانکۆدا ،تەرمەکەی دۆزرایەوە.
کەسوکاری شەیدا ،لەو بارەیەوە ڕایانگەیاند" شەیدا ،کێشەی لەگەڵ
هیچ کەسێکدا نەبووە و کوشتنەکەی زۆر گوماناویییەو پێدەچێت،
دەستێکی نهێنی ،لەالیەن دەوڵەتەوە ،لەپشت کوشتنییەوە بێت .چونکە،
شەیدا ،گەنجێکی چاالکوانی کورد بوو و هەمیشە لەسەر مافەکانی
مرۆڤ و مافی نەتەوەکەی هاتۆتە دەنگ".
سەرچاوەکانی پۆلیسی شاری ئورمێش ،ڕایانگەیاندووە" هێشتا ،هیچ
کەسێک ،بەهۆکاری کوشتنی شەیدا ،دەستگیر نەکراوە و بەردەوامین
لەلێکۆڵینەوە".
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێنووسەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1060 :

شەیما جەمال ئەحمەد غەنی  -شەیما جەمال کوێخا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211530143601
المحل والتاریخ الوالدة  1979 /کوکس(قریة کولجو) – کفری – دیالی
النشاطات  /عضوة فرع کرکوک مجموعة طلبة الکردستان التابع لالتحاد
الوطن الکردستانی و مسؤلة حزبی للطالبات قضا و کالر فی اتحاد الوطن
الکردستانی لسنة  1999خریجة معهد کوادر اتحاد الوطنی الکردستانی
فی سنة 1995و الدورة عن االعالم والصحافة.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دیالە بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1061 :

شەیما سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031813345622535
چاالکوان لەبواری رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1062 :

صبریه میروەیس سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892193
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1063 :

صبریە مەحمود عبدالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391910
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1064 :

صبریە نەسڕوڵاڵاللە روستەم خورمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991961
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1065 :

عائیشە ئەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102513194188190
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1066 :

عائیشە گۆککان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103107461688114
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سەرۆکی شارەوانی شارەدێی نسێبین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1067 :

عادل عەزیز شکور ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691739
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1068 :

عادل محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591918
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1069 :

عادل موڕاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150820210505125398
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1070 :

عادل میران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101722254010133
چاالکی چەپ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1071 :

عادل کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261533504054
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بریکاری وەزیری پیشەسازی و وزەی ئێڕاق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1072 :

عارف باوەجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213185259648
لە ساڵی  1973لە ناوچەی باوەجانی سەر بە پارێزگای کرماشان لەدایک
بووە ،لە ساڵی  1979لەگەڵ بنەماڵەکەی ئاوارەی ئێراق بووە ،لە
ساڵەکانی  1988تا  1991وەک پێشمەرگە دەچێتە ریزی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستانی ئێران ،لەساڵی  1997لە رێگای کۆمیساریای
بەرزی پەنابەرانەوە وەک پەنابەر لە واڵتی نۆرویژ نیشتەجێ بووە .بە
مەبەستی کۆکردنەوەی پشتیوانی بۆ گەلەکە بندەستەکەی ژیانی لە
واڵتی نۆرویژ تێکەڵ کردوە بە سیاسەتی ئەو واڵتەوە ،لەو بوارەدا
سەرنجی زۆر الیەنی سیاسی و مەدەنی نۆرویژی بۆ سەر دۆزی کورد
راکێشاوە ،کارە بەرچاوەکانی ناوبراو بۆ زۆربەی پەنابەرانی کورد لە واڵتی
نۆرویژ دیارە ،کاک عارف تەواوی تەمەنی ئاوارەیی تەرخان کردوە بۆ
خزمەت بە رێبازی سەربەخۆیی ،ناوبراو کەسایەتییەکی ناسراوە لە بواری
خزمەت بە پەنابەرانی کورد ،ناوبراو پێوەندییەکی باشی نێۆنەتەوەیی
هەیە ،ناسراوی وتێکەاڵوێکی زۆری لە نێۆ پەڕڵەمانتاران و سیاسەت
زانانی ئوروپای وئەمریکایی ونەتەوە بندەستەکانی جیهان هەیە،
پارتی سەربەستیی کوردستان لە  2006 /2 /17کە هزر و پرۆژەکەی لە
الیەن کاک عارف بووە دامەزراوە ،ناوبراو سەرۆکی گشتی ئەم پارتەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1073 :

عارف تەیفور
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http://www.kurdipedia.org/?q=200911031446072308
ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی و جێگری سەرۆکی پەڕڵەمانی ئێڕاقە
لەسەر لیستی کوردستانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1074 :

عارف روشدی عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911191911562626
ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1075 :

عارف قوربانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001111128033225
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1076 :

عارف نادری
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061048442831
رۆژنامەنووس و چاالکوانی کاروباری رامیاری و ئەندامی پـێشـووی
ئەنجومەنی شـارەوانی شـاری قوروە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1077 :

عاصی عەلی فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691464
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1078 :

عالیە رەشید ئەمین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182258213526
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1967 /کەرکوک
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /زمانی ئینگلیزی
کاری ئێستا /کارمەندی رێکخراوی  NPAنەرویجی
باڵوکراوەو نووسین /نووسین لە بواری یەکسانی جێندەریو کێشە
کۆمەاڵیەتیەکانو کێشەکانی ژنان.
چاالکی/چاالکوانی بواری کۆمەڵگەی مەدەنیو مافی مرۆڤو یەکسانی
جێندەری.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1079 :

عامر شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120721073174221
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سەرۆکی کۆمەڵەی پەروەردەیی کورد-ئەمریکی لە
کالیفۆرنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1080 :

عبدالستار سادق کاک هللا عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091513
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1081 :

عبدالسەمەد خضر عەبدوڵاڵ خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391814
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1082 :
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عبدالوهاب عەلی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091521
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1083 :

عبدالکریم خضر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392258
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1084 :

عثمان حسن خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292239
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1085 :
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عمر عەبدوڵاڵ رش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292244
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1086 :

عوسمان ئەمین میران بەگ رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992012
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1087 :

عوسمان بایدەمیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902241414261396
سەرۆک شارەوانی دیاربەکرە ،کە تورکەکان بە "ئۆجەالن"ی دووەمی
ناودەبەن.
خەڵکی دیاربەکرە ،پارێزەرو چاالکڤانێکی ئەکتیڤی بواری مافی مرۆڤە،
ئەو سەبارەت بەسەردەمی منداڵی خۆی دەڵێت "ئەز کە چوومە مەکتەب
گەلەک زەحمەتم کێشا ،تورکیم نەدەزانی و بەلێدان تورکی فێرکرام ".
بایدەمیر کۆلیژی یاسای لەزانکۆی دیجلەی دیاربەکر خوێندووە ،لە 1999دا
یەکێک بوو لەو پارێزەرانەی ئامادەیی خۆی بۆ بەرگری کردن لەئۆجەالن
راگەیاند .لە 2003دا شەش مانگی لەئەمەریکا بەسەر برد بۆ فێربوونی
زمانی ئینگلیزی و لەهەڵبژاردنە شارەوانییەکانی 2004یشدا ،لە%67ی
دەنگەکانی دیاربەکری بەدەستهێنا.
بایدەمیرو ئەو تیمە گەنجەی کە لە چواردەوریەتی و شێلگیرانە پێ لەسەر
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گرنگی خەباتی مەدەنی دادەگرن بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی تورکیا،
بەناوەندی قورسایییەکی نوێ دادەنرێن لەکوردستانی باکوردا .بەتایبەتی
کە رۆژ بەڕۆژ دیاربەکر گرنگییەکی گەورەتر بەخۆیەوە دەبینێو زۆرێک لەو
کاربەدەستە بیانیانەی سەردانی تورکیا دەکەنو دەچنە ئەنقەرەو
ئەستەنبول ،سەرێک لەدیاربەکریش دەدەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1088 :

عوسمان جەعفەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216001245766
ساڵی  1970لە جوانڕۆ لە دایک بووەو بەکالۆریۆسی " ئەدەبیاتی
عەرەبی" لە زانکۆی سنە و ماجستێری " ئیالهیاتی" لە زانکۆی تاران
وەرگرتووە .عوسمان جەعفەری لە ساڵی  1985کاری سیاسی وەک
چاالکێکی خوێندکاری دەست پێکردوەو لە ساڵی  1996چووەتە ناو
پەکەکە ،ماوەی  3ساڵ نوێنەری پەکەکە لە دوو واڵتی سووریا و لوبنان
بووە ،یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی پژاک ،وەک لقی رۆژهەاڵتی
کوردستانی پەکەکە و بەرپرسیارێتی دیپلۆماسی لەو رێکخراوەدا لە
ئەستۆ بووە .بە دوای هاتنەخوارەوەیان لە قەندیل و جیابوونەوە لە پژاک،
لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی پێشووی ،یەکێتی دیموکراتی کوردستان یان
دامەزراندوە و ئێستاش سکرتێری ئەو پارتەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1089 :
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عوسمان حەسەن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992215
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1090 :

عوسمان حەمەد خدر  -عوسمان دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162244403483
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1952 /هەولێر
بڕوانامە /دکتۆرا لە فەلسەفە
پسپۆڕی /مافپەروەر و نووسەر و رۆژنامەنووس و مامۆستای زانکۆ
باڵوکراوە و نووسین و وەرگێڕان /دەیان باسو وتاری سیاسی ،یاسایی،
ئەدەبی ،رۆشنبیری بە هەردوو زمانی کوردییو عەرەبی لە گۆڤارو
رۆژنامەکاندا باڵوکردۆتەوە ،پێنج کتێبی چاپکراوی هەیە ئەندامی
سەندیکای رۆژنامەنوسان و فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی جیهانییە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1091 :
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عوسمان دانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910520057581
عوسمان کوڕی شەریف کوڕی سەعیدە" .شەریف ئەفەندی" ی باوکی،
کەسێکی ناسراوی خەڵکی سلێمانی و موختاری گەڕەکی "گۆیژە" ؛
حەفسە محەمەد ئەفەندی " دایکیشی ،لە بنەماڵەیەکی دیاری شار
بووە .ساڵی  1920لە دایک بووە .بە منداڵی چووەتە قوتابخانە،تا پۆلی
سێیەمی ناوەندیی تەواو کردووە .لە الویدا ،هەر زوو تێکەڵی سیاسەت و
چاالکی حیزبی بووە .پێش دامەزرانی لقی کوردستانی عێراقی کۆمەڵەی
ژ.کاف /پێوەندیی پێوە هەبووە.کە حکوومەتی کوردستان لە مەهاباد
دامەزرێندرا،چووەتە ئەوێ و بووە بە مامۆستا لە قوتابخانەی گەالوێژ .دوای
رووخانی کۆماری کوردستان گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی ،درێژەی بە
تێکۆشانی سیاسی خۆی داوە و هەمیشە لە بەرەی گەل و نیشتمان دا
ماوەتەوە.سەردەمی رێژیمی پاشایەتی لە بەر شێعری نیشتمانی
خوێندنەوە بەند کراوە ،لە گوللە بارانی ساڵی1953ی بەندیخانەی
(کووت) بەر کەوتووە.
ناسناوی دانش ،لە کۆماری کوردستان پێی بەخشراوە،وەک ئینسانێکی
کوردپەروەری دڵپاک و سادە و خۆش مەشرەب و بێ تەماع بووە ،حەزی
لە کتێب و خوێندنەوە کردووە .لە "ژیان" و "ژین" یشدا نووسین و شێعری
باڵو کردووتەوه .عوسمان دانش لە ساڵی  1950لە تەمەنی  50ساڵیدا
لە سلێمانی مااڵوایی لە ژیان کردووە.
سەرچاوە :وتاری نامەیەکی رەحیمی قازی بۆ عوسمان دانش -
حەسەنی قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1092 :

عوسمان سێدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691467
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1093 :

عوسمان محەمەد ئەحمەد خورماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691927
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1094 :

عوسمان محەمەد امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791475
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1095 :

عوسمان محەمەد سابیر مەال شێخ  -عوسمان رەواندوزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162257533488
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1965 /رەواندوز
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لەزانستە رامیارییەکان.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1096 :

عوسمان موزەییەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021643522212
لێپرسراوی حقوقی ئەنجومەنی داکۆکی لە مافی بریندارانی کیمایی
سەردەشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1097 :

عوسمانی حاجی مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052515501460060
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سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1098 :

عومەر ئوسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003221043024017
سەرۆکی دەستپێشخەری کوردی لە سوریا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1099 :

عومەر ئیلخانیزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216094954774
ساڵی  1952لە شاری بۆکانی خۆرهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە.
1970پەوەندیی بە کۆمەڵەوە کردووە و لە رێکخستنی ئەوکاتی کۆمەڵەدا
ئەندام بووە.
1976کۆلێژی زانستی جیۆلۆجی لە زانکۆی تەورێز تەواوکردووە .
سااڵنێکی زۆر ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و
مەکتەبی سیاسیی کۆمەڵە بووە.
ئێستا سکرتێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشان (رەوتی ریفۆرم و گەشە)یە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1100 :

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 ژمارە1101 :

عومەر دەبابە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215142233744
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عومەری سۆفی مستەفا کە لە ناو هەڤاڵەکانیدا بە کاکە دەبابە و کاکی
کاکان ناسرا بوو ،ساڵی  1924لە شاری کۆیە لەدایکبووە ،لەوێش
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی تەواوکردووە دواتر چۆتە کەرکوکو لەوێ
بووەتە ئەندامی حزبی هیواو پاشان ئەندامی کۆمەڵەی (ژ.ک) کە
ناوەندەکەی لە شاری (ساباڵخ) بوو.
کاکە دەبابە رۆڵەیەکی جوامێرو ئازاو دڵسۆزو بیرڕووناک بووەو خەمخۆرێکی
کەموێنەی دۆست و هەڤاڵەکانی بووه ،بۆیە نازناوی کاکی کاکان-یان
بەسەردا بڕیوە ،لە ژیانی کوردایەتیدا دلێرو ئازاو لەخۆبردوو بووەو هەمیشە
لە ریزی پێشەوەی خەبات و رۆڵەی کارە گرنگ و نهێنیەکانی بوو ،ساڵی
 1944-1943چۆتە کولێژی هەندەسە لەبەغداو هەر لەوێش بووەتە
ئەندامی حزبی (رزگاری) کوردی.
لەدامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردی عێراقدا بۆتە ئەندامێکی چاالکو
کۆڵنەدەری پارتی و لە هەموو چاالکی و کۆبونەوەو زەماوەندەکانی نەورۆزو
شۆڕە سواری مەیدانەکان بووەو
خۆپیشاندانەکانی شاری (بەغدا)شدا
ِ
بەئازایەتی و خۆڕاگریی ناوی دەرکردووە.
لەخۆپیشاندانەکانی (وەسبەی کانوونی دووەمی  )1948دا کە ئەوسا
لەقۆناغی سێهەمی کولیەی حقوقی بەغدا بووە ،قارەمانی
خۆپشاندەرەکان بوو ،لەڕیزی پێشەوەی خۆپیشاندەراندا وەک دەبابە دڕی
بەپۆلیسو جاسوسەکانی میری دەداو خۆپیشاندانەکانی بۆ پێشەوە
دەبرد.
جارێکیشیان برینداریان کرد بەاڵم برینەکەی سووک بوو .لەخۆپیشاندانی
کانوونی دووەمی  1949دا گیراو درا بەمەحکەمەی عورفی و ساڵێک
حوکمدراو ماوەکەی لەزیندانی (کوت) بردە سەر پاش تەواوکردنی ماوەی
زیندانیەکە دەچێتەوە کولیەی حقوقو لەساڵی  1952-1951تەواویدەکات و
دەبێتە پارێزەر.
لە کۆنگرەی سێیەمینی پارتیدا کەلە کانوونی دووەمی  1953لەکەرکووک
بەنهێنی بەسترا ،بەئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی هەڵبژێردراوە،
کاکی کاکان لەهەموو شااڵوە رەشبگیرییەکانی رژێمدا بەر الفاو و شااڵوی
گرتنو راونانو نەفیکردن کەوتووە.
لەدوای شۆڕشی چواردەی تەمموزی  1958لەکەرکوک لێپرسراوی
رێکخستنەکانی پارتی و هەڵسوڕێنەری رێکخراوە دیموکراتەکانی کرێکارانو
الوانو خوێندکارانو ژنان بووە .زۆر بەپەرۆشەوە هەوڵی خزمەتکردنی ئەو
خێزانە بارزانیانەی داوە کە ئاوارەو دەربەدەربوون ،یان لە زیندانەکاندا
ئەچەوسێنرانەوە بەمەش خۆشەویستی خودانی بارزان شێخ ئەحمەدی
بارزانی کە لە دوای رزگاربوونی لەزیندان لەکەرکوک لەماڵی کاکە دەبابە
میوان بووە.
لەسەرەتای ساڵی 1961گیراوەو بەاڵم توانیویەتی لەزیندان خۆی
دەربازبکات و دەستبداتە خەباتی نهێنی و ئینجا خەباتی چەکداری کە لە
شۆرشی ئەیلوول-دا دەورێکی گرنگی هەبووەو بووەتە لێپرسراوی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان ،لە ناوچەی پارێزگای هەولێر .ئیتر هەتا کۆتایی
شۆڕشی ئەیلوول کاکە دەبابە قارەمانێکی نەبەزی شۆڕشەکەو پاڵەوانی
زوربەی داستانەکانی بووە.
لەساڵی 1969دا بووەتە خاوەنی رۆژنامەی (النور)و سەردانی هەندێ
واڵتیشی کردووە وەک ئەڵمانیای دیموکرات و میسرو سودانو...هتد.
لەدوای هەرەسهێنانی شۆڕشی ئەیلوول چووەتە ئێرانو لەوێ زۆر زوو
گەڕاوەتە عێراق.
لە هەڵگیرسانەوەی شۆڕشی نوێی گەلەکەماندا خۆی گەیاندۆتە
شاخەکانو پێشتریش دەورێکی گرنگی هەبوو لە دروستکردنی
جواڵنەوەی سۆشیالیستی کوردستاندا.

661

ماوەیەک بۆتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی ی.ن.ک و لەشاخ ژیاوە ،بەاڵم
بەهۆی نەخۆشی دڵەوە رێگەی پێدراوە کە بچێتە ئەوروپا بۆ درێژە پێدانی
خەباتی سیاسی لەوێ لەدوای راپەرین وەک ئەندامێکی لیژنەی بااڵی
بەرەی کوردستانی و سەرۆکی مەحکەمەی بااڵی شۆڕش
خزمەتیکردووه ،هەروەها لەگەشەپێدانی راپەرین و ی.ن.ک و بەرەی
کوردستانیدا دەورێکی دیاری هەبووە.
لەخۆسازدانیشدا بۆ کۆنگرەی یەکەمی ی.ن.ک بااڵدەست بوو ،بەاڵم
لەناو هۆڵی کۆنگرە رۆژی 29ی کانوونی دووەمی ساڵی  1992سەکتەی
دڵی تووش هات و کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1102 :

عومەر سلمان فەتاح چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991968
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1103 :

عومەر سەید عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040129042444
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ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1104 :

عومەر شاوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021521243037373
من ناوم عمر حسین قادر حارس ناسراوم بە عمر شاوری کادیریکی
بزوتنەوەی دیموکراسیخوازانی کوردستانم لەسالی  1994وە پەیوەندیم
بەو بزوتنە ویەکردوە هەر لەئەندامی ئاسایەوە تا بونم بە جیکری سکرتیر
لە ناو ئەو بزتنەوەیەدا خەباتو تیکۆشاوم لەبیناو خزمەت کردن بەکەلو
نیشتمان لەزیر دروشمی دیموکراسیی _دەسەالتی یاسا_دادی
کۆمەالیەتی_مافی مرۆف.
سەرچاوە :فەیسبووکی عومەر شاوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1105 :

عومەر شەریف کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070515582989689

663

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1106 :

عومەر عینایەت حەمە سەعید  -عومەری حاجی عینایەت هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181007593496
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1953 /هەڵەبجە
بڕوانامە /دبلۆمی بااڵ لە ئەندازیاریدا
پسپۆڕی /ئەندازیاری رێگاوبان
کاری ئێستا /سەرپەرشتیاری گشتی کاروباری ئەندازیاری لە
بەڕێوەبەرێتی گشتی شارەوانیەکان لە سلێمانی
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان 2 /کتێب بە ناوەکانی هەڵەبجە توێژی منەو
هەڵەبجە شارو شارستانیەت جگە لە دەیان وتارو نوسین بۆ رۆژنامەکان.
چاالکی /دیزاینو جێبەجێکردنی دەیان پرۆژە لە سنوری پارێزگای سلێمانی
لەگەڵ رێکخراوی  UNو حکومەتی هەرێمو کەرتی تایبەت وەک پرۆژەی
ئاوی سەرچنارو زەڵمو هەڵبجەی شەهید.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1107 :

عومەر عەبدولڕەحمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691466
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1108 :

عومەر فقی محەمەد (مەال عومەر چەنگییانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791576
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1109 :

عومەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317110706119767
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1110 :

عومەر محەمەد ساڵح  -عومەر شەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126135008528
لە بەهاری  1948لەشاری سلێمانی لەدایکبووە .ساڵی  1973بەشی
کیمیای کۆلیژی زانستەکانی زانکۆی سلێمانیی تەواوکردووە .لەکۆتایی
شەستەکاندا بووەتە ئەندامی کاژیک و یەکێک بووە لە کادرە هەرە
پێشکەوتووەکانی و بەناوی (ئەزمەڕ)ەوە ناسراوە .سەرەتای هەفتاکان
بووەتە سەرۆکی یەکێتیی قوتابیانی زانکۆی سلێمانی .لە دامەزراندنی
پاسۆکدا پرسی پێکراوە بەاڵم بەشداریی نەکردووە .لەشۆڕشی ئەیلوولدا
بەشداری کردووە و لەهێزی خەباتدا بووە .پاشان لە گەاڵڵە بووەتە
مامۆستای شۆڕش .ساڵی  1974لە رۆژهەاڵت لەالیەن دەزگای
ساواکەوە بەتاوانی ئەندامێتیی کاژیک لێپێچینەوەی لەگەڵدا کراوە و
پاشان ئازاد کراوە .بەشداریی کۆنفڕانسی خۆتواندنەوەی کاژیکی کردووە
لە شاری نەغەدە لەساڵی  .1975ماوەیەکی زۆر فەرمانبەر بووە لە
کارگەی جگەرەی سلێمانی .پاشان لە هەمان کارگە بووەتە بەڕێوەبەری
بەشی پاککردنەوەی تووتن.
رۆژی  2008-09-14بەنەخۆشیی شێرپەنجەی جگەر لەشاری سلێمانی
کۆچی دوایی کردووە و لەگردی ناوەڕاستی شاری سلێمانی نێژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1111 :

عومەر کڵۆڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=201008192240344792
سکرتێری حیزبی کەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1112 :

عومەری قەدری ئال جەمیل پاشای ریش سپیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083015301460821
یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی هێڤیی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1113 :

عیرفان ئیبراهیم جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051075721
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1114 :

عیرفان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052117373112
ئەندامی مەکتەبی سکرتاریەتی (ی.ق.ک)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1115 :

عیزەدین صابر مەولود حمزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092219
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1116 :

عیزەدین محەمەدئەمین سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030313380884841
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1117 :

عیسا بەشیر بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080900593412382
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1118 :

عیسی رسول علی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192234
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1119 :

عیماد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110614582836
ساڵی  1955لەخانەقین لەدایکبوە
دەرچوی پەیمانگایی تەکنەلۆجی بەغداد ساڵی 1980 – 1979
ساڵی  1972پەیوەندی کردووە بەڕێکخستنەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستانەوە .
ساڵی  1983بۆتە پێشمەرگە.
ساڵی  1993بۆتە ئەندامی سەرکردایەتی.
1994بۆتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی.
بەرپرسیارێتی حزبی:
دوو جار لێپرسراوی مەڵبەندی رێکخستنی سلێمانی بوە.
لێپرسراوی مەڵبەندی رێکخستنی کەرکوک بوە.
سەرپەرشتیاری مەڵبەندەکانی (ڕاپەرین و بادینان و سۆران) بوە.
لێپرسراوی مەکتەبی بیرو هۆشیار بووە.
بەرپرسیارێتی ئیداری:
ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بوە
سێ جار بوەتە وەزیر و وەزیرەکانی (تەندروستی ،پیشەسازی،
ئاوەدانکردنەوە) بووە.
دووجار جێگری سەرۆکی حکومەت بووە لە ئیدارەی سلێمانی و کابینەی
پێنچ-دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-06-03 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئااڵی شۆڕش
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1120 :

عیماد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006242051304504
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ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان  /باڵی
مەکتەبی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1121 :

عەباس ئەبوشوارب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032815143366458
یەکێکە لە کەسایەتییە بەناوبانگەکانی شاری سلێمانی.
عەباس مەحمود ئەحمەد ،ناسراو بە (عەباس ئەبو شوارب) ساڵی 1937
لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و نازناوەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ شێوازی
دانانی (سمێڵی)یەوە .
ئه و پیاوە ساڵی  1948دەستی بەکەبابچێتی کردووە وەک (شاگرد) الی
وەستا (مامەلی) هەر له و شوێنەی کە ئێستا کەبابخانەی خۆیەتی
لەبازاڕی سەڕاجەکان.
هاوژین عەباس ،کوڕی عەباس ئەبو شوارب بۆ خەندانی باسکرد کە
باوکی لەساڵی  1963تا 1974ەوە روویکردوەتە شاخ و پێشمەرگایەتی
کردووە ،پاشان لە 1974ەوە تا  1980دووبارە هاتووەتەوە سەر پیشەکەی،
دواتریش لە  1980تا  1983لەشاری بەغدا کەبابخانەی داناوە و لە
1983یشەوە گەڕاوەتەوە سلێمانی.
رۆژی  2014-12-09کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-16 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە1122 :

عەباس حوسێن رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081511580560680
بەرپرسی سەعدیەی کۆمیتەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان .دوای ئەوەی لەالیەن چەند
چەکدارێکی نەناسراو لەناو جەرگەی شارۆچکەی سەعدیە لە  2011-08-14درایە بەردەستڕێژی
گوللە ،پاسەوانەکەی دەستبەجێ گیانی لەدەستداو خۆیشی بەهۆی سەختی برینەکەیەوە
لەرێگەی نێوان نەخۆشخانەی خانەقین – کەالر گیانی سپارد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1123 :

عەباس حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011357489300
کاندیدی پارتی دەستپێشخەریی فێمێنیستانە بۆ ئەنجوومەنی
شارەوانیی ستۆکهۆڵم لە هەڵبژاردنەکانی سوید ساڵی .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1124 :

عەباس رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272310162703

672

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1125 :

عەباس شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111920152810791
-:لە بەهاری  1957لە گەرەکی سەرشەقام شاری سلەیمانی لە دایک
بووم
-:لە 27ی  12ی  1961باوکم کۆچی دوایی کرد
-:خانەوادەکەمان لە دوو خوشک و سێ برا پێکهاتبوو
-:قوتابخانەی سەرەتایم بە  7ساڵ لە دەرگەزێن تەواو کردووە
-:لە  16ی  9ی  1969چوومەتە ناوەندی کۆماری
-:لە رۆژی  1976.10.23تا  1978.9.17سەرباز بووم
-:لەیەکەم هەڵبژاردنی مەجلسی تەشریعی و تەنفیزی ،لەسەر
دڕاندنی وێنەی عەزیز ئەعقراوی ئەمن گرتمیان ،حەوت هەشت رۆژ
گیرام.
-:لە  29ی  4ی  1979برایەکم پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی بوو،
شەهید کرا
-:لە الیەن ئاسۆی قومرییەوە گیرام ،یەک شەو لە ئەمن زیندانی کرام،
ئازاد کرام ،بەاڵم لەئەنجامی هەڵواسیندا ،شەش حەوت مانگ دەستم
سەقەت بوو ،نانیان دەکرد بەدەمەوە.
-:لە 1980بۆ  1981لە دواناوەندی رومادی بووم ،لە پۆلی چوار دەمخوێند،
هاوکات سەربازی یەدەیک بووم
-:لە هاوینی  1981ئەمربلقەبزم دەرچوو ،بۆ ماوەی چەند مانگێک لە
هەرێمی قەرەداخ و سنووری ئێران پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی بووم.
-:لە رۆژی 1ی  2ی  1982ژنم هێنا
-:یەک کچ و سێ کوڕم هەیە
-:لە کۆتایی  1991بۆ ناوەڕاستی  1996گۆڤاری ئەدەبی کرێکاریم
دەردەکرد
-:لە 23ی  4تا 4ی 5ی  1996لەسەر ئۆپۆزسیۆن بوون و بەبیانووی
باڵوکردنەوەی نووسینی نووسەرانی ناڕازی ئاسایشی یەکێتی
نیشتمانی کوردستان گرتمیان.
-:لە  15ی  7ی  1997دا چووینە تورکیا ،لەناچاریدا بوو ،چوونکە
بزووتنەوەی ئیسالمی یەکدوویەکیان ناردبوو بۆ تیرۆرکردنم ،کەشف بوون
و گیران و حوکم دران.
-:لە  10ی  12ی  1998دا گەیشتینە فینالند
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-:لەهاوینی  2009دا بوومە پشتیوانی لیستی گۆڕان ،کە لیستێکی
ئۆپۆزسیۆنیکی لیبرالی پەڕڵەمانییە.
- : 2009.10.1بۆ ماوەی سێ مانگ لە فەرمانگەی سۆسیالی پەناهەندە
دامەزرام بە سیفەتی یارمەتیدەری زمان ،دواتر گواسترامەوە بۆ
خوێندنگایەکی بنەرەتی تا  ،2010.6.31لەهەمان شوێن کار درێژەی
هەیە.
سەرچاوە :فەیسبووکی عەباس شوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1126 :

عەباس عەبدولڕەزاق
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241447484894
بەڕێوەبەری گشتی رۆشنبیرییو هونەری سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1127 :

عەباس غەزالی میرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491548
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی کۆمەاڵیەتی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1128 :

عەباس محەمەد حسێن  -حاجی مەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261143591767
ساڵی چلونۆ لە گوندی عەواڵ فاتی نزیک شاخی سەربە کەندێناوەی
هەولێر لەدایکبووە ،ساڵی حەفتاوپێنج ماڵیان هاتۆتە هەولێر ،خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لە هەولێر تەواوکردووە ،لە پۆلی پێنجی
سەرەتایی لەریزەکانی یەکێتی قوتابیانی کوردستان چاالکی هەبووەو
ئەندامی یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان بووە ،لەساڵی حەفتاو
دووەوە لەگەڵ ئەدەبیاتی مندااڵن هاموشۆی هەبووە ،لەکۆتایی ساڵی
حەفتادا چۆتە ریزەکانی کۆمەڵەی مارکسیی لینینی کە بیروباوەڕی ماو
تسی تۆنگ بوو لەناو قوتابیانی زانکۆی بەغدا چاالکی هەبووە ،ساڵی
حەفتاوچوار بەشداری خەباتی چەکداری لە شۆڕشی ئەیلوودا کردووە،
ساڵی حەفتاو پێنج سەرپەرشتی هێڵێکی سەرەکی کۆمەڵەی کردووە لە
هەولێر ،لەسەرەتای حەفتاو هەشتەوە لێپرسراوی کۆمیتەی شەهید
برایم عەزۆ بووە لە هەولێر ،تا هاوینی ساڵی هەشتا ئەندامی
سەرکردایەتی ناوخۆی کۆمەڵە بووەو دواتر چۆتە شاخ و بووەتە ئەندامی
سەرکردایەتی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان تا بەستنی کۆنفڕانسی
یەکەم لەساڵی هەشتاویەک ،لە راگەیاندنی ئیزگەی دەنگی شۆڕشی
نوێی ئێراق چاالکی هەبووە ،لە زستانی هەشتاویەکدا لێپرسراوی
کەرتی رێکخستنی شەقاڵوەی کۆمەڵە بووە کە سنوری ناوچەکانی
هەولێری دەگرتەوە ،لەکۆتایی ساڵی هەشتاودوودا بۆتە ئەندامی
مەڵبەندی لە وەرتێ بەرپرسی راگەیاندن بووە ،سەرنووسەری گۆڤاری
(پێشمەرگەو راپەڕین) بووە لە سەردەمی شاخ ،یەکێک بووە لە
دامەزرێنەرانی یەکێتی نووسەرانی کوردستان ،ساڵی هەشتاو پێنج
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی ئااڵی شۆڕش ،لە ساڵی نەوەدەوە چۆتە
ئەوڕوپا و خێزاندارەو چوار کچ و یەک کوڕی هەیە ،لە ساڵی دوو هەزارو
سێ هاتۆتەوە کوردستان و لە دەزگای شەهیدان کارمەند بووە ،ئێستاش
خانەنشینە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی شەقام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1129 :

عەباس محەمەد عەلی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092018
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1130 :

عەبدول قەرەگۆلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021413133775780
ناوم عەبدول حسێن غەفور ،لە واڵتی سوید خۆم کاندید کردوە بۆ
ئەندامێتی یەکەمین کۆنگرەی بزوتنەوەی گۆڕان .
بەندە لەدایک بوی ساڵی ١٩٦٩ی ناوچەی شارەزور سەر بە پارێزگای
سلێمانیم تا ناوەندیم خوێندوە،زۆڵم و زۆر و داگیرکاری رژێمی بەعس لەو
سەردەمەدا وایلێکردم کە دەست لە خوێندن هەڵگرم ،ببم بە پێشمەرگە
لە مەڵبەندی یەک تیپی  ٥٥قەرەداغ تا کارەساتی بەدناوی ئەنفال.
لە دوای راپەڕینی ساڵی  ٩١وەک هەڵسوڕاوێکی سیاسی کارم کردوەلە
ساڵی  ١٩٩٨نیشتیمانم بەجێ هێشتوە ئێستا لە شاری یۆتۆبۆری سوید
نیشتەجێم.
ـ لە دەرەوەی واڵتیش نەمتوانی وەک کەسێکی ئاسای بژیم خەم و
ئازاری گەلەکەم لەبیر بکەم هەربۆیە منیش وەک بەشێک لەو کوردانەی
لەدەرەوەی واڵتن درێژەم بە خزمەتی گەلەکەمدا.
-١هەر لە ساڵی  ٢٠٠٨کاتێک رەوتی گۆڕینی دیموکراسی(رەگ) لە
هەناوی یەکێتی خۆی راگەیاند بەندە لەگەڵ بەشێک لە هاوڕێیانم لە
واڵتی سوید دەستەی پشتیوانیمان لە داواکاریەکانی (رەگ) راگەیاند و
شەرەفی نوسینی یەکەم بەیاننامە بە واژۆی  ٩٠کەس لە پشێمەرگەی
دێرین و کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی بە من بەخشرا.
-٢لەگەڵ راگەیاندنی بزوتنەوەی گۆڕان بەندە بەشاهیدی هەموالیەک
یەکێک بووم لە داینەمۆکانی ئەم بزوتنةوةيە و خۆبەخشانە بێ ماندو بوون
کارم بۆ کردوە ئەوەی لەگەڵ من کاری کردبێت شاهیدی ئەوەم بۆ دەدات
کە چەندێک رەنجم لەگەڵ داوە خۆنەویستانە خەمی گەورەی من
یەکڕیزی و تەبای و بەهێزی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان بووە،هەردەم
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بەرژەوەندی بزوتنەوەی گۆڕانم لەال گرنگتر بوە لە بەرژەوەندی خۆم.
-٣لە کۆنفرانسی دووی ئەنجومەنی یۆتۆبۆریدا وەک دەستەی بەڕێوەبەری
ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان هەڵبژێردرام و لە کۆنفرانسی سێ جێگام
بۆ هاوڕێیانی تر چۆڵ کرد و بەپێویستم زانی کە هەوڵ بدەين لەشکرێک
لە کادر دروست بکەین و هاوڕێ وهاو خەباتمان بن .
- ٤بەهەمانشێوە لە هەڵبژاردنی بازنەکانی دەرەوەی واڵت کە لە چەند
رۆژی رابردودا ئەنجامدرا سەرەڕای گوشارو و هەوڵێکی زۆر لەالیەن
هاوڕێیانمەوە تا خۆم کاندید بکەم بەپێویستم نەزانی و ئەو دةرفةتةم بۆ
هاوڕێیانی ترم هێشتەوە.
-٥سەرپەرشتی چەند کۆنفرانسێکم کردوە لەوانە )١بەشی یەکەمی
کۆنفرانسی سێی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان لە یۆتۆبۆری  )٢یەکەم
کۆنفرانسی ئەنجومەنی ئۆسلۆ و ئەکەش هوس لە نەرویج )٣
کۆنفرانسی یەکەمی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان لە ئۆرەبرو ،لەگەڵ
چەندین کۆنفرانسی کۆمەڵ و رێکخراوە مەدەنیەکان لە واڵتی سوید.
-٦ڕۆڵم هەبوە لە سازدان و بەڕێوەبردنی چەندین کۆڕ و سیمینار و
خۆپیشاندان بۆ پشتیوانی لە داواکاریەکانی خەڵک لە  ١٧شوبات و
رۆژانی دواترو هەموو ئەو تاوان و زوڵمانەی لە هەرچوار پارچەی کوردستان
دژ بە گەلەکةم ئەنجامدراوە،
- ٧سەرپەرشتی چەندین کەمبین و بەیاننامەو نامە نوسینم بۆ رای
گشتی کوردستان و ناوەندەکانی بڕیاردان لە واڵتی سوید و ئەوروپا
کردوە.
- ٨لەگەڵ هەریەک لەم کۆمەاڵنە چاالکم و کاردەکەم (کۆمیتەی
پشتیوانی لە داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان  ،کۆمەڵەی گەرمیان،
کۆمەڵەی مەتین  ،کۆمیتەی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی)
-٩هاوکاری و بەشداری بەرچاوم هەبوە لەبۆنە کۆمەاڵیەتیەکان و
پەیوەندیەکی بەرفراوانم لە گەڵ رەوەندی کوردی هەبوەو هەیە.
-١٠دەیان وتارو نوسین و چاوپێکەوتنم لە رۆژنامەو سایتە ئەلەکترۆنیەکاندا
باڵوکردؤتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە1131 :

عەبدولباست سەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061008581865104
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سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتیمانی سووریا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1132 :

عەبدولرەزاق شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502230039121024
بەڕێوەبەری تۆڕی میدیای گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1133 :

عەبدولستار تاهیر شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126133731526
ساڵی  1935لەشاری کەرکوک لەدایکبووە ،لەساڵی  1958پەیوەندی
کردووە بەپارتی دیموکراتی کوردستانەوەو لەساڵی  1966بۆ ساڵی 1969
بەرپرسی لقی سێی پارتی دیموکراتی کوردستان بووەو لەساڵی 1970
کراوە بە ئەندامی یەدەکی لیژنەی مەرکەزی ئەو حیزبە.
لەساڵی  1973بۆ ساڵی  1975بووە بەسکرتێری حزبی سەوری
کوردستانیو لەساڵی  1985وازی لەکاری حزبی هێناوەو پاشان لەساڵی
 1995ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی حکومەتی بەعسی بەجێهێشتووەو
گەراوەتەوە بۆ کوردستان لەئیدارەی پارێزگای سلێمانی بەمامۆستای
زانکۆ وەرگیراوە ،پاشان لەساڵی  1997کوردستانی جێهێشتووەو چۆتە
نیوزلەنداو دوای رووخانی رژێمی حکومەتی بەعس گەراوەتەوە بۆ
سلێمانیو راژەکە لەمامۆستایەتی زانکۆ گواستۆتەوە بۆ زانکۆی کەرکوک
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لەساڵی  2004کراوە بەسەرۆکی کۆلیژی پەروەردەو زانستە دەرونییەکان.
ناوبراو لە  2008 /3/5لەالیەن چەند چەکدارێکی نەناسراوەوە لەشاری
کەرکوک کوژرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
جۆری کەس:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1134 :

عەبدولسەالم مستەفا بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791570
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1135 :

عەبدولعەزیز حەسەن حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014043022472776030
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کاندیدی یەکێتی لە خانەقین بۆ پەڕڵەمانی ئێڕاق ،نێوبراو زۆرترین
دەنگەکانی خانەقینی بەدەستهێنا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1136 :

عەبدولعەزیز وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120408053374127
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1137 :

عەبدولفەتاح حسین مێویەیی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992008
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1138 :

عەبدولفەتاح عەلی یەحیا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791492
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1139 :

عەبدولقادر حەمەساڵح مەحمود سەیدسادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591915
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1140 :

عەبدولقادر عەزیز ئەقدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150313162226119702
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1141 :

عەبدولواحید خەندەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201002082245033429
ساڵی  1970لە شاری پیرانشار لە دایک بووە .ساڵی  1979دوای
هێرشی لەشکری خومەینی بــــــۆ ســـــەر کوردستان و دەرکردنی
فەتوای جیهاد لە دژی کوردان ،وێڕای بنەماڵەکەی پەڕیوەی باشووری
کوردستان و ئێراق بووە .کاک واحید لە ساڵی 1987وە دەستی کردووە
بەکاری سیاسی و بووە بە پێشمەرگەی حیزبی دێمۆکرات .ناوبراو بێ
پسانەوە کاری سیاسی تەشکیالتی کردووەو لە الیەکی تریشەوە
سەرقاڵی نوسین بووە بۆ رۆژنامەو گۆڤارە کوردیەکان .کاک واحید کتێبێکی
کوردی ئینگلیسی نوسیوە بە ناوی (سامڕەند) و لە کوردستانی باشوردا
باڵوکراوەتەوە .هەروەها چەند کتێبێکی تری لە زمانەکانی فارسی و
ئینگلیسیوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی و ئامادی چاپن .کاک واحید
ساڵی  2001پەڕیوەی واڵتی نیوزیالند بووەو ئێستا لە یەکێک لە زانکۆکانی
ئەم واڵتەدا سەرقاڵی خوێندنە .کاکا واحید ئێستا خەریکی کار و خوێندنە
لە زانستە رامیارییەکان ،رشتەی پەیوەندییە نێونەتەوەییەکان .وەک
چاالکێکی سیاسی پیڤاژۆی ئاڵوگۆرەکانی ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستانی
خستووەتە ژێر چاوەدێرییەوە .نووســـــــــینەکانی پتـــــر پەیوەندییان بە
بوواری رامیاری و بە تایبەتیش رەوتی رووداوەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستانەوە هەیە .پێویستە بگوترێ کە ناوبراو شارەزاییەکی زۆری لە
زمانەکانی ئینگلیسی ،فارسی و عەرەبی دا هەیە .بۆ زانیاری زیاتر
لەسەر کاک عەبدولواحیدو خوێندنەوەی نوسینەکانی فەرموو بچۆ بۆ
سایتیhttp://www.khandarash.net
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (فەرهاد) ،سەبارەت بە
ژیاننامەی عەبدولواحید خەندەڕەش لە22:25:20 2010-2-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1142 :

عەبدولواحید گوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171625111311
لە ساڵی  1967لەدایک بووە ،دەرچووی شەشی ئامادەییە .لەساڵی
 1991بەڕێوەبەری ئاسایشی سۆران بەوەکالەت و قایمقامی سۆران بووە.
لەساڵی  1999بۆتە کارگێری لقی 10ی پارتی .لە ساڵی  2002بۆتە
قایمقامی شارۆچکەی چۆمان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1143 :

عەبدولواحید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113008124811104
سەرۆکی یەکێتیی مامۆستایانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1144 :
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عەبدولوەهاب عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010310064463647
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1145 :

عەبدولڕەحمان تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162228403478
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1970 /چۆمان
بڕوانامە /ئامادەیی
پسپۆڕی /سیاسەت و کۆمەاڵیەتی
چاالکی /چاالکی سیاسیو بەشداریکردنی خولی کادرانو سەربازیو
باڵوکردنەوەی نوسراو لە گۆڤارو رۆژنامەکاندا
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1146 :

عەبدولڕەحمان خەلیفە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261546514058
بەڕێوەبەری گشتی پەیوەندییە جەماوەرییەکان لە کۆمسیۆنی بااڵی
هەڵبژاردنەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1147 :

عەبدولڕەحمان زەبیحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215132433726
لە ساباڵخی موکریان لەدایکبووە ،بەگەنجی تێکەاڵوی جواڵنەوەی کورد
بووە ،یەکێ بوو لە دامەزرێنەرانی (ژ.ک -ژیانەوەی کورد) و تا
هەڵوەشانەوەی ئەو رێکخراوە زەبیحی سکرتێری بوو.
دوای ئەوە بوو بەئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی دیموکراتی
کوردستان .دامەزرێنەری گۆڤاری نیشتمان بوو کە باڵوکراوەیەکی نهێنی
(ژ.ک) بوو.
هەروەها گەلێ وتار و نووسینی لەرۆژنامەی کوردستاندا باڵوکردۆتەوە کە
ئۆرگانی حزبی دیموکراتی کوردستان بوو.
پاش رووخانی حکومەتەکەی مەهاباد ،بەنهێنی خۆی ئەگەیەنێتە عێراق و
دوای ئەوەی کە لە عێراقیش ئاشکرا دەبێت روودەکاتە سوریا و لەوێش
بەشدارییەکی کاریگەری کرد بۆ هاندانی دامەزراندنی (پارتی دیموکراتی
کورد).
پاشان گەڕایەوە عێراق و لەناو ریزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستاندا
کەوتە کارکردن .
ماوەیەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و مەکتەبی سیاسی بوو.
لە دەستپێکی شۆڕشی ئەیلول دا لێپرسراوی لقی کەرکوک و دواتر
لێپرسراوی لقی بەغدا بوو .
زەبیحی خۆنەویست و دڵفراوان و نەفسبەرز بوو .پسپۆرێکی کەموێنەی
زمان و ئەدەب و مێژووی کورد بوو.
لەو جۆرە سیاسییانە بوو کە دەیوت کورد کەوتە هەر پارچەیەکی
کوردستانەوە پێویستە خزمەتی ئەو پارچەیە بکات ،بەداخەوە مەرگ
مەودای نەدا پڕۆژە رۆشنبیرییەکەی تەواوبکات و تەنیا دوو بەرگی لە
فەرهەنگە کوردی بەکوردییەکەی باڵوکراونەتەوە و ئەو تێکۆشەرە
خۆنەویستە لە هەلومەرجێکی ئاڵۆزداو لە ناوچەیەکی سنووری نێوان
عێراق  -ئێران دا بێسەرو شوێن بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

ژێ کاف  -ژ .ک
چاالکی سیاسی
زمانەوان
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1148 :

عەبدولڕەحمان عەلی رضا حمەأمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891766
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1149 :

عەبدولڕەحمان فارس عەبدولڕەحمان  -ئەبو کاروان
http://www.kurdipedia.org/?q=200906301313221810
لەدایکبووی  1955کفری (گەرمیان)ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی شیوعی کوردستانبەرپرسی مەکتەبی عەسکەری ناوەندی حزبی شیوعی کوردستانلە2003-1993
دەرچووی ئامادەیی کشتوکاڵ  1978-1977لەزاخۆبەکالۆریۆس لەبواری یاساو رامیاری زانکۆی ئازادی هۆڵەندی  -کەرکوکسەرچاوە :ئاسۆ عوسمان  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

کفری
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1150 :

عەبدولڕەحمان مینە برایم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191445
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1151 :

عەبدولڕەحمان مەال رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051820491378533
لە ساڵی  1954لە گوندی گرتکی سەر بە قەزای چۆمان لەدایک بووە،
لەساڵی  1968چووەتە ریزی پارتی دیموکراتی کوردستان و دەبێتە کادیر،
ناوبراو لە ساڵی  1975ئاوارەی ئێران بووە و بڕوانامەی دبلۆمی لە
ئەدەبیات لە ئێران تەواو کردووە ،بەرپرسی رێکخراوی پارتی بووە لە
ئەسفەهان ،نوێنەری هەمان رێکخراو بووە بۆ کۆنگرەی نۆیەمی پارتی لە
.1979
لە ساڵی  1987بووەتە بەرپرسی لێژنەی ناوچەی باڵەک ،لە  1989تا
 1991بەرپرسی لێژنەی ناوچەی زۆزک بووە .لە کۆنگرەکانی (،10 ،9 ،8
 )13 ،12 ،11ـی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەندامی کۆنگرە بووە ،لە
کۆنگرەی  13هەمیش لەالیەن مەسعود بارزانییەوە مەدالیای بارزانی
نەمری پێ بەخشراوە.
لە ساڵی  1992لە کابینەی یەکەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان
پۆستی قائیمقامی قەزای چۆمانی پێ سپێردراوە ،دوای ئەوەش چەندین
پۆستی جۆراوجۆری وەرگرتووە لە ناو رێزەکانی حزبدا.
ناوبراو لە ماوەی پێشمەرگایەتی و ئاوارەییدا چەندینجار رووبەڕووی مەرگ
بووەتەوە ،لەکاتی چوونی بۆ ئێران لەالیەن دەزگای (ساواک)
دەستگیرکراوە ،هەر لە ساڵی  1975لەالیەن هەمان دەزگای
هەواڵگرییەوە لەگەڵ  6هەڤاڵی تر لە ئۆردوگای مەریوان دەستبەسەر
دەکرێن و رادەستی رژێمی عێراق دەکرێن ،چەندین جاریش بەرێگای
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جیاجیا هەوڵی لەناوبردنی دراوە کە لە ساڵی  1980لە گوندی کۆنەالجان
ژەهر تێکەڵ بە خواردنی کراوە.
سەرچاوە :کەریم سمکۆ  -ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1152 :

عەبدولڕەحمان واحد حمەالو گوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491546
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1153 :

عەبدولڕەحمانی ئیمامی ئەقدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914242360805
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1154 :

عەبدولڕەحیم مەعریفەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010209331686935
ئەندامی دەفتەری سیاسیی رێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سازمانی خەبات
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1155 :

عەبدولڕەزاق بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081211111434611
عەبدولڕەزاق بەگ کوڕی نەجیب پاشای کوڕە گەورەی بەدرخان بەگ-ە،
ساڵی  1864لە ئەستەمبوڵ لەدایکبووە.
بەمنداڵی زمانە خۆرهەاڵتی و ئەوروپاییەکانی خوێندووە ،لەرێی زمانی
فەرەنسییەوە توانیوێتی لە مانا دیموکراتییەکانی شۆڕشی فەڕەنسا
تێبگات و ئامانجو بنەماکانی ئەو شۆڕشە گەورەیە بکاتە بەرنامەی ژیانی.
حاجی قادری کۆیی رۆڵێکی گەورەی هەبووە لە دروستکردنی هوشیاری
نەتەوەییدا لە دڵو دەروونی (عەبدولڕەزاق)دا بەتایبەتی ئەو سەردەمەی
کە مامۆستای بووە .لە تەمەنی الویدا ماوەیەک وەکو فەرمانبەر لە
وەزارەتی دەرەوەی تورکیادا کاری کردو پاشان کرایە سێیەمین سکرتێری
باڵیۆزخانەی تورکیا لە (پترسبۆرگ) .هەرلەوێ زمانی رووسی فێر بوو.
پاشان بەهەمان پۆست رەوانەی باڵیۆزخانەی تورکیا کرا لەئێران.
ئەو سەردەمە سوڵتان عەبدولحەمید گومانی لێ پەیدا دەکات و
عەبدولڕەزاق توانی بەنهێنی خۆی بگەیەنێتە (تبلیس) ،بەو ئومێدەی
لەوێوە بگاتە یەریڤان .ئەو هەوڵەی سەرینەگرت و بەناچاری روویکردە
ئینگلتەرە ،لە لەندەن پەیوەندی لەگەڵ رێکخراوە کوردی و ئەرمەنییەکاندا
دروستکرد.
چەند ساڵێک پاش ئەوە سوڵتانی عوسمانی توانی بەهۆی نەجیب
پاشای باوکیەوە عەبدولڕەزاق بهێنێتەوە ئەستەمبوڵو بیکاتە سەرۆکی
تەشریفاتی کۆشکی خۆی.
ساڵی  1906تۆمەتی کوشتنی (ریزوان پاشا)ی سەرۆکی ئاسایشی
تورکیای درایە پاڵو دوورخرایەوە بۆ (تەرابلوس).
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چەند جارێک هەوڵی لەسێدارەدانی درا ،بەاڵم لەژێر گوشاری رای گشتیو
قونسوڵخانەی روسیادا حوکمی لەسێدارەدانەکەی جێبەجێ نەکرا.
عەبدولڕەزاق چوار ساڵی لەدوورە واڵتی بەسەر برد ،لێبووردنە
گشتییەکەی ساڵی  1908ئەمی نەگرتەوە ،ناوەڕاستی مانگی شوباتی
ساڵی  1910رێگایانپێدا بێتەوە ئەستەمبوڵ ،هەر ئەو سەردەمەش بڕیاریدا
بەنهێنی لە تورکیا هەڵبێت و خۆی بگەیەنێتە یەریڤان.لەو ساڵە بەدواوە
تاکو  1913بەردەوام لە چاالکی سیاسیدا بووەو پەیوەندییەکی پتەوی
لەگەڵ سمایل خانی سمکۆدا دروستکردبوو.
ساڵی  1913لەناوچەی (خوی) کۆمەڵەیەکی کوردی دروستکرد بەناوی
(گیخاندی) کە گەلێک شەخسیەتی ناوداری ئەو سەردەمەی کورد
پەیوەندییان پێوەکرد ،ئامانجەکانی ئەم کۆمەڵەیە بریتیبوون لە کردنەوەی
قوتابخانەو دەرکردنی گۆڤارو باڵوکراوەی کوردی ،بۆ پێشخستنی ئەم
کۆمەڵەیە عەبدولڕەزاق بەدرخان چۆتە (پترسبۆرگ)و چاوی بە گەورە
کاربەدەستانی حکومەتی (تزار)ی کەوتووە ،الیەنی پڕ بایەخی جموجۆڵی
عەبدولڕەزاق لەو قۆناغەدا بەرهەڵستیکردنی کوشتاری ئەرمەنییەکان
بوو ،لەسەر ئەم هەڵوێستەی دەسەاڵتدارانی روسیا بڕیاریاندا
چاالکییەکانی عەبدولڕەزاق کەمبکەنەوهساڵی  1918دەسەاڵتدارانی ئەو
سەردەمەی تورکیای الو دەستگیریانکردو زۆر بەخێرایی لەسێدارەیاندا.
عەبدولڕەزاق بەدرخان باوکی کچە سەماکاری کورد لەیال بەدرخان (1908
 -)1986ه ،کە بە یەکەم سەماکاری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ناوزەددەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فێرخواز
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1156 :

عەبدولڕەزاق فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011063022190060395
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چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1157 :

عەبدولکەریم سارووخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012813272586542
وەزیری پاراستنی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتی کانتۆنی جزیرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1158 :

عەبدولکەریم قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150820144220125396
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یەکەم سەرۆککۆماری ئێڕاق لە مێژوودا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1159 :

عەبدولکەریم مامەند  -مەال خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216093742769
نازناوی رێکخراوەیی و پێشمەرگایەتی :مەالخدر.
لە دایک بووی ساڵی  ،1958دێ ی قەرەبەگ ،پارێزگای کەرکوک.
دەرچووی کۆلێجی کشتوکاڵ لە زانکۆی موسڵ.
ساڵی 1977پەیوەندی بە رێکخستنەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستانەوە کردووە.
مانگی  7ی ساڵی  1980بووەتە پێشمەرگە .
چەندین پلەی لێپرسراوێتی پێشمەرگانەو سیاسی ورێکخراوەیی هەبووە.
تاوەکو ئەنفالەکان لێپرسراوی کەرتی رێکخستنی هەولێر بووە.
ئێستا لە بەریتانیا دەژی .بەشداری بەرچاوی هەبووە لە چاالکیەکانی
کۆمەڵگای کوردی کە لە خزمەت دۆزی کوردابووە.
هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە کۆمپیوتەر Distributed Computing
System
هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە پەروەردەو فێرکردن.
قوتابی دوا قۆناغی دکتۆرایە لە پەروەردەوIT
بەڕێوەبەری بەشی کۆمپیوتەرە لە یەکێک لە گەورەترین کۆلێژەکانی
لەندەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1160 :

عەبدولکەریم محۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120117323774097
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1161 :

عەبدولکەریم هەڵەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005110915254226
بەرپرسی دەزگای شەهیدانی یەکێتی نیشتمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1162 :

عەبدوڵاڵ ئاگرین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031451182313
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ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1163 :

عەبدوڵاڵ ئوجەالن  -ئاپۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002151000503465
رۆژی  4ی نیسانی  1949لە گوندی (ئامارا)ی سەر بە قەزای
(خەلفەتی)کە سەر بە شاری رحا ی(ئورفا)ی باکوری کوردستانە لە دایک
بوە،زانکۆی ئانکارا بەشی روپێوی تەواو کردووە.لە قۆناخی زانکۆدا بە
شۆڕشگێرە چەپەکانی ئەو سەردەمەی تورکیا وەک(ماهیر چایان،دەنیز
گەزمیش،ئیبراهیم کایپاکایا)،،،،سەرسام دەبێت.لە پاش کودەتای
سەربازی  1968گوللەبارانکردنی شۆڕشگێڕە چەپەکان،لەسەر بنەمای
سۆسیالیزم دەست بە کاری سیاسی دەکات،دەبێت بە سەرۆکی
کۆمەڵەی خوێنکارانی شۆڕشگێڕ)،(DDKOلە ساڵی  1973لەگەڵ چەند
شۆڕشگێڕێکی چەپی کورد و تورک وەک(شەهید کەمال پیر،محەمەد
خیری دورموش،دوران کاڵکان،علی حیدر قەیتان،حقی قرار،جمیل
بایک،مستەفا قەرەسو)،،،،،گروپێک بەناوی(ئاپۆچیەکان)پێکدێنن.هەر لەو
کاتانەدا لەگەڵ(کەسیرە یڵدرم)کە بە فاتمە ناسراوە ژیانی هاوسەرگیری
پێکدێنن،لە  27نۆڤەمبەری  1978یەکەمین کۆنگرەی ) (PKKلە گوندی
(فیس)ی سەر بە شاری ئامەد دەبەستن و بە سەرۆکی ئەو پارتە هەڵی
دەبژێرن،پێش کودەتا خوێناوییەکەی 12ی ئەیلولی  1981بەرەو شام
بەڕێدەکەوێت،پاشان لە دۆڵ(بیقاع)ی نێوان سوریاو لوبنان یەکەمین
ئەکادیمیای سیاسی و عەسکەری دا ئەمەزرێنێت و لەوێ ئەندامەکانی
پارتەکەی بە شێوازێکی پڕفیشناڵ و سیستماتیک پەروەردە دەکات،لە
 1984/8/15یەکەمین چاالکی سەربازی لە دژی دەوڵەتی داگیرکەری
تورک پێکدەهێنن کە بە قەڵەمبازی 15ی تەباخ ناسراوە.
لە  1999/2/15بە پیالنگێڕییەکی نێودەوڵەتی بەهاوکاری موساد و  CIAو
دەزگای هەواڵگری ئینگلیز و دەوڵەتانی یۆنان و ئیتالیاو کینیا رادەستی
دەوڵەتی تورکیا کرایەوە،سەرەتا دادگای سەربازی دەوڵەتی تورک سزای
لەسێدارەدانیان بۆ دەرکرد بەاڵم لە ژێر فشاری یەکێتی ئەوروپاو
هەڕەشەی پارتی کرێکارانی کوردستان ناچار بوون بۆ سزاکەی بۆ بکەن
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بە زیندانی هەتاهەتایی،شایانی بۆ پڕۆتستۆکردنی پیالنگێڕی 15ی
شوبات دەیان الوی ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەردا،ئۆجاالن لە ژیانی
سیاسی خۆیدا خاوەنی زیتر لە  540پەرتوکە دواترینیان بەرگی
پێنجەمی(مانیفستۆی شارستانی دیمۆکراتیە).ئێستا لە هەل و
مەرجێکی دژواردا لە زیندانی تاکەکەسی دورگەی ئیمرالی ژیان بەسەر
دەبات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (shayanسەبارەت بە
(عەبدوڵاڵ ئوجەالن  -ئاپۆ) لە8:48:29 2011-1-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئورفە
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1164 :

عەبدوڵاڵ ئیبرایمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311443421908
ناوبراو کە لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا وەک پێشمەرگە داکۆکیی لە
دەسکەوتەکانی کۆمار کردبوو ،پاش شۆڕشی ساڵی  1357تا ساڵی
 ،1363چاالکانە لە هێزی بەرگریدا دژی رێژیمی سەرکوتکەر و دژی گەلیی
ئاخووندی تێکۆشا .
عەبدوڵاڵ برایمی تا کاتی ماڵئاوایی لە ژیان بە رێبازی حیزبی دێموکرات
وەفادار مایەوە .ناوبراو هەروەها کەسایەتییەکی خۆشناوی ناوچەی بانە
بوو.
پێشمەرگەی لەمێژینە و تێکۆشەری کۆماری کوردستانو حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،لە تەمەنی  88ساڵیدا کۆچی دوایی کرد .
بە پێی هەواڵی ناوەندیی خەبەریی ، PDKIئەو خەباتگێڕە دێرینە ،رۆژی
24ی بانەمەڕ لە شاری بانەدا بە هۆی نەخۆشییەوە ،ماڵئاوایی لە ژیان
کرد .عەبدوڵاڵ برایمی،خەڵکی ئاوایی "چەمپاوا"ی بانە بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕەکانی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1165 :

عەبدوڵاڵ جەودەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112518313073909
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1166 :

عەبدوڵاڵ جەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022233392220
خەڵکی سلێمانییە ،یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی کاژیک ،بەاڵم پاشتر
وازی لە کاژیک هێنا .لە  1982-06-01هەر لە سلێمانی کۆچی دوایی
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1167 :

عەبدوڵاڵ حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510083
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 6ساڵ زیندان) ،خەڵکی خوی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1168 :

عەبدوڵاڵ حیجاب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217134850818
نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانە لە رێکخراوی نەتەوە بێ
نوێنەرەکان(UNPO).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1169 :

عەبدوڵاڵ حەسەن ئیسماعیل  -مامۆستا عەبدوڵاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002162131213469
ساڵو شوێنی لەدایک بوون 1958 /ناحیەی قوشتەپەی هەولێر
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە ئاداب عەرەبی
کاری ئێستا /سەرپەرشتیاری پسپۆڕی زمانی عەرەبییە لە
بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی هەولێر
چاالکی /ساڵی  1974پەیوەندی بە شۆڕشەوە کردووە لە ساڵی 1981
لەالیەن بەعسەوە دەستگیرکراوەو بە لێبوردنی گشتی ساڵی 1982
ئازادکراوە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1170 :

عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121153235441
لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1317لەدایکبووم.
ساڵی  1330وەک ئەندامی حیزبی دێموکرات ناونووسیم کردووه.
لەساڵی 1348ەوە بوومە ئەندامی رێبەری.
جگە لە کۆنگرەی  8و کۆنگرەی  13لەهەموو کۆنگرە و کۆنفرانسەکاندا
هەڵبژێردراوم.
نیزیک دەساڵ سکرتێر بووم .چوار دەورەجێگری سکرتێر بووم.
لەساڵی 1350ەوە ئەندام دەفتەری سیاسی بووم.
دەکرێ بڵێم  8ساڵی تەواو لەگەڵ هێمن بووم.
چاکم لەبیر نییه ،رەنگە بەورد و درشتییەوە  15کتێبم چاپ کردبن.
نیزیکەی  10کتێبم وەرگێڕاوە کە جگە لەدوانیان هەموویاان ئەدەبی بوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان

698

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1171 :

عەبدوڵاڵ رەمەزان حیدر (سید عەبدوڵاڵ کەردزی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691566
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1172 :

عەبدوڵاڵ زوهدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082922052289016
ساڵی  1910لەدایلبووە و لە 2000-07-17دا کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1173 :

عەبدوڵاڵ ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080811183660593
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کادیری پێشووی پارتیو پەرلەمانتاری پێشووی پارتی لەئەنجوومەنی
نوێنەرانی عێراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1174 :

عەبدوڵاڵ سەعید عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791473
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1175 :

عەبدوڵاڵ عمر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992208
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1176 :

عەبدوڵاڵ عەدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241341551895
عەبدوڵاڵ مستەفا عەبدوڵاڵ بندیان
ساڵی لەدایکبوون1968 :
دەرچووی :پەیمانگای پزیشکی بەشی تیشک
دانیشتووی :هەولێر
کار :ئەندامی سەرکردایەتی ، YNDKفەرمانبەری تیشکی
لەنەخۆشخانەی فریاکەوتن.
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1177 :

عەبدوڵاڵ قەرەداغی  -مەال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230847524548
لەساڵی  1954پەیوەندی بە حزبی شیوعیەوە دەکات بەهۆی شیوعی
بونەوە چەند جارێک دەستگیر دەکرێت و حکوم دەدرێت سالی 1964
حزبی شیوعی لقێکی سەربازی دەکاتەوه ،بەناوی لقی قەرەداغ و مەال
عەلی دەبێتە سەرلقی ئەو لقه ،ساڵی  1973دەچێتە مۆسکۆو ساڵی
 1974دەگەڕێتەوەو بەرپرسیارەتی عەسکەری سلێمانی حزبی شیوعی
دەکات.
سەرچاوە :رزگار رەزا چوچانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1178 :

عەبدوڵاڵ موهتەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216103744778
ساڵی  1949لە شاری بۆکان -ی خۆرهەاڵتی کوردستان لەدایک بووە .
ماستەری ئیدارە و ئابووری لە زانکۆی تاران وەرگرتووە و بەهۆی کاریسیاسی دەستی لە خوێندنی دکتۆرای پەرەسەندنی ئابووری لە زانکۆی
بەریتانیا هەڵگرتووە.
- 1969یەکێک لە دامەزرێنەران و ئەندامی یەکەمین سەرکردایەتی
نهێنی کۆمەڵە بووە.
یەکەمین سکرتێری گشتی کۆمەڵە بووە.تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1179 :

عەبدوڵاڵ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201008152138444705
لە شاری قەاڵدزێ لەدایکبووە .لە سەرەتای سااڵنی  80و تێکەاڵوی کاری
سیاسیی بووە ،وپەیوەندیی کردووە بە کۆمەڵەی رەنجدەرانەوە.
بەشدار بووە لەخۆپیشاندانی ساڵی  1982قەاڵدزێ بەبۆنەی 18مین
ساڵیادی بۆردومانی ئەو شارە و یەکێک بووە لەدەستگیرکراوەکانی ئەو
خۆپیشاندانە.
لە 1985بەدواوە تێکەڵ بەکاری رێکخراوە چەپ و کۆمۆنیستییەکان بووە.
1991یەکێک بووە لەهەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی شورایی سلێمانی،
یەکێک بووە لەدامەزرێنەرانی شوراکان .لەالیەن شوراکانەوە هەڵبژێردراوە
بۆ وەڕێخستنی بزوتنەوەی بەرگریی لەکوردستان بەرامبەر گەڕانەوەی
بەعس.
ساڵی  1992پەیوەندیی کردووە بە رێکخراوی یەکێتی خەباتی کۆمۆنیزمی
کرێکارییەوە.
یەکێک بووە لە کادرانی دامەزێنەری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق
و لەیەکەم کۆنگرەی ئەو حزبەوە تا  2008ئەندامی رابەرایەتی ئەو حزبە
بووە.
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یەکێک لە پێکهێنەرانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بووە کە
لە  15مارسی  2008راگەیەنرا.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1180 :

عەبدوڵاڵ نەوڕۆڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121215245278200
دەرچووی کۆلێژی ئەندازیاری بەشی شارستانی ساڵی  1978بۆ 1979
یه و لە زۆر بوارەکان کاری کردووە ،پیشتر کاری بەڕێوەبەری
ئاوەدانکردنەوە و بەڕێوەبەری گشتی و پاشانیش بووەتە بریکاری وەزیر لە
وەزارەت ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن ،لە ئێستاشدا خانەنشین کراوە
و کادیری بزووتنەوەی گۆڕانە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-12 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1181 :

عەبدوڵاڵ کەریم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200901211009451049
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لەساڵی  1957لەگوندی (هەزارکانی رەبات) لەدایکبووە
سەرقاڵی تەواوکردنی بەرگی سێیەم و چوارەم و پێنجەمی کتێبی
(رەشەبای ژەهر و ئەنفالە).
لەدوای راپەڕینەوە سەرقاڵی کاری رۆژنامەوانییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1182 :

عەتا ئەحمەد محەمەد ناوخاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291795
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1183 :

عەتا سەراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021311102202
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ئەندامی یەکێتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1184 :

عەتا محەمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011043010195057178
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1185 :

عەدالەت عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031602022321
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ناوی سیانی :عەدالەت عومەر
مێژووی لەدایک بوون1970 :
شوینی لە دایکبوون  :رواندز -هەولێر-باشووری کوردستان
نەتەوە :کورد
نوسەر و لێکۆلەر لە بواری جینۆسایدی گەلی کوردستان
ئیمەیل: adalatanfal@aol.com
لە ساڵی  1974لەنسکۆی شۆرشی ئەیلول ئاوارەی ئیران بووم
بوارەکانی کارکردنی پیشەیی :نوێنەری ئافرەتی پەنابەری کورد
لەکۆمسیاری پەنابەرانی  unلە تاران--1989-1996
بەڕێوەبەری کارگێڕی سەنتەری ئەنفال--2000-2004
جێگری سەرۆکی کۆمەڵەی گۆرەبەکۆمەڵەکانی کوردستان--2004-2007
راوێژکاری وەزارەتی مافی مرۆڤ بۆ کاروباری ئەنفال و بێ سەرو
شوێنەکانی کوردستان-کابینەی --2004-20064
راوێژکاری وەزارەتی کاروباری ناوچەکانی دەرەوەی هەرێم بۆ کاروباری
ناوچە دابڕاوەکان-کابینەی --2006-20095
راوێژکار لەدەستەی گشتی ناوچە ناکۆکی لەسەرەکان – کابینەی --6
2009-2011
راوێژکار لەدەستەی گشتی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی
هەریم کابینەی(7و) )--2011 -20158
ئەندامی بۆردی رێکخراوی سپی بۆ ناوچە کیمیابارانکراوەکانی
کوردستان-- 2010-2013
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری رێکخراوی کشتی ژیان بۆ ژنانی
کەسوکاری بێسەروشوینکراوەکان -- 2014بواری(تایبەت بە بواری
جینۆساید ) :
دانانی پیشانگای هەڵەبجە لە تاران1996--
سەرژمێری مەیدانی ئەنفال و بێ سەرو شوێنەکانی کوردستان-
سەنتەری ئەنفال--2001-2005
دابەش کردنی کەل و پەل و برینەوەی مووچە بۆ  1500خیزانی ئەنفالکراو
بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەت -ی سەنتەری ئەنفال-
-2001-2005
لێکۆڵینەوەی مەیدانی لەسەر کێشە و گیرو گرفتەکانی کەسوکاری
ئەنفالکراوەکان بە تایبەت ئافرەتانی بەجیماوەی ئەنفالکراوەکان کوردستان
--2001-2013
پێشکەش کردنی راپۆرت و و ناردنی شایدحالەکان ئەنفال و هەڵەبجە بۆ
ئۆردن-عەمان بۆ کۆبۆنەوە و دیدار لەگەڵ سەرۆکی کمسیونی مافی
مرۆڤ لە نەتەوە یەکگرتووەکان کوردستان-ئۆردن--2003-2006
ئامادەبوون لەسەر گۆڕە بەکۆمەڵەکان و پەیوەندی کردن بە رێکخراوە
نێودەوڵەتییەکانی  (icmp—-(red cross)--لە عێراق -کەرکوک-- 2003-
2006
یارمەتی دان و چارەسەر کردنی کێشەی کۆمەاڵیەتی و دەروونی کچانی
ئەنفالکراوی رزگار بوو  -- 2003تا ئیستا
نوێنەری وەزارەتی مافی مرۆڤ( قۆناغی تحقیقاتی کەیس ئەنفال لە
دادگای بااڵی تاوانەکانی عێراق) -- 2004-2006
کۆکردنەوەی زیاتر لە  10000بەڵگەنامەی جینۆسایدکردنی گەلی
کوردستان و بە ئەرشیڤ کردنیان -- 2003-2010
لێکۆلینەوە و چاپکراوەکانم(تایبەت بە بواری جینۆساید ):
لێکۆلینەوە لەسەر مێژووی جینۆساید--2002
کتێبی ئەنفال و ئافرەتی کورد--2003
لیکۆلینەوە لەسەر کیمیابارانی کوردستان-هەلەبجە وەک نمونە-- 2004
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لێکۆڵینەوەی لەسەر کێشەو گرفتی مندااڵنی ئەنفال--2004
لێکۆڵینەوەی لەسەر بێ دەنگی  unبەرامبەر بە پرۆسەی ئەنفال-- 2005
لێکۆڵینەوەی لەسەر کێشەکانی ئافرەت لە کۆمەڵگای رۆژهەاڵتیی2005
تۆمار کردنی چاوپێکەوتن نووسینەوەی لەگەڵ کەسوکاری ئەنفالکراوەکان-
 400چاوپێکەوتن--2001-2006
کتێبی لێکۆلینەوە لەسەرشااڵوەکانی جینۆساید وکاریگەرییەکانی لەسەر
باری ئابووری و کۆمەاڵیەتی و دەروونی کەسوکاری بەجێماوەی بەتایبەتی
ئافرەت( ئەنفال وەک نمونە) ئامادەیە بۆ چاپ
کتێبی لە زمانی بەڵگەنامەکانەوە لەسەر گیراوانی سیاسی ئامادەیە بۆ
چاپ
لێکۆلینەوە لەسەر گۆرەبەکۆمەڵەکان و چونیەتی شیاندن و
قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری قوربانیان لە چوارچێوەی عەدالەتی
راگوزەری (المانیای فیدرال وەک نمونە)-- 2011
سەدان بابەت و وتار و گۆشەی هەفتانە لە سایتی الکترونی و رۆژنامە و
گۆڤارەکانی ناوخۆی کوردستان و دەرەوەی کوردستان بالوکراوەتەوە--
1998-2015
گرنگترین گۆنگرە و کۆنفراس وخول (تایبەت بە بواری جینۆساید):
کۆنفراسی ئەنفال -بە پێشکەش کردنی لیکۆلینەوە--2002
کۆنفراسی دەسەاڵتدانەوە بە ئافرەت –بە پێشکەش کردنی لیکۆلینەوە--
2003
خولی پێگەیاندنی ئافرەتی سەرکردە  – leadershipلە والیەت
یەکگرتووەکانی ئەمریکا-- 2004
کۆنفراسی دامەزراندنی سەنتەری نیودەوڵەتی بۆ بزرووەکان لە عیراق -
نوینەری وەزراتی مافی مرۆڤ لە ئۆردن -عەمان -بۆ  6جار-- 2004-2006
کۆنفراسی رەوشی ئافرەتانی کوردستانی باشوور-بە پێشکەش کردنی
لێکۆلینەوە -استکهۆڵم  -سوئید-- 2005
کۆنفراسی جینۆسایدلە پەرلەمانی کوردستان -بە پێشکەش کردنی
لیکۆلینەوە--2004
کونفرانسی یاسای ماف و ئیمتیازاتی کەسوکاری شەهیدان و
ئەنفالکراوەکان-- 2007
کونگرەی نیودەوڵەتی جینۆسایدی گەلی کوردستان -بە پێشکەش کردنی
لێکۆلینەوە-- 2008
کونگرەی نیودەوڵەتی سێیەمی گۆرەبەکۆمەلەکان -بە پێشکەش کردنی
لێکۆلینەوە--2011
سمیناری ئەنفال و ئافرەتی بەجێماوەی ئەنفال لە پەرلەمانی سوئید–
پێشکەش کردنی لێکۆلینەوە-- 2012
کونگرەی جینۆساید لە نەتەوەیەکگرتووەکان لە سویسرا-جینف-- 2012
کونفرانسی کەشتی ژیان بۆ ژنانی کەسوکاری بێسەرشوینکراوەکان لە
کوردستان – بصرە -بۆسنا--2013-2014
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عەدالەت عومەر)
سەبارەت بە (عەدالەت عومەر) لە14:25:12 2015-2-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1186 :

عەدنان ئەنوەر محەمەد عەبدوڵاڵ (عەدنان ئەنوەر بەگ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191447
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1187 :

عەدنان حەسەن پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031603002322
چاالکی مافی مرۆڤ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1188 :

عەدنان رەحمان سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211140283569
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ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1968 /مەخمور
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە یاسا ،پەروەردە لە واڵتی نەرویج
پسپۆڕی /مامۆستا و مافناس
کاری ئێستا /مامۆستا لە واڵتی نەرویج
چاالکی /کارکردن لە بواری پەروەردە و یاساناسی و ئەندامی سەندیکای
مافپەروەران و یاساناسان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1189 :

عەدنان سەید شکور سەید ئەحمەد گەرمکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230919103697
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون :دووز .1969
پلەی خوێندن :
1دەرچووی زانکۆی ڤێرتێرنەری موسڵ ،ساڵی .19922ماستەرنامە لەزانکۆی سانت کلیمنت بەریتانیا ،ساڵی .2009بەچوار زمان قسەدەکات و دەنوسێت :کوردی -عەرەبی -تورکمانی-
ئینگلیزی.
کارو پیشە :بەڕێوەبەری بنکەی ڤێتێرنەری دووز و بەرپرسی سەندیکای
پزیشکانی ڤێرتێرنەرییە.
باری خێزان :خێزاندارە و باوکی پێنج منداڵە.
چاالکی ئەدەبی:
1ئەندامی یەکێتی نووسەران و ئەدیبانی عیراق.2ئەندامی یەکێتی نووسەران دووز.3ئەندامی کۆمەڵەی رووناکبیری و کۆمەاڵیەتی دووز.4بۆماوەی سێ ساڵ لەبواری راگەیاندندا کارمکردووەو بەرنامەی (ئاژەڵو تەندروستی) ئامادەو پێشکەش دەکرد.
5چەندین باڵوکراوەی لەگۆڤارو رۆژنامەکاندا لەبواری زانستی و مافیمرۆڤ و بواری کۆمەاڵیەتی هەیە ،دوو پەرتووکی چاپکراویشی دەربارەی
(پارێزگاری و مەترسی شیر)و چەند نوسراوێک لەگۆڤاری (االبقار
واالغنام) لە لوبنان هەیە.
چاالکی سیاسی :لەسەرەتای ساڵی  1992وەکو ئەندامێک پەیوەندی
بەڕیزەکانی رێکخستنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانەوە کرد.
بەشداری لەڕێپێوان و خۆپیشانداندا کردووە ،بۆ گەڕاندنەوەی دووز بۆ
کەرکوک و کەرکوکیش بۆ باوەشی کوردستان.
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برایەکی بەناوی (فەرمان سەید شکور) ساڵی  2000لەالیەن رژێمەوە
شەهیدکراوە.
چاالکی فەرمانبەری :
1هەشت نوسراوی سوپاسنامە لەالیەن ئەنجومەنی شاری دوزەوە.2نۆ نوسراوی سوپاسنامە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی ڤێرتێرنەریسەاڵحەدین.
3یەک نوسراوی سوپاسنامە لەالیەن بەڕێوەبەری گشتی ڤێرتێرنەریبەغدا.
4یەک نوسراوی سوپاسنامە لەالیەن مەڵبەندی 16ی رێکخستنیحەمرین.
لەبەرئەوەی زۆربەی کارەکانی لەبواری بەیتەرەدا کردووە ،بۆیە زۆر
لەجوتیارو خاوەن ئاژەڵەکان پەیوەندیی باشیان لەگەڵیدا هەیەو جێی
متمانەی ئەو خەڵکەیە ،جێی ئاماژەیە زیاتر دێهاتە عەرەب و
تورکماننشینەکان وەکو (دبج و حلیوە و خشامنە و حسینیە و ینجە و
شاهسیوان و کوکسخاسە دارلی و سرات و سلیمان بیک و جش و
حفریە و لقوم و البو شکر و یرئەحمەد و عبود و زنجلیە و باستملی و
مفتول و ...هتد).
بەهەمانشێوە دێهاتە کوردنشینەکانیش بەڵێنی باشیان پێداوەو ئەمەیش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئەرکەی کە ئەنجامیدەدات ،لەگەڵ جوتیار و خاوەن
ئاژەڵەکان.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سەاڵحەدین -
تکریت بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1190 :

عەدنان شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215102703669
ساڵی  1956لە سلێمانی لە دایک بووه .خوێندنی قۆناغی سەرەتایی ،ناوەندی و کۆلیژی
کشتوکاڵی هەر لە سلێمانی تەواو کردووە.
بەدوای بۆردوومانەکەی  1974 / 4 / 24دا و شەهید بوونی بورهان شاسوار ،بە دەستپێشخەری
خۆی لە رێی شەهید ئازاد مەال محەمەد ەوە پەیوەندی بە ریزەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستان (کۆمەڵەی مارکسی لینی کوردستان) ەوە کردووە.
لە سەردان و بەسەرکردنەوەیەکی نماییندەی ناوەندی و سەرکردایەتی کۆمەڵەدا بۆ رێکخراوی
سلێمانی ،پۆلی شەهید کرێکار و لێپرسراوەکەی ،واتە عدنان شاسوار بە کارامەترین یەکەی
رێکخستن و ئەندامی کۆمەڵە لە سنووری رێکخراوی سلێمانیدا دەرچوون .هەر لەسەر ئەم
بنچینەیە ،عەدنان شاسوار ،لە سەرەتای  1984دا کرایە ئەندامی رێکخراوی سلێمانی کۆمەڵە.
لەم خەباتە مەترسیدارەدا بەردوەوام بووە تا ،1987 / 1 / 17کە بەدوای گیرانی شەهید سیف
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الدین حسام الدین دا (دواتر لە سیدارە دراوە) پەیوەندی بە خەباتی شاخەوە کردووە.
لە خەباتی شاخدا:
لێپرسراوی رێکخستنەکانی کۆمەڵە بووە لە ناوەندی کۆمەڵە ،سکرتارییەتی ی ،ن ،ک و تیپی
پارێزگاری.
لە  / 2 / 26 ،1987 / 4 / 16و  1988 / 3 / 22چەکی کوشندەی کیمیاوی بەرکەوتووە .ئەمەی
سێهەمین جاریان لەوەدا بووە لەناوی بەرێ؛ ئەگەرچی کاری درێژخایانی تێکردووە کە تا ئێستاش
لە ژێر چاودێری پسپۆڕی تایبەتدا لە لەندەن تیمار دەکرێ!
3 / 10 / 1990لەگەڵ هاوسەر ،کوڕ و کچەکەیدا گەیشتوونەتە لەندەن .لە لەندەندا:
لە کۆتایی  1993ەوە بێووچان لە ژمارەیەک لە رێکخراوە کۆمەاڵیەتی و چارەتییە کوردی و غەیرە
کوردیەکاندا ئەندامی کۆمیتە ،کارمەند یان خۆبەخش کاری کردووە.
بەردەوام خوێندوویەتی ،بەشداری زۆر وێرکشۆپ ،راهێنان یان کۆبوونەوەی کردووە .لە ئاکامدا
زانیاری و شارەزاییەکی باشی لە بواری کارکردن لەگەڵ مندااڵن و الواندا پەیدا کردووە و لە چەند
رێکخراوێکی گەورەی بریتانی یان ناوچەیی لەندەندا ئەندام بووە یان ئەندامە .لە یەکێ لە
خویندنەکانیدا ،لەسەر ئاستی لەندەن ،پلەی یەکەمی پچڕیوە و بۆ خەاڵتی گەورە پاڵێوراوە.
هیوایەکی گەورەی بەوە بووە کە رۆژێ بێ بتوانێ ئەم دەستکەوتانە بە مندااڵن و الوانی
نەتەوەکەی بگەیەنێ لە کوردستان! هیوایەک کە بەداخەوە رێگری لە هێنانەدی دەکرێ!
لە دامەزراندنی رێکخراوی کانگا واتە رێکخراوی مندااڵن و الوانی کورد لە هەندەران / Kurdish
)Association for New Generation Abroad (KANGAدا دەستپێشخەر بووە ،کە رێکخراوێکی
نێونەتەوەییە و لە بواری پەروەردە ،خۆشگوزەرانی ،هونەر و سەرگەرمیدا خزمەت بە مندااڵن و
الوانی کورد دەکات.
لە  2005دا بەڕێوەبەری بەشی کوردی پڕۆژەی مێژووی زارەکی Oral History Belonging to
Londonبوو کە تیایدا چاوپێکەوتنی لەگەڵ  9کەسایەتی کوردا کرد ،کە جێپەنجەیان بەسەر
خزمەتکردنی لەندەنەوە دیار بوو .پڕۆژە گەورەکە  15کۆمیوونتی غەیرە ئینگلیزی لەخۆگرتبوو ،بۆ
ماوەی  6مانگ لە مۆزەخانەی بەناوبانگی  Museum of Londonدا پیشاندرا و خەاڵتی مەزنیشی
بەدەست هێنا.
ئەندامی دەستەی کارای ئەنفال و هەڵەبجە یە کە لە  2008 / 3 / 16دا زۆر سەرکووتوانە
کۆنفرانسی بە قانوون ناساندنی ئەنفال و هەڵەبجە وەک جەنەساید لە کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا لە
لەندەن رێکخست .
دوو سووڕ لێپرسراوی کۆمیتە و ،سووڕێکیش جێگری کۆمیتەی رێکخستنەکانی ی ،ن ،ک بووە لە
بریتانیادا.
ئێستا لە لەندەن دەژی و لە چاالکییە کۆمەاڵیەتی و چارەتیەکاندا و لە بەڕێوەبردنی سەنتەر و
خوێندگا کوردیەکاندا بەردەوامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
قوربانیی کیمیاوی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1191 :

عەدنان عومەر ئەمین پیرداود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071891581
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1192 :

عەدنان عەبدوڵاڵ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691561
لە دایک بووی1978/1/1 :
ساڵی  2006بڕوانامەی ماستەری بەدەستهیناوە لە یاسای گشتی
ساڵی  2011بڕوانامەی دکتۆرای لە یاسای گشتی بەدەستهێناوە
سەرۆکی ئەنستیتویتی دیراساتی دبلۆماسی یە
ئێستا مامۆستای زانکۆییە لە بەشی یاسا لە کۆلێژی یاسا وڕامیاری
سەرنووسەری گۆڤاری (دبلۆماسیەت)ـە کەوا بە زمانەکانی کوردی
وعربی وئینگلیزی دەردەچێت
ئەم کتێبانەی خوارەوەی بەچاپ گەیاندووە:
1الدبلوماسیة الوقائیة في القانون الدولي المعاصر.2نظرية البنا و المتکامل للقانون.3نظام االمن الجماعي ودوره في العالقات الدولیة.4الدبلوماسیة واهم التحديات التي تواجهها.5تاريخ تطور الدبلوماسیة.6بنەماکانی سیستەمە سیاسیەکان.7اتفاقیتا فیینا للعالقات الدبلوماسیة والعالقات القنصلیة.8دور الدبلوماسیة المعاصرة في تعزيز العالقة بین القانونین :الدوليالعام والدستوري.
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (emadسەبارەت بە
(د .عدنان عەبدوڵاڵ رشید) لە10:07:26 2013-11-21 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1193 :

عەدنان موفتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112133621309
ساڵی  1949لەبنەماڵەییەکی ئاینیی و تێکۆشەری دیاری شاری هەولێر
لەدایکبووه.
خاوەنی بروانامەی بکالۆریۆسە لە ژمێریاری.
سالی  1971لەئەمنی عاممەی بەغدا زیندانی کراوەو چەندین جاریش
لەسەر چاالکی سیاسی لەالیەن واڵتانی دراوسێ گیراوە.
سالی  1963پەیوەندی کردووە بەریکخستنەکانی پارتی دیموکرای
کوردستان و لەسااڵنی  1974 – 1971لێپرسراوی قوتابیانی زانکۆی
موستەنسریە بووه.
ساڵی  1974بەهۆی تیکچوونی پەیوەندی نێوان شۆرش و رژێمی بەعس
پەیوەندی بەشۆڕش-وە کردووه ،هەر ئەو ساڵە بەشداری لەدامەزراندنی
دەزگای دارایی شۆڕشی ئەیلول کردووه.
لەپاش هەرەسهێنانی شۆرشی ئەیلول لەساڵی  1975راستەوخۆ
پەیوەندی بەدەستەی دامەزرێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کرد
کە لە  1975/6/1دامەزراو رۆلی بەرچاوی هەبووە.
ساڵی  1977 - 1975چۆتە سوریا و خەریکی کاری سیاسی و رێکخستن
بووە.
1978گەراوەتەوە کوردستان وەک پێشمەرگەیەک بەشداری لەشۆڕشی
نوێ کردووە.
یەکێک بووە لەئەندامانی دامەزرێنەری حزبی سۆسیالیستی کوردستان و
لە  1979/8/8بووە بەئەندامی سەرکرداییەتی حزبی سۆسیالیست و
رۆڵی بەرچاوی لەئاشتبوونەوەی گشتی و دامەزراندنی بەرەی
کوردستانی هەبووە.
1979 – 1992رۆڵی بەرچاوی لەبواری پەیوەندییەکانی دەرەوە لەگەڵ
هێزە سیاسی و عەربی و نێودەوڵەتییەکاندا هەبووەو لەپاریس و لەندەن و
واشنتۆن و دیمەشق و قاهیرەو سوید و چەند شارێکی تر،
بەشداری دەیان کۆروکۆنفرانسی نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی کردووە.
ساڵی  1995بۆتە ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
و لێپرسراوی مەڵبەندی ()3ی هەولێر.
لەزۆربەی کۆبوونەوەکانی بۆ چارەسەرکردنی شەری ناوخۆ بەشداربووەو
رۆڵی بەرچاوی هەبووەو فاکتەرێکی گرنگی ئاشتی و تەبایی بووە
لەکۆبوونەوەکانی تاران و لەندەن و دیمەشق،رۆڵی بەرچاویشی لە
ئیمزاکردنی رێککەوتننامەی ئەنقەرە هەبووە لە ساڵی .1996
سێ ساڵ نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە لە قاهیرەی
پایتەختی مسر و یەکێک بووە لەرێکخەرانی دیالۆگی کوردی و عەرەبی
کەساڵی  1998لەقاهیرە بەسترا.
دەیان وتاری لەرۆژنامەو گۆڤارەکان بەزمانی کوردی و عەرەبی
باڵوکردۆتەوە.
دوو کتێبی بەناوی (العالقات العربیە الکوردیە) و (حوار العربی الکوردی)
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باڵوکردۆتەوە.
ساڵی  1999لەحکومەتی هەرێمی کوردستان پۆستی وەزیری
شارەوانی وەرگرتووەو دواتریش بۆتە وەزیری دارایی و ئابووری و پاشان
بۆتە جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان.
لە کۆنگرەی دووەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان-دا دووبارە بە
ئەندامی سەرکردایەتی و پاشان بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی
هەڵبژێردراوە.
تا ئێستا ( )3جار لە مردن رزگاری بووە 1974 ،لە بۆردومانی شارۆچکەی
چۆمان ،لەرۆژی  1987/11/24لەناوچەی مەرگە بەدەستی موخابەراتی
رژێمی بەعس لەگەڵ ژمارەیەک لە هەڤاڵەکانی بەژەهری سالیۆم
ژەهرخوارد کران ،تێیدا  3کەس لە هەڤااڵنی شەهید بوون و ئەویش
بەمەبەستی چارەسەرکردن گوێزرایەوە بۆ لەندەن ،ساڵی 2004لەکارە
تیرۆریستییەکەی ()1ی شوباتی شاری هەولێر بەسەختی برینداربووە بۆ
ماوەی ( )4مانگ لەژێر چاودێری پزیشکی ماوەتەوە.
زمانەکانی کوردی و عەرەبی و تورکی و فارسی و ئینگلیزی و فەرەنسی
دەزانێت.
لە 4ی حوزەیرانی ساڵی  2005پاش خولی دووەمی هەڵبژاردنەکانی
کوردستان بە سەرۆکی پەڕڵەمانی کوردستان هەڵبژێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1194 :

عەدنان مەنسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010308434919005
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بەرپرسی نووسینگەی خانەقینی مادەی  140و جێگری سەرۆکی
ئەنجومەنی شارەوانی خانەقین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1195 :

عەزیز شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041108503325725
پاڵێوراوی کورد بۆ هەڵبژاردنی فینلەند لە 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1196 :

عەزیز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031034122239
سکرتێری حیزبی شیوعی ئێڕاقی و وەرگری خەاڵتی لینین.
لە  1924-03-31لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1197 :

عەزیز مەال حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002260929293732
کاندیدی لیستی بەرژەوەندی نەتەوەکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە مارتی .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1198 :

عەزیزێ زیۆ بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015043020420785189
بنەماڵەی بەدرخان لە ساڵی  1944بە فەرمانی دەسەاڵتدارانی ئەوکاتی
سۆڤیەت لە جۆرجیاوە راگوازراون بۆ کازاخستان .عەزیزێ زیۆ بەدرخان
سااڵنێکی زۆرە خۆی بەکاروباری کوردی کازاخستانەوە خەریک کردووە .لە
مۆسکۆ لەگەڵ رۆشنبیرانی کوردی وەکو نادرێ نادرۆڤ ،کنیازێ ئیبراهیم،
یورا نەبیێڤ ،محەممەدێ مەجید ،وەکیل موستەفایێڤ و..هتد ،بەشداری
لە چەندین کۆنفرانس و سەمینار لەبارەی کوردەوە کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو 2015-04-30 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1199 :

عەزیمە نەجمەدین حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201001102246063208
•شوێن و ساڵی لە دایک بون 1970 :چەمچەماڵ
•خانەی مامۆستایانی سلێمانی و کۆلێژی پەروەردە  -دەرونزانی تەواو
کردوە
•ساڵی  1999دامەزرێنەری سەنتەری ئازادی الوان لە چەمچەماڵ بوە
•ساڵی  2004 – 2000ئەندامی لقی کەرکوکی یەکێتی مامۆستایان بوە
و لێپرسراوی بەشی راگەیاندن هەمان لق بوە
•بەڕێوبەری قوتابخانەی فقێ قادری بنەڕەتی لە چەمچەماڵ
ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان لەسەر لیستی گۆڕان
سەرچاوە :ماڵپەڕی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1200 :

عەفان نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021156582191
شێخ عەفان کوڕی حاجی شێخ عوسمانی کوڕی شێخ حیسامەدین لە
ساڵی  1938لەگوندی باخەکون ی ناوچەی هەورامان لە دایک بووەو لە
بنەماڵەی شێخانی نەقشبەندی هەورامانە.
پێش لە دایک بوونی باوکی وەفات دەکات ،بۆیە هەر لە منداڵییەوە
لەالیەن شێخ عەلی حسامەدینی باپیریەوە سۆز و خۆشەویستیەکی
تایبەتی پێبەخشراوە و هەتا وەفاتی شێخ لەالی ئەو زاتە گەورەیە
پەروەردەکراوە.
لە کۆتایی چلەکانی سەدەی بیستەم خوێندنی سەرەتایی لە ناوچەی
هەورامان تەواو دەکات و دواتر بۆ خوێندنی ناوەندنی دەرواتە شاری
سلێمانی پاشان هەر لەوێ خانەی مامۆستایان تەواو دەکات.
لەساڵی  1961وەک مامۆستا لە گوندنی سوسەکان دادەمەزرێ و بەاڵم
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دوای جێگۆرکێکردن لە گوندی گۆڵب وەک مامۆستا دەست بەکاردەبێت.
هەر لە قۆناغەکانی خویندنی ناوەندیەوە خولیای کاری رێکخراوەیی
دەبێت و دەبێتە ئەندام لە یەکێتی گشتی قوتابیانی عێراق و لەبەر
لێهاتویی و چاالکی هەڵدەبژێرێت بۆ بەشداریکردن لە چەندین کۆنگرەدا.
هەر لە سەرەتای شۆرشی ئەیلولەوە پەیوەندنی بە شۆرشەوە دەکات و
وەک ئەندامێکی چاالک بەشدار بووە لە کاری رێکخراوەیی مامۆستایاندا.
لە ساڵی  1970متمانەی مامۆستایانی بەدەستهێناوە بۆ ئەوەی ببێتە
ئەندامی کۆنگرەی  3یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لە ناوپردان.
لە ساڵی  1971بوو بە بەرپرسی لیژنەکانی سەرژمێری کشتوکاڵی
ناوچەی شارەزوورو هەورامان.
لە ساڵی  1972جارێکی تر مامۆستایانی ناوچەکەی متمانەیان
پێبەخشیەوە کە ببێتەوە نوێنەریان لە کۆنگرەی  4یەکێتی مامۆستایانی
کوردستان لە هەولێرو هەر لە هەمان ساڵ وەک نوێنەرانی کۆنگرەی 4
بەشداریان کرد لە کۆنگرەی مامۆستایانی عێراق .لەبەر چاالکی و
خزمەتکردنی دانیشتوانی ناوچەکەی لە خەباتی کاری حزبی و کاری
پیشەیی و رێکخراوەیی مامۆستایانی ناوچەی هەورامان رۆڵی گرینگی
هەبووە و بەردەوام بووە تا نسکۆی .1974
لە دوای نسکۆ وەک چەندین خەباتگێڕ و دڵسۆزی نەتەوەکەمان
دووردەخرێتەوە بۆ خوارووی عێراق بۆ شاری رومیسە ،بۆ ماوەی  5ساڵ
دوردخرێتەوە لە خاکی کوردستان و هەتا ساڵی  1980دەگەریتەوە بۆ ناو
شاری سلێمانی و لەوێش جارێکی تر لە رێی فێرکردن و قوتابخانەوە
دەست دەکاتەوە بە خزمەتکردنی میلەتەکەی خۆی تا راپەرینە مەزنەکەی
بەهاری .1991
لەپاش راپەرینە مەزنەکەی بەهاری  1991رۆڵێکی بەرچاوی دەبێت لە
کاری حزبی و رێکخراوەیی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان و دەبێتە
نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان لە رێکخراوی لقی سلێمانی
یەکێتی مامۆستایانی کوردستان.
لە ساڵی  1992لە یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەبێتە
یەکێک لە  100کاندیدەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان و دواتر دەبێتە
ئەندام پەرلەمان لە یەکەمین پەرلەمانی کورستان و بۆ ماوەی  13ساڵ
وەک جێگری بەرپرسی لیژنەی پەروەردەو خویندنی بااڵ ،ئەمە بێجگە لە
ئەرکەکانی یەکێتی مامۆستایانی.
هەر لە هەمان ساڵدا  1992دەبێتە ئەندامی کۆنگرەی یەکگرتووی
مامۆستایانی کوردستان و دواتریش هەڵدەبژێدرێت بە ئەندامی مەکتەبی
سکرتاریەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان.
لە ساڵی  1993دەبێتە ئەندامی ناوچەی مامۆستایانی پارتی دیموکراتی
کوردستان.
لەدەسپێکی کارەساتی شەری نەگریسی ناوخۆ یەکێک بوو لەو 56
ئەندام پەرلەمانەی کە بۆ ماوەی  101رۆژ لە ناو باڵەخانەی پەرلەمانی
کوردستان پەناگیر بوون دژ بە شەری ناوخۆ ،وە لە چەندین لیژنەی
هیورکردنەوەی ئەو شەرە نەگریسەدا بەشداری کردوە.
لەپاش دروست بوونی دوو ئیدارەیی لە کوردستاندا دەبێتە سەرۆکی
یەکێتی مامۆستایانی کوردستان.
لە ساڵی  1995تا  1996لەسەر راسپاردەی مەسعود بارزانی کاروباری
وەزارەتی پەروەردە دەگرێتە ئەستۆو رۆڵێکی بەرچاوی دەبێت لە
بەرێوەچوونی ئەزموونەکانی بەکالوری سەرتاسەری کوردستان لە کاتی
دوو ئیدارەییدا.
رۆڵێکی بەرچاوی هەبوو لە یەکگرتنەوەی یەکێتی مامۆستایانی
کوردستان و کۆکردنەوەی هەموو مامۆستایانی کوردستان لەژێر ئەم
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یەکێیتیەدا و دواتریش وەک سەرۆک و جێگر رۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە
خزمەتکردنی مامۆستایانی کوردستان ،هەروەها رۆڵێکی بەرچاوی هەبوو
لە بە ئەندام بوونی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لە رێکخراوی
مامۆستایان جیهاندا و بەشداری چەندین کۆنگرەی مامۆستایانی کردوە
لە ناوەو دەرەوەی کوردستان.
لە دوای خۆی  3کورو  3کچ بەجیهشتووە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەد شوان عەفان
نەقشبەندی) سەبارەت بە (عەفان نەقشبەندی) لە2011-12-30 :
14:52:15
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1201 :

عەال جبۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021909482725607
فەرمانداری گشتی بەرەی کورد – جەبهەت ئەکئەکراد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1202 :

عەالئەدین سەجادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215131308719
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عەالئەدین نەجمەدین عیسامەدین ساڵی  1907لەدایک بووە .سێ ساڵ
لەرواندوز و باڵەک بەسوختەیی خوێندویەتی و بۆ تەواو کردنی خوێندنی
ئایینی ساڵی  1923هاتۆتە سلێمانی و لەمزگەوتی حاجی مەال
رەسوڵی دێلێژە بووە بەفەقێ.
ساڵی  1938ئیجازەی مەالیەتی لە شێخ بابە عەلی تەکێ وەرگرتووەو
پاشان لە مزگەوتێکی شاری بەغدا بە پێش نوێژ دامەزراوە.
لە گۆڤاری (گەالوێژ)دا تاساڵی  1949شەخسی دووەمی گۆڤارەکە بووەو
لەیانەی (سەرکەوتن)یشدا رۆڵێکی گەورەی گێڕاوە.
لە 14ی تەمموزی ساڵی 1958تا ساڵی  1974لە کۆلیژی ئادابی زانکۆی
بەغدا مامۆستای ئەدەب و مێژووی ئەدەبی کوردی بووە.
ساڵی  1972بووە بە ئەندامی کارای کۆڕی زانیاری کورد .ساڵی  1974کرا
بە ئەمینداری گشتی ئەوقافی ناوچەی (ئۆتۆنۆمی) و سێ ساڵ لەو
پۆستەدا مایەوە.
پاشان خانەنشین کرا و رۆژی 13ی کانونی یەکەمی ساڵی  1984لە
بەغدا کۆچی دوایی کردو لە گۆڕستانی شێخ عەبدولقادری گەیالنی
بەخاک سپێردرا.
مامۆستا عەالئەدین سەجادی جگە لە کتێبی (رشتەی مرواری) و
(مێژووی ئەدەبی کوردی) نزیکەی هەشت کتێبی تریشی بەچاپ
گەیاندووە و لەپاش خۆی سێ کتێبی دەست نووسیشی بۆ بەجێ
هێشتووین.
یەکێک لە بەرهەمە گرنگەکانی ئەم مامۆستا چاالکە گۆڤاری (نزار)ە کەبە
یەکەمین گۆڤاری سیاسی کوردی لە قەڵەم ئەدرێ و خۆی خاوەن ئیمتیاز
و سەرنووسەری بوو .گۆڤاری نزار هەفتەنامەیەکی کوردی -عەرەبی بوو
لە مانگی ئازاری  1948ەوە تا مانگی شوباتی ساڵی  1949بیست و دوو
ژمارەی لێ دەرچوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
ئایینی
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1203 :

عەلی ئاغای عوزێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122915191292761
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عەلی ئاغای کوڕی حاجی ئەحمەد ئاغای کوڕی تەها ئاغای کوڕی
فەتحواڵ ئاغای عوزێری یە ،لە تیرەی مەالشەرەفیە سەربە ناوچەی
باڵەکایەتی لە ساڵی  1910لە قەاڵی هەولێر لە دایک بووە.
خوێندنی (روشیدیەی) لە ساڵی  1918بە زمانی تورکی لە قەاڵت تەواو
کردووە کە تاکە قوتابخانەبووە لەو سەردەمی واتە لە سەردەمی
حوکمرانی عوسمانی دا.
لە سالی  1938لە گەرەکی خانەقا کە لە سەرەتا عوزێریەکان لێ
نیشتەجێدەبن خانویەکی لەسەر ێانتایەکی زۆر گەورە نزیکەی حەڤدە
هەزار مەتر دروست کردووە خێزانی ێێک هێناوە کە کچی عەبۆ ئاغای
عوزێری بووە سێ کوڕ و دو کچی دەبێ بەناوی سامی ئاغا و تەلعەت
ئاغا و دکتۆر جەودەت ئاغا ،نەسرین خان و شیرین خان
خاوەن دیوەخانێکی گەورەی شاری هەولێر دەبێت کە زۆربەی بیاو ماقواڵو
گەورە ێیاوانی ئەو سەردەم لە کاتی هاتنیان بۆ هەولێر سەردانیان دەکرد.
باشان خەریکی کاری کشتوکاڵی بووە لەو گوندانەی کە سەر بە
بنەماڵەی عوزێری بوونە وەک سمایالوە ،سێبیران ،قەراتگە ،گردەشێر،
گەزنە ،هتد.
لە سالی  1941رەشید عالی گەیالنی سەردانی شاری هەولێر دەکات
بۆ باڵێشتی کردن لە بزوتنەوەکەی کۆبونەوەیەک لەگەڵ عەلی ئاغاو
زمارەیەک لە بیاوماقواڵنی هەولێر ساز دەکات .باشان عەلی ئاغا و
هەڤااڵنی لە بیاوانی ناوداری ئەو سەردەم بۆ باڵێشتی کردن و بیرۆزبایی
کردن لە بزوتنەوەکەی سەردانی بەغدا دەکەن دوای ئەوەی کە
بزوتنەوەی رەشید عالی گەیالنی سەرکەوتن بەدەست ناهێنێ عەلی
ئاغا و هەڤااڵنی دەستگیر دەکرێن و تەرحیل دەکرێن بۆ بەندیخانەی فاو لە
باشوری عیراق بۆماوەی ێتر لە (دوو ساڵ ).
لە سالی  1944لەگەڵ بنەمالەی مەالفەندی لەسەر چەند کێشەیەکی
کۆمەاڵیەتی توشی ناکۆکی دەبن کە شاری هەولیری بێ نیگەران دەبێ
کە بیاو ماقواڵنی شاری هەولێر زۆر هەوڵدەدەن بۆ دامرگانەوەی ئەم ئاگرە
لەوانە شێخ مستەفای نەقشبەندی بەاڵم سەرکەوتن بەدەست ناهێنن
باشان بە داواکاری (بارزانی نەمر) بانگهێشتی ماڵی سالح میران دەکرێن
لەسەر دەستی ئەو سولح دەکەن و دەبنەوە دۆست و برای یەکتر.
لە ساڵی  1947بۆ بەرڕەوەندی کورد و شاری هەولێر بە داواکاری (عبد
االلە) وەسی خاڵی مەلیک فەیسەڵی مەلیکی عیراق ،عەلی ئاغا بوو بە
ئەندامی بەرلەمان ی عیراقی لە سەر لیستی حزبی االتحاد دستوری
کە ئەوکات دو حزب هەبون لە بەرلەمان.
1حزبی (االتحاد دستوری) بە سەرۆکایەتی نوری سەعید.2حزبی (االمە) بە سەرۆکایەتی سالح جەبر.عەلی ئاغای عوزێری و عزەدین مەالفەندی لەسەر هەولێر و خدری
باشای دزەیی لەسەر مەخمور و سدیق میران لەسەر خۆشناوەتی و
فەتاح ئاغای هەرکی لەسەر ناوچەی رەواندز هەڵبڕێردران.
عەلی ئاغا لە بێنج خولی ێەرلەمانی لەسەر هەولێر هەڵدەبڕێردرێت لە
خولی دوازدەهەم تا شانزەهەمین خولی هەلبڕێردراو.
لەو وتانەی کە خۆی باسی دەکرد کە لەسەردەمی حوکمرانی
مەلەکیەت دا
زۆر بەرە بە کورد دەدرا بەڵگەش بۆ ئەمە:
لەساڵی  1953وەک نوێنەرانی کورد لە بەرلەمانی عیراقی (عەلی ئاغا،
تۆفیق وەهبی ،عەلی کەمال ،مەحمود بابان ،عبدالوهاب مەرجان)
سەردانی جمهوریەتی تورکیایان کردووە لەوێ لەالیەن حکومەت و
بەرلەمانی تورکی ێێشوازیان لێ کراوە کە (جەالل بایەر) سەرۆک کۆمار و
(عدنان مەندەلس) سەرۆک وەزیران بووە لەو سەردەمە دا کە (حلفی
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بەغدا)یان ێێکهێنا،لەوێ (عدنان مەندەلس)ی سەرۆک وەزیران
دەمانچەیەکی بەدیاری بێشکەش بە عەلی ئاغای کرد کە لەسەر
دەمانچەکە ناوی خۆی حفر کراوە وە هەروەها بەربرسە کوردەکانی
تورکیا خۆشحالی خۆیان دەڕبری بوو کە وەک نائیبەکی عیراقی کورد
سەردانی تورکیای کردوە لەوانە وەزیری تەندروستی ئەوکات بەناوی
(یوسف عەزیز ئۆغلی) بە عەلی ئاغای ووتوة سیادەتی نائیب ئەگەر
شتێ بۆ کورد بکرێ ئێمە بەتەمای کوردی عیراقین وە ئەمرۆ ووتەکەی
هاتە دی.
لە سالی  1957سەردانی مەملەکەتی هاشمی ئوردنیان کردووە کە لە
الیەن حکومەتی مەلەکی ئوردنی ێێشوازی کراون سەردانی بەرلەمانیان
کردووە،لە ڤیستڤاڵکدا جەاللەتی مەلیکیان بینیووە کە وەفدەکە ێێکهاتبوو
لە (عەلی ئاغای عوزێری ،حەسەن بەگی جاف ،سدبق میران ،خەلیل
کنە) کە اتحادیی هاشمی دروستکرا بەاڵم زۆری نەخایاند.
وەک هەموو کوردێک ،دلسۆزی رێبازی بیرۆزی بارزانی بووە کە یارمەتی
زۆری داون لە سەردەمی حوکمڕانی مەلەکیەت دا بەتایبەتی بۆ دابین
کردنی ئازووقە بە ئاگاداری (شێخ نوری بارزانی و شێخ سادق بارزانی) بە
ئەرکی سەرشانی خۆی زانییوە بە دەقی ئەو بەڵگەنامەیە.
وەهەروەها لە سەردەمی شۆرشی یەیلولی مەزنیش دا.
لەدوای ڕوخانی رڕێمی مەلەکی لە عیراق لە  14گەالوێڕی  1958علی
ئاغا کوتای بە کاری سیاسی ئاشکرای خۆی هێنا.
لە ساڵی  1964کە مفاوەزاتی نێوان حکومەتی مەرکەزی و شۆرش بووە
بنەماڵەی بارزانی سەردانی ماڵی عەلی ئاغایان کردووە کە لەوێ دکتۆر
عوسمانی اغا برای عەلی ئاغا چارەسەری نەخۆشەکانیانی کردووە.
لە ساڵیی  1967لەالیان قائدی فرقەی هەولێر کەخەلکی تەلەعفەر بوو
زۆر داوای لێدەکات کە ببـي بە فورسان (جاش) ێیاوانی خۆی ناونوس بکا
بەاڵم قەبووڵی نەکرد وە چەند جارێکی تریش داوای لێکرابوو بەاڵم هەردم
دەیوت (من دوڕمنایەتی میلەتی خۆم ناکەم).
بەر لە ڕابەڕینە مەزنەکەی بەهاری کوردستان لە سەردەمي رزيمي
بەعسي لەناوجو کاتێ خیزاني (بارزاني نةمر) دایکی بەڕێزان (شیخ
لوقمان و شیخ سابر و شیخ عبید هللا بارزانی) کۆچی دوای کرد عەلی
ئاغای عوزێری لە گۆرستانی تایبەت بە بنەماڵەی عوزێری لة هةولیر
رێورەسمی بەخاک سێاردنی بەرێوە برد.
لە سەردمی بەدرەدین عەلی بارێزگاری هەولێر بوو ئیوارەیەک عەلی
ئاغایان بە زۆری برد بۆ بەغدا لەوێ لە بەندیخانەیەکی ئینفیرادیان داناوە تا
بەیانی کە بە وتەی خۆی تەنانەت جێگای نوستنیشی تێدا نەدەبووەوە بە
تۆمەتی ئەوەی بنەماڵەی بارزانی هاتوو چۆی ماڵی دەکەن و لەوێ
نەخۆشەکانیان چارەسەر دەکرێن.
برازای عەلی ئاغا بە ناوی (محەمەدی قادر ئاغا) بەدەستی حزبی
بەعسی لەناوچوو بە ئەشکەنجەی لەکارەبادان شەهید دەکرێ کە دەڵێن
لەسەر دەموچاوی جێگایی ئوتوو مابوو.
لە ڕەمەزانی  1995لەالیەن چەند چەکدارێکی نەناسراو سەرەڕای مااڵ
تااڵن کردنی و بردنی هەموو ئەو بارەو زێڕ و ئەو شتە بەنرخانەی کە
هەبوون و تێکدانی کەل و بەل و دڕاندنی بەڵگە نامەو ئەوراقی تایبەت
بەخۆی هەر بەوەندە ناوەستن حەربەیەکی لە دەستی دەدەن لە
تەمەنی (هەشتاوحەوت) ساڵیدا تا مردنی ئاسەواری لەسەردەستی
مابووەوە وە بووە هۆی مردنی.
زۆرلە بەرێرسە ناودارەکانی کورد سەردانیان کردووە ،بەیوەندی
کۆمەاڵیەتی زۆر بە هێزی هەبووە دۆست و برادەری لە هەموو شارەکانی
کوردستان و عیراق هەبووە.
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باش رابەڕینیش کە بەتەمەن دا چوو بوو ،زۆر لە دۆست و کەسایەتیە
ناودارە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان سەردانیان دەکرد ،لەوانە بەڕێز (عزيز
محەمەد) سیاسةتمەداري ناوداري کورد کە بە بەردەوام سەرداني
ديواني دەکرد و (جەالل تالەبانی) سەرۆکی ئێستای کۆماری عێراقی
فدراڵ،بەرێر کۆسرەت رەسول سةروک وزيراني ئةوکات و جەندین
کەسایتی و الیەن و نوێنەرایەتیەکان.
دواجار کوردستان بەگشتی و هەولێر بە تایبەت کەیسایەتیەکی تری
لەدەست داو بەداخ و پەژاریەکی زۆرەوە لە  1998/12/29کۆچی دوایی
کرد کە رێورەسمی بەخاک سێاردنی بە ئامادەبونی چەندین حزب و
الیەنی سیاسی و حکومی بەرێوە چوو لە گۆرستانی تایبەت بە بنەماڵەی
عوزێری لە هەولێر بەخاک سێێردرا ،بەم شێوەیە خولێخۆشبوو چووە
کارواني نەمران لە یادگاری دلسۆزانی هەزاران سالو لە گیانی.
سەرچاوە :ئەحمەد جەودەت عەلی ئاغا عوزێری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
ناسراو
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1204 :

عەلی ئۆرجین
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221713374834
یەکێکە لە سەرکردەکانی پکک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1205 :

عەلی ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112810141010919
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری پارتی ئازادیی کوردستان و یەکێتی
شۆڕشگێرانی گەلی کوردستانی پێشوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1206 :

عەلی ئەمین دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151516261663
لە دایکبووی گەرەکی کورانی هەولێرە لە سالی .1973
دەرچوی کۆلێژی پەروەردە ،بە شی کیمیایه ،لە زانکۆی سەاڵحەدین ،هەولێر.
لە سالی  1998لە ئەڵمانیا دەستی بە خوێندن کردەوەو دوبارە بەکالۆریۆس و ماستەری لە زانکۆی
الیپزیگ لە بە شی کیمیا لە سالی  2003وەرگرتووە .
لە ساڵی  2007 – 2003لە زانکۆی بۆخم – ئەڵمانیا نامەی دکتۆرای لە هەمان بواردا بە دەست
هێناوە.
لەسالی  2007 - 2004نوێنەری خوێندکارە بیانیەکانی زانکۆی بۆخۆم ،بەشی کیمیا بووە.
ئەندام بووە لەgraduate school of chemistry and biochemistry.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1207 :

عەلی بەهرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011922595075006
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1208 :

عەلی تۆفیق هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060223312078367
لە ساڵی  1943لە شاری هەڵەبجە لەدایک بووە ،لە دواناوەندی
سلێمانی وەرگیراوەو لە ساڵی 1963قۆناغەکانی خوێندنی
بەسەرکەوتووی تەواودەکات و لەهەمان ساڵدا پەیوەندی بە شۆڕشی
ئەیلولەوە دەکات و دەبێتە پێشمەرگە .ساڵی  1964دەبێتە بەرپرسی
ئیداری و دارایی لق سەربە بە تالیۆنی  7لە نەورۆڵی و ساڵی 1966
برینداردەبێت ،دوای  11ی ئازاری  1970و رێککەوتن نامەی شۆڕش و
میری خوالێخۆش بوو دەبێتە سەرۆکی شارەوانی بیارە .دوای
هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتنامەکە و هەڵگیرساندنەوەی شەڕ ناوبراو لە
چەندین میحوەرەوە بەشداری چەندین شەڕی قارەمانانە دەکات لەوانە
ناوچەکانی زمناکۆ حاجی ئۆمەران و شەمێران و شاخی حەسەن بەگ و
زۆر شوێنی تری کوردستان ،لە نسکۆیی ساڵی  1975لەگەڵ
خانەوادەکەی ئاوارەیی ئێران دەبێت و لەمانگی  10ی ساڵی 1975
بڕیاری گەڕانەوەدەدات و رەوانەی خواروی عێراق دەکرێت و ساڵی 1979
وەک فەرمانبەری شارەوانی رەوانەی چەمچەماڵ دەکرێتەوە و دواتر بۆ
شاری سلێمانی دەگەڕێتەوە ،بەهۆیی دروستکردنەوەی پەیوەندی بە
رێکخستنەکانی ناوشارەوە لە الیەن رژێمەوە لە نێوماڵەکەی خۆیی
هەوڵی تیرۆرکردن دەدرێت و لەو هێرشە بەبرینداری رزگاری دەبێ .
ساڵی  1987لە هەڵەبجە لەگەڵ خێزانەکەی روو لە ئێران دەکات و
پەیوەندی دەکاتەوە بە هێزی پێشمەرگە و لەسەر بڕیاری بارزانی دەبێتەوە
بە سەرۆکی رێکخراوی ئاوارەکان و دواتر وەک نوێنەری پارتی لە لیژنەی
بەرەیی کوردستانی ،دوای راپەڕین لە ساڵی  1991وەک نوێنەری پارتی
لە لیژنەی بەرەیی کوردستانی لەیەکێک لەمیحوەرەکانی شارەزور کاری
پێدەسپێردرێت و دواتر وەک کارگێری لیژنەی ناوچەی چوارتا دەست
بەکاردەبێت و پاشان وەک بەرپرسی لیژنەی ناوچە رانیە و دواتر کارگێڕی
لقی  11و بەرپرسی رێکخستن لەو لقە .لەگەڵ دەست پێکردنی شەڕی
ناوخۆ دەبێتە ئەندامی قیادەی مەیدانی کەرکوک سلێمانی و
سەرپەرشتی چەندین دەزگای رٶشنبیری و سیاسی و ئیداری لەو
سەردەمەدا کردووە .لەساڵی  1996بە پێی بڕیارێکی مەکتەبی سیاسی
پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێتە بەرپرسی ئیدارەی گشتی مەکتەبی
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سیاسی لەو پۆستەشدا ماوەی  5ساڵ بەردەوامی دەبێ .لە کۆنگرەی
 12ی پارتی سەرپەرشتی کۆمۆسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان لە ناچە
جیاوازەکان دەکات .ساڵی  2011دەبێتە ئەندامی پەرلەمان و سوێندی
یاسایی دەخوات .ساڵی  2005بەشاندێکی فەرمی پەرلەمانی
کوردستان روو لە ئەوروپادەکات .لەدوای خانەنشینیەوە لەگەڵ چەند
هاوڕێکی پەرلەمانتاری کار لەسەر دروست کردنی یەکیەتی
پەرلەمانتارانی کوردستان دەکات و ماوەک وەک سەرۆک و دواتر جێگری
سەرۆکی ئەو یەکیەتیەو دواتر ئەندامی دەسەی بااڵ لە یەکیەتیەکە
بەردەوامی دەبێت تا لە  30.03.2013لە شاری ئەنکەرە کۆچی دوایی
دەکات بەهۆیی بەخۆشی دلەوە کە پێشر نەشتەرگەری بۆ دەکرێت.
بەرهەمەکانی بەچاپ گەیشتووی
کتێبی بیرەوەریەکان و ژیانی پەرلەمانتاریم ....کتێبی کارو چاالکیەکانی
سااڵنەی یەکیەتی پەرلەمانتارانی کوردستان ...کتێبی هەلەبجەو
پەرلەمان ...کتێبی درەختی بنەماڵەی حاجی رەحمان ...کتێبی جینۆساید
و تاوانەکانی عێراق دژ بە گەلی کوردستان ...کتێبی پێشنیارەکان بۆ
پێشهاتەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی هەورامی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1209 :

عەلی جەوشەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060108404360140
چاالکی کلتووری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1210 :

عەلی حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008171447204714
بەرپرسی لقی 10ی پارتی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1211 :

عەلی حەمە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010320013374610
لەدایکبووی ساڵی  1984شارۆچکەی دەربەندیخانە ،بەشی کوردیی
کۆلێژی ئەدەبیاتی زانکۆی سەاڵحەدینی تەواو کردووە ،یەکێکە لە
دامەزرێنەرانی هەفتەنامەی رووداو لە ساڵی  ،2008چەندین ساڵ وەک
رۆژنامەنوسی ئابووری کاریکردووەو لەم دوایشدا وەک شارەزایەکی
ئابووری دەرکەوت ،لە ساڵی  2011بووەتە رێکخەری ژووری لێکۆڵینەوەی
ئابووریی بزووتنەوەی گۆڕان و بۆ ماوەیەکیش بەرنامەی زمانی ژمارەکانی
لە کەناڵی وە لە ساڵی  2012لەگەڵ دروستبوونی جڤاتی نیشتیمانی
بزووتنەوەی گۆڕان بووە ئەندامی ئەو جڤاتە کە کەی ئێن ئێن
پێشکەشکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لڤین 2013-10-02 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1212 :

عەلی حەمەد خدر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071891582
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1213 :

عەلی خوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012002294063902
عەلی خوسرەوی یەکێک لە کادرە هەڵسوڕاوەکانی کۆماری کوردستان
بووە و لە ئەندامانی گەنجی کۆمەڵەی ژ.ک .و دواتر لە حیزبی دێمۆکڕاتی
کوردستان و کۆمار دا ،بەرپرسیارەتی جۆر بە جۆری هەبووە .وەک
سەدری یەکەتی جەوانانی دێمۆکڕاتی کوردستان ،بەڕێوەبەری داخڵی
چاپخانەی کوردستان ،پشکنی فەرهەنگی کوردستان و بەرپرسی رادیۆی
مەهاباد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وێنەی کۆماری کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی الوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
ناسراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1214 :

عەلی خۆدرەومیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510076
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 3ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1215 :

عەلی دلێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020613310964146
لە دایک بوووی ساڵی  1968لە شارۆچکەی نۆتشە لە هەورامانی
رۆژهەاڵت لە کوردستانی ئێران.نووسەری کتێبی بەیاننامەی مافی مرۆڤ
و ژیان و خەباتی گیڤارا ،رۆژنامەنووس و چاالکی بواری مافی مرۆڤ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1216 :
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عەلی دۆڵەمەڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101110194562285
لە ساڵی  1979لە پەناهەندەیی لە ئێران لەدایک بووە.بەرێوەبردن و ئابووری لە  2001لە زانکۆی سەاڵحەددین تەواو
کۆلێژیِ
کردووە ،ماستەرو دکتۆرای لە زانکۆی سۆربۆن لە پاریس لە ساڵی 2011
تەواو کردووە.
فەرەنسا.
جێگری نوێنەری حکومەتی هەرێمە لەِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1217 :

عەلی دەروێش محەمەد عەلی  -عەلیە درێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911102221552532
ساڵی  1907لەبۆسکین لەدایک بووە ،لەتەمەنی منداڵیدا دایک و باوکی
کۆچی دواییان کردووەو ،بەشوانی یەوە خەریک بووە ،پاشان لەڕێ ی
مامەئاغای خاڵیەوە هاتۆتە رانیە و ژیانی خێزانی پێکەوە ناوە ،هەرچەندە
دژواری ژیان بواری چونە بەر خوێندنی بۆ نەڕەخساندووە ،بەاڵم پیاوێکی
ژیرو هۆشیار بووەو یەکێک بووە لەڕۆشنبیرەکانی سەردەمی خۆی،
مرۆڤێکی خاوەن بەزەیی بووە لەئاست هەژارانداو بەهەموو توانایەوە
هاوکاری کردوون ،لەڕۆژگاری سەخت و ناخۆشەکان ئەم دەڤەرەدا
هەردەم لە هەوڵی یارمەتی دان و دەستگیرۆیی کەسانی
دەوروبەریدابووە .
هەر ئەمانەش بونەتە هۆی ئەوەی وەک ناوێکی هەرە دیاری نێو خەڵک
دەربکەوێت و ،لەکاتی هاتنەپێشی کێشەو گرفتە کۆمەاڵیەتیەکاندا هانای
بۆ ببەن .
ئەو هەمیشە بەدوای چارەسەرکردنی کێشەکانی کۆمەڵگەدا وێڵ بووەو،
لەپێناو ئاشتەوایی نێوان دووکەس یاخود دووالیەن ئامادەبووە دەیان
کیلۆمەتر رێگە بەپێ ببڕێت ،هەر وەک چۆن لەو کاتانەدا کەئۆتۆمبێل
لەناوچەکەدا زۆر کەم بووە ،چەندین جار لەرانیەوە بەپیادە چووە بۆ
سەنگەسەر و ژاراوە و قەاڵدزێ و ناوچەکانی دیکەی دەرەوەی رانیە !.
خاوەن کەسایەتیەکی بەهێز بووەو لەکاتی سوڵح و ئاشتەواییەکاندا هیچ
کەس و الیەنێک لەڕێنمایی و ئامۆژگایەکانی ئەو نکۆڵیان
نەکردووە.گەرچی داهاتی ژیانی تەنیا لەڕێ ی کەمێک کاری
کشتوکاڵیەوە بە دەستی دەکەوت ،بەاڵم هەردەم وەک کەسێکی
دەوڵەمەند دەبینرا ،هەر لێ قەوماوێک رووی تێ بکردایە ئەگەر
لەکەسانی تریش قەرزی بکردایە ،بەنائومێدی بەڕێ ی نەدەکرد
هەرچەندیش لەڕووی تەندروستیەوە کەسێکی لەش ساغ بووە ،بەاڵم
تەواوی منداڵکانی (جگە لەکچێک) هەر بە منداڵی کۆچی دواییان کردووە.
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بەدرێژایی 60ساڵ ناوبانگی چاکەو گەورەیی عەلیە درێژ بەهەموو
کوردستاندا باڵو ببۆوەو خەڵکی بێ پەنا لەگشت الیەکەوە روویان تێ
کردووە .
لەسەر تاپای تەمەنیدا مرۆڤێکی سا ف و دڵکراوە بووە جۆرێک لەگرانی
کەوتبووە کوردستانەوە (بەپڕشنگدارترین ساڵ لەژیانی عەلیە درێژدا ناو
زەرد دەکرێت ،چونکە لەوساڵەدا هەرچی سەروەت و سامانێک کەهەیبوو
بەخشیە هەژارو نەداران و تەنانەت قەرزداریش بوەوە)
مخابن ،دوای زیاتر لەنیو سەدە کاری بەرزو مرۆڤ دۆستانە ،دوای
خزمەتکردنێکی زۆر بەژیانی مرۆڤایەتی ،رۆژی ( )1982/4/24لەتەمەنی
( )75ساڵیدا بەهۆی نەخۆشیەوە لەرانیە کۆچی دوایی کرد .
سەرچاوە :ماڵپەڕی راپەڕین نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1218 :

عەلی زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201004211255364178
یەکێکە لەو کادیرە حزبییانەی لەسەرەتای هەشتاکانی سەدەی رابووردوو
لەیەکێتی سۆڤێت گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان و یەکێک بووە لە پێشمەرگە و
کادیرە ناسراوەکانی ناوچەکانی گەرمیان و دوای ئەنفال لەسەر
سنوورەکانی ئێران-عیراق ماوەتەوە و لەپاش راپەڕینیش وەک بەرپرسی
رێکخراوەی کەرکوکی حزب ماوەتەوە و تا ساڵی  1998کاریکردووە،
تائەوکاتەی کوردستان بەجێدێڵێت و دەچێتە ئەوروپا و دوایش دەگەڕێتەوە
کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1219 :

عەلی سام ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150222223617119439
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1220 :

عەلی سنجاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101920271610162
چاالکی سیاسی
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1221 :

عەلی سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052124243115
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ئەندامی مەکتەبی ناوەندی رێکخراوە پیشەییەکانی پارتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1222 :

عەلی عوسمان عەلی سپینداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071391541
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1223 :

عەلی عەبدوڵاڵ  -عەلی مەکتەبە
http://www.kurdipedia.org/?q=201007281634314578
لەدایکبووە و لە کۆتایی سااڵنی  1930لە چاپخانەی زاری کرمانجی
حوسێن حوزنی موکریانی ،کە ئەوسا لە رواندزبووە ،کاری کردووە.
کۆتایی ساڵی  1941دەستی بەکاری سیاسی کردووە و چۆتە نێو حزبی
شیوعی عێڕاقی و لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی خۆی چەند ژمارەیەک
باڵوکراوەی کوردستانیان دەرکردووە.
ساڵی  1943یەکەمین کتێبخانەی بە ناوی سەرکەوتن لە رواندز
دامەزراندووە و لەگەڵ چەندین دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەش عەرەبی
هەماهەنگی دەبێ و گۆڤار و رۆژنامەکانی ئەوکات دەگەینێتە ناوچەی
رواندز .
عەلی مەکتەبە رۆڵێکی بەرچاوی لە بزاڤی رۆشنبیری و سیاسی رواندز
هەبووە و ماڵ و کتێبخانەو شوێنی کارکردنی ببووە جێگای گردبوونەوەی
رۆشنبیران و بەستنی کۆبوونەوەی سیاسی.
رۆژی  2010-07-26کۆچی دوایی کرد.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1224 :

عەلی عەلی هالو سندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191525
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1225 :

عەلی عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009230932529596
بەڕێوەبەری پەیمانگەی پێگەیاندنی کادیرانی پارتی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1226 :

عەلی قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008260959544913
سەرۆکی پێشووی دەستەی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان کە
سەر بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو ،پاشان چووە ناو پارتی
دیموکراتی کوردستانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1227 :

عەلی قازی محەمەد  -کوڕی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031611342328
کوڕی پێشەوا قازی محەمەدە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1228 :
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عەلی گیرای
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402221525120766
كاندیدای ژمارە  19لەسەر لیستی پارتی سەوز  -فینالند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1229 :

عەلی گەالوێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716431096
ساڵی  1922لەناوچەی بۆکان لەدایک بووە .ئەم
پیاوەناودارەلەباوکەوەبەهۆزی فەیزوڵاڵبەگی موکری و و
لەدایکەوەدەچێتەوەسەر بنەماڵەی ئەردەاڵن .باوکی دکتۆر عەلی گەالوێژ،
برایم سەاڵح فەرماندەی سوپالی کۆماری کوردستان بووە .عەلی گەالوێژ
بەهۆی ئەوەی کەباوکی لەتەورێز ئەفسەر بووەهەر لەمنداڵییەوەلەتەورێز
دەرسی خوێندووەو لەقوتابخانەی ناوەندی فێردەوسی ئەو شارەلەساڵی
 1940دیپلۆمی ناوەندی وەرگرتووە.
پاش ساڵی  1941کەدەوڵەتەسەرکەوتووەکانی شەڕی دووەمی جیهانی
ئێرانیان داگیر کرد باوکی عەلی گەالوێژ لەسوپای ئێران دێتەدەرەوەو
دەچێتەناو سوپای کۆماری کوردستانەوە .هەر لەبەر
ئەمەبەماڵەوەدەگەڕێتەوەبۆ کوردستان .لەکاتێکدا کەکۆمار دادەمەزرێ
دەوڵەتی کۆماری کوردستان لەمەهاباد نزیکەی  60کەس لەالوەکوردەکان
دەنێرێ بۆ شاری باکۆ لەکۆماری ئازەربایجان بۆ دەرس خوێندن کەیەکێک
لەو خوێندکارانەعەلی گەالوێژ بووە.
عەلی گەالوێژ بەر لەرۆیشتنی بۆ دەرس خوێندن لەدەرەوەی واڵت
رۆمانێکی نووسیبوو کەهەرگیز چاپ نەکرا و ئێستاش دەستنووسەکەی
نەماوە ،بەاڵم ئەو رۆمانەهەر بەسەرهاتی داهاتووی خۆی بوو .ناوی
رۆمانەکەش بارام و گوڵنار بوو.
کاتی گەیشتن بەکۆماری ئازەربایجان (باکۆ) بەدەستووری کۆماری
کوردستان عەلی گەالوێژ لەزانکۆی ئەفسەری ناونووسی دەکا تا پاش
دەرس تەواو کردن وەک ئەفسەرێکی پسپۆڕ و لەسوپای کوردستان دا
خزمەت بکا .بەاڵم کاتێ کەزل هێزەکان لەتاران فەرمانی رووخاندنی
کۆماری کوردستان دەدەن و قازی محەمەد و هەڤااڵنی لەدار دەدەن
عەلی گەالوێژ لەزانکۆی ئەفسەری دێتەدەرەوەو لەزانکۆی ئابووریی
رامیاری ناونووسی دەکا و دوای چەند ساڵ دەرەجەی دۆکتۆرای ئابووریی
سیاسی وەرگرت .ناو دۆکتۆرانامەکەی کەبەزمانەکانی رووسی و تورکی
چاپ کرا ئەوەبوو :پەیوەندی ئابووری کشتوکاڵی لەکوردستانی ئەمڕۆی
ئێران.
عەلی گەالوێژ پاش بەینێک دەبێتەمامۆستای زانکۆی باکۆ .و هور لەبواری
پسپۆری خۆیدا وانەدەڵێتەوەو دوایی دەبێتەئەندامی ئاکادیمی
زانستەکانی ئازەربایجان.
لەساڵی  1946کەدەگاتەباکۆ و دوای ماوەیەک گەورەهێزان کۆماری
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کوردستان دەڕوخێنن عەلی گەالوێژ لەگەڵ دکتۆر رەحیم قازی (برای
محەمەد حوسێن سەیفی قازی) رۆژنامەی کوردستان ئۆرگانی ناوەندی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەباکۆ دەردەکەن و بێژەری رادیۆ
حیزبیش دەبێت .دواتر دەچێتەنێو حیزبی توودەی ئێرانەوەو دەینێرن بۆ
واڵتی بولغارستان و لەوێ دەبێتەبێژەری رادیۆ پەیکی ئێران بەزمانەکانی
کوردی فارسی و تورکی.
پاش شۆڕشی گەالنی ئێران لەساڵی  1978دێتەوەبۆ تاران و لەگەڵ
هاوڕێیانی لەحیزبی توودەی ئێران دا دەست دەکەنەوەبەتێکۆشانی
سیاسی .دکتۆر عەلی گەالوێژ لەحیزبی توودەدا ئەندامی کزمیتەی
ناوەندی و بەرپرسی هەرێکی کوردستان بووە .عەلی گەالوێژ کەوتەبەر
شەپۆلی ئیعدامی ناسراو بە 1988بەتاوانی خەباتی سیاسی و
لەزیندانی ئێوین لەتاران ئێعدام کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1230 :

عەلی مراد میرزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907231451561859
عەلی مراد میرزایی کوڕی کوێخا حەمە مراد میرزایی لە ئاوای بیزمیرئاوا "
ناوچەی دااڵهۆ " لەساڵی 1331ی هەتاوی لە نێو بنەماڵەیەکی
زەحمەتکێش هاتوتە دونیا .هەتا پۆلی شەشی سەرەتایی دەرسی
خوێندووە و بە هۆی گیروگرفتی ژیان دەستی لە خوێندن هەڵگرتووە.
هەروەها لە الیەن ئاموزش و پەروەرشەوە بوتە بە مامۆستای ئاوای لە
چەند گوند دەرسی وتووە ،زۆری حەز دەکرد کە خەڵک خوێندەوار بێت
بەتایبەت منداڵەکانی ئاوایی .بەهۆی شەڕی ماڵ وێرانکەری ئێران و
عیراق ناوبراو لە گەڵ هەزاران خەلکی ناوچەی داالهۆ ،سەرپێڵ زەهاو.
پاوه ،کرمانشاە ئاوارەی عیراق دەبێت لە ئۆردگای رۆمادییە
نیشتەجێکراوە.
هەروەها لە رۆمادییە پێوەندی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە
دەگرێت و چااڵکانە لە هەموو بوارێکەوە دەست بە کارو تێکۆشانی دەکات.
کەسێکی زۆر هەڵسوڕو چااڵک بووە لە هەموبوارێکەوە .کاک عەلی مرا
میرزایی لە ساڵی  1992بۆ جاری دووەم ئاوارە دەبێت و لە الیەن " نەتەوە
یەکگرتووەکان"ەوە بەرێ دەکرێتە بۆ واڵتی سوئێد و لەو واڵتە نیشتەجێ
دەبێت.
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خوالێخۆشبوو ئینسانێکی نیشتمانپەرو بوو ،خاک و نیشتمانەکەی خۆش
دەویست ،هیواو ئومێدێکی زۆری بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
هەبوو ،بۆ گەیشتن بە ئاواتەکانی نەتەوە ژێردەستەکەی هەر ئەوەش
ببووە هۆی ئەوە بە گەیشتنی بۆ سوئێد پێوەندی دەگرێت بە تەشکیالتی
حدکا و دەست دەکات بە کارو تێکۆشانی .بە هۆی چاالک بوونی دەبێتە
مشاوری کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری
یوتۆبۆری.
ڕۆژی  2009-7-19بە هۆی نەخۆشی شێرپەنجە کە ماوەی نزیک بە
ساڵێک بوو بەربەرەکانی لەگەڵ دەکرد ،لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی
شاری یۆتۆبۆری ماڵئاوایی لە بنەماڵە و خزم و کەسانی و هاوڕێ یانی
دەکات.
رۆژی هەینی رێکەوتی  2009-7-24کاتژمێری 11ی سەر لە بەیانی لە
گۆرستانی Kvibergبەخاک دەسپێردرێت .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێشمەرگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1231 :

عەلی معروف شەریف فتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392261
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1232 :

عەلی مەحمود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217225128823
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ساڵی  1963لە گوندی عەلی بەیانی سەر بە ناحیەی شوانی سەر بەپارێزگای کەرکووک لە دایک بووە ،بەهۆی ئەوەی باوکی پێشمەرگە بووە،
لەو کاتە لەو گوندە بوونە ،کە لە گوندی شەوگێڕی شێخ بزێنی
کەرکووکەوە بۆی هاتوون.
خوێندنی قۆناغی سەرەتایی لە قوتابخانەی هەڵمەتی سەرەتاییکوڕان لە شاری کەرکووک تەواو کردووە.
خوێندنی ناوەندی لە ئامەدەیی ئیمام قاسم تەواو کردووە.خوێندنی ئامادەیی لە ئامادەیی عەبدالمەلیکی کوڕی مەریوان(کوردستان) تەواو کردووە.
بەهۆی هەژارییەوە بەردەوام کاریکردووە ،پاکەت فرۆشی و پێالوبۆیەکردن و ماستفرۆشی و .....کردووە.
دەرچووی کۆلێژی زانستی -بەشی کیمیا -زانکۆی سەاڵحەددین-هەولێرە لە ساڵی  ،1985ساڵی  1984بەهۆی مانگرتنی قوتابیانەوە لە
زانکۆ فەسڵ کراوە.
بەشداری چاالکانەی خۆپیشاندانەکانی زانکۆی سەاڵحەدین وکەرکووکی کردووە لە ساڵی  ،1982وە مانگرتنی ساڵی  1984ی زانکۆی
سەاڵحەدین.
لە سەرەتای ساڵی  1979ەوە تێکەاڵو بە ژیانی سیاسی بووە و لەرێکخستنە نهێنییەکانی ینک ەوە دەستی پێکردووە ،تا ساڵی 1983
بەهۆی هەڵوێستی لەسەر شەڕی ناوخۆیی وازی هێناوە.
لە ساڵی  1985ەوە بووە بە پێشمەرگە لە رۆژهەاڵتی کوردستان وباشوور ،لە ئەنفالەکان لە ناوچەی کەرکووک ماوەتەوە.
بەشداری چاالکانەی راپەڕینی ساڵی 1991ی کردووە.لە ساڵی  1985ەوە نووسین دەنووسێت ،لە دوای راپەڕینەوەژمارەیەکی زۆر وتار و لێکۆڵینەوەو رێپۆرتاجی رۆژنامەنووسی باڵو
کردۆتەوە.
لە دوای راپەڕین بەشداری چاالکانەی دامەزراندنی کۆمەڵەیئاوارەکانی کوردستانی کردووە ،لە لیژنەی بااڵی ئەو رێکخراوە بووە،
نوێنەری ئاوارەکان بووە لە زۆر خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان لە شاری
هەولێر و دەوروبەری.
لە دوای راپەڕین بۆ بژێوی ژیان بەردەوام کاری کردووە ،هیچ کات لەسەرسیاسەت و نووسین نەژیاوە ،بە ناوی " مام رەنجەڕۆ "ئامادەکاری
بەرنامەی بەناوبانگی هەیاسە لە کوردستان چ باسە بوو لە شاری
هەولێر.
لە سەپتەمبەری  1994لە گەڵ کۆمەڵێک هاوڕێیدا رێکخراوی ئاوارە وئەنفالەکانیان دامەزراند ،گرنگترین کاری ئەم ر ِێکخراوە  4-14ی کردە
رۆژی ئەنفال ،چاالکترین رێکخراوی سەربەخۆی کوردی بوو لەوکات،
سکرتێری بوو تا کوردستانی بەجێ هێشت.
لە  1996ەوە کوردستانی بەجێ هێشتووە ،لە ساڵی  1997ەوە لەهۆڵەندا دەژێت.
لە  2002-1-6لەگەڵ کاک سەالم عەبدوڵاڵ یەکەم بانگەوازی راگەیاندنیکەمپینی هەڵەبجە و ئەنفالیان راگەیاند ،دواتر بوو بە ناوەندی چاک.
تاکو کۆنگرەی دووەمی ئەو ناوەندە ،سەرپەرشتیاری گشتی ناوەندەکەبووە ،لە کۆنگرەی دووەمەوە ئەندامی دەستەی بااڵیە ،چاالکانە بەشداری
کار و چاالکییەکانی کردووە لە  7ساڵی رابردوودا.
چاالکانە بەشداری دادگایی ئانراتی کردووە ،بەناوی چاک ەوە سکااڵیلەسەر وەفیق سامەڕائی و جەالل تاڵەبانی تۆمارکردووە.
ئەندامی ساندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.-ئەندامی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی جیهانە.
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ئەندامی بەشێکی زۆری کۆنگرە و کۆنفرانسە سیاسی وئەکادیمییەکان بووە کە لە کوردستان و هاندەران بەستراون بۆ پرسی
ژینۆساید و کەرکووک.
چەندین جار زیندانیکراوە.تا ئێستا چەند کتێبێکی بە چاپ گەیاندووە کە ئەمانەن :
1کورتە باسێکی هەمە الیەنە لەسەر زمان.2کەرکووک شاری قەاڵو ئاگرو خوێن.3کەرکوک لە نێوان حەزی خەڵکەکەی و خەونی ئایدۆلۆژیا.4چەند الپەڕەیەکی شاراوە لە مێژووی کۆمەڵکوژییەکان.5بازرگانی مەرگ.6کۆمۆنی پاریس.7کوردۆسایدهەروەها چەند پەرتووکێک دیکەی ئامادەیە بۆ چاپکردن.
سەرچاوە :نامەیەکی تایبەتیی کاک عەلی مەحمود محەمەد بۆ
کوردیپێدیا سەبارەت بە کارنامەی خۆی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
پێشمەرگەی دێرین

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1233 :

عەلی هەڵۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121111304278186
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1234 :

عەلی کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005201201564284
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1235 :

عەلی یگیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122312385819709
بەرێوەبەری گشتی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1236 :

عەلی حەمە شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053112403976545
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1237 :

عەلی گەالوێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150729120203124950
دکتۆر عەلی گەالوێژ ساڵی  1922لە ناوچەی بۆکان لە رۆژهەاڵتی
کوردستان لە دایک بووە .ئەم پیاوە ناودارە لە باوکەوە بە هۆزی
فەیزوڵاڵبەگی موکری و و لە دایکەوە دەچێتەوە سەر بنەماڵەی ئەردەاڵن.
باوکی دکتۆر عەلی گەالوێژ ،برایم سەالح فەرماندەی سوپالی کۆماری
کوردستان بووە .عەلی گەالوێژ بەهۆی ئەوەی کە باوکی لە تەورێز
ئەفسەر بووە هەر لە منداڵییەوە لە تەورێز دەرسی خوێندووە و لە
قوتابخانەی ناوەندی فێردەوسی ئەو شارە لە ساڵی  1940دیپلۆمی
ناوەندی وەرگرتووە .پاش ساڵی  1941کە دەوڵەتە سەرکەوتووەکانی
شەڕی دووەمی جیهانی ئێرانیان داگیر کرد باوکی عەلی گەالوێژ لە
سوپای ئێران دێتە دەرەوە و دەچێتە ناو سوپای کۆماری کوردستانەوە.
هەر لە بەر ئەمە بە ماڵەوە دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان .لە کاتێکدا کە کۆمار
دادەمەزرێ دەوڵەتی کۆماری کوردستان لە مهاباد نزیکەی  60کەس لە
الوە کوردەکان دەنێرێ بۆ شاری باکۆ لە کۆماری ئازەربایجان بۆ دەرس
خوێندن کە یەکێک لەو خوێندکارانە عەلی گەالوێژ بووە .عەلی گەالوێژ بەر
لە رۆیشتنی بۆ دەرس خوێندن لە دەرەوەی واڵت رۆمانێکی نووسیبوو کە
هەرگیز چاپ نەکرا و ئێستاش دەستنووسەکەی نەماوە ،بەاڵم ئەو رۆمانە
هەر بەسەرهاتی داهاتووی خۆی بوو .ناوی رۆمانەکەش (بارام و گوڵنار
بوو).
کاتی گەیشتن بە کۆماری ئازەربایجان (باکۆ) بە دەستووری کۆماری
کوردستان عەلی گەالوێژ لە زانکۆی ئەفسەری ناونووسی دەکا تا پاش
دەرس تەواو کردن وەک ئەفسەرێکی پسپۆڕ و لە سوپای کوردستان دا
خزمەت بکا .بەاڵم کاتێ کە زل هێزەکان لە تاران فەرمانی رووخاندنی
کۆماری کوردستان دەدەن و پێشەوا و هەڤااڵنی لە دار دەدەن عەلی
گەالوێژ لە زانکۆی ئەفسەری دێتە دەرەوە و لە زانکۆی ئابووریی رامیاری
ناونووسی دەکا و دوای چەند ساڵ دەرەجەی دکتۆرای ئابووریی سیاسی
وەرگرت.
ناو دکتۆرانامەکەی کە بە زمانەکانی رووسی و تورکی چاپ کرا ئەوە بوو:
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پەیوەندی ئابووری کشتوکاڵی لە کوردستانی ئەمڕۆی ئێران .عەلی
گەالوێژ پاش بەینێک دەبێتە مامۆستای زانکۆی باکۆ .و هور لە بواری
پسپۆری خۆیدا وانە دەڵێتەوە و دوایی دەبێتە ئەندامی ئاکادیمی
زانستەکانی ئازەربایجان.
لە ساڵی  1946کە دەگاتە باکۆ و دوای ماوەیەک گەورە هێزان کۆماری
کوردستان دەڕوخێنن عەلی گەالوێژ لەگەڵ دکتۆر رەحیم قازی (برای نەمر
محەممەد حوسێن سەیفی قازی) رۆژنامەی کوردستان ئۆرگانی ناوەندی
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە باکۆ دەردەکەن و بێژەری رادیۆ
حیزبیش دەبێت .دواتر دەچێتە نێو حیزبی توودەی ئێرانەوە و دەینێرن بۆ
واڵتی بولغارستان و لەوێ دەبێتە بێژەری رادیۆ پەیکی ئێران بە زمانەکانی
کوردی فارسی و تورکی.
پاش شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  1978دێتەوە بۆ تاران و لەگەڵ
لەگەڵ هاوڕێیانی لە حیزبی توودەی ئێران دا دەست دەکەنەوە بە
تێکۆشانی سیاسی .دکتۆر عەلی گەالوێژ لە حیزبی توودەدا ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی هەرێکمی کوردستان بووە .ئەم مەزنە
پیاوە کەوتە بەر شەپۆلی ئیعدامی ناسراو بە  1988بە تاوانی خەباتی
سیاسی و لە زیندانی ئێوین لە تاران ئیعدام کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1238 :

عەلی گەالوێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150729120202124949
دکتۆر عەلی گەالوێژ ساڵی  1922لە ناوچەی بۆکان لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە .ئەم
پیاوە ناودارە لە باوکەوە بە هۆزی فەیزوڵاڵبەگی موکری و و لە دایکەوە دەچێتەوە سەر بنەماڵەی
ئەردەاڵن .باوکی دکتۆر عەلی گەالوێژ ،برایم سەالح فەرماندەی سوپالی کۆماری کوردستان بووە.
عەلی گەالوێژ بەهۆی ئەوەی کە باوکی لە تەورێز ئەفسەر بووە هەر لە منداڵییەوە لە تەورێز
دەرسی خوێندووە و لە قوتابخانەی ناوەندی فێردەوسی ئەو شارە لە ساڵی  1940دیپلۆمی
ناوەندی وەرگرتووە .پاش ساڵی  1941کە دەوڵەتە سەرکەوتووەکانی شەڕی دووەمی جیهانی
ئێرانیان داگیر کرد باوکی عەلی گەالوێژ لە سوپای ئێران دێتە دەرەوە و دەچێتە ناو سوپای کۆماری
کوردستانەوە.
هەر لە بەر ئەمە بە ماڵەوە دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان .لە کاتێکدا کە کۆمار دادەمەزرێ دەوڵەتی
کۆماری کوردستان لە مهاباد نزیکەی  60کەس لە الوە کوردەکان دەنێرێ بۆ شاری باکۆ لە کۆماری
ئازەربایجان بۆ دەرس خوێندن کە یەکێک لەو خوێندکارانە عەلی گەالوێژ بووە .عەلی گەالوێژ بەر لە
رۆیشتنی بۆ دەرس خوێندن لە دەرەوەی واڵت رۆمانێکی نووسیبوو کە هەرگیز چاپ نەکرا و
ئێستاش دەستنووسەکەی نەماوە ،بەاڵم ئەو رۆمانە هەر بەسەرهاتی داهاتووی خۆی بوو .ناوی
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رۆمانەکەش (بارام و گوڵنار بوو).
کاتی گەیشتن بە کۆماری ئازەربایجان (باکۆ) بە دەستووری کۆماری کوردستان عەلی گەالوێژ لە
زانکۆی ئەفسەری ناونووسی دەکا تا پاش دەرس تەواو کردن وەک ئەفسەرێکی پسپۆڕ و لە
سوپای کوردستان دا خزمەت بکا .بەاڵم کاتێ کە زل هێزەکان لە تاران فەرمانی رووخاندنی کۆماری
کوردستان دەدەن و پێشەوا و هەڤااڵنی لە دار دەدەن عەلی گەالوێژ لە زانکۆی ئەفسەری دێتە
دەرەوە و لە زانکۆی ئابووریی رامیاری ناونووسی دەکا و دوای چەند ساڵ دەرەجەی دکتۆرای
ئابووریی سیاسی وەرگرت.
ناو دکتۆرانامەکەی کە بە زمانەکانی رووسی و تورکی چاپ کرا ئەوە بوو :پەیوەندی ئابووری
کشتوکاڵی لە کوردستانی ئەمڕۆی ئێران .عەلی گەالوێژ پاش بەینێک دەبێتە مامۆستای زانکۆی
باکۆ .و هور لە بواری پسپۆری خۆیدا وانە دەڵێتەوە و دوایی دەبێتە ئەندامی ئاکادیمی زانستەکانی
ئازەربایجان.
لە ساڵی  1946کە دەگاتە باکۆ و دوای ماوەیەک گەورە هێزان کۆماری کوردستان دەڕوخێنن عەلی
گەالوێژ لەگەڵ دکتۆر رەحیم قازی (برای نەمر محەممەد حوسێن سەیفی قازی) رۆژنامەی
کوردستان ئۆرگانی ناوەندی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە باکۆ دەردەکەن و بێژەری رادیۆ
حیزبیش دەبێت .دواتر دەچێتە نێو حیزبی توودەی ئێرانەوە و دەینێرن بۆ واڵتی بولغارستان و لەوێ
دەبێتە بێژەری رادیۆ پەیکی ئێران بە زمانەکانی کوردی فارسی و تورکی.
پاش شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  1978دێتەوە بۆ تاران و لەگەڵ لەگەڵ هاوڕێیانی لە حیزبی
توودەی ئێران دا دەست دەکەنەوە بە تێکۆشانی سیاسی .دکتۆر عەلی گەالوێژ لە حیزبی توودەدا
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی هەرێکمی کوردستان بووە .ئەم مەزنە پیاوە کەوتە بەر
شەپۆلی ئیعدامی ناسراو بە  1988بە تاوانی خەباتی سیاسی و لە زیندانی ئێوین لە تاران ئیعدام
کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1239 :

عەونی بەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791484
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1240 :

غاندی ئەنوەر تۆڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318095634119784
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1241 :

غریب عەبدولڕەحمان عەبدولکەریم ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991775
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1242 :

غمبار جمال سمایل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292240
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1243 :

غەفور محەمەد خەلیل (غەفور پشدەری)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150114200735118811
لەساڵی  1934لە شاری قەاڵدزێ لە دایکبووە.
لە  2012-06-02کۆچی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قەاڵدزێ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1244 :

غەفور مەخمووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217171602821
غەفوور تاهیر سەعید ناسراو بە غەفور مەخمووریساڵی  1970لە گوندی کەندی قەالن (وادی الغراب) ی سەر بە قەزایمەخموور لە دایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی میجانی سەرەتایی لە گوندی(مشار) تەواو کردووە.
خوێندنی ناوەندی و ئامادەیی لە مەخموور تەواو کردووە.دەرچووی کۆلێژی ئادابی-زانکۆی سەاڵحەددین-هەولێرە.ئەندامی ساندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.ئەندامی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی جیهانە.ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کوردە.لە ساڵی  1995بە هاوکاری کۆمەڵێک کەسایەتی نەتەوەیی و واڵتپارێزیەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان YNDKی دامەزراندووە.
سکرتێری گشتی یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان YNDKە.-ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستانە.
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ئەندامی گەڕی یەکەمی دیالۆگی کوردی -عەرەبی بوو کە لە مایسی 1998لە قاهیرەی پایتەختی میسر بەسترا.
ئەندامی زۆربەی زۆری کۆنگرە و کۆنفرانسە سیاسی و ئەکادیمییەکانبووە کە لە کوردستان بەستراون.
کاڕگێڕی لیژنەی بااڵی بەرەنگاربوونەوەی بە عەرەبکردنی کوردستانە.کۆمەڵێ وتار و لێکۆڵینەوەی هزری و رۆشنبیری و ئەدەبی لە گۆڤار ورۆژنامەکاندا باڵو کردۆتەوە.
تا ئێستا چەند کتێبێکی بە چاپ گەیاندووە کە ئەمانەن:
1سەرەتایەک بۆ حەیران و کورتەیەک لە ژیانی حەمەد بەگی .1989 -2باری قەرەچووغ .1990 -3سێ تیشک لە پەنجەرەی شیعرەوە .1991-4حوارات حول القضیة الکوردیة .2000 -5حەیران (چەمک – ناوەڕۆک  -سەرهەڵدان) .2001 -6بەعەرەبکردنی کوردستان-چاپی یەکەم .2002 -تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1245 :

غەنی بلووریان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031115062245
سیاسەتمەداری بەناوبانگی رۆژهەاڵتە ،دەیان ساڵ لە زیندانی
داگیرکەری ئێرانیدا بووە .ساڵی  1979بەهۆی شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە
ئازادکراوە و سااڵنێکی زۆرە لە ئەڵمانیا دەژی.
رۆژی  2011-03-09لە شاری بۆن کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1246 :

فائزة حمد حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392259
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1247 :

فائیق مستەفا رەسوڵ حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691742
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1248 :

فاتح ساڵح عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091977
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1249 :

فاتمە ئیبراهیم یوسف قەالدزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291994
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1250 :

فاتمە ئەنامقی (کازیوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150102222150118610
فاتمە ئەنامقی
نازناو :کازیوە
لەدایک بوون1976/7/30 :
شوینی لەدایک بوون :مەهاباد
شوێنی نیشتەجێ بوون :دانمارک
زانیاری پیشەیی:
یارمەتیدەری پێداگۆگ لە قوتابخانەی  Tune SFO & Tune SchoolلەDanmark. 2013 ،Greve
یارمەتیدەری پێداگۆگ لە قوتابخانەی Holmeager SFO & HolmeagerSchoolلە2012 ،Danmark ، Greve
وەرگێڕ لە ،Danmark ، Brovst asylcenter In Jyllandزمانەکانی کوردیو فارسی و ئینگلیسی.2011 ،
چاالکی لە بواری مافی ئافرەتان ،پرۆژەیەک بە دژی خەتەنەکردنیئافرەتان ،ڕێکخەری چاالکی :ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان ،کۆیە.
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.2010
ئامادەکار و پێشەکەشکار لە تەلەفیزیۆنی ناوخۆی کۆیە ،ناوی بەرنامە:دەروونزانی مندااڵن.2009 ،
ئامادەکار و پێشەکەشکار لە تەلەفیزیۆنی ناوخۆی کۆیە ،ناوی بەرنامە:کاڵوڕۆژنە (لە بواری دەروونزانی کۆمەاڵیەتی).2009 ،
وتاردان لە کۆمەڵە سمینار و چاالکی لە بواری مافی ئافرەتان لە شاریکۆیە بە خاوەندارێتی ڕێکخراوەکانی مافی ئافرەتان ،کۆیە2008 - 2010 ،
یاریدەدەری مامۆستا لە زانکۆی کۆیە ،لە بواری دەروونزانی– 2010 ،2008
بەڕێوەبەری پرۆژەی (integrated watery resources management in) ،the Kurdistan regionلەسەر ئەرکی وەزارەتی سەرچاوە ئاوێکان،
هەولێر.2008 ،
بەرپرسی پەیوەندیەکان لە رێکخراوی هاموون ،کۆیە.2007 ،بەرپرسی کتێبخانە لە ڕێکخراوی هاموون.2007 ،بەڕێوەبردنی خولێکی فێرکاری کۆمپیوتەر بۆ ئافرەتان ،ڕێکخەری خول:رێکخراوی مافی ژنان ،هەڵەبجەی شەهید.2007 ،
ئەکتەر لە زنجیرە درامایەک بە ناوی (خەج و سیامەند) ،دەرهێنەر:نەجات هەرکی ،بۆ تەلەفیزیۆنی کوردستان تی ڤی.2006 ،
ئەکتەر لە فیلمێکی سینەمایی بە ناوی (ئەستێرەکان لە ڕۆژدابێدەنگن) ،دەرهێنەر :شیرین جیهانی.2005 ،
هەڵەچن لە حەوتوونامەی ئاسۆ ،سنە.2003 ،فەرمانبەر لە فەرمانگەی (جهاد کشاورزی) ،سنە2001-2002 ،توێژینەوەو نووسین:
بابەتێکی سیاسی بە ناونیشانی (کشەکشە پۆپنە ڕەشە ،میوانشەوێک و دوان خۆشە) ،لە ماڵپەڕی سەنتەری نووسەران و
نوچەگەیانانی ڕۆژهەاڵت ،2014،لینک: http://cnnr.co/?p=1757
بابەتێکی کۆمەاڵیەتی بە ناونیشانی (ژیانی هاوسەریی رەوەندی کوردلە هەندەران) ،لە ماڵپەڕی سەنتەری نووسەران و نوچەگەیانانی
ڕۆژهەاڵت ،2014،لینک: http://cnnr.co/?p=1626
لێکۆڵینەوەیەک بە ناونیشانی (ڕەوەند و کێشەی شوناس لە نێوانگەنجانی کورد لە دانمارک دا) ،بە هاوکاری د .ئەڵماس حیشمەتی ،بۆ
ڕێکخراوی ،rd World Kurdish Congeress2 :ساڵی  2012کە لە کتێبی
سااڵنەی ڕێکخراوەکەدا باڵو بۆتەوە.2012 ،
وەرگێڕانی کتێبی (مندااڵنی گوێ گران و پەیوەندیان لەگەڵ خێزان) ،لەفارسییەوە بۆ کوردی،چاپ و باڵوکردنەوە :زانکۆی کۆیە2010 ،
وەرگێڕانی کتێبی (ئایینەکانی ڕێگای ئاوریشم) ،لە فارسیەوە بۆ کوردی، ،2010هەولێر ،چاپخانەی ڕۆژهەاڵت.
لێکۆڵینەوەیەک بە ناونیشانی (کێشە دەروونی و کۆمەاڵیەتی وئەکادیمیەکانی خوێندکارانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە زانکۆکانی کۆیە و
سلێمانی) ،زانکۆی کۆیە.2008 ،
نووسەری بەشێک بەناو نیشانی ) (Gender and water resourcesلەکتێبی (Integrated watery resources management in the Kurdistan
) ،regionلەسەر ئەرکی وەزارەتی سەرچاوە ئاوێکان( ،بە سەرپەرەشتی
دوکتور ئەڵماس حیشمەتی) ،هەولێر2008 ،
زانیاری خوێندنی ئەکادیمی:
بەکالۆریۆس ،ڕێنمایی پەروەردەیی و دەروونی ،زانکۆی کۆیە،2008 ،مامناوەندی خاڵ.83/782 :
-دیپلۆم ،زانست ،بانە ،قوتابخانەی شەهید شبلی.1994 ،
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زانیاری خولی فێرکاری:
خولی ئەدەبیاتی زمانی دانمارکی بە پلەی ، Aقوتابخانەی دواناوەندیکۆپنهاگن.2014 ،
خولی خولی زمانی دانمارکی ،بە بەرزترین پلە ،ئەنیستیتۆی کالویس،گرێڤ ،دانمارک.2013 ،
خولی زمانی ئینگلیسی ،زانکۆی کۆیە.2009 ،خولی پێشکەوتووی کۆمپیوتەر ،زانکۆی کۆیە.2009 ،خولی ڕاهێنانی مندااڵنی کەم ئەندام ،شوین :چاوەدیری کۆمەاڵیەتیکۆیە ،ڕێکخراوی بەڕێوەبەر2007. ،: ACDI/VOCA
پسپۆری و شارەزایی:
شارەزایی لە بواری(  ITکۆمپیوتەر) ،کە ئەو نەرمئامێرانە لە خۆ دەگرێت:•نەرم ئامێری ئۆفیس و لکەکانی)(Word. Power point w ….
نەرم ئامێری ئاماری Spssمامۆستا و ڕاهێنەری مندااڵن و مندااڵنی تایبەت.راوێژکاری دەروونزانی و کێشە کۆمەاڵیەتییەکان.زانیاری زمان:
کوردی :زاراوەی سۆرانی ،زمانی زگماکیمە و هەر چوار بەشی(خوێندن ،نووسین ،تێگەیشتن و ئاخاوتن) بە تەواوی.
فارسی :وەک زمانی زگماکی واتا زمانی کوردی هەر چوار بەشی(خوێندن ،نووسین ،تێگەیشتن و ئاخاوتن) بە تەواوی.
ئینگلیسی :مامناوەند بۆ سەرەوە( ،خوێند و نووسین و ئاخاوتن بەتەواوی).
دانمارکی :مامناوەند بۆ سەرەوە( ،خوێند و نووسین و ئاخاوتن بەتەواوی).
تورکی :تا ئاستێکی باش و بەڕێوەبردنی ئەرک و پێویستی ڕۆژانە (وەکتوریستێک).
عەرەبی :تا ئاستێکی باش و بەڕێوەبردنی ئەرک و پێویستی ڕۆژانە(وەک توریستێک).
زانیاری پەیوەندی کردن:
ئیمەیل: kaziwa.anamaghi@yahoo.dk
فەیسبووک: www.facebook.com/kaziwa.anamaghi
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1251 :
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فاتیح رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031149382252
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1252 :

فاتیح شێخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050313581657242
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1253 :

فاخر مێرگەسووری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151733534703
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فەرماندەی هێز لە شۆڕشی ئەیلوولدا ،بەپێی زۆرینەی سەرچاوەکان
لەالیەن خودی پارتییەوە کوژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1254 :

فاخیر نانەکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241335011892
ناوی فاخیر عەبدوڵاڵ عەلییە
ساڵی لەدایکبوون1975 :
دەرچووی :سەرەتایی
دانیشتووی :هەولێر
کار :ئەندامی مەکتەبی ناوەندی پەیوەندییەکانیYNDK
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1255 :

فارس حسێن عەبدوڵاڵ کاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391808
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1256 :

فارس عەلی عەبدوڵاڵ (فارس نورولی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091518
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1257 :

فارس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120116590263062
لێپسراوی ئۆفیسی ناوەندەکانی سەر بەمەکتەبی رێکخراوە
دیموکراتییەکانی ی.ن.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1258 :

754

فارس نەوڕۆڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031608459344
کارگێڕی لکی 4ی پارتی لە سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1259 :

فاروق حسێن رشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692173
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1260 :

فاروق مستەفا سبحان شارەزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091984
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1261 :

فاروق مەال مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003241217074029
یەکێکە لە دەوڵەمەندە بەناوبانگەکانی سلێمانی و بەفەڕمی خاوەنی
کۆمپانیای ئاسیا سێڵە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♐سەربازی
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1262 :

فاروق واحید محەمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791744
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1263 :

فازڵ نەبی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201007231038074556
بریکاری وەزیری دارایی عێراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1264 :

فازیل رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=201004191406444167
بەرپرسی لقی  21پارتی لەسلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1265 :

فازیل میرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901211014411051
ساڵی  1948لە زونار لەدایکبووە.
دەرچووی کۆلێژی مافە لە زانکۆی موسڵ.
ساڵی  1966پەیوەندی بە پارتی دیموکراتی کوردستانەوە کردووە.
لە ساڵی 1979وە بووە بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی.
ئێستا سکرتێری مەکتەبی سیاسی ئەو حزبەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1266 :

فازیل مەال مەحمود مەال رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051218402814
لە ساڵی  1947لە شاری سلێمانی لە دایک بووە .لە پۆلی ناوەندی لە
سەردەمی حکومەتی بەکر سدقی زییندانی کراوە .لە سەرەتایی
الویەتیی جموجۆڵی رۆشنبیری و سیاسی هەبووە و وەک چەپیەکی
ماوی خەباتی کردووە .لە هەفتاکاندا یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان .لە نیوەی هەفتاکاندا بەرەو ئەوروپا
دەکەوێتە رێ و لە نەمسا جێگیر دەبێ و پەرە بە خوێندنی خۆی دەدا .لە
ساڵی  1985لە بەرلین بڕوانامەی دکتۆرای بە دەست هێنا لە زانستی
سیاسەتی نێو دەوڵەتی .دامەزرێنەری گۆڤاری (مینبەر ئەلحیوار) بوو لە
بەیروت ساڵی  .1986چەندین کتێبی نوسیوە و تەرجەمەی کردوون.
تەرجەمەکانی لە فارسیەوە بۆ عەرەبی :ئێران غوربەتی سیاسەت و
شۆڕش ،ئەبولحەسەن بەنی سەدر .سنوری جیاکەرەوەی سیاسەت و
دین ،مەهدی بازرگان .نەوت و کۆنتڕۆڵ ،ئەبولحەسەن بەنی سەدر.
نوسینەکانی :ئاوا عەلی شەریعەتی دوا ،بە زمانی عەرەبی .ئیسالم و
مێژوی کورد (چاپ نەکراوە) .زلهێزەکانی دونیاو بزوتنەوەی رزگاری خوازی
جیهانی سێیەم (کورد و سۆڤیەت) ،بە زمانی ئەڵمانی .جەنگی عێراق و
ئێران ،بە زمانی ئەڵمانی و عەرەبی .چەندین وتاری هزری و سیاسیش
بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئەڵمانی.
یەکەم کەسە لە جیهانی ئیسالمی بۆ یەکەم جار هزرڤانانی ئیسالمی و
سیکۆالری و ناسیۆنالی لە سەر خوانی گفتووگۆ کۆ کردەوە لە قاهیرە لە
ساڵی .1989
خاوەنی پڕۆژەی یەکێتی شارستانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بوو و باوەڕی
وابوو کورد پارچە کراوەو دەبێ دەوڵەتی سەربەخۆی هەبێ و فرە رەنگی
میللەتانی رۆژهەاڵت لە نێو یەکێیەتیەکی گونجاودا بپارێزرێ.
فازڵ بە هزرڤانێکی ئیسالمی بەرز ناسرابوو لەنێوەندە رۆشنبیریەکانی
جیهانی عەرەب .لە پاش نیوەی هەفتاکانی سەدەی رابردوو
قەناعەتەکانی گۆڕا لە مارکسیزم و ماویەتەوە بەرەو ئیسالم .ئەم گۆڕانە
وایکرد یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە چاوێکی ناحەز تەماشای بکا و
ئەم هۆکارەش بوو کە فازڵ لە نێو کوردستاندا کەسایەتیەکی شاراوە و نە
ناسراو بێ .لەم چەند ساڵەی دوایی چەندین وتار لە چەند سایتێکی
کوردی و عەرەبی دەربارەی نوسراو و ئێستا لە کوردستان ناسراوەتەوە.
لە رۆژی  1989/7/13کاتێک وەک ناوبیژی دیالۆگی نێوان حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران کە دوکتۆر قاسملوو ،عەبدوڵڵـا قادری ئازەر
بوون ،کەوتە بەر دەستڕێزی پالنێکی تێرۆریستی داڕێژراو لە الیەن
دەسەاڵتدارانی ئەو کاتی کۆماری ئیسالمی ئێران و گیانی لە دەست دا.
ساڵی  2010لە هەمان رێکەوتدا لۆحەیەکی بیرهێنەرەوەی ئەو یادە تاڵە
لە بەرامبەر شوێنی تێرۆرەکەوە چەقێندراوە کە ئەو راستییەی لەسەر
هەڵکەندراوە کە ئەو کردەوە لە الیەنی کێوە بەڕێوە چووە .ئەو هێمای
بیرەوەرییەش یان "لۆحی یاددبوودە" لە الیەن کاک عەتا نەسیری"
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خەڵکی دێواندەرە کە خۆی پێشمەرگەی کەم ئەندامی ئەو حیزبەیە
دروست کراوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (فازیل مەال مەحمود مەال رەسوڵ) لە2010-9-19 :
16:02:53
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1267 :

فازیل کەریم ئەحمەد  -مامۆستا جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002041041103391
لێپرسراوی مەکتەبی بیرو هۆشیاریی یەکێتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1268 :

فایز فەرحان خوری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014021016575323761
•لەساڵی 1991ەوە لەوەزارەتی دەرەوەی ئوردن کاردەکات
•بەکالۆریۆس لەئابوری ،زانکۆی یەرموک ساڵی 1988
•ماستەر لەکارگێڕیی حکومیو پالنی ستراتیژی لەزانکۆی هارڤارد
ساڵی 2004
•لەدەرەوە لەنێوان دوبەیو یابانو هەولێر کاریکردوە
•بەڕێوەبەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی بوە لە 2004تا 2007
•لە 2007تا  2010لەدەستەی گەشەکردنی گەشتوگوزاریی ئوردن
کاریکردوە
•ساڵی  2010بۆتە بەڕێوەبەری هاریکاری ئابوری دەولی لەوەزارەتی
دەرەوەی ئوردن
لە 2011بوەتە کونسوڵی گشتیی ئوردن لەهەولێر
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-02-10 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1269 :

فایەق تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201009261222249643
سەرۆکی دەستەی ئامادەکاری کۆنگرەی 13ی پارتی دیموکراتی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1270 :

فایەق گوڵپی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110132851212
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فایەق محەمەد ئەحمەد گوڵپی ،ساڵی  1957لە گوڵپی ناوچەی
لەشۆرشی ئەیلوولدا باوکی شەهید
هەورامان لەدایکبووە ،ساڵی 1963
ِ
بووە ،ساڵی  1981کۆلێژی پزیشکیی زانکۆی موسڵی تەواو کردووە،
راپەرین پێشمەرگە پێشمەرگە بووە ،ساڵی - 1992
لەساڵی  1982تا
ِ
 2002ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان بووە ،ساڵی  2000-1998بروانامەی
ماستەری لەبواری نەشتەرگەریی گشتیدا لەزانکۆی سلێمانی
وەرگرتووە ،ساڵی  2008-2004سەرۆکی پارتی چارەسەری دیموکراتی
کوردستان بووە .ئێستا ئەندامی سەرکردایەتی "پارتی چارەسەری"یەو
وەک پزیشکی خۆبەخش لەنەخۆشخانەی فێرکاریی سلێمانی کاری
پزیشکیی دەکات.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان -
پارت  /الیەن:
پەچەدەکە
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1271 :

فایەق مەهدی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403491911
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1272 :

فرحان جوهر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071391545
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1273 :

فرست ساڵح حەسەن سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791745
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1274 :

فریاد زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009181252419543
لە  1980/11/13لە شارۆچکەی خورماتوو لە دایکبووە
دەرچووی ئامادەیی پێشەسازی خورماتووە
ئەندام سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان  /لقی کەرکوک
چاالکوانی بواری ئەنفال و جینۆسایدە و لە ()2003وە لەو کەیسە کار
دەکات خاوەنی دەیان بابەتی بە نرخ و ڵێکۆڵنەوەی زۆر باشی کردوە لەو
بارەوە لە سەر ئەنفال بە هەردوو زمانی عەرەبی و کوردی دەنوسێت.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز فریاد زەنگنە سەبارەت بە کار و ژیاننامەی
خۆی لە 2010-09-28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

چاالکی الوان
چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1275 :

فریال عەبدوڵاڵ  -بەفریال زیندانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031923444056174
ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👩خانمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1276 :

فریشتە جەالل رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791577
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1277 :

فریشتە یەزدانپەنا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011041421044123830
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1278 :

فرەنسۆ هەریری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126161122533
ساڵی  1937لەشارۆچکەی هەریری سەربە پارێزگای هەولێر لە باوەشی
خێزانێکی فەلەدا هاتۆتە ژیانەوە خوێندنی لە هەریر و شەقالوە و هەولێر
تەواو کردووە و ساڵی  1960بۆتە مامۆستا ساڵی  1963چۆتەریزەکانی
شۆرشی ئەیلوولەوە.
بەهۆی لێهاتوویی خۆیەوە لە کۆنگرەی نۆیەمی پارتیدا بەئەندامی یەدەگ
و دواتریش بەئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی هەڵبژێردراوە ،لەشۆڕشی
نوێدا چەندین لێپرسراوێتی گرتۆتە ئەستۆ لەوانە لێپرسراوێتی لقی دوو
لەهەردوو بەرەی جود و بەرەی کوردستانیشدا ،نوێنەرایەتی پارتی
دیموکراتی کوردستانی کردووە.
لە هەردوو کۆنگرەی  11و 12دا بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی
هەڵبژێردراوە لە ساڵی 1992ەوە فرەنسۆ هەریری ئەندامی پەڕڵەمان و
سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی بوو.
لە18ی شوباتی  2001و لەئەنجامی کردەوەیەکی تیرۆریستییەوە فرەنسۆ
هەریری تیرۆرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کوردستانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1279 :

فوئاد بێریتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011913184586601
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1280 :

فوئاد عەلیکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040720535313165
ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی یەکێتیی کورد لە سوریا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1281 :

فوئاد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121022554587334
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فوئاد قەرەداغی کوڕی شێخ ئەنوەر کوڕی زانای ئاینی شێخ عومەری
قەرەداغی ناسراو بە ئیبنولقەرەداغی  -یە ،ساڵی  1945لە گەڕەکی
(دەرگەزێن) ی سلێمانی لەدایکبووه.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و خانەی مامۆستایانی لە سلێمانی
تەواوکردووه .
ساڵی  1963خانەی مامۆستایانی سلێمانی بە پلەی یەکەم بڕیوە
ساڵی  1977بەشی (پەروەردەو سایکۆلۆژیی) لە کۆلیجی ئادابی
(الجامعة المستنصرية) تەواوکردووەو بە پلەی دووەم بەکالۆریۆسی لە
(کارگێڕی و سەرپەرشتیاریی پەروەردەیی) دا هێناوه .
لەنێوان  1963و  1978دا مامۆستای سەرەتایی بووە لە قوتابخانەکانی
(خالیدییە لە هەولێر ،قەندیل لە قەاڵدزێ ،زێوەرو سەرشەقام و بادینان و
تانجەرۆ لە سلێمانی ،قەرەداغی سەرەتایی لە شارۆچکەی قەرەداغ،
ئەندەلوس لە دیوانییە ،ئەربدو ئیبن زوبەیرو ئیبن روشد لە بەغدا .
لە نێوان  1978و  1998دا لە بەڕێوەبەرێتی ئامادەکردن و راهێنانی سەر بە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی و دواتر هەولێر،
سەرپەرشتیاری هونەریی بووە .
لەم سااڵنەدا جگە لەوەی بەڕێوەبەری دەیان دەورەی راهێنانی
ماموستایان بووە ،لە سەد دەورە زێتردا ،وانەکانی ئیدارەو پەروەردەو
سایکۆلۆژیی گوتۆتەوه .
لە نێوان ئەیلولی  2000و شوباتی  2002دا سەرۆکی یەکێتیی
مامۆستایانی کوردستان بووە لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان دا .
دوای وازهێنانی لە سەرۆکایەتی یەکێتیی مامۆستایانی کوردستان تا
خانەنشینکردنی ،لە دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی ئیدارەی سلێمانی
راوێژکاری پەروەردەیی بووە.
لە بواری سیاسەتدا کاریکردووەو لەم حزب و رێکخراوانەدا بەرپرسیارێتی
هەبووە( :یەکێتیی قوتابیانی کوردستان ،پارتی دیموکراتی کوردستان،
یەکێتیی الوانی دیموکراتی کوردستان ،یەکێتیی مامۆستایانی
کوردستان ،یەکێتیی نووسەرانی کورد ،کۆمەڵەی مارکسی لێنینی
کوردستان ،رێکخراوی مارکسی لێنینی شیوعییەکانی عێراق) ،دوا کاری
سیاسیشی هەڵسووڕان بووە ،وەک ئەندامی دەستەی بااڵ ،لە ریزەکانی
(بزووتنەوەی بەرەو ریفراندۆم) دا .
لە شەستەکانی سەدەی رابردوودا ،وەک نووسەر و ئەندامی دەستەی
نووسەران ،بەشداریی نووسین و دەرکردنی ئەم باڵوکراوانەی پارتی
دیموکراتی کوردستان (باڵی مەکتەبی سیاسی) و یەکێتیی
مامۆستایانی کوردستانی کردووه ( :چەکی خەبات ،رەنج ،رابەر،
بروسکە ،ئامانج ،هەڵمەت ).
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (رووناکی) ی پاشکۆی رۆژنامەی
(النور) بووه .
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (رزگاری) بووە کە ساڵی  1969و
 1970لە سلێمانی دەردەچوو .
دوای راپەڕین ( )1998 – 1994لە گۆڤاری (دواڕۆژ) دا سکرتێری نووسین
بووە .
لە نێوان تشرینی یەکەمی  1995و ئابی  1996دا لە رۆژنامەی
(کوردستانی نوێ) دا ،سەرپەرشتیی الپەڕەی (پەروەردەی نوێ) ی
کردووه .
لە حوزەیرانی  1999وە هەتا ئەیلولی  ،2000سەرنووسەری رۆژنامەی
(هەرێمی کوردستان) بووە.
لە ساڵی  2004وە خانەنشینە.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1282 :

فوئاد محەمەد ئەمین سەڕاج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711085121879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1283 :

فوئاد مەعسوم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012140552173
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لە  1938/3/21لەشاری کۆیە لەدایکبووە.
لەزانکۆی (االزهر)ی قاهیرە دکتۆرای فەلسەفەی وەرگرتووە.
لەسااڵنی  1972-1969مامۆستا بووە لەزانکۆی بەسرە.
لەساڵی  1975-1972نوێنەری شۆڕشی کورد بووە لەقاهیرە.
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ساڵی
.1975
لەساڵی  1993-1992یەکەم سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان
بووە.
لەساڵی  1993کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان بووە.
لەساڵی  1998سەرپەرشتیاری (رێکخستن)و (راگەیاندن)ی یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان بوو لەدەرەوەی واڵت.
لەساڵی  2002نوێنەری یەکێتیی نیشتمانی کوردستان بووە لە
(دەستەی ئامادەکردنی کۆنگرەی نیشتمانیی عیراق لە لەندەن).
ساڵی  2003سەرۆکی لیژنەی میکانیزمی دانانی دەستوور لەعیراق.
ساڵی  2004سەرۆکی کۆنگرەی نیشتمانی عیراق.
ساڵی  2004سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتمانی عیراق.
ساڵی  2005سەرۆکی فراکسیۆنی هاپەیمانی کوردستان لەپەڕڵەمانی
عیراق و جێگری سەرۆکی لیژنەی داڕشتنی دەستووریی عیراق و
پاشانیش جێگری سەرۆکی لیژنەی دەسکاریکردنی دەستووریی عیراق.
جگە لەزمانی دایک زمانەکانی :عەرەبی و فارسی و کەمێکیش ئینگلیزی
دەزانێت.
بەشداریکردووە لەچەندین لیژنەی موناقەشەی تێزی ماجستێرو دکتۆرا
لەزانکۆکانی کوردستاندا.
کتێبێکی بەناوی (اخوان الصفاء -فلسفتهم و غایتهم) چاپ و باڵوبۆتەوە.
چەندین نوسینی جیاجیای لەرۆژنامە کوردی و عەرەبییەکاندا باڵوبۆتەوە.
خاوەن ئیمتیازی رۆژنامەی کوردستانی نوێ-یە.
خێزاندارەو پێنج کچی هەیە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای هەولێر بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1284 :
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فوئاد کاڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150222112608119428
لە ساڵی  1980تا مانگی نیسانی ساڵی  2000زیندانی بووە بەهۆکاری
تێکۆشانی سیاسی وە ئەو ماوەیە لەهەریەکە لە زیندانەکانی
ئامەد،ئەسکی شەهر،ئایدن،قۆنیا،ئەزمیر،دواجاریش ئەدەنە.
بەهۆی ئەشکەنجە و بیست ساڵ مانەوە لە زیندان لەسەدا نەوەد 90%
بینینی چاوەکانی لەدەستداوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1285 :

فواد مۆبەگی وانلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083015301460822
یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی هێڤیی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1286 :

فیدان دۆغان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011014550074787
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فیدان دۆغان لە 17ی کانوونی دوەمی ساڵی  1982دا لەناوچەی
ئەلبستانی مەڕەش لەدایکبوە .لەگەڵ بنەماڵەکەیدا دەچێتە ئەوروپاو
لەواڵتی فەڕەنسا دەژی .لەشاری ستراسبۆرگ تا ئاستی ناوەندی
دەخوێنێت .لەتەمەنێکی منداڵیدا بنەماڵەکەی پەیوەندی بەتەڤگەری
ئازادییەوە دەکەن ،ئەو لەساڵی 2001وە لەدامودەزگاکانی تەڤگەری
ئازادی کورداندا دەست بەخەبات دەکات .
فیدان وەک گەنجێکی چاالک لەناوەندەکانی گەنجان ،ژنانو دیبلۆماسیدا
خەباتی گرنگ دەکات .پاشان بۆ ماوەیەکی کاتی دێتە چیاکانی باشوری
کوردستان .لەئەوروپاش لەڕیزی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان
بەشێوەیەکی زۆر چاالک کار دەکات .فیدان دۆغان لەڕیزی خەباتی ژنانو
لەناوەندی دبلۆماسیەتیش کاری دەکرد.
فیدان دۆغان لەگەڵ ساکینە جانسزو لەیال سۆیلەمەز لە 9ی چلەی
ساڵی  2013لەپاریسی پایتەخی فەڕەنسا کۆمەڵکوژ کران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1287 :

فیروز تاها عەبدولخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291537
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1288 :

فیروز کەریم (مینا)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150415230845120907
لەساڵی  1991لە دایکبووە.
دەرچووی سۆسۆلۆژییە شیعر و چیرۆک و نامەی ئەدەبی دەنووسێت.
وەک چاالکوانی بواری مافەکانی مرۆڤ و مافی منداڵ کار دەکات.
چەندین سیمیناری لەبارەی هۆشیاری خێزان و بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی دژی منداالن پێشکەش کردووە.
چەندین لێدوانی لە بارەی کێشەو گرفتە کۆمەالیەتیەکانی تاک و خێزان
لەکۆمەلگای کوردی لە گۆڤارو و رۆژنامەکان باڵوکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1289 :

فیصل عارب حمد.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292036
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1290 :

فیگەن یوکسەکداغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062223023876808
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هاوسەرۆکی بەدەپە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1291 :

فەتاح زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031601239343
فەتاح خەلیل زاخۆیی ،لە دایکبووی زاخۆ ،ساڵی . 1964
بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە ئەندازیاریی کارەبا  ،1990لە زانکۆیتەکنۆلۆژیی بەغداد.
بڕوانامەی دبلۆمی بەرز لە زانستە سیاسییەکان – زانکۆی سانتکلیمنس.
لە سەرەتای هەشتاکانەوە تێکەڵی کاری رێکخراوەیی و سیاسیی بووە،لە دوای راپەڕینەوە چەندین پۆستی لە نێو حزبی زەحمەتکێشانی
کوردستاندا وەرگرتووە لەوانە :بەرپرسی لقی دهۆک  ،1994بەرپرسی
مەکتەبی پەیوەندییە عەرەبییەکان – دیمەشق . 2000-1996
وەزیری رۆشنبیریی – ئیدارەی سلێمانی . 2005-2001بەشداربووە لەدامەزراندنی بزووتنەوەی ریفراندۆم و ئەندامی لیژنەیبااڵی بزووتنەوەکە بووە . 2007-2003
ئێستا ئەندامی مەکتەبی سیاسیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستانە.سەرچاوە :ئاسۆ عوسمان  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1292 :

فەتاح کاویان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011812454474914
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1293 :

فەخریە سابیر بایز بڵباس
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241303111881
ساڵی لەدایکبوون1972 :
دەرچووی :کۆلیژی ئاداب بەشی زمانی عەرەبی –زانکۆی سەاڵحەدین
دانیشتووی :هەولێر
کار  :مامۆستا
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1294 :

فەخرەدین گەرمیانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200905281332021781
لەزمانی خۆیەوە:
لە ساڵی  1953لەشارۆچکەی قادرکەرەم سەربەشاری کەرکووک لە
ناوچەی گەرمیان لە دایک بووە.
لە ساڵی  1971تاکو  1975پێشمەرگە بووە لە هێزی کەرکوک لە
بەتالیۆنی  1ی دووز ،بەشداریی زۆربەی شەڕەکانی دژ بە رژێمی بەعس
لە ناوچەی گەرمیان کردووە.
خوێندنی سەرەتایی لە قادرکەرەم و ،ناوەندیی و ئامادەیی لە کەرکووک
و ،پەیمانگەی (تەل و بێتەلی) لە بەغدا تەواو کردووە.
پاشان ماستەری لە پێوەندییە نێو دەوڵەتیەکان International Relations
بە پلەی (نایاب) بە دەست هێناوە ،هەروها چەندین بڕوانامەی دیکەی لە
بوارەکانی (خزمەتگوزاریی و فریاکەوتن و ئاسایشی خۆراک و لۆجستیی
و گەشەپێدانی ژێرخان و یاساکانی کارکردن لە گەڵ رێکخراوی UN
وچەندین بڕوانامەی دیکەی پێوەندار بە کاری یارمەتیی مرۆڤیی)
لەرێکخراوی نێودەوڵەتی نەتەوەیەکگرتووەکان وەرگرتووە.
لە ساڵی  1991ەوە لەگەڵ  UNو هێزی ئاشتی پارێزیی وەک
کارمەندێکی نێو دەوڵەتی کاردەکات و لە کیشوەرەکانی ئاسیا و ئەفریکا
لە زۆربەی واڵتان کاری کردووە و ئێستا بە پلەی بەڕێوەبەر لە واڵتی
کۆنگۆی دیموکرات (زائیری پێشوو) بەردەوامە لە کارکردن.
بێجگە لە زمانی دایک (کوردیی) ،زمانی ئینگلیزیی و عارەبی و تورکی و
فارسی و هیندی و سواحیلی دەزانێت.
لە ساڵی  1979دەستی بە نووسین کردووەو زۆربەی نووسینەکانی لە
گۆڤارەکانی (بەیان و رۆشنبیری نوێ و رۆژنامەی هاوکاریی) ئەو کاتە
باڵوکراوەتەوە.
ساڵی  1998دیوانێکی هۆنراوەی بە ناونیشانی (ژریژەی شەپۆلەکانی
رۆخانە) لە کوردستان باڵوکراوەتەوە و تا ئێستاش لە نووسین بەردەوامە،
بە دەیان وتاری لە ماڵپەڕەکان و باڵوکراوەکانی کوردستان بەرچاو
دەکەون..
لە  1970تا  1994لە چەندین شانۆگەریی وەک ئەکتەر بەشداریی
کردووە.
ئەندام بووە لە :
یەکێتی نووسەران  -لقی کەرکووک
یەکێتی هونەرمەندانی یەکگرتوو – بەشی شانۆ
کۆمەڵەی رۆشنبیری کورد – لقی کەرکووک
خێزاندارە و و پێنج کوڕو دوو کچی هەیە (ئارام ،هەردی ،هەتاو ،دیار،
ئاری ،هێدی ،و شایان )
لە واڵتی ئوسترالیا دەژیت و لەویش بەشداریی هەموو چاالکیەکانی
کۆمەڵەی کوردی بە پێی دەرفەت دەکات.
ئێستا خەریکی نووسینەوەی یادەوەریەکانێتی لە گەڵ  UNو بە نیازە لە
دووتوێی پەرتووکێکدا بیخاتە بەردەستی خوێنەری کورد بە ناونیشانی
ئەزموونی پێشمەرگەیەک لە گەڵ  UNو هێزی ئاشتی پارێزدا ،چەندین
بەسەرهاتی سەیرو سەمەرە لە خۆ دەگرێت و بە وێنەی رووداوەکان
رازاوەتەوە و باسێکی تێرو تەسەلە لەسەر داب و نەریتی ئەو واڵتانەی
کاری تێدا کردون وەک واڵتانی ئاسیاو ئەفریکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1295 :

فەردین قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009142139489493
لە تەمەنی الوێتییەوە لەگەڵ باوکیدا دەبێتە پێشمەرگەی دیموکرات .دوای
ئەوەی کە دێتە سوێد لە زانکۆی ئۆپساال ،خوێندی بەشی داڕشتنی
بەرنامەی کۆمپیوتەر دەخوێنێت و ئێستا وەکو وەرگێرێکی ددانپێدانراو کار
دەکات و ماوەیەکی زۆرە ئەندامی پارتی ژینگەی سوێدییە .لە
هەڵبژاردنی  ،2010فەردین قادری لە سەر لیستی پارتی ژینگە لە
هەرێمی ئۆپساال خۆی کاندید کردووە و لە ریزبەندی شەشەمدایە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1296 :

فەرزاد حەقشناس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081715341772176
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1297 :

فەرزانە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012801445864074
فەرزانە عەلی ،خەڵکی شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
رۆژنامەنووس و چاالکی مافی مرۆڤە ،لە سەنتەری راگەیاندن و
رووناکبیری ژنان و رۆژنامەی رێوان کار دەکات .هەروەها دەستەی
نووسەرانی ماڵپەڕی ناوەندی نوچە و شرۆڤەی رۆژ-ـە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی مافی مرۆڤ
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1298 :

فەرهاد سدیق حاجی دهوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791944
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1299 :

فەرهاد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091525493178
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بەرپرسی رێکخراوی منداڵپارێزی کوردستان لە هەولێر.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان راپۆرت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1300 :

فەرهاد عەبدولحەمید پەهلەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416061319725
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1301 :

فەرهاد فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102221373388241
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1302 :

فەریبا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091908222161968
رۆژنامەنووس و چاالکوانی مافەکانی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1303 :

فەرید ئەسەسەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301306052154
ئەندامی سەرکردایەتیی ینک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1304 :

فەریدە قورەیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020215463364159
یەکەمین ژنی نوێنەری شورای شاری سنە ،لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1305 :

فەرەیدون جوانڕۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151541173939
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستانو لێپرسراوی لقی
هەڵەبجەی شەهیدی ئەو حیزبە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1306 :
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فەرەیدون رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060814410065079
بەرپرسی ماڵی کوردە لە تۆرینتۆ لە کەنەدا ،دکتۆرای هەیە لە
ئەوروپاو کەنەدا.
کۆمەڵناسی شاری ،زۆر کاری لێکۆڵینەوەی کردووە لە
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1307 :

فەرەیدون عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121154236446
ساڵی  1947لەسلێمانی لەدایکبووە.بەکالۆریۆسی لەزانکۆی بەغدا وەرگرتووە .ساڵی  1974پەیوەندی بەکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە کردووە .ساڵی  1983لەالیەن ئێرانەوە دەستگیرکراوە و دوای  6مانگ تەسلیمیعێراق کراوەتەوە و ساڵی  1989ئازاد کراوە.
دوای راپەرین بووەتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی .ساڵی  1996بووەتە پارێزگاری سلێمانی.دواپلە کە وەریگرتووە ،وەزیری ناوخۆ بووە لە کابینەی د.بەرهەم .ساڵی  2005دەستی لە کارکێشاوەتەوە لە یەکێتی.تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1308 :

فەرەیدون عەلی ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081224153325934
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لە  1934شاری سلێمانی لەدایکبووە .لە  1991-11-25کۆچی دوایی
کردووە ،نێوبراو یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی کاژیک و خاوەنی کۆمەڵێک
هەڵبەست و چیرۆکی مندااڵنیشە و لە شۆڕشی ئەیلوولیشدا بۆ دەنگی
پێشمەرگەی نووسیوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1309 :

فەالح مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031354312283
#فەالح مستەفا بەکر ،لە دایک بووی شاری هەولێر ساڵی .1964
#بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە زمان و ئەدەبی ئینگلیزی لە کۆلێژی ئاداب
لە زانکۆی موسڵ بەدەست هێناوە لە ساڵی .1986
بروانامەی ماستەری لە بواری پەرەپێدانی جیهانی سی لە زانکۆی
ِ #
(باث) لە بەریتانیا بەدەست هێناوە لە ساڵی .1995
حوکمرانی لە زانکۆی هارفارد لە واڵتە
#دیبلۆمی لە کۆلێژی کەنەدی بۆ
ِ
بەرێوەبردنی حکومەت بەدەست هێناوە
بواری
یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە
ِ
لە ساڵی .2001
#ماوەی چەند ساڵێک ئەندامی مەکتەبی ناوەندی پەیوەندیە
گشتیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە ،دواتر لە ساڵی  1996بوو
بە جێگری سەرپەرشتیاری مەکتەب.
#لە کابینەی سێیەم پۆستی بریکاری وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاودێری
پێسپێردرا .و لە کابینەی چوارەمی حکومەت پۆستی وەزیری هەرێمی پی
سپێردرا.
#لە کابینەی پێنجەم بە پلەی وەزیر بووە بەرپرسی فەرمانگەی
پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێم.
#لە کابینەی شەشەم دووبارە بەرپرسیارێتی فەرمانگەی
پەیوەندییەکانی دەرەوەی پی سپێردراوە بە پلەی وەزیر.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (زاهید بەختیار)
سەبارەت بە (فەالح مستەفا) لە9:19:38 2010-10-25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1310 :

فەلەکناس ئوجا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902051008041251
لە ساڵی  1976لە ئەڵمانیا لە دایکبووە.ماڵباتەکەی کوردی ئێزدین .هێشتا شوی نەکردووە و شەش خوشک و برایەکی هەن.لە ساڵی  1998ەوە ئەندامی پەڕڵەمانی ئەوروپایە .بەرپرسی کۆمیسیۆنی پێشڤەچوون و هاوکاریی تورکیایە.ئەندامی کۆمیسیۆنی دژی نەژادپەرستی و مافی ژنانە لە پەڕڵەمانیئەوروپا.
بەوە ناسراوە کە داکۆکییەکی بەردەوامی لە دۆزی لەیال زانا کردووە وگەیاندوویەتییە پەڕڵەمانی ئەوروپا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1311 :

فەلەکەدین کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073114565889364
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فەلەکەدین سابیر کاکەیی ناسراو" بە فەلەکەدین کاکەیی" لە ساڵی
 1943لە دایک بووە.
نووسەر و رۆژنامەنووسە.
لە سەرەتای ساڵی  1959 1957دەستی بە چاالکی قوتابی و الوان
کردووە.
لە ساڵی  1965تێکەڵ بە بزووتنەوەی دیموکراسی کوردی و عەرەبی
بووە ،سەرباری نووسینی وتاری ئەدەبی و وتاریشی لە زمانی کوردی
وەرگێڕاوەتە سەر زمانی عەرەبی و بە پێچەوانشەوە.
1962یەکەمین چیرۆکی کوردی نووسیوە و بڵویشی کردۆتەوە.
لە ساڵی  1964دەستی کردووە بە نووسینی رۆژنامەنووسی بە زمانی
عەرەبی.
لە ساڵی  1967لە بەغدا ،رۆمانی" بیتاقەی یانسیب" ی چاپکردووە.
تا ساڵی ناوبراو چەندین چیرۆکی بە زمانی کوردی و عەرەبی نووسیوە،
سەرباری وتارگەلێکی ئەدەبی و وەرگێڕان لە کوردی بۆ عەرەبی و بە
پێچەوانەوە...
لە نیسانی  1967لە ژیانی نووسینیدا گۆڕانکارییەکی لە ژیانی نووسینیدا
بەسەر دا دێت و دەچێتە ریز پەیامنێران و نووسەرانی رۆژنامەی"
تەئاخی" ،کە رۆژانە بە زمانی عەرەبی لە بەغدا دەردەچوو ،کە تا
ئەمڕۆش بەردەوامە.
وەک پەیامنێر و نووسەر لە تەئاخی کاری کردووە ،ئەوجا بۆتە نووسەرێکی
جێگیر و نووسەری الپەڕەکان و بەڕێوەبەری نووسین لە ساڵی  .1973لە
 2003بۆتە سەرنووسەر و ئێستاش خاوەن ئیمتیازیەتی.
هەروەک سەرنووسەری چەندین رۆژنامە و گۆڤاری دیکەی بە کوردی و
عەرەبی بووە ،جا چ لە شار ،یان شاخ لە کاتی بەرگریدا.
لە ساڵی  1974بۆتە بەڕێوەبەری راگەیاندن لە ناو شۆڕش و بە پڕاکتیک
بۆتە سەرنووسەری ئێزگەی دەنگی کوردستان ،واتە لە ساڵی  1974ەوە
تا  1994بە بەردەوامی سەرپەرشتی کردووە ،واتە بە درێژایی بیست
ساڵ بێ پچڕانەوە مەگەر بە هۆی وەستانی ئێزگەوە بە هۆی سیاسیی،
کە هەندێک جار رادەوەستا.
رۆژانە وتاری بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی دەنووسی.
لە  1991 1980بە پڕاکتیک سەرنووسەری رۆژنامەی" خەبات" بوو ،کە بە
نهێنی لە شاخ دەردەچوو.
لە ساڵی  2001 1993بە سەرنووسەری" خەبات" ،کە دامەزرا و هەفتانە
ژمارەیەکی لێ دەردەچوو.
بە درێژایی سااڵنی  1974 1960رۆڵی هەبووە لە چاالکییەکانی
سەندیکا ،جەماوەری و جوتیارییەکان و کرێکارییەکاندا.
لە ساڵی  1979بە ئەندامی لێژنەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان
هەڵبژێردراوە ،ئەوجا بۆتە ئەندامی مەکتەبی سیاسیی لە هەمان ساڵدا
و تا ئێستاش لە ناو سەرکردایەتی حزبدا ماوە.
لە  1992لە یەکەمین خولی پەرلەمانی کوردستان" ئەنجوومەنی
نیشتمانی کوردستان" هەڵبژێردراوە.
لە  1996بوو بە وەزیری رۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا لە
ساڵی  2000دەستی لە کار کێشایەوە ،جا بووە بە وەزیری هەرێم.
لە  2006دووبارە هەڵبژێردرایەوە بە وەزیری رۆشنبیری.
لە ساڵی  1992تا  2005ئەندام پەرلەمان بووە.
تا ئێستا ئەندامی چەندین یەکێتی و رێکخراوی رۆشنبیرینووسەران و
رۆژنامەنووسان بووە.
ئێستا ئەندامی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان و سەرۆکی کۆمەڵەی
برایەتی کورد و توکە.
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بەشداری لە ژمارەیەکی زۆری کۆنگرەی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی کردووە بە
تایبەتی پەیوەست بە ئۆپۆزسیۆنی عێراقی لە ساڵی  1985ەوە تا گۆڕانی
رەوشی عێراق.
سەرقاڵبوونی نەیهێشتووە کتێب دەربکات ،لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵی داوە
هەندێک کتێب دەبکات ،لەوانە:
1رۆمانی یانسیب ساڵی  ،1967بەغدا بە زمانی عەرەبی.
2کورتەیەک لە شانۆی کوردی ،موقەڕات جەبەلی لە کوردستان لە
ساڵی  1984بە عەرەبی.
3لە باری خوێندن لە کوردستان ،هەروەها لە شاخ .1985
4کاروانی کاری بەرەیی  ،1985لە شاخ ،دەربارەی پاکتاوی هزری
سیاسیی عێراقی بۆ ئۆپۆزسیۆن تا ئەو ماوەیە.
5گەلێک بێ رۆژنامەی رۆژانە ،1988 ،لە شاخ ،دەربارەی مێژووی
رۆژنامەنووسی کوردی" ".1988 1898
6قەزافی و کێشەی کورد ،بەشی یەکەم ،لە شاخ .1989
7رۆمانی" کیف علمونا الحقد" نووسەری سۆڤیەتی چۆلۆخۆف لە
فارسی کردووە بە کوردی و لە  1985باڵوبۆتەوە.
8کورتەیەکی بۆ الوان نووسیوە ،لە شاخ ،بە زمانی کوردی و عەرەبی.
9لە  2008بیتاقەی یانسیبی بۆ دووەمین جار چاپکردۆتەوە لەگەڵ بۆ
سێیەمین جار" قەزافی و کێشەی کورد" ی چاپکردۆتەوە.
10 2007ئەلزەمیر و ئەلحوڕیە بەشی یەکەم.
11کتێبێکی بە ناونیشانی" فەلەکەدین کاکەیی دوور لە سیاسەت
 "2006لە الیەن شێرزاد عەبدولڕەحمان لەسەر نووسراوە.
12ئەلزەمیر و ئەلحوڕیە ،بەشی دووەم  ،2008هەولێر.
13سێ بەشی دیکە لە کتێبی" ئەلزەمیر و ئەلحوڕیە" لە یەک کتابدا،
دەزگەی ئاراس لە  2009بۆی چاپکردووە.
14رۆناهی زەردەشت ،بە کوردی" التینی" لە تورکیای دەرچوواندوووە،
کۆمەڵە وتارێکە لەبارەی کولتوور و تەسەوف و فەلسەفەوە.
15روناهی زەردەشت بە کوردی هەولێر .2009
16مۆتمر عربی فی رحاب کوردی ،هەولێر ،2008 ،بە زمانی عەرەبی.
17دفاتر کاف هەولێر ،بە زمانی کوردی.
18قەزافی و قەزیەی کورد ،چاپی دووەم ،دەزگەی چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراس هەولێر .2008
19موگن نور /بە عەرەبی /دەزگەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس /هەولێر
 ،2010دەربارەی تەسەوف و عیرفان.
20حەالجیات ،بە ئاگاییەکی پڕشنگدار لە حزوری حەالجدا /دەزگەی چاپ
و باڵوکردنەوەی ئاراس /هەولێر  ،2010دەربارەی ژیان و نەهامەتییەکانی
حەالج و ئەوەی تا ئەمڕۆ لەسەری نووسراوە.
21احتفاال الوجود ،دەزگەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس ،هەولێر،2010 ،
دەربارەی بە ئاگایی مرۆڤ لە غەفڵەتگیر بوون لە هەبوون.
22البیت الزجاجی للشرق االوسگ ،بە عەرەبی ،کتێبێکە دەربارەی
پەیوەندییەکانی کورد بە جیهانی عەرەبی ،دەزگەی چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراس ،هەولێر.2010 ،
23لمن تتفەتحوڵاڵالزهور ،بە عەرەبی ،لە ژێر چاپە.
24ایام راژان ،یان  razhanبە کوردی لە ژێر چاپە.
25العلویون ،دەزگەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس ،هەولێر،2010 ،
نووسینی ئیبراهیم داقوقی و فەلەکەدین کاکەیی پێشەکی بۆ نووسیوە.
26دووبارە چاپکردنەوەی" االکراد فی لبنان و سوریا" ی نووسەری گەورە
ئەدیب معەوەز ،فەلەکەدین کاکەیی پێشەکی و پەراوێزی بۆ نووسیوە و
دووبارە بە چاپی گەیاندۆتەوە ،لە دەزگەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس،
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هەولێر.2010 ،
چەندین کتێبی دیکەی بە زمانی کوردی و عەرەبی ئامادەی چاپە.
رۆژی  2013-07-31بەهۆی نەخۆشییەکی کوتوپڕەوە کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2013-07-31 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر
چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1312 :

فەهمی بااڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915463722079
سەرۆکی ئەنستیتۆی کورد لە بەرلین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1313 :

فەهمی کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031353462282
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ساڵی  1951لە پارێزگای کەرکووک لەدایک بووە و هەر لەوێ لە ساڵی
 1970یانەی مامۆستایانی تەواو کردووە.
ساڵی  1971لە ناوچەی کەندیناوەی سەر بە پارێزگای هەولێر بە
مامۆستا دامەزراوە .پاشانیش گوێزراوەتەوە پارێزگای سلێمانی و لە گوند
و شارۆچکەکانی ئەوێ کاری کردووە.
سەرەتای نووسینی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1969ئەو دەمە بە زمانی
عەرەبی هەڵبەستی نووسیوە.
لە بواری شانۆدا وەک ئەکتەر کاری کردووە ،لە تیپەکانی یەکێتیی
هونەرمەندانی عێراق و تیپی مەشخەڵ و کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردی
لقی کەرکووک ،چاالک بووە.
لە شۆڕشی ئەیلول بەشداریی کردووە و لە گوندی ئۆمەرەگەدەی سەر
بە ناحیەی قەرەحەسەن مامۆستای شۆڕش بووە ،هەروەها لە ئۆردوگای
سەراوگەرم لە سەرپێڵی زەهاو.
ساڵی  1982بەشداریی شۆڕشی گواڵنی کردووە و کارگێڕی لقی سێی
پارتی دیموکراتی کوردستان بووە ،بۆ ماوەیەکیش لە دەنگی کوردستانی
عێراقەوە بەرنامەی کاروانی شەهیدانی ئامادە و پێشکەش کردووە.
لە ساڵی  1987ەوە نیشتەجێی سوێدە و ماوەی  23ساڵە زمانی کوردی
دەڵێتەوە.
شیعر و چیرۆک و شانۆگەریی و کتێبی خوێندنگەی بە زمانەکانی کوردی
و عەرەبی و سوێدی نووسیوە ،هەروەها چەندین زنجیرەدرامای نووسیوە
و لە رادیۆی کوردیی بەغداوە پێشکەش کراون.
لە کتێبەکەکانی:
1.شانۆگەریی ژان
2.شانۆگەریی تەرم
3.شانۆگەریی تاراوگە
4.خوێنهەاڵت (شیعری پێشمەرگایەتی)
5.مینای چاوجوان (جیرۆک بۆ مێردمندااڵن)
6.گێالس لە بەهاردا و چەند بەسەرهاتێکی تر لە کوردستانەوە (چیرۆکی
مندااڵن بە سوێدی)
7.ئەمە چییە چیی پێ دەڵێن 1001 ،پرسیار بۆ مێردمندااڵن .وێنەکان:
لێنا روسێلل.
8.رۆژ باش ،کتێبی خوێندنگە بۆ فێربوونی ئەلفبێی کوردی .وێنەکان:
ئێڤالۆتتا لیند ،پێداچوونەوەی زمانەوانی :فەرهاد شاکەلی.
9.گەرمیان ،کتێبی خوێندنەوەی کوردی ،بە هاوکاریی :مەهاباد
قەرەداغی و ئەمجەد شاکەلی ،پێداچوونەوەی زمانەوانی :فەرهاد
شاکەلی .وێنەکان :ئاشنا ئەحمەد دەوڵەت.
10.باوەگوڕگوڕ ،کتێبی خوێندنەوەی کوردی ،بە هاوکاریی :مەهاباد
قەرەداغی و ئەمجەد شاکەلی ،پێداچوونەوەی زمانەوانی :فەرهاد
شاکەلی .وێنەکان :ئاشنا ئەحمەد دەوڵەت.
11.دیالن ،کتێبی خوێندنەوەی کوردی ،بە هاوکاریی :مەهاباد قەرەداغی
و ئەمجەد شاکەلی ،پێداچوونەوەی زمانەوانی :فەرهاد شاکەلی.
وێنەکان :تالیب ئۆزمانی و ئێڤالۆتتا لیند.
12.کراسێکی گوڵنێرگز بۆ نازێ .وێنەکان :تالیب ئۆزمانی .پەخشخانەی:
ئاراس.
بە زمانی کوردی و عەرەبی گوتار دەنووسێت و لە ماڵپەڕەکان باڵوی
دەکاتەوە.
ئێستا هەر لە سوێد دەژی و وەک مامۆستا و وەرگێڕ کار دەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (فەهمی کاکەیی)
سەبارەت بە (فەهمی کاکەیی) لە22:00:08 2010-11-26 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1314 :

فەوزی دلبەر لە شاری بۆن .
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093012100631
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1315 :

فەوزی رەشید نامیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110810524510622
ئەم زاتە لە ساڵی  1930لەدایک بووە.
لە کۆتای ساڵەکانی پەنجاکان پەیوەندی کردووە بە پارتی دیموکراتی کوردستان ٬چەندین پلەی
وەرگرتووە ٬لەسەرەتای شەستەکان سەر بە باڵی مەکتەبی سیاسی بووە.لەساڵی  1974کراوە
بە ئەندام لقی کەرکوک کە ئەو کاتە لە سەنگاو بووە.
لە کۆتایی حەفتایەکان پەیوەندی کردووە بە رێکخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Nabaz Amenسەبارەت بە (فەوزی رەشید
نامیق) لە22:33:58 2010-11-7 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1316 :

فەوزیە ئیبراهیم بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201904003563
ساڵو شوێنی لەدایکبوون 1971 /زاخۆ
بڕوانامە/ئامادەیی بازرگانی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1317 :

فەوزیە فەقێ رەشید سالم قەشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162238063481
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون1947 /
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /یاساو ماف
چاالکی/دەستەی دامەزرێنەری مافپەروەرانی لە ساڵی  1974لە
سلێمانیو ساڵی  1992وەک ئەندامی دەستەی بااڵی مافپەروەران لە
هەولێر هەڵبژێردراوە و ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری مناڵپارێزی
کوردستانە لە هەولێر.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1318 :

قابیل عادل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821410464565
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1319 :

قادر ئەحمەد عسما نچوارقورنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591917
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1320 :

قادر ابراهیم بابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992210
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1321 :

قادر حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322534760779
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1322 :

قادر حەمەجان عەزیز  -حاکم قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031359472288
ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتی و کۆمەڵێک پۆستی جیاجیای لە
حکومەتدا هەبووە ،لەوانە پارێزگاری سلێمانی و سەرۆکی ئاساییشی
هەرێم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کارگێڕی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1323 :

قادر دەباخی  -مامە قالە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903092212261632
یەکێک لە کۆنە خەباتکارانی کۆماری کوردستان لە مەهاباد لە ساڵی
 1946بوو .ئەو هەموو ژیانی خۆی لە پێناوی دۆزی کورد دانا و ماوەیەکی
دوور و درێژ بێ وچان خەباتی کرد .قادر دەباخی یەکێک لە چەند
دامەزرێنەری کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد یان ژێکاف بوو ،کە دواتر بوو بە
ئەندامی پارتی دێموکراتی کوردستان-ئێران .ئەو زیاتر لە  10ساڵی
کۆتایی ژیانی خۆی لە لەندەن بەسەر برد وە لەندەن وەکوو شوێنی
دوورخستنەوە بۆ ئەو وابوو؛ مامە قالە هەر لەم شارەش مایەوە و پاش
چەند ساڵ بەربەرەکانێ لەگەل نەخۆشی لە 26ی فێبریەی  2009دا
کۆچی دوایی کرد .مامە قالە دوایین ئەندامی ژێکاف بوو وە بە مەرگی
ئەو دوایین کەسی دامەزرێنەری ئەم پارتە مااڵوایی لە ژیان کرد.
قادری دەبباغی کەسایەتی سیاسی و ئەدەبی شاری سەقز بووە و
وەکوو تێکۆشەرێکی سیاسی و ئەدەبی چەندین بەرهەمی جۆراوجۆری
چاپ و باڵو کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1324 :

قادر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911270937532674
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ئەندامی سەرکردایەتیی حشع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1325 :

قادر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=200901211118281052
لە ساڵی  1954لە هەولێر لەدایکبووە.
یەکێکە لە پێشمەرگە سەرەتاییەکان و سکرتێری حیزبی زەحمەتکێشانی
کوردستانە.
نوێنەری سەرۆکایەتی هەرێمە بۆ بەدواداچوونی ماددەی .140
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
پارت  /الیەن:
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♕وەزیر
چاالکی سیاسی
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1326 :

قادر نادر
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http://www.kurdipedia.org/?q=201001072259553155
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1327 :

قادری خەندەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010109551519137
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1328 :

قارەمان قادر فەتاح مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691736
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1329 :

قاسم ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111404509982
قاسم محەمەد ئەمین (1ی دیسەمبەری  23 - 1863ئەپریلی .)1908
نووسەر ،رۆشنبیرو چاکساز لەبواری کۆمەاڵیەتی لە میسر یەکێک بوو لە
بناغەنەرانی بزووتنەوەی نیشتمانی لە میسر و زانکۆی قاهیرە هەروەها
بە یەکێک لە رابەرە سەرەتاییەکانی بزووتنەوەی ئازادیخوازیی ژنان
دەژمێردێت.
ناوەڕۆک
1ژیننامەو بنەماڵه
2تەقاندنی خواستی چاکسازی باریی ژنان
3کەلتوور لەگەڵ یاسا
4دواڕۆژەکانی ژیانی
5هەندێک لە وتەکانی
6لەمەڕ ئەو گوتراوه
7بەرهەمەکانی
8سەرچاوەکانی ئەم کۆڵێنەوەیە
9لەچاپدراوی بیانی
ژیننامەو بنەماڵەکەی
لە 1ی دیسمبری 1863دا لەقاهیرەی پایتەختی میسر لەبنەماڵەیەکی
کوردی کۆچکردوو بۆ ئەو واڵتە لەدایکبووە .خوێندنی سەرەتاسیی
لەخوێندنگەی (رأس التین) بووە کە تایبەت بوو بە مندااڵنی خێزانە
ئەرستۆکراتەکان .لەگەڵ خێزانەکەی باریکردووە بۆ قاهیرەی پایتەخت و
لەگەڕەکی (حلمیة)ی خێزانە ئەرستۆکراتەکان نیشتەجێ بوون ،لەوێ
قۆناغی ئامادەیی بڕیوەو ساڵی  1881لە پەیمانگەی یاساو
بەڕێوەبەرایەتی بڕیوە بە بڕوانامەی لیسانسیو لە دەرچووە
سەرەتاییەکانی بووە ،پاش ماوەیەکی کەم بووە بە پارێزەرو پاشان لەگەڵ
شاندێکی خوێندکار چووەتە فەرەنسا و چوار ساڵ خویندن لەساڵی
1885دا سەرکەوتووانە خوێندنی یاسای لە زانکۆی مونبلییە تەواوکردووە.
هەر ئەوکاتەی لەفەرەنسا دەیخوێن پەیوەندی لەگەڵ جەمالەدین ئەفغانیو
فێرگەکەی نوێ کردووەتەوە کە لەپاریس وەرگێڕی تایبەت بە ئیمام
محەمەد عەبده.
باوکی قاسم محەمەد بەگی کوڕی ئەمین بەگە ،ئەویش کوڕی یەکێکبوو
لە نەوەی ئەو میرانەی کورد کە بە دەستبەسەری براون بۆ ئیستانەی
پایتەختی ئیمبراتۆری عوسمانی ،لەوێدا بە کارمەندی دەگەڕێنەوە بۆ
سلێمانیی سەر بە سەنجەقی شارەزوور ،پاشان لەکاتی خدێوی
ئیسماعیلدا بەفرمانی دەوڵەتی حوسمانی دەگوێزرێتەوە بۆ میسرو لەوێ
کچێکی میسری دەبێتە هاوسەریو یەکهەم نەوەیان قاسم دەبێت ،بەاڵم
باوباپیرانی هەر وەک کارمەندی پایەداری عوسمانی لە سلێمانی
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ماونەتەوە.
پاش چوارساڵ خوێندن لەبواری زانستیی کۆمەاڵیەتیدا قاسم لە
فەرەنساوە دەگەڕێتەوە بۆ میسر ،لەو چوار ساڵەدا شارەزایی چاک
وەردەگرێت لەسەر باری ژیانی کۆمەڵگەی فەرەنساییو بەرهەمە کولتووریو
کۆمەاڵیەتییەکانی رۆشنبیرانی فەرەنسا ،زۆریش سەرسام بوو بەو
دۆخی ئازادییە رامیارییەی نەوەی شۆڕشەکەی فەرەنسا تێدا دەژیان
چونکە هەرکاتو بەهەر شێوەیەک بیخوازن گشتیەکێک بۆیهەبووە دڵخوازی
خۆی بنووسێت ،بۆیە بەپێی بنەماکانی سەربەستیو وەپێشچوون
رەوتێکی رۆشنبیری ئیسالمییانەی دیاریکرد ،هاوکات الیەنگربوو بە
چاکسازییەکانی ئیمام محەمەد عەبدەو پێیوابوو زۆر لەو دابو نەریتانەی
هەن هیچیان بەسەر بنەماکانی ئیسالمەوە نییە .هەر ئەوکات  19جار
سەرنجی نووسیوە لەسەر کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی نێو میسرو
لەرۆژنامەی المؤیددا باڵوکراوەتەوە ،هەروەها بەنووسین وەاڵمی
پەرتووکەکەی کۆنت دارکۆری داوەتەوە کەساڵی  1894لەژێر ناوی
میسرییەکاندا ئەو کۆمەڵگەیەی زویرکردووە چونکە لەو نووسینەدا ئابڕووی
نەتەوەیی میسرییانی رووشاندووەو تانووتی لەئاینی ئیسالم داوەو
لەشێوازێکی ئامۆژگارێی بەزەییداردا گوایە توێژینەوەی لە کێشە
کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگەی میسریدا کردووە .لەپاش ئەو کارەی قاسم
ئەمین لە پەرتووکی تحریر المرأة دا پشتگیری لە بەشێک لە بۆچوونەکانی
کارتور دەکات ،ئەو لەماوەی چوار ساڵدا هەندێک لە بیروبۆچوونەکانی
خۆی لەژێر ناوەکانی "أسباب ونتائج" یان "حکم ومواعظ لە المؤیددا
باڵوکردووەتەوە".
تەقاندنی خواستی چاکسازی لەبواری ژنان
قاسم پێیوابوو رۆشنبیرکردنی خودی ژنان بنەمایە بۆ گشت رەشێکو هەر
ئەو دەبێتە ژێرخان بۆ کۆمەڵگەیەکی میسریی چاکو بتەو هەروەها
نەوەیەکی ژیری پڕفەڕ ئەگەرچی کوڕبن یان کیژ ،بۆیە پێداگربووە لەسەر
گۆشەکردنی ژنانی موسوڵمان .لەوکاتەیدا ناوبانگی لەوبوارەدا دەرکرد ،لە
بەرانبەردا هێرشی قورسی کراوەتە سەرو هێرشبەران تاوانی بەرپاکەری
رەوشی بەرەڵاڵییان دەخستە پاڵ.
هەر لەکاتی الوییەوە بایەخی داوە بەچاکسازی کۆمەاڵیەتی ،ئەوەبوو
ساڵی  1898پەرتووکی "أسباب ونتائج وأخالق ومواعظ"ی نووسیوە،
پاشان پەرتووکی "تحریر المرأة"ی نووسیوەو ساڵی  1899بەهاوکاری
شێخ محەمەد عەبده ،سەعد زەغلول وئەحمەد لوتفی السەید
باڵویکردووەتەوە ئەوجا ئینگلیزەکان کە ئەوکات داگیکەری میسربوون
وەریانگێڕاوە بۆ زمانی ئینگلیزیو گەیاندیانە هیندستانو واڵتانی ئیسالمیی
تری ژێر دەسەاڵتیان .لەوێدا لەسەر سەرپۆش (حجاب) دەدوێت و دەڵێت
ئەوجۆرە سەرپۆشەی ژنان کە ئەمڕۆ بووەتە باو هیچ بنەمایەکی ئاینیی
ئیسالمی نییەو دەڵێت کە فڕێدانی هیچ لەئاین الدان ناگەێنێت .هەروەها
دێتە سەر رەوشی فرەژنیو رەهاکردن (طالق) دەڵێت؛ لەیەک دابڕینی ژنو
پیاو هیچ پەیوەندییەکی بە رەوشی ئاینی (شریعة)وە نییە ،فرەژنی یان
رەهاکردنی ژن بەپێی سنوورگەڵێکن پێویستە پیاو پابەندیبێت ،هەروەها
پێویستە ژن بەڕادەیەک سەربەستبێت بتوانێت لەناو کۆمەڵدا شان بداتە
بەر پێداویستییەکانی ژیان .ئەو پەرتووکە میسری هەژانو رەهێلە ئاسا
الفاوێک رەخنەو گازندە باراند سەری ،هاوکات مستەفا کاملی سەرۆکی
پارتی نیشتمانی (الحزب الوطنی) لەواڵمێکدا بۆ قاسم هێرشی دەکاتە
سەرو بەوەی تاوانبار دەکات کە نۆکەری ئیمپریالیی ئینگلیزە ،هەروەها
ئابووریناسی میسر بەناوی محەمەد تەلعەت لە پەرتووکی "فصل الخطاب
فی المرأة والحجاب" بەقاسم دەڵێت" :داماڵینی سەرپۆشو تێکەڵکردنیان
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(واتە ژنو پیاو) دوو ئاواتی خوازراوی رۆژئاوان" هەروەها محەمەد فەرید
وەجدی لە پەرتووکی "المرأة المسلمة"دا رەخنەی لێگرتووە ،بەاڵم ئەوانە
هەرگیز کاریان لە قاسم نەکردو لە توێژینەوەکانیدا بۆ ماوەی دوو ساڵ لە
پەرتووکێکدا بەناوی "المرأة الجدیدة" ساڵی  1901وەاڵمی رەخنەگرانی
داوەتەوە تێیدا هەمان بۆچوونە کۆنەکانی پەرتووکی یەکهەمی دووپات
کردووەتەوەو پشتئەستووری کردوون بەوتەی رۆژئاواییان .ئەوجا لەو
پێشنیارەیدا کە پێشکەشیکردووە بە سەعد زەغلولی هاوڕێی دەخوازێت
یاسایەک دەرکەن بۆ پشگیری لە مافەکانی ژنو پاراستنی رەوتی
رامیاریی ئەوان.
کەلتوور لەگەڵ یاسا
قاسم وەک یاساناس بوو هاوکات نووسەرو رۆشنبیرێکی بێهاوتاو توێژەری
چاکسازیی کۆمەاڵیەتی بووە ،وەک سەرکردەیەکی بزووتنەوەی ژنانی
میسر ناوبانگی دەرکردو هەمانکات ناووباگی هەبوو لەبواری پارێزگاری لە
ئازادییەکانی کۆمەڵو دامەزراوەی زانکۆی میسریو بانگی بۆ پەروەردەکردن
هەڵدەدا لەپێناو پێشوەچوونی نەتەوە ،هەروەها دەیویست کۆت لەسەر
زمانی عەرەبی الدات و سەربەستیکات لە سەروا (سجع)و گونجاندنو
دیاریدان (إعراب) چونکە ئەو زۆر خولیای زمانەوانی بوو بەاڵم کەس لەگەڵ
ئەوەدا نەبوو بۆ سەربەستکردنی زمانی عەرەبی لەهێماکانی دیاریدان،
بۆیە بیرۆکەکانی ئەو هەر لە منداڵدانی وشەدا مردن.
ئەو بە یەکێک لەسەرانی چاکسازو پەیڕەوکاری رەوتی ئیمام محەمەد
عەبدە دەژمێردرا ،لەوانەیش کە باوەڕیان وابوو دەبێت پەروەردە بەرەبەرە
چاکسازیی تێدا بکرێت بەجۆرێک لەالی نەوەکان باوەڕگەڵێک پەیدابێت
بکارن ئەرکی گۆڕانو وەرچەرخان بگرنە ئەستۆ .قاسم زۆری عەز لەهۆنەر
بووەو باوەڕی بەوەبووە کە ژیان بریتییە لە خۆشەویستی ،بەخشندەیی،
لێبوردنو ئاشتی .ئەو پیاوێکی زۆر نموونەیی بووەو سەرکەوتنەکانی
لەبواری یاسادا بوونەتە هۆ بۆ بەرزبوونەوەی تا گەیشتووەتە پلەی
راوێژکاری دادگای پێداچوونەوە ،لەپێش ئەویشدا جێگری بریکاری گشتی
بووە لە دادگای هەمەجۆری میسریMixed Courts of Egypt.
دواڕۆژانی ژیانی
قاسم لەڕۆژی 23ی ئەپریلی ساڵی 1908دا لە تەمەنی چلو پێنج ساڵیدا
ماڵئاوایی لەژیان کرد ،ژمارەیەک هۆنەروانی وەک حافز ئیبراهیم ،خەلیل
موترانوعەلی ئەلجارم بۆی الواونەتەوەو پێشەوایانی وەک سەعد زەغلول
باشا و فەتحی زەغلول شیوەنو زارییان بۆ کرد.
قاسم گرنگی زۆری دەدا بە شێوازو کردار بەاڵم گوێینەداوەتە رواڵەت،
نموونەیش ئەو ئاماژانەیە کە لەگشت نووسینەکانیدا بۆ ژنان بووە پێیان
دەڵێت؛ گرنگ ئەوە نییە سەر پۆشراوبێت ،گرنگ رەوت و هەڵوێستی
چاکڕەوشییە.
هەندێک لە وتەکانی
ــ واڵتپارێزی راستەقینە نە لەبارەی خۆیەوە زۆر دەدوێت ،نە بوونی خۆی
ئاشکرادەکات.
ــ هەرکات بیرم لەخرۆشی کردبێتەوە وێنەی ژنی یەکجار قەشەنگو ژیری
پیاوم بۆ بەرجەستە بووە.
ــ ئەگەر لەڕەوشی ئیسالمی (شریعة)دا دەقێک هەبێت فەرمان بۆ
سەرداپۆشین ،بەپێی ئەوشێوەیەی ئەمڕۆ لەنێو موسوڵماناندا بوە بەباوە،
ئەو من چیتر لەسەری ناڕۆم .هەرچەندە من تاکە پیتێکم نەنووسیوە
دژبێت بە دەقەکان ئەگەرچی رواڵەتی زیانبەخشیشیان پێوە دیاربێت،
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چونکە ئەوەی لەسەرمانە بێ لێکدانەوە گوێڕایەڵی فرمانی خودا دەبین.
بەاڵم لە رەوشدا هیچ دەقێک نابینم فرمانی سەرپۆشینی دابێت
بەوجۆرەی بوە بەباو ،بەاڵم ئەوە نەریتێکە لەکاتی تێکەڵبوون بە میللەتانی
تردا خوویان پێوە گرتووەو بوون بەباوو وەک نەریتە زیانبەخشەکانی تر
دەمارگیرانە بەرگی ئاینیان لەبەرکراوەو سەپێنراو بەسەر کۆمەڵدا ،بەاڵم
ئاین هیچی بەسەرەوە نییە .لەپەرتووکی پیرۆزدا هاتووە دەڵێتُ :
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باوەڕداران بڵێ پوختەترینە بۆ ئەوان ئەوەیە چاوپارێزبنو ئەندامی زێیان
بپارێزن ،خودا بەئاگایە لەگشت هەڵوێستێکی ئێوە ،هەروەها بەژنانی
خاوەنباوەڕ بلێن چاوپارێزبنو ئەندامی زێی خۆیان بپارێزنو خشڵیان
وەدەرنەخەن .با بە سەرپۆش پێسیریشیان داپۆشنو جوانییەکانیا نیشانی
کەس نەدەن .جگە لە مێرد یان باوک یان باوکی مێرد یان کوڕی خۆیان یان
کوڕی مێردەکانیان یان براو کوڕی برا یان ژنەکانیان یانیش ژنی هاوباوڕیان
یا خزمەتکاری وەک کوڕی خۆیانن ئەگەر بەئارەزوو نەبن بۆ هاوسەرگیری
یان پیاوێک گرێی لەمێشکدا هەیە یان ئەو منداڵەی چاو نابڕێتە زێدانی ژنو
نابێت بەپێ لەزەوی بدەن تا جوانییە شاراوەکانیان دەرکەوێت".
ــ کەمترینی زانست ئەو رادەیە کەمرۆڤ لە پەرتووکو مامۆستای فێردەبن،
باالترینیش ئەوانەن کە بەئەزموونی خودی لە کەرەستەو مرۆڤیان
وەریدەگرن.
ــ لەنێو میللەتانی الوازو ژێردەستەکاندا وشەی نەرێی (نا) کەم
بەکاردێت.
ــ هەردەم پێشبڕکێی رەخنە لەخاوەنبیرو کۆشین بۆ کوێرکردنەوەی
سەرچاوەکانی زۆرن .کاتی هەڵچوون بەشێوەی تایبەت دەیانبینیت دەم
بەجوێن تانووت دەهاون ،هەر تیری ناڕەواو بکوژە دەیهاون بەاڵم قاڵبی
رەوای لەبەردا .
ــ پیاوی ناودار هەر پەروەردەی دروست دەیانهێنێتە کایە ،پیاوگەلی خاوەن
رەوشتی پاکو راست ،راستگۆو دڵ فراوان ،ئازاو لەخۆ بوور ،نیشتمان
پەروەر ،رازگری مافو پارێزەری راستی ،ملکەچی فرمان ،ئەوانی سەرو
دارایی خۆ بەخش لەپێناو ئامانجی پەرەدان بە زانست و ئاینو زانکۆی
نیشتمانی.
لەمەڕ ئەو چی گوتراوە
دوکتۆر محەمەد حسەسەنێن هێیکەل دەڵێت(" :وەک زۆر بەخۆیدا
رادەچوو ،پاقژو رێزدارو خاوەن شکۆ بوو ،هەروەها رێزگربوو لە بەرانبەرو
ئازادییەکانی ئەو ،نە خۆی بەسەر کەسدا سەپاندووە نە هەلی الوازیی
کەسی قۆستووەتەوە ،لەنێو گشت دیاردە پیرۆزییەکانی سەربەستیدا پتر
رێزی بوو بۆ سەربەستی بیرو هۆش) .هەروەها دەڵێت :دادوەرێکی
هەندە چاک بوو هیچکات چاوەڕێ نەبووە کەسێک پاداشتی بکات یان
کۆمەڵ چەپڵەی بۆ بکوتن ،دەیگوت تەنها لێبوردن هۆو ئەگەرە بۆ
راستکردنەوەی تاوانبار چونکە پێیوابوو سزادانی شەڕ بە شەڕ دەبێتە
باربووی شەڕە لەسەر شەڕ".
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بەرهەمەکانی لە میسر.
ئازادی ژنان .1899 -
ژنی سەردەم .1901 -
سەرچاوەکانی ئەم کۆڵینەوەیە
أعالم الکرد – میر بصری – ص .94-93-92-91
قاسم أمین مصلحا اجتماعیا –منی الدسوقی -2004دار الفکر العربی.
قضیة المرأة .1 /تحریر :محەمەد کامل الخطیب.
مشاهیر الکورد فی التاریخ اإلسالمی (الحلقة السابعة) قاسم أمین د.
أحمد خلیل
تعریف بالنثر العربی الحدیث للدکتور عبد الکریم األشتر (ص )144
تاریخ مشاهیر کرد عرفا ،علما ،أدبا ،شعرا جلد دوم ص  69بابا مردوخ
روحانی
لەچاپدراوی بیانی
ژنی سەردەم (بە عەرەبی) ئەرشیڤی کۆڕی زانکۆی تۆرینتو
)(http://www.archive.org/details/almarahaljaddah00qsimuoft
وەرگیراو لە (ویکیبیدیا ،الموسوعة الحرة)ی عەرەبی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێدی گۆمەیی)
سەبارەت بە (قاسم ئەمین) لە0:00:31 2011-3-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1330 :

قاسمی قادریی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082913535960800
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1331 :

قشم عەلی عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791575
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1332 :

قوباد تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031550532318
کوڕی جەالل تاڵەبانییە و نوێنەری حکومەتی هەرێمە لە ئامریکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1333 :

قەدری جان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121110101297
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قەدری جان-ی شاعیر ،رامیارکار ،چیرۆکنووس ،وتارنووسو وەرگێڕ ،یەکێک
لە شۆڕەسوارەکانی بوارە جیاجیاکان ،ساڵی  1911لە شارۆچکەی
"دیرک" لە نزیک "ماردین" لە دایکبووه.
ساڵی  1928بۆ  1931لە خانەی مامۆستایان خوێندوویەتی .بەهۆی
جموجۆڵی رامیارییەوە لە دەست تەنگەتاوی دەسەاڵتی تورک
نیشتمانەکەی بەجێهێشتووەو رووی کردۆتە رۆژئاوای کوردستان ،لەوێ
خوێندنی خانەی کشتوکاڵی تەواوکردووه ،بۆتە مامۆستا.
دوای چەند ساڵێک چۆتە مۆسکۆ ،لەوێ چاوی بە بارزانی کەوتووه .پاش
گەڕانەوەی بارزانی بۆ نیشتمان ،قەدری جان روودەکاتە بەغداو دەبێتە
میوانی بارزانی.
لە ساڵی  1939دا ژنی هێناوه.
لە ساڵی  1959دا گەڕاتەوە سوریاو لەوێ چەند جارێک بەندکراوه .شاعیر
لە دونیای شیعرەکانی دا گەلێک بااڵدەست بووه.
زۆربەی ئەو رووداوە مێژوویانەی ،کە لە کوردستان روویانداوه ،جا لە هەر
پارچەیەکی بێت ،شاعیر لە پەسنو زیندووکردنەوەیان کەمتەرخەمیی
نەکردووه.
دەتوانرێت بووترێت ،کە مێژوونووسێک راستی رووداوەکانی بە شیعر
تۆمارکردووه،
بۆ نموونە لە رووخانی کۆماری کوردستانو لەسێدارەدانی پێشەوا قازی
محەمەد بناغەو کۆڵەکەیەکی دیکەی دوو شیعری قەدری جان-ـه،
لەناوچوونی ئەم کۆماره ،کە لەو سەردەمەدا تەنها هیواو مەبەستی
هەموو کوردێک بووه ،رووداوێک نەبووه ،کە مرۆڤی کورد لێی بێدەنگ بێت،
هەروەها لەسێدارەدانی پێشەوا ،کە ویژدانی مرۆڤی هەژاندووه،
بەتایبەتی ئەو کوردانەی لەگەڵ رووداوەکاندا بوونو بێئاگانەبوو.
شاعیر ئەم رووداوە پڕ نەهامەتییە دڵو گیانی بریندار کردووەو لەناخەوە
هەژاندوویەتی .بۆیە لە شیعری "شینا پێشەوا" ناوەڕۆکی تەواوی
رووداوەکەی وەرگرتووه.
لە شیعرەکەدا نزا لەوانە دەکات ،کە هاوکاری شای ئێرانی-یان کردووه،
هەروەها لە شیعرەکەدا ئامۆژگاری ئێزگەی تاران دەکاتو دەڵێت" :ئیتر با
بەس بێت شا پەرستی".
هەروەها دەڵێت" :بۆ پاشماوەی کۆمارە خەم هەڵگره ،بۆ مندااڵنی بێ
باوک ،بۆ ژنی بێ پیاو بگرین ،بۆ دایکی شەهیدان فرمێشک بڕێژه".

شاعیر لە باڵوکردنەوەی یەکەم شیعری لە ژمارەیەکی گۆڤاری "هاوار" دا
لە ساڵی 1932دا کێشی خۆماڵی بەکارهێناوەو بایەخی بە سامانو
کەلەپووری نەتەوەییداوەو سوودی لە ئەفسانەو پەندو کەرەسەی
فۆلکۆری وەرگرتووه .جگە لە کاریگەری وێژەیی کوردی ،سوودی لە وێژەی
فەڕەنسیو تورکیش وەرگرتووه .وەک شاعیرێکی داهێنەر هاتۆتە گۆڕەپانی
نووسین.
"قەدریجان" بە زمانە پاراوەکەی خۆی لە شیعری کۆن جودا دەکاتەوه.
چونکە نەتەوەکەی بەکەم تەماشاکراوەو لە منداڵییەوە هەستی بەم
هەڵسوکەوتەی نەیرانی کورد کردووه ،هەربۆیە هەستێکی نەتەوایەتی
کوردی لە ناخی دا چەسپییەوەو لە نووسینەکانی دا تیشکیانداوەتەوه.
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قەدریجان-ی شاعیرو نیشتمانپەروەر لە  9/8/1972لە تەمەنی  61ساڵی
دا لە شاری دیمەشق کۆچیدوایی دەکاتو تەرمەکەی لە گۆڕستانی
مەوالنا خالیدی نەقشبەندی بەخاک دەسپێردرێت.
لە کارەکانی قەدریجان:
چیرۆک:
 1. Tayê Pora Sipîرۆژنامەی رۆناهی ،ژمارە ،. Hewar hebe1931.2 ،3 Gazî li dayêگۆڤاری هاوار ژمارە . Gundê Nû Ava - 1932.3 ،1گۆڤاریهاوار ژمارە . Silêman Bedirxan - 1932.4 ،2گۆڤاری هاوار ژمارە ،3
. Hêviya çarde şevî - 1932.5گۆڤاری هاوار ژمارە . Gelo 1932.6 ،6
 newisanگۆڤاری هاوار ژمارە . Tabûta bi xwînê - 1933.7 ،10گۆڤاریهاوار ژمارە . Bihara Dêrikê - 1933.8 ،11گۆڤاری هاوار ژمارە ،13
. Dabê - 9..1933گۆڤاری هاوار ژمارە . Sehên zozanan - 1933.10 ،14
رۆژنامەی رۆناهی ،ژمارە . Gulçîn - 1933.11 ،14رۆژنامەی رۆناهی،
ژمارە . Guneh - 1933.12 ،16گۆڤاری هاوار ژمارە . Rojên 1933.13 ،16
 Derbasbyîگۆڤاری هاوار ژمارە . Sond - 1943.14 ،52گۆڤاری هاوارژمارە .1944 ،33
هۆنراوه:
 1. Tabûta bi xwînêگۆڤاری هاوار ژمارە . Berdêlk - 1932.2 ،2گۆڤاریهاوار ژمارە . Hesinker - 1932.3 ،6گۆڤاری هاوار ژمارە . Di 4 .1932 ،7
 Şorezarekêdaگۆڤاری هاوار ژمارە . Cegerxwîn - 1933.5 ،10گۆڤاریهاوار ژمارە . Xewna hişyartî - 1933.6 ،12گۆڤاری هاوار ژمارە ،13
. Dadê - 1933.7گۆڤاری هاوار ژمارە .1933 ،14
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان)
سەبارەت بە (قەدری جان) لە23:44:22 2012-8-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1334 :

قەمبەر بەیاتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009221002459588

801

سەرۆکی عەشایەری تورکمانی ئێراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1335 :

قەهار عەلی فەخری شیخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191990
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1336 :

گوگوش جەبار حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091985
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1337 :

گواڵڵە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710485677
ژنە چاالکڤانی کورد گواڵڵە ساڵح ،کچی ِرەزا کەبابچی دۆستی هەژاران و سیمای ناسراوی
کەرکووک و خۆشەویستی شارەکەیە ،لەشاری کەرکووک لەکۆشی خێزانێکی ناسراو و تێکۆشەر و
نیشتمان پەروەری پێشکەوتنخواز لەدایک بووە ،برایەکی لەسەرەتای هەشتاکان " خەلیل ِرەزا"
شەهیدکرا ،ئێستا لەئیتاڵیا دەژێت لەبواری مافەکانی ژنان و مندااڵن چاالکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
👩خانمان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1338 :

گواڵڵە شەرەفکەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082227471613
چاالکی بواری ژنان و بەرپرسی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی یەکێتی ژنانی
دێموکراتی کوردستانە و ئێستا نیشتەجێی واڵتی سویدە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1339 :

گوڵستان سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082917024889039
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1340 :

گوڵستان سەعید محەمەد سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791749
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1341 :

گاڵڵە عزیز مصظفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692174
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1342 :

گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119130940402
ناوی عەبدوڵاڵ بەگ کوڕی سلێمان بەگی کوڕی عەبدوڵاڵ بەگە .باوکیشی
و باپیریشی لە هۆنراوە و وێژەدا بەهرەیان هەبووە و بە کوردی و بە
فارسی نووسیویانە و هۆنراوەیان وتووه ،بەتایبەتی عەبدوڵاڵ بەگی باپیری
لە زمان و وێژەی فارسیدا دەستێکی بااڵی هەبووە و هەر بۆیە بە "کاتبی
فارسی" ناوبراوە.
گۆران لە ساڵی  1904یان لە 1905دا لە هەڵەبجە لەدایکبووه .بنەماڵەی
باپیری لە بەگزادەی "میران بەگی" بوون لە ناوچەی "مەریوان" و
عینایەتوڵاڵ بەگی کوڕی ئەمانوڵاڵ بەگیان بە خۆی و خێزانیەوە دێتە
سلێمانی و لە ناوچەی قەرەداخ ماوەیەک دائەنیشێ .زۆری پێ ناچێ
کۆچی دوایی دەکات.
عەبدوڵاڵ بەگی کوڕی (باپیری گۆران) لەگەڵ هەموو خێزانەکەیاندا ،ئەوەی
لە برایەکی بچووکی و دایکی و ژنەکەی و منداڵەکانی خۆی پێکهاتوە
روودەکەنە هەڵەبجە چونکە خۆیان بە جاف زانیوە و لەوێ جێگر ئەبن .لەو
گەشتەدا دایکی عەبدوڵاڵ بەگ و براکەی بە نەخۆشی "سێبەڕۆ" دەمرن
و ئەمێننەوە عەبدوڵاڵ بەگ و مناڵەکانی خۆی ئەمانە بوون :مستەفا بەگ،
نووری بەگ ،نەفێ خان ،سلێمان بەگ و حەبیبە خان .لەمانە نەفێ خان
شوو دەکات بە مەجید بەگی عوسمان پاشا .حەبیبە خانیش شوو دەکات
بە یەکێ لە شێخانی خانەگای الی پاوە .مستەفا بەگ و نووری بەگیش
کەسیان لەپاش بەجێنامێنێت .بەاڵم سلێمان بەگ ئەم منااڵنەی ئەبێ:
عەلی .شەمسه ،موحەممەد ،عەبدوڵاڵ .عەلی و شەمسە بە الوی
مردوون .موحەممەدیش کە ناوبانگی بوو بە "حەمە بەگە رووشە" پاش
مردنی باوکی بە دوو ساڵ ئەکوژرێ .بەم چەشنە لەم بنەماڵەیە هەر
عەبدوڵال (گۆرانی دواڕۆژ) دەمێنێتەوه.
گۆران الی باوکی قورئان و سەرەتای خوێندنی خوێندووە .پاشانیش لە
"مزگەوتی پاشا"ی هەڵەبجە بووە بە فەقێ و تەنانەت ماوەیەکێش بە
"فەقێ عەبدوڵاڵ" ناسراوە.
لە دوا ساڵەکانی جەنگی یەکەم و سەرەتای هاتنی ئینگلیزدا ،بۆ
ماوەیەک هەڵەبجە چۆڵ ئەبێت و خەڵک روودەکەنە الدێکانی دەوروپشت.
ماڵی باوکی گۆرانیش لە بەهاری  1919وە تا پاییزی ئەو روودەکەن
چەمی بیارە و لەوێ لە باخێکدا هەوار ئەخەون و بۆ پاییز ئەوسا
ئەگەرێنەوە بۆ هەڵەبجه.
گۆران خۆی بۆ مامۆستا رەفیق حلمی گێڕاوەتەوە و وتوویە" :لەبیرمه ،کە
یەکەم قوتابخانەی زمانی تورک لە هەڵەبجە دانرا ،بۆ پۆلی یەکەم
وەرگیرام ،بۆ پۆلێک وەرگیرام ،ئەوەی بەڕێوبەرەکەمان بەڕەحمەت بێت
تاهیر ئەفەندیی مەال ئەمینی جەففار پێی ئەوت پۆلی ئیحتیات ".
وەک گۆران خۆی گێڕاویەتەوە چوونی بۆ قوتابخانەی فەڕمییشدا پچڕ پچڕ
بووه .پۆلی چوارەمی لە سەردەمی داگیرکرانی هەڵەبجەدا لەالیەن
ئینگلیزەوە تەواو کردووه.
هەر لە 1919دا سلێمان بەگی باوکی گۆران کۆچی دوایی دەکات .پاشان
لە 1921دا موحەممەد بەگی برای ،بە هاندانی مستەفا سائیب ،لەگەڵ
عەبولواحید نووریی خاڵۆزایدا ئەیاننێرێت بۆ قوتابجانەی "عیلمی"یەی
کەرکووک بۆ خوێندن .بەاڵم هەر لەوساڵەدا موحەممەد بەگی برایشی
دەکوژرێ .ئیتر گۆران کەسی وەهای نامێنێ گوزەرانی خوێندنی خۆی و
ژیانی دایکی ببات بەڕێوە ،لەبەرئەوە دەست لە خوێندن هەڵئەگرێت و لە
ساڵی 1922ەوە تا ساڵی  1925گەلێ دەست تەنگی ئەچێژێ.
گۆران بۆ یەکەمجار لە ساڵی 1925دا بە مامۆستایی لە قوتابخانەی
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هەڵەبجە دامەزراوە و تا  1937لە قوتابخانەکانی ئەو ناوچەیەدا ماوەتەوه.
پاشان گوێزراوەتەوە بۆ ئەشغاڵ  -بەشی کاروباری رێگاوبان و تا گیرانی
یەکەمی لە 1951دا ،جگە لەو چەند ساڵەی ،ئەوەی لەگەڵ چەند
رۆشنبیرێکی تری کوردا ئەچێ بۆ یافا و لە ئێستگەی رادیۆی رۆژهەاڵت
نزیک بە مەبەستی بەشداری لە خەباتدا لەدژی فاشیزم بەشی
کوردستان ئەکەنەوه ،لە ئەشغاڵدا ئەمێنێتەوه.
لە تەشرینی دووەمی 1952دا لە بەندیخانەی یەکەمی دێتەدەر و
ئەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی و ئەبێ بە بەرپرسی رۆژنامەی "ژین" .تا
ئەیلوولی  1954لەسەر ئەم کارە ئەمێنێتەوه .لە 1954.10.17دا بۆ جاری
دووهەم لەگەڵ کۆمەڵێ لە ئاشتی خوازانی سلێمانی ئەگیرێ و
فەرمانی ساڵێ بەندو ساڵێ خستنە ژێر چاودێریی پۆلیسی بەسەردا
ئەدرێ .ماوەی بەندکردنەکەی لە سلێمانی ،کەرکووک ،کوت ،بەعقووبە و
نوگرە سەلمان و ماوەی چاودێرییەکەشی لە بەدرە بەسەردەبا.
لە 1956.09.12دا ئەم فەرمانی بەندکردنەی تەواو دەکات و ئازاد دەکرێت
و دەچێتە بەغدا و چەند رۆژێک لەوێ لەیەکێک لە پڕوژە میریەکانی خانوودا
ئەبێت بە چاوەشی کرێکار .زۆری پێناچێت دیسانەوە لە هێرشی میریدا بۆ
سەر نیشتمان پەروەران بەبۆنەی دەستدرێژییە سێ قۆڵییەکەی سەر
میسرەوه ،ئەگیرێتەوە لە 1956.11.17دا دادگای عورفی لەکەرکوک
فەرمانی سێ ساڵ بەندی بە بارمتە دانانی هەزار دیناری کاتی
دەسپێنێت بەسەریدا ،ئەویش بەوەی کە تا سێ ساڵ ورتەوی لە دەم
دەرنەیەت و کردەوەی وای لێ نەوەشێتەوە میری پێی دڵگران ببێ.
گۆران نە هەزار دینارەکەی ئەبێ و ئە ئەشیەوێ گفتی وەها بە میری
بدات ،بۆیە ئەخرێتەوە بەندیخانە و تا  1958.08.10پاش سەرکەوتنی
شۆڕشی 14ی گەالوێژ لە زینداندا ئازاد دەکرێت .گۆران ئەم ماوەیەی
بەندیخانەی کەرکووک و بەعقووبە بەسەربردووه.
پاش بەربوونی لە زیندان ئەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی و پاش ئەوە بە
ماوەیەک لەگەڵ شاندێکی میللی سەر لە یەکێتیی سۆڤیەت ئەوسا و
چینی میللی و کۆریای دیموکراتی (باکووری) ئەدا.
لە سەرەتای 1959دا سەرپەرشتیی گۆڤاری "شەفەق" ئەگرێتە دەست و
بە ناوی "بەیان" دەردەکات .لە ئیسکانی سلێمانیش دایدەمەزرێنێت و تا
ناوەڕاستی  1960کاری تێدا دەکات .ئەنجا بەبیانووی ئەوەوە کە گوایە
بێپرس کاری بەجێهێشتووە  -کار بەجێهێشتنەکەی بۆ چوون بوە بۆ
شەقاڵوە بۆ بەشداربوون لە کۆنگرەی دووهەمی مامۆستایانی کورددا -
لەسەر کار الی دەبەن.
لە ناوەڕاستی ساڵی 1960دا دێتە بەغدا و ئەبێ بە یاریدەدەری
پڕۆفیسۆر لە بەشی کوردی کۆلێژی ئادابی زانکۆی بەغدا و بە ئەندامی
دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی ئازادی.
لە سەرەتای 1962دا ژانەسک زۆری پێ ئەهێنێ .دەرئەکەوێ کە گەدەی
تووشی نەخۆشیی شێرپەنجە بووه .نەشتەرگەرێکی سەرکەوتووی لە
بەغدا بۆ دەکرێ بەاڵم بەداخەوە پاش واده .پاش ئەو نەشتەرگەرییە لە
نیساندا ئەچێ بۆ مۆسکۆ و سێ مانگێک لە نەخۆشخانەی "کرێملین" و
سەنەتۆری "بەرڤیخە" بەسەرئەبا و پاشان ئەگەڕێتەوە بۆ ئێراق .پاش
گەڕانەوەی بەماوەیەکی کەم نەخۆشییەکەی سەرهەڵئەداتەوە و تەنگی
پێ هەڵئەچنێ .لەبەرئەوە ئەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی و لەوێ لە جێدا
ئەکەوێ.
لە کاژمێر نۆ و نیوی بەیانی  1962.11.18چاوی یەکجاری ئەنێتەوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1343 :

گۆران ئەدهەم کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912281051503044
1لەدایکبووی سالی  1972هەڵەبجە.2ـ دەرجوی کولێژی یاساو رامیاری زانکوی صالح الدین سالی
(1994ـ).1995
3ـ لەوکاتەوەکاری کاری پارێزەرایەتیم کردوەکەنزیکەی  15سالە.
4ـ پاش هەواڵەکردنی سەروکی رژیمی لەناوچو وتاوانبارانی تر بۆ دادکای
بااڵی تاوانەکان لەبەغدا وەک پارێزەریکی خۆبەخش ئامادەی دادگایی
کردنەکەبوم کەخ ًوشبەختانەلەکەل  6پارێزەری تردا توانیمان کۆمەڵکوژی
ئەنفال وەک جینۆساید بناسینین .وەسزای لەسێدارەدان بۆ  3تاوانباری
ئەنفال دەرکرا سەرەرای چەند سزایەکی تر بوچەند تاوانباریکی تر.
5ـ لەسالێ  2008لەالیەن نەقابەی پارێزەران و وەزارەتی
شەهیدانەوەدیاریکرام وەک سەروکی ئەو دەستەپارێزەرانەی
کەئامادەدەبن لەدادگاییکردنی سەرانی رژیم لەکەیسی کیمیابارانی
هەلەبجەوەبەوپەری دلسۆزیەوە کارەکانم کردوە وە دەیان تاوانباری
سەردەمی رژێمم ئاشکرا کردوەوئیجرائاتیان بەرامبەر کراوەوەسەدان
کۆمپانیای بیانیم ئاشکرا کردوەکە هاوکاری رژیمیان کردوەوەناوی چەند
فروکەوانیکم ئاشکرا کرد لەدادگا کەبەهاوکاری جەند بەرێزیک
لەسەروکایەتی کوماروچەند دلسوزێک لەهێزی پێشمەرکەیەکیکیان
ئامادەبو وەووتەکانی بەبەڵکەی سەرەکی دانرالەدادگاکەدا وەمەسەلەی
لیدانی شاری هەلەبجەبەچەکی کیمیایی لەال یەن رژێمی
لەناوچوەوەیەکالیی کرایەوە.
7ـ بەدریژایی کارکردنم وەک پاریزەر یان وەک یاساییەک چەندین وتارو
لیکولینەوەم بالوکردوتەوەلەروژنامەو کوڤارەکاندا وەلەدەزگاکانی
راگەیاندندا بەتایبەتی بیانیەکان هەوڵمداوەئەونەهامەتیانەی
کەبەسەرمیللە تەکەمدا هاتوەئاشکرا بکەم لەئەنفال یان لەکیمیابارانی
هەلەبجەوەپەیوەندیم بەچەندین دادوەری نێودەوڵەتیەوەهەیەکەلەبواری
جینوسایددا کار دەکەن چەندەها کۆڕم گێراوەکەتایبەت بوەبەم
مەسەلەیەوەهاوکاری جەند کەنالیکی جیهانیم کردوە و چەندەها
سوپاسنامە و دەستخوشیم بو نێرراوە لە جەندەها الیەنەوە وە زیاتر لە 8
مانگ خەریکی ئامادەکردنی (الئیحەی کۆتایی)ی کەیسی هەڵەبجە بووم
کەتیایدا رۆڵ وخەباتی نەتەوەی کوردم تیادا رون کردوتەوە سەرەرای چەند
ەها زانیاری جوراوجور بەچەکی کیمیایی وزیانەکانی قەرەبویزیانلێکەوتوان
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وچەندەها بابەتی تر کەدەکریت وەک سەرجاوەیەکی زانیاری پشتی پێ
ببەستریت وەچاوپوشیم لەزور بەرژەوەندی تایبەتی خوم
کردوەوبەرژەوەندی کەیسەکەوخەلکی کوردستان و هەڵەبجەم
خستەپێش بەرژەوەندی تایبەتی خومەوەکەبەواجبی خۆمم
زانیوەوپەشیمان نیم لێی.
لەچوار کەیسی تایبەت بەکورد بەشداریم کردووە (کەیسی
ئەنفال،کەیسی کیمیابارانی هەڵەبجە ،کەیسی پاکتاوی
رەگەزی(التطهیرالعرقی)،کەیسی کانی عاشقان.
بەبڕیاری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان وسەرۆکایەتی
هەرێمی کوردستان لەبەرواری  2010/3/18دەست بەکار بوەوەک
قایمقامی هەڵەبجەوبەردەوامە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئەدهەم کاکەیی سەبارەت بەژیان و کارنامەی
خۆی لە2010-02-29
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
⚖مافناس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1344 :

گۆران بابا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218020834833
نووسەر و ِرۆژنامەنووس ،کەسایەتیی چاالک لە بواری پرسی ئەنفال و
بروانامەیە لەو بوارەدا ،ساڵی  2007فلیمێکی  15خولەکی
هەڵگری ِ
لەسەر ئەنفال ئامادەکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1345 :

گۆران رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=201003021537293804
لە سالی  1971لە شاری سلێمانی لەدایک بووە خۆێندنی سەرەتایی،
ناوەندی و دواناوەندی لەو شارە ،وە پەیمانگای مامۆستایشی لەسالی
 1991لەشاری هەولێر تەواو کردوە .
لەساڵی  1997وە لە هۆلەندا دەژی .ئێستا مامۆستایە لە قوتابخانەیەکی
ناوەندی لە زۆتەرمیر 4 ،سالە ئەندامی پارتی سۆشیالستی هۆلەندایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1346 :

گۆران مەحمود کوێخا سمایل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691468
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1347 :

گۆران نەوزاد سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275737
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1348 :

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 ژمارە1349 :

گۆنا سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122312421619711
چاالک لە بواری مافەکانی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1350 :

گێالس حەسەن ساڵح امین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691740
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1351 :

گەالوێژ جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050409501557263
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1352 :

گەالوێژ حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051600442483
خەڵکی شاری بانەی رۆژهەاڵتی کوردستانە .بە بەشداری لە
خۆپیشاندانەکانی خەڵکی ئێران بە دژی حکومەتی شاهەنشاهی تێکەڵ
بە خەباتی سیاسی بووە .سەرەتا لە تەک "جەمعیەت"ەکانی ئەو دەمی
شارەکانی کوردستان هەڵسوورانی سیاسی خۆی دەست پێکردووە .لە
کاتی هێرشی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ سەر کوردستان،
وەک هێزی پشتی جەبهە کاری کردووە .بە دوای داگیرکرانی شارەکانی
کوردستان لە الیەن حکومەتی ئێرانو دەسپێکی سەرکوتی هەڵسوراوانی
سیاسی ،ناچار بووە بۆ ماوەیەک شار بە جێ بێڵێ و دوا جار لە ساڵی
1360ی هەتاوی بە ناچارو بۆ یەکجاری شاری بانەی جێ هێشتووەو بە
ریزەکانی کۆمەڵەوە پەیوەست بووە .لە ساڵی  1992هاتۆتە واڵتی سوید
و نیشتەجێی ئەو واڵتە بووە .لە ماوەی ژیانی لە دەرەوەی واڵتیش
تێکۆشانی سیاسی خۆی لە ناو کۆمەڵە و حیزبی کومونیستی ئێران دا
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درێژە پێداوە .
ماوەیەک لەوە پێش ،گەالوێژ وێڕای  50کەس لە هاوڕێیانی تری بە
بیانووی پێکهێنانی فراکسیۆنی تێکۆشان بەناوی کۆمەڵە ،بە بڕیاری
سەرکردایەتی حیزبی کومونیستی ئێران و کۆمەڵە دەرکران و وەک خۆی
دەڵێ؛ کەوتنە بەر پااڵوتنەکانی سەرکردایەتی کۆمەڵەو حیزبی
کومونیستی ئێرانەوە.
لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی ژیانی تاراوگەدا ،گەالوێژ چاالک و
هەلسوراوی سیاسی و بزوتنەوەی ژنان بووە و پێشترو ئیستاش دوای
نەمانی لە گەڵ حیزبی کمونیست لە سەر چاالکیەکانی خۆی بەردەوامە.
ماوەی  9سال لە گەڵ رادیو دەنگی ژنان بە زمانی کوردی لە شاری
ستۆکهۆڵم کاری کردووە و  2سال لە گەل کومەڵە تیڤی وەک بەریوەبەری
بەرنامە جوراوجورەکان درێژەی بە تێکۆشانی خۆی داوە .هاوکات لە سەر
رووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان بە تایبەت لە بواری ژناندا نووسەری را
و بوچوونەکانی خۆی بووە و بەشداری کۆڕ کۆمەڵی جوراوجور لە سەر
بزوتنەوەی ژنان بووە .لە  4سالی رابوردودا لە گەڵ کارزاری ژنان لە
والتانی هولەند ،ئاڵمان ،بلژیک و سوئد چاالکی هەبووه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بۆ رۆژهەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1353 :

گەالوێژ حوسەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920575963901
خەڵکی شاری بانەی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
لە ساڵی ( 1960لە ساڵەکە دڵنیا نیم ،وابزانم هەڵەیەک هەیە لە کاتی
تایپەکە دا) ،بە ناچارو بۆ یەکجاری شاری بانەی جێ هێشتووەو بە
ریزەکانی کۆمەڵەوە پەیوەست بووە .لە ساڵی  1992هاتۆتە واڵتی سوید
و نیشتەجێی ئەو واڵتە بووە .لە ماوەی ژیانی لە دەرەوەی واڵتیش
تێکۆشانی سیاسی خۆی لە ناو کۆمەڵە و حیزبی کومونیستی ئێران دا
درێژە پێداوە.
لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی ژیانی تاراوگەدا ،گەالوێژ چاالک و
هەلسوراوی سیاسی و بزوتنەوەی ژنان بووە .
ماوەی  9سال لە گەڵ رادیو دەنگی ژنان بە زمانی کوردی لە شاری
ستۆکهۆڵم کاری کردووە و  2سال لە گەل کومەڵە تیڤی وەک بەریوەبەری
بەرنامە جوراوجورەکان درێژەی بە تێکۆشانی خۆی داوە .هاوکات لە سەر
رووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان بە تایبەت لە بواری ژناندا نووسەری را
و بوچوونەکانی خۆی بووە و بەشداری کۆڕ کۆمەڵی جوراوجور لە سەر
بزوتنەوەی ژنان بووە.
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لە  4سالی رابوردودا لە گەڵ کارزاری ژنان لە والتانی هولەند ،ئاڵمان،
بلژیک و سوئد چاالکی هەبووه .لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی ژیانی
تاراوگەدا ،گەالوێژ چاالک و هەلسوراوی سیاسی و بزوتنەوەی ژنان بووە و
پێشترو ئیستاش دوای نەمانی لە گەڵ حیزبی کمونیست لە سەر
چاالکیەکانی خۆی بەردەوامە.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1354 :

گەالوێژ عەبدولجەبار مەجید  -گەالوێژ جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002220000023665
لە دایکبووی کەرکوک 1954
خێزانی شەهید (شێرزاد جەباری)
بەکالۆریۆس لە یاسادا /دبلۆم لە پەروەردەدا
لە ساڵی  1972دا یەکەم ژن بووە لە کەرکوک پەیوەندیکردووە بە
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە.
ئەندامی خولی یەکەمی پەڕڵەمانی کوردستان بووە بۆ ماوەی  13ساڵ.
ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی ژنانی کوردستان بووە و سەرپەرشتی
هێزی پێشمەرگەی ژنانی کردووە لە دروستبوونیدا.
لێپرسراوی رێکخراوی (هەتاو) بۆ گەرمیان بووە ،کە یارمەتی دەگەیاندە
کەسوکاری ئەنفالکراوەکان لە (کفری ،سمود ،کەالر ،شۆڕش ،بنەساڵوە،
دارەتوو).
ماوەی  10ساڵ ئەندامی مەکتەبی مافی مرۆڤی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان بووە.
2ساڵ ئەندامی مەکتەبی رێکخراوە دیموکراتییەکان بووە.
لێپرسراوی رێکخراوی هیوا بۆ گەرمیان بووە کە مندااڵنی ئەنفالی فێری
کاری دەست و کۆمپیوتەر دەکرد.
6ساڵە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوکە.
2ساڵ لێپرسراوی ئەنجومەنی بااڵی داکۆکیکردن لە مافەکانی ژنان بووە
کە ژیانی ژنانی دەپاراست لە مەترسی کوشتن.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای کەرکوک بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
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سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1355 :

گەیالن عومەر عوبەیدوڵاڵ کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291796
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1356 :

النە عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140929145627116433
رۆژی  2014-09-29لە هەولێر تیرۆرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1357 :

النە کاشان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316140249119745
ناوی سیانی :النە فەرەج عەلی
ناوی رۆژنامەوانی :النە کاشان
ساڵی  1989لەشاری سلێمانی لەدایکبووم
قۆناغەکانی خوێندنم لەشاری سلێمانی تەواوکردووە
ساڵی  2012-2011پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی بەشی (راگەیاندن –
رۆژنامە)م تەواوکردووە
لەساڵی 2011ـەوە وەکو هەواڵساز لە سایتی  pukmediaزمانحاڵی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان  -بەشی کوردی سۆرانی کاردەکەم.
لەئێستاشدا لەهەردوو  pukmediaو  khaktvوەکو هەواڵساز کاردەکەم.
چەندین دیدارو رێپۆرتاژم بۆ چەند سایت و رۆژنامەو گۆڤارێک ئامادەکردووە.
بەشداری چەند خولێکی رۆژنامەوانی و فۆتۆگرافەری و ژنانم کردووە،
لەزۆربەشیاندا خەاڵتی سەرکەوتنم وەرگرتووە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (النە کاشان) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2015-08-03
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1358 :

الهور تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003091616253845
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سەرۆکی دەزگای دژە تیرۆری سەربە یەکێتییە ،برازای جەالل تاڵەبانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1359 :

الوچاک ئەحمەد فەهمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909111125552023
لە ساڵی  1941لەشاری (عەمارە)ی باشووری عیراق لەدایکبووە ،ئەو خەڵکی سلێمانییە ،بەاڵم
بەهۆی ئەوەی کەباوکی کارمەندی دەوڵەت بووە ،بۆیە ئەوکاتە ماڵیان لە(عەمارە) بووە ،لەساڵی
 1961هاتووەتە ئەڵمانیای رۆژئاواو کۆلێژی پزیشکی تەواوکردووە ،لەسەرەتادا لەگەڵ کچێکی
ئەڵمانی دەچنە ژیانی هاوسەرییەوە و دواتر لەیەکتر جیادەبنەوە( ،دکتۆر الوچاک) یەکێک بووە لەو
کوردە چاالکانەی کەڕۆڵێکی دیاری هەبووە لەبواری خوێندن و سیاسی و کوردایەتیدا ،یەکێکیش
بووە لەو پازدە کەسەی کەکاتی خۆی مام جەالل لەشاری بەرلین بۆ راوێژکردن لەگەڵیاندا
کۆبۆتەوه.
سەرچاوە :ئیسماعیل تەنیا -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1360 :

الوژە جەواد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071411243272033
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چاالکی م .ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1361 :

لقمان رشید سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791579
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1362 :

لقمان عەبدوڵاڵ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291999
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1363 :

لقمان لەتیف محەمەد پینجوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403491914
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1364 :

لوئەی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210122027119323
د.لوئەی جاف سەرۆکی سەنتەری فەرەنسی کوردی لە پاریس.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1365 :

لوقمان بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062118200985589
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1366 :

لوقمان سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051211313157854
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1367 :

لوقمان عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101005594213
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سەرۆکی کۆمەڵەی قوربانیانی چەکی کیمیاوی لەشاری هەڵەبجە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1368 :

لوقمان عەبدولڕەحیم فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050316005357256
چاالکی سیاسی و مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1369 :

لوقمان فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070123155876870
باڵیۆزی عیراق لە ئەمریکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1370 :
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لوقمان محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591463
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1371 :

لوقمان مەجید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051110480476250
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1372 :

لوقمانی حاجی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041610062801
ساڵی  1971لە گوندی کاڵشکەران هاتۆتە دنیاوە .تا قۆناغی ناوەندی
لەقوتابخانەی بازیان خوێندووە .لەقۆناغی یەکەمی پیشەسازیی
چەمچەماڵ لەالیەن رژێمەوە زیندانی کراوە تا ساڵی  .1992سەرەتای
ساڵی 2000ەوە هاتومەتە بەریتانیاو تائێستا لەوێ دەژیم .سێ
شەهادەی فول دبلۆمای (ناشناڵ دبلۆما) لەبواری کولتوور و میدیا و
رۆژنامەنوسیدا هەیە .ئ  5کۆرسی تایبەتیشم کردووە لەبوارە
جیاوازەکانی وەک فیلمکاریی و نواندن و سیاسەتی ئیجتیماعی و ئای
تیدا .خاوەنی ئیمتیازی ماڵپەڕی پێنوسەکانە و بەردەوام لەوێندەر
دەنووسێ .دوو ڕۆمانی چاپکراوی هەیە ،لەژێر ناوی (ووشەکانی ناو چاڵ)
و (لەسەردەمی سەرۆکایەتیمدا) .ئێستاش ،ڕۆمانێکی تری تەواو بووە و
لەژێر ناونیشاانی (وواڵتی بەرد)
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (لوقمانی حاجی
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کەریم) سەبارەت بە (لوقمانی حاجی کەریم) لە17:58:31 2014-1-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاودێری سیاسی
ئایینی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1373 :

لیمو مولود عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692178
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1374 :

لێهات بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111311522310695
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کوری خەزووری سەرۆکی پارتییە لە
کوری شێخ محەمەد خالید بارزانییە،
ِ
ِ
دایک بووی ساڵی  ،1992بەرپرسی نووسینگەی مێرگەسۆری یەکێتی
قوتابیانی کوردستانە قوتابی قۆناغی ئامادەیە لە هەڵبژاردنی ئەندامانی
کۆنگرەی پارتی لە ناوچەی بلی توانی دەنگی یەکەم بەدەست بێنێت
وەک بچوکتترین ئەندام کۆنگرەی پارتی بەشدار دەبێت لە کۆنگرەی 13ی
پارتی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1375 :

لەتیف شێخ عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910135857579
لەتیف عومەر مستەفا ،کادیری ڕێکخستن و ئەندامی سەرکردایەتی
ناسراو بە لەتیفی شێخ عومەر.لەشاری سلێمانی لەدایکبووە .دەرچووی
کۆلێژی کارگێڕی و ئابووری زانکۆی سلێمانی لە سااڵنی شەستەکاندا
چۆتە ڕیزی یەکێتی قوتابیانی کوردستانەوە پاشان بۆتە ئەندام لەپارتی
دیموکراتی کوردستان.
ساڵی  1972پەیوەندی بە کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە کردو
خرایە ئەڵقە ڕۆشنبیریەکانەوە .ساڵی  1976لەگەڵ هەر یەک لە شوان
عەلی سەعید رەئوف ئاکرەیی ،کۆسرەت رەسوڵ عەلی و محەمەد
خورشید لە دەستەی دامەزرێنەری کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستانی
بوو.
لە 5ی ئایاری ساڵی  1977لەگەڵ پۆلێک لە ئەندامانی ڕێکخستن لەالیەن
دەزگای ئەمنی سلێمانییەوە دەستگیر کراو و بە پێنج ساڵ زیندانی حوکم
درا ،ساڵی  1979بە لێبوردنی گشتی ئازاد کرا و دوا بەدوای ئەمە
بەردەوام بوو لەسەر کارکردن لەناو ریزی رێکخستن.
پاش ڕاپەڕینی ساڵی  1991بووەتە ئەندامی لیژنەی ڕووناکبیری
مەڵبەندی 1ی رێکخستنی سلێمانی لە قەاڵچواالن و هەر لەو ساڵەدا
بەشداربوو لە دەرکردنی بەرنامەی پەیامی نوێ دواتر لێپرسراویەتی
بەڕێوەبردنی کۆمیتەی 2ی پێ سپێردرا.
ساڵی  1992بە سکرتێری کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان هەڵبژێردرا
لەهەمان کاتدا بووە کارگێر لەمەکتەبی رێکخراوە دیموکراتییەکان ،لە
ساڵی  1996دا گواسترایەوە بۆ دەزگای زانیاری لەقەاڵچواالن لەماوەی
نێوان  2004/1997لە ئەمریکا ژیا لەو ماوەیەدا کاروباری هەڵبژاردنی
تاوتوێ کردو و وەک شارەزا لە بواری هەڵبژاردن دەرکەوت.
ساڵی  2004گەڕایەوە بۆ کوردستان و کرایە یاریدەدەری سکرتێری گشتی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ کاروباری هەڵبژاردن و دواتریش بووە
ئەندام لە دەزگای هەڵبژاردن.
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ساڵی  2010بووە بەڕێوەبەری ئوفیسی تایبەتی سەروک وەزیرانی
حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی و لە کۆنگرەی دووەمی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە ئەندامی یەدەگی کۆمیتەی
سرکردایەتی هەڵبژێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی 2013-10-28 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1376 :

لەنجە عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003072223173836
چاالکی بواری ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1377 :

لەیال ئیمرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033120110167805
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تەمەنی  27ساڵە و گەنجترین کاندیدی بەدەپە بوو بۆ هەڵبژاردنی
شارەوانییەکان کە توانی سەرکەوتن بەدەست بهێنێت و ببێتە سەرۆکی
شارەوانی جزیرە لە سنووری پارێزگای شرناخ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1378 :

لەیال حەسەن شکور کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212358283664
ساڵ و شوێنی لە دایکبوون 1973/12/1 :کەرکوک -شۆریجە
دانیشتووی :کەرکوک -شۆریجە
بڕوانامە :خاوەنی دوو بڕوانامە( ،بەکالۆریۆس قانون -دبلۆم رەسم
هەندەسی).
زمان :کوردی ،عەرەبی ،ئینگلیزی.
بواری کارکردن:
ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک ،لیژنەی پەروەردە و خوێندنیبااڵ ،لیژنەی ژنان.
فەرمانبەر لە سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکوک ،بەشی ئەندازیاری وئاوەدانکردنەوە.
بەرپرسی کەرتەکانی رێکخستنی (ی.ن.ک) لە سەرۆکایەتی زانکۆیکەرکوک و کۆلێژەکان.
ئەندامی لیژنەی ) (unsiefبۆ فێرکردنی گەورە.خولەکان:
1تخطیط استرتیجی بۆ پرۆژەکانی شاری کەرکوک لەپڕۆژەکانی زانکۆیکەرکوک و فەرمانگە حکومییەکان.
2خولی ژنانی سەرکردە.3خولی پەروەردەو پالنی پەروەردەیی لەسەر ئاستی کەرکوک.4خولی کارگێڕی بۆ بەڕێوەبردنی دامودەزگاکانی حکومەت لەالیەنرێکخراوە نێودەوڵەتییەکان لە شارەکانی هەرێمی کوردستان.
5بەشداریکردن لە سەرجەم کۆنفرانسەکانی زانکۆکانی عیراق،بەتایبەتی زانکۆی کەرکوک.
6بەشداریکردن لە زۆربەی کۆنفرانسەکان ،کە تایبەتن بە گەنجان وخوێندکاران.
چاالکییەکان لەڕێگەی لیژنەی پەروەردەوە:
1دروستکردنی دەیان خوێندنگە و باخچە لە پارێزگای کەرکوک ودەوروبەری بەتایبەتی گەڕەکە ئاوارەکان وەکو گەڕەکی فەیلەق و پەنجە
عەلی و بارودۆخانە.
2رۆڵێکی کاریگەر لە بیرۆکەو دروستکردنی کۆلێژەکانی کەرکوک وپێشکەشکردنی هەموو ئاسانکارییەک بۆ دروستکردنی ئەو کۆلێژانە ،وەکو
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کۆلێژی کارگێڕیی و ئابووریی و کۆلێژی کشتوکاڵ لەگەڵ دروستکردنی
چەندین هۆڵ و تاقیگە لە کۆلێژەکانی کەرکوک.
3رۆڵێکی گرنگ بە هەماهەنگی لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکاندا ،چلەڕێگەی خوێندنی بااڵوە یان لەڕێگەی سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکوک بۆ
گەڕاندنەوەی خوێندکارانی کەرکوک کە لە زانکۆکانی (موسڵ و تکریت)
وەرگیرابوون ،چ بەگواستنەوەیان ،چ بەمیواندارێتی (استضافة)
لەزانکۆکانی کەرکوک.
4رۆڵێکی کاریگەر بۆ پوچەڵکردنەوەی بڕیاری وەزارەتی پەروەردەی بەغدابۆ البردنی خوێندن بە زمانی کوردی لە پەیمانگەی مامۆستایانی کەرکوک
بە هاوکاری لەگەڵ لیژنەی پەروەردە و خوێندنی بااڵ لە پەڕڵەمانی عیراق.
5رۆڵێکی کاریگەر بۆ گەڕانەوەی چەندین مامۆستای کورد لە خواروویکەرکوک لەکات و ساتێکی زۆر نائارام و مەترسیدار بۆناو شاری کەرکوک.
6هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی بااڵ لەحکومەتی هەرێمیکوردستان و پەڕڵەمانی کوردستان بۆ گەڕانەوە ،یاخود تەنسیبکردنی
مامۆستا کەرکوکییەکان لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ زانکۆی
کەرکوک لە بەر بەرژەوەندی خوێندکارانی کورد لەشاری کەرکوک.
بەڵێندەدات کە نوێنەری راستەقینەی ئەو شارە بێت و هەڵسوڕێنەری
ئەرکەکانیان بێت لە بەغداد.
داکۆکیکردن بۆ گەڕانەوەی سیستمی ئێواران لە زانکۆی کەرکوک
هاوشێوەی شارەکانی عیراق.
گەڕانەوەی زیاتر لە  6184مامۆستاو سەرپەرشتیارانی پەروەردە لە
کەرکوک بۆ سەر وەزارەتی پەروەدە لە حکومەتی ئیتیحادی کە تائێستا
نەگەڕاونەتەوە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای کەرکوک بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1379 :

لەیال سۆیلەمەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011014564674788
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یەکێکبووە لەکچە گەنجە چاالکەکانی ناو کاروخەباتی سیاسی ژنان و
لەرێکخستن و کۆمەڵە کوردییەکاندا تێکۆشانی سیاسی و ئازادی ژنانی
بەڕیوەبردووە .
شەوی  2013-01-09کەسانێکی نەناسراو پەالماری نووسینگەی
راگەیاندنی کوردستانیاندا لەناوچەی ) (Gare du Nordو لەئەنجامدا سێ
ژنە سیاسەتمەداری کورد ژیانیان لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1380 :

لەیال فەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011709430184633
هاوسەرۆکی فیدراسیۆنی دیموکراتی ئیزیدیان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە1381 :

لەیال محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090208454332948
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لە ساڵی  1983لە واڵتی ئێران لە دایک بووە و قوناغی سەرەتایی لە
ئێران تەواو کردووە و دەرچووی کۆلێژی کشتوکاڵی زانکۆی سەاڵحەددینە.
لێکۆڵینەوەیەکی لەبارەی خۆسووتاندنی ئافرەتان ئەنجامداوە .
سەرچاوە :توانا تەها  -ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مەدەنی
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1382 :

ماردین عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012322344065686
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1383 :

ماریا عەلی بایز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791943
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1384 :

مازن عەبدولجەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009101415259469
بەرپرسی نووسینگەی کەرکوکی بزوتنەوەی ویفاقی نیشتمانی و
لیستی ئەلعێراقیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1385 :

مام بێستون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122720073287043
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1386 :

مام هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020518182533124
ئەندامی بەرێوەبەرایەتی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان -
پارت  /الیەن:
پەچەدەکە
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1387 :

محێدین ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004141124474154
چاالکی مافی مرۆڤ و خەباتکاری مەدەنی شاری سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1388 :

محەمەد ئەحمەد رسول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303492265
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1389 :

محەمەد ئەحمەد عەزیز محەمەد پێنجوینی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174892005
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1390 :

محەمەد ئەحمەدیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171140224419
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1391 :

محەمەد ئەمین ئەڵاڵ مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402221528120768
كاندیدای ژمارە  133لەسەر لیستی هاوپەیمانێتی چەپ ،نووسەر و مامۆستا  -فینالند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1392 :

محەمەد ئەمین پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903301356001688
ساڵی 1944لەپێنجوێن لەدایکبووە .تاوەکو قۆناخی دواناوەندی خوێندووە .ساڵی 1958تێکەڵی کاری سیاسی و ساڵی 1963بووەتە کادیریحیزبی شیوعی عێراق .
ساڵی  1993چووەتە ئەوروپا.ساڵی 1994یەکێک بووە لەدامەزرێنەرانی پەڕڵەمانی کوردستانلەدەرەوەی واڵت و ئەندامی .
ساڵی 1998دەستەی دامەزرێنەری کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستانKNKبووەو ئێستاش ئەندامیەتی .
ساڵی  2004گەڕاوەتەوە سلێمانی .چەند پەرتووکێکی چاپکراوی هەیە.سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1393 :

محەمەد ئەمین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181427593512
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ناسراو بە دکتۆر محەمەدی نەخۆشخانەی شۆڕش
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1961 :سلێمانی
بڕوانامە :پزیشکیی نەشتەرگەریو هەناوی_دبلۆمی بااڵی نەشتەرگەری
گشتی
پسپۆڕی :نەشتەرگەری گشتی
کاری ئێستا :پزیشکی نەشتەرگەری گشتی لە نەخۆشخانەی فێرکاریو
سەنتەری پەرەپێدانی تەندروستی
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان :ریفۆرمی تەندروستی کیانی سیاسی،
لەبری راوێژکارە تەندروستیەکان دەدوێت ،پڕۆژەیەک سەبارەت بە
بنیاتنانی دەزگایەکی تەندروستی هاوبەش
چاالکی :وەک پزیشک کاری نەشتەرگەری کردووە لە هەموو شارو
شارۆچکەکانی کوردستان.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1394 :

محەمەد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041613062803
نووسەر و چاودێری سیاسیی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاودێری سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1395 :

محەمەد تۆفیق رەحیم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2008110516311017
ساڵی  1954لەسلێمانی لەدایکبووە.
ــ  1972چووەتە فەرەنسا بۆ خوێندن.
ــ لە  1974بۆ خوێندن دەچێتە بەریتانیا و ئەندازەی میکانیک تەواو دەکات.
ــ ساڵی  1979دەبێتە پێشمەرگەی کۆمەڵەی رەنجدەران .
ــ لە 1978ەوە نەوشیروان مستەفای ناسیوە.
ــ  1984ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵەی رەنجدەران و یەکێتی بووە.
ــ  1994بووەتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی.
ــ  2006دەستی لەئەندامێتی مەکتەبی سیاسی کێشایەوە.
ــ ئێستا ئەندامی ئەنجوومەنی کۆمپانیای وشەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1396 :

محەمەد حەالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102213341910186
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کاری سهربهخۆییی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1397 :

محەمەد حەمە عەلی رەشید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212149513650
لەدایک بوون-1965 :قەالدزێ
باری سیاسی
ساڵی ()1981پەیوەندی کردن بەرێکخستنەکانەوە.
بەشداریکردنی لە چاالکی سیاسیی (خەباتی شار).
بەشداریکردنی لە خۆپیشاندانەکانی ساڵی().1982
لە دوای خۆپیشاندان و راپەرینەخوێندکارییەکەی 1982ەوە لەالیەن رژێمی
بەعسەوە دەستگیرکراوە.
بۆ ماوەی دووساڵ لە کۆلیجی پەروەردە دورخراوەتەوە لە زانکۆی بەغدا لە
نێوان ساڵەکانی(1987-1986و  )1988-1987لەسەر بەشدارینەکردنی لە
پرۆسەی بەجەیشی شەعبی کردنی خوێندکاران لە ماوەی جەنگی
عیراق ئێراندا.
لەساڵی -1996تاساڵی 2004کادری ئیدارەی هێزی پێشمەرگە بووە
لە(ف ،گ،ه،پ،ک)لە سلێمانی .
بەشداری راپەرینە مەزنەکەی کردووە لە کۆمەڵگای دارەتوو ناوشاری
هەولێر .
باری زانستی
•خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی ءئامادەیی تەواو کردووە لە قەالدزی.
•بروانامەی بەکالۆریۆسی لە زانستی فیزیادا بەدەستهێناوە و دەرچوی
ساڵی( )1990ی زانکۆی بەغدایە
•بروانامەی ماستەری لەبواری لەیزەردا بەدەستهێناوە لە زانکۆی
سلێمانی ساڵی ()2004
•رەوانەی بەریتانیا کراوە بۆ خوێندنی دکتۆرا لەبواری فیزیای پزیشکی لە
زانکۆی (بانگۆر -بەریتانیا) ئێستا سەرقاڵی نوسینی کتێبەکەیەتی لەم
بوارەدا .
چاالکی لەبواری مرۆیی و روناکبیریدا
•لە رێکخراوی) (I.O.Mکاریکردوە لەساڵی()1991بۆ سەرژمێریکردنی
گەرانەوەی ئاوارەکان راپەرینی ساڵی  1991بۆ کوردستان .
•وەرگێرانی گەلێک بابەتی پەیوەندبە والتانی دەوروبەری عێراق و کێشەی
ئەڵغام بۆ رۆژنامەی کوردستانی نوێ
•ئەندامی دامەزرێنەری یانەی وەرزشی قەالدزێ1993
•شارەزای زمانەکانی عەرەبی و ئینگلیزییە بە نوسین و ئاخاوتن
•ئەندامی کۆمەڵەی فیزیای ئەمریکییە کە بەبە ) (A.P.Sناسراوە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1398 :

محەمەد حەمە کەریم  -هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010621555386790
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1399 :

محەمەد حەمەرەزا حەمەئەمین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791752
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1400 :
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محەمەد حەکیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009162144139523
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☪ئیسالمی سیاسی
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1401 :

محەمەد خانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022113164964274
دکتۆر محەمەد خانی ناوی تەواوی دکتۆر(مێحێدین محەمەد خانی)یە
خەڵکی جوانڕۆی سەر بە پارێزگای کرماشانە لە رپژهەاڵتی کوردستان.
ساڵی  1970لە جوانڕۆ لە دایکب ووە خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی
هەر لە جوانڕۆ تەواو کردووە .پەیمانگای مامۆستایانی لە شاری سنە
تەواو کردووەو ،دواتر چەند ساڵێک لە الدێکانی دەوروبەری جوانڕۆ
مامۆستای سەرەتایی بووە.
دواتر لە زانکۆی (ئازادی ئیسالمی سنه)بەشی پەروەردە و فێرکردنی
تەواو کردووەو ماستەر لە زانکۆی تاران لە بەشی دەرونناسی بە دەست
دەهێنێت ،لە زانکۆی عەالمەی تەباتەبائی دکتۆرا لە بواری دەروونناسی
بە دەست دەهێنێت .ماوەی چەند ساڵێکە سەرقاڵی وانە وتنەوەیە لە
زانکۆکانی کرماشان و جوانڕۆ ،چەندەها وتار و سیمیناری لە بواری
دەروونناسی دا پێشکەش بە میللەتی کورد کردوە.
لە ساڵی  1998خێزانی پێکهێناوەو خاوەنی کچ و کوڕێکە بە
ناوەکانی،ئاسۆ و ئااڵ.
سەرچاوە :الپەرەی محەمەد خانی لە فەیسبووک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1402 :

محەمەد خدر پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021075119584
سەرۆکی لیستی کارمەندانی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1403 :

محەمەد خزر حمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791945
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1404 :

محەمەد خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=201008021554094616
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بەرپرسی دەزگای مێرگ و سکرتێری رۆژنامەوانی نێچیرڤان بارزانی.
لە ساڵی ( )1960لە خێزانێکی هەژارنشینی گەڕەکی سێتاقانی شاری
هەولێر لە دایک بووە ،ئەو کە ناوی محەمەد حوسێن تەهایە و نازناوی
پیشە رۆژنامەوانیەکەی (محەمەد خۆشناو)ە ،وەک خۆی باسی
لێوەدەکات لە تەمەنی منداڵییەوە تا ئەوکاتەی دەستی داوەتە کاری
رۆژنامەنووسی و نووسین بەهۆی هەژاری و دەستکورتی خێزانەکەی
جۆرەها کاریکردووە ،وەک زۆربەی ئەو منداڵنەی کە لەسەر شەقام
کاردەکەن بژێوی ژیانی خێزانەکەی گرتووەتە ئەستۆی تا لە دواجار و لە
ساڵی ( )1992لە رێگەی چەند نووسینێکی رەخنەیی ئەدەبی و
چیرۆکنووسینەوە رۆدەچێتە ناو کایەی راگەیاندنەوە و ئیدی بە یەکجارەکی
پیشەی رۆژنامەنووسی بە خۆشناوەوە دەلکێت.
سەرچاوە :هێمن رانیەیی  -ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1405 :

محەمەد خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111223091510694
سەرۆکی کوتلەی عەرەبی لەئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1406 :

محەمەد رشید محەمەد وانی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292033
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1407 :

محەمەد روستەم حەبیب خورمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791936
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1408 :

محەمەد رەفعەت فەتحوڵاڵ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091778
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
نەتەوە:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
بزووتنەوەی گۆڕان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1409 :

محەمەد سابیر ئیسماعیل
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081112162912316
شوێن و رۆژی لەدایک بوون  :عێراق 1947/07/01 ---
پۆست  :باڵێۆزی عێراقەلەوواڵتی چین .
بڕوانامەی بەکالۆریۆس لەبواری فیزیک دا لەزانکۆی بەغداد 1969
بڕوانامەی دکتۆرا لەبواری فیزیای ئەتۆمی دا لەزانکۆی ستۆکهۆڵم 1988
کارەکانی:
مامۆستای فیزیک لەسلێمانی 1971 - 1969
مامۆستا لەزانکۆی سلێمانی 1976 - 1971
بەڕیوەبەری بەشی توێژەئەلۆمنیۆمی یەکان لەشاری ناصریە - 1976
1978
مامۆستای یاریدەدەر لەزانکۆی ستۆکهۆڵم 1988 - 1983
توێژەری زانستی و مامۆستا لەزانکۆی ستۆکهۆڵم _ فەرمانگەی چاودێری
ئەتۆمی لەسوید 1993 - 1988
بەرپرسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە واڵتە ئەوروپیەکان - 1978
1992
نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان
لەفەرەنسا 2001 -1993
نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان
لەئەمریکا 2004 - 2001
وەک باڵیۆز لەوەزارەتی دەرەوەدامەزراوە20/07/2004
خاوەنی چەند توێژینەوەیەکی زانستی یەلەبواری فیزیای ئەتۆمی دا
زمانەکانی کوردی  -عەرەبی  -ئینگلیزی  -فەرەنسی  -سویدی دەزانێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
دیپلۆمات
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1410 :

محەمەد ساڵح جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082309100658588
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1411 :

محەمەد سدیق مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102111172510182
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1412 :

محەمەد سەدیق کەبودوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200904071156371702
لە  1963/3/22لە شارۆچکەی دیواندەرەی سەر بە پارێزگەی سنە
لەدایکبووە .تەمەنی  14سااڵن بووە باوکی کۆچی دوایی کردووە ،لە
تەمەنی  20ساڵی ژنی هێناوەو چووەتە تاران ،دوو کوڕ و کچێکی هەیە.
کەبوودوەند دەرچووی بەشی بەڕێوەبردن و ژمێریارییە ،پسپۆری لە
بەڕێوەبردن بارزگانی و دارایی هەیە .ساڵی  1997بەشداری لە
دامەزراندنی رێکخراوی (اتحاد برای دیموکراسی در ایران)کردووە،
لەساڵی  2003رۆژنامەی (پیام مردم)ی دەرکردووە ،لە 9ی 2005
رێکخراوی داکۆکیکردن لە مافەکانی مرۆڤی کوردستانی دامەزراندووە.
ساڵی  2007لەالیەن ئێرانەوە گیراوەو سزای  11ساڵ زیندانیکردنی
بەسەردا سەپێندراوە.
سەرچاوە :بیالل سەعید  -ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

دیواندەرە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1413 :

محەمەد شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201004121050114141
·ساڵی 1934لە گوندی گردەسووری سەر بە پارێزگای هەولێر لە
دایکبووە.
·مەالیەتی و هەموو عیلمەکانی فەلسەفەی ئایینی تەواوکردووە.
·بەکالۆریۆس و ماستەرو دکتۆرای لە یاساو شەریعەدا هەیە.
·سەرۆکی کۆڕبەندی هزری ئیسالمییە لە هەرێمی کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1414 :

محەمەد شەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032710243685000
نێوبراو لەالیەن ئاساییشەوە بەهۆی پەیجێکی داعشەوە لە مانگی مارتدا
دەستگیرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

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

کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1415 :

محەمەد عبدهلال.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292030
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1416 :

محەمەد عوسمان ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081509020491544
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1417 :

محەمەد عومەر  -حەمە سەیدسادقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110710135910589
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هەڵسوڕاوێکی بزوتنەوەی گۆڕانەو پلەی عەقیدی هەیە لە هێزەکانی پاسەوانی سنوور.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1418 :

محەمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591462
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1419 :

محەمەد عەبدوڵاڵ حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391905
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1420 :

محەمەد عەبدوڵاڵ میر ئەحمەد قەالدزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191987
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1421 :

محەمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020616272668679
بە خاڵە حەمە یان حەمەی عەزە دۆم بەناوبانگە ،خەڵکی سلێمانییە و
پێشی دەڵێن سندوقە رەشەکەی پارتی ،چونکە لە شۆڕشی ئەیلولدا
یەک بووە لە لێپرسراوە بااڵکانی پاراستن .پێشتر ئەندامی پارتی رزگاری
کورد بووە و پاشان چونەتە کاژیکەوە .کەسێکی زۆر نزیکی مەال مستەفا
بارزانی بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1422 :
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محەمەد عەزیزی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510077
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 6ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1423 :

محەمەد عەلی موختار ئەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112318034378034
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
خێرخواز
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1424 :

محەمەد محی الدین عزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392252
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1425 :

محەمەد مەال قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911020942052186
ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1426 :

محەمەد مەولود مامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791939
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1427 :

محەمەد هەردەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510075
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ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 2ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1428 :

محەمەد هەرکی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032609091513177
بەرپرسی لقی چەمچەماڵی پارتی ،لە کۆنگرەی 13ی پارتیدا کرایە
ئەندامی سەرکردایەتی.
لە  2011-09-14لە هەولێر بەهۆی جەڵتەی دڵەوە کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1429 :

محەمەد وەتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012423490133018
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ئەندامی سەرکردایەتی (ی.ن.ک) و لێپرسراوی مەڵبەندی ()8ی راپەڕین
و دانیشتوی شاری قەاڵدزێ و لە دایک بوی گوندی شێنێیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1430 :

محەمەد کەریم کەشخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122509022419738
نوێنەری ی.ن.ک لە نەمسا و سلوڤینیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1431 :

محەمەد کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030920474413550
بەرپرسی لقی  19ی پارتی لە چەمچەماڵ کە هاوکات ئەندامی
ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1432 :

محەمەد کەیانی عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162118443466
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1955 /گوندی گردیش هەولێر
بڕوانامە /بەکالۆریۆس پزیشکی بەسرا
پیشە /پزیشک
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /خاوەنی  11کتێبو  2توێژینەوەو چەندین وتارە
لە بواری سیاسیو کۆمەاڵیەتی جیاجیادا.
چاالکی /وەک پزیشک کاری کردووە لە نەخۆشخانەکانی هەولێرو
بەریتانیا ،لە سااڵنی حەفتاکانەوە تا ساڵی  1991چاالک بووە لە
ریزەکانی رێکخراوەکانی بزووتنەوەی رزگاریخوازی میللەتەکەمان و زیندانی
سیاسی بووە و لە دوای ساڵی  1991ەوە تا ئێستا وەک چاودێرێکی
سیاسی بە چاوێکی رەخنەگرانە تەماشای رەوشی سیاسی
میللەتەکەمانی کردووە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1433 :

محەمەدئەمین شاسەنەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060108404360139
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ساڵی 1352ی هەتاوی لە گوندی ترکاشە سەر بە شاری بۆکان چاوی
بە دنیا هەڵێناوە .لیسانسی زمانی عەڕەبی هەیە و ئێستا لە شاری
بۆکان مامۆستای قوتابخانەیە .لە ساڵی 1374ی هەتاوییەوە خەریکی
کۆکردنەوەی پەندی پێشینانە لە شیعری کوردیدا و هەتا ئێستا
ژمارەیەکی زۆری ئەم پەندانەی کۆ کردوونەتەوە و خۆی کوتەنی چاوەڕێی
یارمەتیی شاعیران و دەزگاکانی باڵوکردنەوەیە کە بە ناردنی فایلی ئەو
کتێبانەی دەستی پێیان راناگا ،کارەکەی پوختەتر و پاراوتر بکات .بێجگە
لەوەش لە سااڵنی 1376ەوە خەریکی وەرگێڕانە لە زمانی عەڕەبی و
فارسییەوە بۆ کوردی و کتێبێکی چیرۆکی ئامادە کردووە بە ناوی (بە
درێژی زستان گەرمم کەوە) کە جارێ چاپ نەبووە .
لە ساڵی  1380بەم الوە هەوڵێکی زۆری بۆ پیتچنینی کوردی داوە و زۆر
وردەکاریی لەم بوارەدا دیوەتەوە و زۆربەی کتێبەکانی نووسەرانی شاری
بۆکان بەرهەمی حەول و دەست رەنگینی ئەون .حەولێکی زۆریشی بۆ
دروست کردنی وێبالگ بۆ چەندین نووسەری بۆکان داوە .
وێبالگی خۆی: http://www.m-shasanam.blogfa.com
60139
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەمین گەردیگالنی)
سەبارەت بە (محەمەدئەمین شاسەنەم) لە10:43:25 2011-6-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1434 :

محەمەدعەلی یاسین تاها محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891496
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1435 :

محەمەدی حاجی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615280755
لەساڵی  1953لە گوندی گوڵەخانە لەدایک بووە ،هیچ قۆناغێکی
خوێندنی تەواو نەکردووە ،جووتیاربووە ،بەتواناو هەوڵی خۆی خۆی فێری
خوێندەواری و نوسین کردووە.
لە  1976\6\26پەیوەندی بەشۆڕشەوە کردووە ،لە ساڵی  1981بووەتە
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی سۆشیالیست ،دوایی دەبێتە ئەندامی
مەکتەبی سیاسی ،ئێستا سەرۆکی پارتی سۆشیالیستی کوردستانە و
ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستانه.
تا ئێستا  9کتێبی نوسیوە :بەناوبانگترینیان کتێبی رۆژمێری پێشمەرگەیه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی
چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1436 :

محەمەدی شاپەسەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001132209043272
ساڵی  1920لە مەهاباد لەدایکبووە ،لە رۆژی  2006-02-15لە شاری
سلێمانی مااڵوایی لە ژیان کردووە.
سەرچاوە :کاکشار ئۆرەمار  -ماڵپەڕی گزینگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1437 :

محەمەدی گادانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081229140357941
ساڵی 1318ی هەتاوی لە شاری مەهاباد لەدایک بووە .لە تەمەنی مێرمنداڵیدا (ساڵی )1332
بۆتە ئەندامێکی چاالکی یەکیەتیی الوانی دێموکرات و پاشان حیزبی دێموکرات و بە شێوەی
نهێنی وێڕای هاوڕێبازانی دەستی بە خەباتی نهێنی کردوە .چاالک بوونو بڕواپێکراویی ناوبراو لەو
قۆناغە لە تێکۆشان دا ببوو بەهۆی ئەوەکە پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی دیار لە نێو خەڵکی
مەهابادو دەوروبەردا وەدەست بێنێ بەچەشنێک کە دەورێکی گرنگی لە وەڕی خرانی یەکەم
خۆپێشاندانی خەڵکی کوردستان دژی رێژیمی پاشایەتیدا گێڕا کە بە بۆنەی شەهید بوونی عەزیز
یوسفی پێک هات .دوا بەدوای ئەو خۆپێشاندانەش لەگەڵ چەند هاوڕێی دیکەی بۆ ماوەیەک
زیندانی کران .جێ متمانەیی و بڕوا پێکراوەیی و خەباتگێڕیی ئەم تێکۆشەرە لە رادەیەک دابوو کە
زۆر لە کادرە چاالکەکانی حیزبو لەنێو ئەوان دا دوکتور قاسملووی شەهید لە کاتی سەردانە
نهێنییەکانیان دا لەالی ئەو دەمانەوەو چاالکییەکانیان رێک دەخست .شایانی باسە هەر لەو قۆناغە
لە تێکۆشان دا بە هەوڵو ماندوو بوونی ئەو یەکەم چاپخانەی حیزب ،دوای رووخانی کۆماری
کوردستان ،دامەزرا.
جگە لەوانە محەمەدی گادانی لە خۆپێشاندانەکانی دیکەی دژ بە رێژیمی پەهلەویدا کە
سەرەنجام رووخانی ئەو رێژیمەیان لێ کەوتەوە دەوری بەرچاو و کاریگەری هەبوو .دوای رووخانی
رێژیمی پاشایەتیش کاک محەمەد بە ورەیەکی زیاترەوە درێژەی بە تێکۆشان لە پێناوی مافە
نەتەوەییەکانی نەتەوەکەی داو وێڕای ئەندامانی دیکەی حیزبی دێموکرات ژیانی پێشمەرگایەتیی
هەڵبژاردو بۆ ماوەی نزیک بە دوو دەیە لە ئۆرگانە جۆراوجۆرەکانی حیزب (کۆمیسیۆنەکانی ماڵی و
کۆمەاڵیەتی و هەروەها دەبیرخانە) خزمەتی کرد.
لە ساڵی 1371دا محەمەدی گادانی و بنەماڵەکەی روویان لە تاراوگە کردو لە واڵتی نۆروێژ
گیرسانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1438 :

محەمەدی یاهوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914214860804
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1439 :

مدحەت محەمەد سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991509
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1440 :

مدینە ایوب ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191531
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1441 :

مریەم عیسا نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192022
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1442 :

مریەمی ئەفراسیاب پور
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214161313662
خەڵکی کوردستانی رۆژهەاڵتە و ماوەی  19ساڵە لەواڵتی سوید نیشتەجێبووە و  2ساڵ پێش لە
بەسەرکار هاتنی رژێمی جمهوری ئیسالمی ئێران چاالکییەکانی خۆی بەتایبەت لەبواری ژناندا
دەستی پێکردبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1443 :

مزەفەر محەمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691924
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1444 :

مژدە تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251310344514
ئەندامی پێشووی سەرکردایەتیی پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1445 :

مژدە مەحمود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891952
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1446 :

مستەفا ئیبراهیم  -شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081120115420417
ساڵی  1962لە شارۆچکەی قەاڵدزی لەدایکبووە ،ساڵی  1977پەیوەندی کردووە بە
رێکخستنەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانەوە و بەشداری سەرجەم کۆنفرانسەکانی
کۆمەڵەی رەنجەدارنی کوردستانی کردەوە ،ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری سەنتەری لێکۆڵینەوە
و ستراتیژی کوردستان بووە ،سەرۆکی ئەنجومەنی گۆزاری تێگەیشتنی راستی بووە ،ساڵی
 1999دووچاری نەخۆشیەک بوو باری تەندروستی تێکچوو و بەهۆیەوە لە نەخۆشخانەی مینزی
ئاڵمانیا کۆچی دوایکرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1447 :

مستەفا جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062607555871359
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1448 :

858

مستەفا حەسەن گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111553010668
رۆژنامەنووس و چاالکی چاک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1449 :

مستەفا ساییب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090911532088837
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1450 :

مستەفا شڵماشی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032329562377
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ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1451 :

مستەفا عەبدوارەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009182205479548
سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردەکارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1452 :

مستەفا مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102214530510188
جێگری سکرتێری حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1453 :

مستەفا هیجری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032331022378
ساڵی لە دایکبوون 1945 :
شوێنی لە دایکبوون  :نەغەدە
رادەی خوێندن  :لیسانسی ئەدەبیاتی فارسی .زانکۆی تاران
زمانەکان :کوردی ،ئینگلیزی ،فارسی ،توورکی ئازەری
ساڵی پەیوەست بوون بە حیزب ) 1979( 1358 :
ساڵی بوونە کۆمیتەی ناوەندی ) 1979(1358:
ساڵی بوونە دەفتەری سیاسی ) 1980( 1359 :
بەرپرسایەتییەکانی :
ئەندامی کۆمێتەی ناوەندی  /بەرپرسی رادیو دەنگی کوردستانی ئێران
( 1359هەتاوی )
ئەندامی دەفتەری سیاسی  /بەرپرسی کۆمیسیونی ماڵی ( 1359تا
) 1364
ئەندامی کۆمێتەی ناوەندی  /بەرپرسی ناوەندی ئاژوان () 1364
ئەندامی کۆمێتەی ناوەندی  /بەرپرسی زانکۆ () 1366
ئەندامی دەفتەری سیاسی  /بەرپرسی کۆمیسیونی سیاسی-نیزامی
( 1367تا ) 1371
جێگری سکرتێری گشتی  /بەرپرسی کۆمیسیونی سیاسی-نیزامی
( 1368تا ) 1371
سکرتێری گشتی ( 1371تا ) 1374
جێگری سکرتێری گشتی  /بەرپرسی کۆمیسیونی چاپەمەنی ( 1374تا
) 1379
ئەندامی دەفتەری سیاسی  /بەرپرسی کۆمیسیونی سیاسی –نیزامی
( 1379تا ) 1383
سکرتێری گشتی ()1383
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
نەغەدە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1454 :

مستەفا کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201008021108574611
1881-1938ناسراو بە ئاتاتورک (بە مانای باوکی تورک) دامەزرێنەر و
یەکەم سەرۆکی کۆماری تورکیا بوو .یەکێک بوو لە دوژمنە
سەرسەختەکانی کورد ،زۆربەی ئەو نەهامەتییانەی کە بەسەر کوردا
هاتووە لە باکووردا ،ئەم مستەفایە نەخشەی بۆ کێشاوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇷🇹تورکی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🇷🇹تورکیا

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1455 :

مصطفی احمد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192226
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1456 :

مصلح رەجب فەتاح ئاکرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591920
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1457 :

ملکۆ فارس حارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792189
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1458 :

منیرە عوسمان عەلی حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091779
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1459 :

موئمین زەڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091710242012
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ساڵی  1985لە شاری سلێمانی لە دایکبووە 10 ،ساڵ لە ئێران بووە و بە
زمانی فارسی خوێندوویەتی ،دەرچووی زانکۆیە لە بەشی ئینگلیزی،
زیاتر لە  10ساڵە لە بواری رۆژنامەنوسیدا کار دەکات ،سەدان بابەتی لە
رۆژنامە و وێبسایت و مێدیاکاندا باڵوکردۆتەوەو لە بە زمانەکانی (ئینگلیزی
و عەرەبی و فارسی و کوردی) کاری رۆژنامەوانی ئەنجام داوە و ئەندامی
سەندیکاری رۆژنامەنوسانی کوردستانە.خاوەنی کتێبێکی چاپکراوە،
ماوەی  8ساڵ کاری رێکخراوەیی کردووە و وەک چاالکوانی کۆمەڵگەی
مەدەنی چاالکی نواندووە.
ئێستاش خوێندکاری ماستەرە لە ئەدەبیاتی ئینگلیزی و لەگەڵ ئەوەشدا
رۆژانەی کاری رۆژنامەنوسی پیادە دەکات
سەرچاوە :تۆماری تایبەتیی بەڕێز (کوردە) بۆ کوردیپێدیا لە 2009-08-26
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (باران) سەبارەت بە
(موئمین زەڵمی) لە8:14:16 2011-9-30 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1460 :

موحسین ئەدیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080414343760551
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1461 :

موحسین دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902260952501413
موحسین دزەیی کوڕی حەمەدەمین ئاغای دزەیی و برای بچوکی
ئەحمەد حەمەدەمینە ،لە ساڵی  1932لە گوندی دووگردکانی دەشتی
دزەیی هەولێر لە دایک بووە .لە بارەی ژیانی تایبەتی خۆیەوە دەڵێ "وەک
هەر تاکێکی ئاسایی لەگەڵ خزم و دۆست و ناسیاوی ناوچەکەمان ژیاوم
و بیروباوەڕمان یەک بووە ،هەر یەکە و لە ئاستی خۆیەوە خزمەتێکی
دەکرد ،ئەوسا لە گوندی دووگردکانی دەشتی دزاییەتی قوتابخانە نەبوو،
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دوا ناوەندیم لە شاری هەولێر تەواو
کردووە".
دزەیی لە ساڵی  1948بۆ  1949لە بەشی وێژەیی لە شاری هەولێر
خوێندویەتی ،دواتر لە ساڵی  1950چۆتە بەغدا و لە کۆلێژی یاسا
وەرگیراوە .الوێتی موحسین دزەیی وەک هەر الوێک بووە ،ئەو لە کولێژ
هاوڕێیەتی لە گەڵ کۆمەڵێک الوی کورد کردووە ،کە ئێستا کەسایەتی
ناسراوی کوردن ،هەر لە گەڵ ئەو الوانیش دەستی بە کاری سیاسی
کردووە" .لەگەڵ کۆمەڵێک گەنج لە شوقەیەکدا ژوورێکمان بە کرێ گرتبوو،
کە هەموومان قوتابی کۆلێژی یاسا بووین .بە خۆشی ژیانمان
بەسەردەبرد ،هەر لە قۆناغی چوارەمی کۆلێژیشدا هاوسەری ژیانم
هەڵبژارد ".
سەرەتای چوونی دزەیی بۆ بەغدا و وەرگیرانی لە کۆلێژی یاسا ،یەکێک
لەو الوە کوردانەی لەوێ ناسیویەتی ،عومەر دەبابە بووە" .ئەو ساڵە من و
مام جەالل و چەند قوتابیەکی تر لەو کۆلێژە وەرگیراین .ئەوکات عومەر
دەبابە لە قۆناغی سێ بوو ،بەردەوام چاالکی سیاسی دەکرد ،چەند
جارێک دەسگیر کرا .هەندێ جار خۆپیشاندان و مانگرتن لە کۆلێژ دەکرا،
زۆری نەدەما دەسگیر بکرێتەوە ،بەاڵم هەوڵی خۆدەربازکردنی دەدا .
ساڵی  1954موحسین دزەیی و مام جەالل و جەمال نەبەز ،کە قوتابی
کۆلێژی پەرەوەردە بووە ،لەگەڵ چەند قوتابیەکی کوردی تردا لێژنەک پێک
دەهێنن ،بۆ مەبەستی ئاهەنگی نەورۆزی ئەو ساڵە سەردانی سەعید
قەزازی وەزیری ناوخۆی ئەوکاتی عێراق دەکەن و مۆڵەتی لێ وەردەگرن.
دزەیی لە گێڕانەوەی ئەو باسەدا دەڵێ "بۆ جێگایەک گەڕاین ئاهەنگی
نەورۆزی تێدا بگێڕین .عەبدوڵاڵ شەریف هەبوو ،خاوەنی چێشتخانەی
حەداد بوو لە بەغدا ،ویستمان لە باخچەی گازینۆکەیدا نەورۆز بکەین ،ئەو
زۆری پێخۆش بوو و رەزامەندی نواند و مەرجی ئەوەی دانا کە تەواوی
پێداویستیەکان لەسەر ئەو بێت ".
لە دوای روخانی پادشایەتی و گەڕانەوەی بازرانی لە ساڵی  1958بۆ
عێراق ،موحسین دزەیی زیاتر تێکەڵ بە کاری سیاسی دەبێت .پاش
کودەتای بەعسیەکان لە ساڵی  1963و گۆڕانی بارودۆخەکان و
دژایەتیکردنی کورد ،بڕیاری دەسگیرکردنی دەدرێت و روو دەکاتە کۆیە.
"لەوێ پەیوەندیم کرد بە کاکە زیاد کۆییەوە ،کە یەکێک بوو لەو کەسانەی
بارزانی بە جێگری خۆی داینابوو و کەسێکی کوردپەروەر بوو .ئەوکات کاک
عەلی عەبدوڵاڵ و عومەر دەبابەش لەوێ بوون ".
دوای مانگێک لە چوونی دزەیی بۆ ناو شۆڕش ،شەڕ دەست پێ
دەکاتەوە ،ئەوکات لە قەاڵدزی نیشتەجێ دەبێ و دەکرێ بە دادوەری
شۆڕش لە ماوەت و تا ساڵی  1964لەوێ دەمێنێتەوە .لە هەمان ساڵ
ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕش دادەمەزرێ و بۆل15
موحسین دزەیی وەک ئەندامی ئەنجومەنەکە بەشی دادوەریی پێ
دەسپێردرێت .
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دزەیی وەک پاڵێوراوی شۆڕش ،لە کاتی شێنەیی و پەیوەندی نێوان
شۆڕش و بەغداد چەندین پۆستی حکومی و دیپلۆماسی جۆراوجۆری پێ
سپێردراوە ،لەو بارەشەوە دەڵێ "لە  1966/6/29لە کاتی حکومەتەکەی
عەبدولڕەحمان عارف ،بارزانی نەمر بۆ وەزیری کاروباری باکوور
دەستنیشانی کردم .دوای 30ی تەموز و کودەتاکەی بەعسیەکان من و
ئیسحان شێرزادیان بۆ وەزارەت هەڵبژاردینەوە ،پاشان بە هۆی ناکۆکی
نێوان کورد و بەعسیەکان دەستمان لە کار کێشایەوە" .دواتر دزەیی تا
ساڵی  1970لە شاخ دەمێنێتەوە ،لە دوای بەیاننامەی 11ی ئازاری
ساڵی  ،1970کرا بە باڵیۆزی عێراق لە چکسلۆفاکیا و دوو ساڵ و نیو
لەوێ ماوەتەوە ،پاشان بۆ ماوەی  4مانگ ئەرکی باڵیۆزی عێراق لە
کەنەدای پێ دەسپێردرێت ،دوای ئەوە دەگێڕدێتەوە عێراق و دەکرێ بە
وەزیری نیشتەجێکردن .
موحسین دزەیی کەسێکی نزیک بووە لە بارزانیەوە ،لە کاتی
نەخۆشکەوتنی بارزانیشدا بەردەوام لەگەڵیدا بووە ،لە گێڕانەوەی
چیرۆکی ئەو رۆژانە و نەخۆشیەکەی مەال مستەفا بارزانیدا دەڵێ
"شانازی بەوەوە دەکەم کە ئەو ماوەیە لەگەڵ بازرانیدا بوومە ،رۆژێک لەو
کەسایەتیەم نەبیست باس لە ئێش و ئازارەکانی خۆی بکات .شەوێکیان
لە خزمەتی دانیشتبوم لێم پرسی کە هەست بە ئێش و ئازار دەکات ،بە
پێکەنینەوە گوتی چۆن هەستی پێ ناکەم ،ئەو نەخۆشیەی من هەمە
نەخۆشی میللەتەکەمە .ئەو گوتی کە ئێستا من لێرەم دوور لە
کوردستان ،خوا دەزانێت میللەتەکەمان لەوێ چی بەسەر دێت! کێ
دەڵێ رەوانەی شارەکانی خوارویان نەکردون ،یا لە زینداندا نین .گوتیشی
من لە منداڵیەوە فێربووم کە هیچ ئێش و ئازارێک دەرنەبڕم .ئەو هەرچەند
نەخۆشیش بوو ،بەاڵم بەردەوام پەیوەندی لە گەڵ کەسایەتی و
سیاسەتمەداران هەبوو".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1462 :

موخلیس ناوەندەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121809093612993
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بەرپرسی ناوەندی چاالکی و پێگەیاندنی الوانی چۆمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1463 :

موراد قەرەیاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=200902241416351397
ناسراوە بە "جەمال" ،بەدەستە راستی ئۆجەالن دادەنرێت .ساڵی 1957
لەئورفە لەدایکبووە .دەرچووی کۆلیژی ئەندازیاری زانکۆی غازی عەنتابە،
لە 1979دا پەیوەندی بەپەکەکەوە کردووە .لەسااڵنی نێوان  1980تا 1988
لە لوبنانو رۆژئاوای کوردستان کاری رێکخستنی کردووە .لە 1989ەوە تا
 1991بەمەبەستی بەهێزکردنی رێکخستنەکانی پەکەکە ،روویکردووەتە
ئەوروپا .لە 1991دا گەڕاوەتەوە بۆ رۆژئاوای کوردستانو لە 1992شدا
ئۆجەالن بەرپرسیارییەتی فەرماندەیی شەڕی بۆتانی پێسپاردووە .
قەرەیاڵن کە بەواتای "رەشمار" دێت ،رۆڵی گەورەی لەداهێنانی خەباتی
شێوازی چەکداری و گەریالییدا بینیوە ،شێوازێک کە پشت بەتوانای مادی
شۆڕش خۆی دەبەستێت ،ئەم تەرزە خەباتەی ئەوان :وردەکاری
لەبەڕێوەچوونی ژیانیان ،شێوەی جلوبەرگو هەڵسوکەوت و جوڵەیان،
ئامادەکاری و بایەخێکی زۆریان بە پەروەردەکردنی گەریال ،لەو شێوازە
کالسیکییەی پێشمەرگەیاتی الی خۆمان ،جیایان دەکاتەوە .
ساڵی  ،1998لەیەکێک لەئۆپراسیۆنە مەترسیدارەکانی سوپای تورکیادا،
کە بە 2000سەربازەوە هێرشیان هێنابووە سەر گەریال ،قەرەیاڵن
بەسەختی بریندار دەبێت .لە 1999دا جارێکیتر دەچێتەوە ئەوروپاو سێ
مانگ بەرپرسیارێتی رێکخستنەکانی لەئەستۆ دەگرێت ،پاشان
دەگەڕێتەوە بۆ چیاکانی قەندیل .بەهۆی خۆشەویستیشیەوە لەنێو
ریزەکانی گەلو گەریالدا ،ساڵی  2004لەسەر پێشنیاری ئۆجەالن
بەسەرۆکی کۆنسەی  KCKهەڵدەبژێردرێت .ئەم پیاوە پراگماتییە ،کە
هەندێک پێیانوایە نوێنەرایەتی باڵی نەتەوەیی نێو پەکەکە دەکات ،لەدیدی
میتی تورکییەوە بەیەکێک لە کەسە هەرە مەترسیدارەکان لەسەر دەزگا
ئەمنییەکانی تورکیاو دەوڵەتی تورک دادەنرێت ،هەربۆیە هەوڵو
کۆششێکی گەورەیان بۆ لەناوبردنو دەستگیرکردنی خستووەتە گەڕ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1464 :

مورتەزا جەعفەری  -ئامانج کولیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111102453276
لەدایکبووی ساڵی  1362ی هەتاویی شاری سونقوری کولیایی سەر
بەپارێزگای کرماشانە.
چەندین ساڵ لەگەڵ بنەماڵەکەی لەشاری قوروە ژیاوە و لە سەرەتای
الویەتییەوە چووتە نێو هێزی ئاسمانیی ئەرتەشی ئێران و بۆ ماوەی چەند
ساڵێک وەکوو کادرێکی ئەو هێزە لەشاری تاران بووە .
پاش ئاشنا بوون لەگەڵ خەباتی مافخوازانەی گەلی کورد لەرۆژهەاڵتی
کوردستان ،لەبەهاری ساڵی  2004بەئاشکرا وەک پێشمەرگەیەک
ریزەکانی پارتی ئازادی کوردستان هەڵدەبژێرێ.
ساڵی  2006لەکۆنگرەی یەکەمی ئەو پارتەدا بووە بە ئەندامی
مەجلیسی گشتیی  PAKو زۆربەی تەمەنی پێشمەرگایەتیی خۆی
لەدەزگاکانی راگەیاندنی حیزبەکەیدا تێپەڕاندووە .
ماوەیەک بەرپرسی رادێو دەنگی ئازادی کوردستان بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1465 :

موزەفەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201005062220404203
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رۆژنامەنوس و چاودێری سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1466 :

موسا ئەحمەد شێروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020420562467093
لێپرسراوی دەزگای خێرخوازیی بارزانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1467 :

موسا لەیالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903072348501564
لە ساڵی  1969لە ناوچەی سەردەشتی کوردستانی رۆژهەاڵت لە دایک بووە خوێندنی سەرەتایی
لە سەردەشت خوێندووە و ناوەندیش لە رەبات ،لە ساڵی 1383ی هەتاوی دەبێتە پێشمەرگە لە
ریزی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و پاشان لە ساڵی  1992روو دەکاتە تورکیا و دوای 23
مانگ ژیان لە تورکیا لە رێکەوتی  1994 /8/23وەک پەنابەرێک لە واڵتی فینلەندا نیشتەجێ دەبێت.
بۆ ساڵێک دوای ئەوە لە  1995-4-23کۆمەلەی کوردی لە تورکو دادەمەزرێنێت و وەک سەرۆکی
کۆمەڵە دەست بەکاردەبێت.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1468 :

موعتەسەم نەجمەدین جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182254083525
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1967 /کەرکوک
پسپۆڕی /ئابووری
کاری ئێستا /نووسەر و رۆژنامەنووس
چاالکی /بەشداری دەمەزراندنی چەندین گروپ و رێکخراوەیی کردووە لە
گروپی هەڵوێست بۆ بەگژاچوونەوەی توندوتیژی راگەیاندنو ئابووریناسان
هەروەها دەیان وتاری رۆژنامەوانیو چەند کتێبێکی باڵوکردوەتەوە لەوانە
رەهەندەکانی بەجیهانیبوون ،چەمکی خاوەندارێتی نەوت.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای کەرکوک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1469 :

موعەمەر قەزافی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020523002864180
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موعەمەر قەزافی لە  1942-6-7لەدایکبووە ،سەرۆکی لیبیایەو وەک خۆی ناویشی ناوە سەرکردەی
شۆڕشی واڵتەکەیەتی ،لەساڵی  1969شەوە پۆستی فەرماندەی بااڵی هێزە چەکدارەکانی
واڵتەکەی گرتووەتە دەست و هەر لەو ساڵەوە تا  1977سەۆکی ئەنجومەنی سەرکرداتیەتی
شۆڕش بووە.
لەوەتەی لیبیا بووەتە والیەتێکی عوسمانی لەساڵی  1551ەوە قەزافی بە خاوەنی زۆرترین ماوەی
حوکمڕانی لەلیبیا دادەنرێت و ئێستاش کۆنترین فەرمانڕەوای سەر زەوییە.
قەزافی لەسەرەتادا حەزێکی نەتەوەیی عەرەبیی هەبوو و بۆ ئەوەش روویکردە چەندین دەوڵەت بۆ
راگەیاندنی یەکێتی عەرەبی بەاڵم سەرجەم هەوڵەکانی لەو بارەیەوە شکستیان هێناو ئەوەندی
پێنەچوو کە پرۆژەکەی کرد بە پرۆژەیەکی ئەفریقی و ناوی خۆی نا شاهنشای ئەفریقیا.
بیروبۆچوونە سەیرو سەمەرەکانی سەرۆکی لیبیا چەندین کێشەو مشتومڕی لەالیەن زۆرێک
لەناوەوەو دەرەوەی لیبیادا دروستکردووە بەتایبەت کە خودی خۆی بەتەنها لەواڵتدا ماوەی زیاتر لە
 40ساڵە حوکمدەکات و خۆی و بنەماڵەکەشەی بەچەندین تۆمەتی گەندەڵی و بەفیڕۆدانی
سامانی واڵت و داپڵۆسینی ئازاداییە گشتییەکان ،تۆمەتباردەکرێن هەرچەندە بانگەشەی ئەوە
دەکات کە بیرۆکەیەکی جەماوەری هەیە لەبەشداریکردن لەدەسەاڵتدا.
بەهۆی حوکمە ئاسنینەکەی قەزافییەوە ،لە  2011-2-17ەوە شەپۆلێکی توندی خۆپیشاندان و
ناڕەزایی زۆربەی شارەکانی لیبیای گرتووەتەوەو تائێستا بەردەوامەو خۆپیشاندەران داوای روخانی
رژێمەکەی دەکەن بەاڵم قەزافی زۆر بەتوندی وەاڵمی ئەو شەپۆلەی دەداتەوەو چەندین کەسی
ئەفریقی بەکرێگیراوی بەکارهێناوە بۆ لێدانی خۆپیشاندەران بە بەکارهێنانی فڕۆکەو تۆپیشەوە.
قەزافی لەساڵی  1969دا پاش کودەتایەکی سپی کە رێکخەرانی ،خۆیان ناو ناوبوو ئەفسەرانی
ئازادیخواز ،هاتە سەر حوکم و توانییان حکومەسی پاشایەتی ئیدریس سنوسی لەناو بەرن.
لەماوەی  42ساڵی رابردووی حکومی قەزافیدا ،خانەوادەکەی بەشێوەیەکی گشتی لەگۆڕەپانی
سیاسیدا چاالک بوون بەشێوەیەک زۆربەی لیبییەکان و چاودێران بەشێوەیەکی گشتی پێیان وایە
کە قەزافی ئامادەسازیی دەکات بۆ ئەوەی سەیفولئیسالمی کوڕی جێی بگرێتەوە کە بەبەراورد
لەگەڵ کوڕەکانی تریدا زیاتر جومجۆڵی سیاسی هەیە.
بروسکەیەکی ساڵی  2009ی جین کریتز باڵًیۆزی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەتەرابلوس،
بەم شێوەیە باس لەکەسایەتی قەزافی دەکات :کەسێکی جیوەیی و نامۆیە لەهەڵسوکەتدا،
حەزی لەسەمای فالمینکۆی ئیسپانی و پێشبڕکێی ئەسپسوارییەو بەشێوەیەکی یەکسان دۆست
و دوژمن بێزاردەکات ،خۆنەویستانە لەبەرزایی دەترسێت و حەزی لەفڕین نیە بەسەر ئاودا.
ناوی تەواوی سەرۆکی لیبیا موعەمەر محەمەد عەبدولسەالم ئەبو منیار قەزافییەو لەهۆزی
قەزازفەیە ،لەگوندێک کە ناوی جەهەنەمە لەنزیک لەناوچەی سەرت لەدایکبووە ،لەساڵی  1956لە
شاری سەرت قۆناغی سەرەتایی خوێندووەو دواتر روویکردووەتە شاری سەبها کە دەکەوێتە
باشوری واڵتەوە.
قەزافی دوو ژنی هێناوە ،ژنی یەکەمیان ناوی فەتحیە خالد بووەو کوڕە گەورەکەی کە ناوی
محەمەد قەزافییە لەوە ،پاش ماوەیەکی کەم فەتحیەی تەاڵقداوەو لەشاری بەیزا سەفیە
فەرکاشی هێناوە کە  7منداڵی لە قەزافی بووە.
جگە لە محەمەد ،قەزافی چەندین کوڕی تری هەیە بەناوەکانی سەیفولئیسالم ،ساعدی،
موعتەسەم بیلال ،سەیفولەعەرەب ،هانیپاڵ ،خەمیس ،تەنها کچێکیشی هەیە کە ناوی عائیشەیە
بەاڵم چەند منداڵێکی تریشی بەتەبەنی هەیە.
سەفیەی ژنی دووەمی سەرۆکی لیبیا بەوە ناسراوە کە فڕۆکەیەکی تایبەتی هەیەو بەو فڕۆکەیە
شوێنە جیاکانی واڵت دەگەڕێت بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی جموجۆڵەکانی نهێنین.
جگە لەو دوو ژنە چەند بروسکەیەکی دزەکردوو لە ماڵپەڕی ویکیلیکسەوە باس لەوە دەکەن کە
قەزافی پەیوەندی خۆشەویستی بە پەرستارە ئۆکرانییەکەی هەیە کە ناوی جالینا کۆڵًۆتنیاستکایەو
بروسکەکان بە (قژزەردێکی دڵڕفێن) ناوی دەبەن.
محەمەدی کوڕەگەورەی قەزافی سەرۆکایەتی لیژنەی ئۆڵۆمپی لیبیا دەکات کە ئێستا خاوەنی
 %40ی کۆمپانیا خواردنەوە لیبییەکان و خاوەنی ئیمیتیازی کۆمپانیای کۆکا کۆالیە لە لیبیا ،محەمەد
لیژنەکانی پۆستەی گشتی و پەیوەندەییە تەلدارو بێتەلەکانیش بەڕێوەدەبات.
بەدوای محەمەددا سەیفولئیسالم دێت کە چەند ساڵێکە وەک جێگروەی باوکی سەیردەکرێت و
چەند رۆژێک دوای دەستپێکردنی شەپۆلە ناڕەزییەکانی ئەم مانگەی لیبیا لەشاشەی تەلەفزیۆنەوە
دەرەکەوت و هۆشداری لەهەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆدا گەربێت و خۆپیشاندانەکان بەردەوام بن.
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سەیفولئیسالم ئەندازیارەو بڕوانامەی دکتۆرای لەزانستە ئابورییەکان لە لەندەن بەدەستهێناوەو
بەڕووی دەرەوەی رژێمی لیبیا لەدەرەوەی واڵت دادەنرێت ،و لەڕێگەی سەرۆکایەتیکردنی رێکخراوی
خێرخوازیی نێودەوڵەتی قەزافییەوە پشتگیری رۆڵی رێکخراوە ناحکومییەکان دەکات.
سیێیەم کوڕی قەزافی ساعدییەو بەناشرینی هەڵسوکەت و رابردووی شپرزەو بەکارهێنانی
ماددەی هۆشبەرو کحکولیی و ئاهەنگی بەردەوام و گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت بەبێ ئەوەی
حساب بۆ باوکی بکات ،ناسراوە.
یاریزانێکی پیشەگەری پێشوو بووەو لەخولی پلەیەکی ئیتاڵیدا یاریکردووە ،خاوەنی بڕوانامەی
ئەندازیارییەو ماوەیەکی کەمیش لەیەکەیەکی هێزە تایبەتەکاندا ئەفسەر بووەو خاوەنی هێزی
تایبەتی خۆیەتی و دەشڵێن بەشداری لەداپڵۆسینی ناڕەزاییەکانی بەنغازیدا کردووە.
چوارەم کوڕی قەزافی موعتەسەمە ،راوێژکاری باوکیەتی بۆ ئاسایشی نەتەوەیی ،باڵیۆزی سربیا
لە لیبیا باس لەوە دەکات کە موعتەسەم خاوەنی زیرەکییەکی تیژ نیەو باس لەوەش دەکرێت کە
ناکۆکی لەگەڵ سەیفولئیسالمدا هەیە.
پێنجەم کوڕی سەرۆکی لیبیا هانیپاڵە کە کەسێکی راڕایەو لەڕابردوودا لەشاری جنێف بەتۆمەتی
لێدانی خزمەتکارەکانی دەستگیرکراو بەهۆیەوە قەیرانێکی دیبلۆماسی لەنێوان لیبیاو سویسرادا
دروستبوو.
خەمیس شەشەم کوڕی قەزافییەو فەرماندەی یەکەیەکی هێزە تایبەتەکانەو لەڕوسیا مەشقی
پێکراوەو دەڵێن ئەو یەکەیەی کە ئەم سەرکردایەتی دەکات بەشداری لەداپڵۆسینی ناڕەزاییەکانی
بەنغاریدا کردووە.
عائیشە تاقە کچی قەزافیش لەبواری رێکخراوە ناحکومییەکاندا کاردەکات.
قەزافی کچکێی تریشی هەیە بەتەبەنی بەناوی هەنا کە لەمیانەی بۆردومانێکی ئەمریکی بۆ سەر
شاری تەرابلوس لەساڵی  1986دا کوژرا.
سەیفولعەرەب بچوکترین کەسە لە  18منداڵەکەی قەزافی و لەشاری مینویخ دەژی و بەوە
ناسراوە کە زۆربەی کاتەکانی لەئاهەنگدا بەسەر دەبات.
میالد کوڕی حەوتەمی قەزافییە بەاڵم بەتەبەنی.
قەزافی بەوتاری دوورودرێژو قسەی سەیرو سەمەرەو بەکارهێنانی وتەی ناشرینیش ناسراوە،
خاوەنی چەندین دانراوە لەوانە:
آرا و جدیدة فی السوق والتعبئة ومبادئ الحرب
الکتاب االخضر المرکز العالمی لدراسات وأبحاث الکتاب األخضر.
شروح الکتاب االخضر المرکز العالمی لدراسات وأبحاث الکتاب األخضر.
القریة ..القریة ،األرض ..األرض ،وانتحار رائد الفضاء
تحیا دولة الحقراء
اسراطین الکتاب االبیض.
السجل القومی ویتضمن أحادیثە وخطبە وحواراتە ولقاءاتە السیاسیة والصحفیة صدر منە حتی ااڵن
( 36جزءاً) عن المرکز العالمی لدراسات وأبحاث الکتاب األخضر.
ملعونة عائلة یعقوب ،ومبارکة أیتها القافلة
عشبة الخلعة والشجرة الملعونة.
قەزافی دوستێکی گەورەی کورد بوو.
سەرچاوە :مەکوی فرمێسکەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

♐سەربازی
چاالکی سیاسی
(دۆست)ی کورد
تیرۆرکراو
👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

🇦🇸عەرەبی
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1470 :

موفید عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041606272800
لەدایکبووی ساڵی 1963یە ،قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندیی
لەسلێمانی تەواو کردووە .لە ساڵی  1986لە زانکۆی موسڵ ،کۆلێجی
کارگێڕی و ئابووری ،بەشی ئابووریی تەواو کردووە .لەساڵی  1988بۆتە
پەنابەر لەبەریتانیا ،لەساڵەکانی  1991بۆ  1994دبلۆمی بااڵ و ماستەری
تەواو کردووە .چەندین ساڵ لەبواری ئابووری کاری کردووە .ماوەی پێنج
ساڵ وەک راوێژکاری ئابووری بۆ کۆمپانیای الکاس ئین هاوس گروپ
کاریکردووە و ئێستا خاوەنی کۆمپانیای موفید ئەند کۆیە بۆ ژمێریاری و
چەندین کۆمپانیای بچووک و گەورەی هەیە کە پالنی باجی بەریتانیا
دادەنێن .لەپاڵ ئەوەشدا لەزانکۆی مانچێستەر قوتابیی دکتۆرایە لەبواری
بازرگانی نێودەوڵەتیدا .
سەرچاوە :ئاسۆ عوسمان  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1471 :

مونیرە قەفتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080818135089224
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1472 :

موکەرەم تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110516373819
ساڵی  1923لەکەرکوک لەدایکبووە .گفتوگۆوانی نێوان بەعس و یەکێتی
بووە لە هەشتاکاندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1473 :

مۆرداخای زاکین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111513331010730
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جوولەکەیەکی کوردستانییە و راوێژکاری سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل،
بنیامین نەتانیاهۆ بووە .کتێبێکی نووسیوە بەناوی جوولەکەکانی
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1474 :

مۆفەق عەبدولمەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=201010041110289776
دەرچووی ئامادەیی ساڵی  ،1977لێپرسراوی کۆمەڵەی خەمخۆرانی رانیەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1475 :

میادە محەمەد ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791569
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1476 :

میدیا حاتەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402221524120765
كاندیدای ژمارە  223لەسەر لیستی پارتی گەلی سویدیی لە فینلەندا ،دبلۆم لە كارگێڕیی كار.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1477 :

میدیا زاهیر حاتەم
http://www.kurdipedia.org/?q=200903250906271668
میدیا زاهیر لە  1984/9/25لە کەرکوک لە دایکبووە ،لە کۆڕەوەکەی ساڵی
1991دا برینداردەبێت و گوللەیەکی دەمانچە بەر فەقەراتی پشتی
دەکەوێت و دڕکە پەتکی دەگرێت ،بەم هۆیەشەوە تووشی پوکانەوەی
هەردوو پێیەکانی دەبێت ،لە ساڵی  1992لە رێگەی دکتۆر (کاڵێ) کە
دکتۆریکی فنلەندییە بۆ مەبەستی چارەسەرکردن دەگەیەنرێتە واڵتی
فنلەندا ،میدیا دەرچووی کۆلیژی ئابووری و کارگێڕی زانکۆی (ئەکشاڵ)ی
فنلەندییە ،ئێستاش ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای (راسەبووین) و
کاندیدی پارتی (ئەسف پێت) بۆ پەڕڵەمانی فنلەندایە ،هاوکات جێگری
بەڕێوەبەری خوێندنی بااڵ و جێگری بەڕێوەبەری دەزگای رۆشنبیرییە لە
پاریزگاکەیدا ،لە چەند رێکخراوێکیشدا ئەندامە.
سەرچاوە :هیوا بەرزنجی  -ماڵپەڕی رووبەر
سەرچاوەی وێنە :هێمن رانیەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1478 :

میدیا عەبدولوەهاب عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241338171893
ساڵی لەدایکبوون1981 :
دەرچووی :پەیمانگای تەکنیکی بەشی کۆمپیوتەر
دانیشتووی :هەولێر
کار :مامۆستالەسنوری پەروەردەی هەولێر
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1479 :

میران محەمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175724
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1480 :

میروان احمد حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292243
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کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1481 :

میقداد عەلی وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111021363610658
بەرپرسی مەکتەبی ناوەندی نیشتمانی و کوردستانییەکانی پارتی
دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1482 :

مینا خانم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008242122114900
لە ساڵی  1908زایینی لە شاری مهاباد چاوی بە دنیا هەڵهێناوە و لە
تافی الویدا بوو کە باوک و مامێکی لە کاتی شەڕی یەکەمی جیهانی و
هێرشی رووسەکان بۆ سەر کوردستان و ئێران ،لە دەسدا.
ئەم ژنە تێکۆشەر و نیشتمان پەرەوەرە لە ساڵەکانی  1927و 1928دا
لەگەڵ پێشەوای کورد قازی محەمەد یەکتر دەناسن و پاشان ژیانی
هاوسەری پێک دەهێنن .میناخانم یەکێک بوو لە هاوکارەکانی پێشەوا لە
گشت بوارەکاندا گەر چی بە هۆی ئەوەی کە لە کاتی منداڵیدا لە
ناوچەکەیاندا قوتابخانە نەبوو نەیتوانیبوو بخوێنێ ،بەاڵم ژنێکی لێهاتوو،
رۆشنبیر و سیاسی بوو ئەوانەی کە میناخانیان دەناسی دەڵێن ئەگەر
کەسێک میناخانمی بە باشی نەناسیبایە وای دەزانی خوێندنی زانکۆی
تەواو کردوە دەگێڕنەوە کە بۆیە یەکێک لە کاربەدەستەکانی ئێران لە کاتی
قسەکردن لەگەڵیدا پێی دەڵێ خانم ئێوە دەرچووی کام زانکۆن .خاتوو مینا
لە وەاڵمدا دەفەرمێ زانکۆی قازی محەمەد ،میناخانم توانی لە ماوەیەکی
کەمدا بگاتە ئەو ئاستەی کە رۆڵێکی کارا بگێڕێ لە هاوکاریکردنی
هاوسەرەکەی و لە ژیانی سیاسی و ئیداریشدا بەشداریی بکا.
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مینا خانم لە کاتی دامەزرانی کۆماری کوردستاندا بووە سەرۆکی
رێکخراوی یایا و بەم شێوەیە میناخان بووە یەکەم سەرۆکی یەکێتی ژنانی
کوردستان و توانی دەورێکی بەرچاو بگێڕێ لە خزمەتکردن بە ژنانی
واڵتەکەی و هاوکارییان بکا و رێکخراوەکەی توانی لە بواری رۆشنبیری و
کۆمەاڵیەتییەوە خزمەت بە ژنان بکا و پێداگیر بێ لە وەرگرتنی مافەکانی
ژنان و چەسپاندنی مافەکانیان لە دەوڵەی کۆماری کوردستاندا.
ئەم ژنە تێکۆشەرە لە تەمەنی  38ساڵی دا بوو کە هاوسەرەکەی لە
سێدارە درا و ئیتر لەو کاتەوە جگە لە دایکایەتی ئەرکی باوکیشی بۆ
منداڵەکانی کەوتە ئەستۆ .خاتوو مینا  9منداڵی لە پێشەوا قازی هەبووە،
یەکێک لە منداڵەکانی هەر لە ناو النکەدا گیانی سپارد و  8منداڵی بۆ
مایەوە کە توانی هەموویان بنێرێتە قوتابخانە و بەشێکیشیان زانکۆ تەواو
بکەن و منداڵەکانی بە بیری کوردایەتی و نەتەوەییەوە گۆش کرد.
میناخانم لە ژیانیدا تووشی گەلێک ناخۆشی و ناڕەحەتی هاتووە .لە الیان
رێژیمە داگیرکەرەکانی ئێرانەوە تووشی زیندانیکردن و ئەشکەنجە و ئازار
بووەتەوە .ئەم ژنە شۆڕشگێڕە لە ساڵی  1984لە الیان رێژیمی ئاخوندی
ئێرانەوە بۆ ماوەی  11مانگ زیندانی کرا و کەوتە ژێر ئەشکەنجە و
توندوتیژییەوە .میناخانم لەو کاتەی کە لە زیندان بوو بە هۆی ئەشکەنجە
و ئازارەوە تووشی نەخۆشی دەبێ رێژیمی ئاخوندی بۆ ئەوەی کە
میناخانم بنێرێتە نەخۆشخانەی ئاسایی داوا دەکا کە یەکێک لە کچەکانی
بە جێگای ئەو لە زیندان بکرێن .بۆیە خاتوو فەوزییە دەچێتە زیندان و
میناخانم بۆ نەخۆشخانەیەکی تاران بەڕێ دەکرێ .لە نەخۆشخانەی تاران
بە هاوکاری کوردانی نیشتەجێی ئەو شارە رزگار دەبێ و لە مەشهەد
دەشار درێتەوە.
میناخانم لە ساڵی  1991روودەکاتە واڵتی ئاڵمان و پاش ماوەیەکی کەم
دەگەڕێتەوە مهاباد .لە ساڵەکانی 95و 96بە مەبەستی چارەسەرکردنی
نەخۆشییەکەی روودەکاتەوە هەندەران و پاش ئەوەی کە لە چاکبوونەوەی
نائومێد دەبێ ،دەگەڕێتەوە بۆ مهاباد و لە سەرەنجام لە رێکەوتی
 1996/2/17بە یەکجاری چاوەکانی لێک دەنێ و ماڵئاواییمان لێ دەکا.
سەرچاوە :چنوور  -ماڵپەڕی سنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1483 :

مینا قازی  -یایی یایان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920144463898
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ئەم ژنە تێکۆشەر و نیشتمان پەرەوەرە لە ساڵەکانی  1927و 1928دا
لەگەڵ پێشەوای کورد قازی محەمەد یەکتر دەناسن و پاشان ژیانی
هاوسەری پێک دەهێنن .میناخانم یەکێک بوو لە هاوکارەکانی پێشەوا لە
گشت بوارەکاندا گەر چی بە هۆی ئەوەی کە لە کاتی منداڵیدا لە
ناوچەکەیاندا قوتابخانە نەبوو نەیتوانیبوو بخوێنێ ،بەاڵم ژنێکی لێهاتوو،
رۆشنبیر و سیاسی بوو ئەوانەی کە میناخانیان دەناسی دەڵێن ئەگەر
کەسێک میناخانمی بە باشی نەناسیبایە وای دەزانی خوێندنی زانکۆی
تەواو کردوە دەگێڕنەوە کە بۆیە یەکێک لە کاربەدەستەکانی ئێران لە کاتی
قسەکردن لەگەڵیدا پێی دەڵێ خانم ئێوە دەرچووی کام زانکۆن .خاتوو مینا
لە وەاڵمدا دەفەرمێ زانکۆی قازی محەمەد ،میناخانم توانی لە ماوەیەکی
کەمدا بگاتە ئەو ئاستەی کە رۆڵێکی کارا بگێڕێ لە هاوکاریکردنی
هاوسەرەکەی و لە ژیانی سیاسی و ئیداریشدا بەشداریی بکا.
مینا خانم لە کاتی دامەزرانی کۆماری کوردستاندا بووە سەرۆکی
رێکخراوی یایا و بەم شێوەیە میناخان بووە یەکەم سەرۆکی یەکێتی ژنانی
کوردستان و توانی دەورێکی بەرچاو بگێڕێ لە خزمەتکردن بە ژنانی
واڵتەکەی و هاوکارییان بکا و رێکخراوەکەی توانی لە بواری رۆشنبیری و
کۆمەاڵیەتییەوە خزمەت بە ژنان بکا و پێداگیر بێ لە وەرگرتنی مافەکانی
ژنان و چەسپاندنی مافەکانیان لە دەوڵەی کۆماری کوردستاندا.
ئەم ژنە تێکۆشەرە لە تەمەنی  38ساڵی دا بوو کە هاوسەرەکەی لە
سێدارە درا و ئیتر لەو کاتەوە جگە لە دایکایەتی ئەرکی باوکیشی بۆ
منداڵەکانی کەوتە ئەستۆ .خاتوو مینا  9منداڵی لە پێشەوا قازی هەبووە،
یەکێک لە منداڵەکانی هەر لە ناو النکەدا گیانی سپارد و  8منداڵی بۆ
مایەوە کە توانی هەموویان بنێرێتە قوتابخانە و بەشێکیشیان زانکۆ تەواو
بکەن و منداڵەکانی بە بیری کوردایەتی و نەتەوەییەوە گۆش کرد.
میناخانم لە ژیانیدا تووشی گەلێک ناخۆشی و ناڕەحەتی هاتووە .لە الیان
رێژیمە داگیرکەرەکانی ئێرانەوە تووشی زیندانیکردن و ئەشکەنجە و ئازار
بووەتەوە .ئەم ژنە شۆڕشگێڕە لە ساڵی  1984لە الیان رێژیمی ئاخوندی
ئێرانەوە بۆ ماوەی  11مانگ زیندانی کرا و کەوتە ژێر ئەشکەنجە و
توندوتیژییەوە .میناخانم لەو کاتەی کە لە زیندان بوو بە هۆی ئەشکەنجە
و ئازارەوە تووشی نەخۆشی دەبێ رێژیمی ئاخوندی بۆ ئەوەی کە
میناخانم بنێرێتە نەخۆشخانەی ئاسایی داوا دەکا کە یەکێک لە کچەکانی
بە
جێگای ئەو لە زیندان بکرێن .بۆیە خاتوو فەوزییە دەچێتە زیندان و میناخانم
بۆ نەخۆشخانەیەکی تاران بەڕێ دەکرێ .لە نەخۆشخانەی تاران بە
هاوکاری کوردانی نیشتەجێی ئەو شارە رزگار دەبێ و لە مەشهەد
دەشار درێتەوە.
میناخانم لە ساڵی  1991روودەکاتە واڵتی ئاڵمان و پاش ماوەیەکی کەم
دەگەڕێتەوە
مهاباد .لە ساڵەکانی 95و 96بە مەبەستی چارەسەرکردنی
نەخۆشییەکەی روودەکاتەوە
هەندەران و پاش ئەوەی کە لە چاکبوونەوەی نائومێد دەبێ ،دەگەڕێتەوە
بۆ مهاباد و لە سەرەنجام لە رێکەوتی  1996/2/17بە یەکجاری چاوەکانی
لێک دەنێ و ماڵئاواییمان لێ دەکا.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ناسراو
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی کۆمەاڵیەتی
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1484 :

مینەی حیسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004022143104092
ئەندامی هەیئەتی هاوئاهەنگی رەوتی سۆسیالیستی کۆمەڵە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1485 :

مێجەر سۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126162024536
یەکێک بوو لە ئەفسەرەکانی بەریتانیا کەبە مەبەستی لەنزیک ناسینی
کۆمەڵگەی کورد و مرۆڤی کورد لەمێژوییەکی زووەوە و بەر لەجەنگی
جیهانی یەکەم ،بەنهێنی لەناو کۆمەڵگەی کوردستاندا چێنرابوو ،ئەو
ئەفسەرە ماوەیەکی زۆر خۆی ناونابوو (میرزا شیرازی) و دواتر کوردییەکی
رەوان و پەتی فێر ببوو بەجۆرێک پاش ئەوەی ئینگلیزەکان عێراقیان گرت
لەساڵی  1918یەکێک بووە لە نووسەرە سەرەکییەکانی رۆژنامەی
تێگەیشتنی راستی کە لەو ساڵەوە و بەمەبەستی بەدەست هێنانی
پشتیوانی بۆ بەریتانیا لەشاری بەغدا بەزمانی کوردی دەرچووە.
مێجەر سۆن کاتێکیش بۆ سلێمانی گوازراوەتەوە لەساڵی 1920یشدا
لەسلێمانی رۆژنامەی پێشکەوتنی بەزمانی کوردی دەرکردووە ،مێجەر
سۆن ناودارترین ئەفسەری سوپای بەریتانیایە کە لەناو کۆمەڵگەی
کوردیدا و لەسەردەمی فەرمانڕەوایەتی شێخ مەحمودی حەفیددا رۆڵی
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هەبووە.
لە24ی شوباتی  1924کۆچی دوای کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1486 :

مەال کاوە مقدید تەیراوە.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192024
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1487 :

مەتین ئینجیسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109203261107
سەرۆکی ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی
لەئەڵمانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

882

بابەتی ژمارە1488 :

مەجید ساڵح عەزیز موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991774
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1489 :

مەجید گیوموش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071301100771718
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1490 :

مەجید کاکەوەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081104569881
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مەجید کاکەوەیسی ،لە کوردستانی ئێران '' رۆژهەاڵت" ،لە ناوچەی
سەالسی سەر بە هۆزی قوبادی لە پارێزگای کرماشان ،لە دایک بووە.
ناو براو چەند قۆناخێکی خوێندنی بڕیوەوە ،و پیشەیی مامۆستاییسەرەتایی لە دەرسوتنەوەدا،چەندین ساڵ درێژە پێداوەوە.
چاالکی بواری سیاسیە ،و سااڵنێکی زۆرە لەو بوارەدا چاالکە.نوسەرە ،و دوو کتێبی تا ئیستا بە چاپ گەیاندوون ،کە لە سەرکۆمەاڵیەتی و بواری پەروەردەو فێرکردن بە بەرهەم هاتوون.
زۆر بابەت و نوسراوەی هەن لە بوارە جۆربەجۆرەکانی سیاسی،کۆمەاڵیەتی ،فەرهەنگی ،ئەدەبی ،کە بەشێکی زۆریان لە رۆژنامەو
مالپەڕەکاندا باڵو بوونەتەوە.
دەکرێ بێژین شاعیرە '' ،هۆزانڤان'' ە و لە بواری ئەدەبیات و شێعردادەستی باشی هەن و زۆر پەخشان و شێعری کالسیکی و نوێی هەن
کە بەشێکیان باڵو بوونەتەوە ،لە رۆژنامەو کۆڕەکاندا ،و نامیلکەیەکی
شێعری هەن کە تا ئیستا بە چاپ نەگەیشتوون.
تا ئیستاش لە هەوڵ و چاالکیە جۆراوجۆرەکان بەردەوامە ،و خۆی بەخزمەتکاری گەل و نیشتمان و نەتەوەکەی دەزانێت و هیوا دەخوازێت کە
زۆر لەوە زیاتر خزمەت بە بەرژەوەندی نەتەوەو نیشتمان بکات ،بە تایبەت
لە بوارەکانی ئەدەبی فەرهەنگی کۆمەاڵیەتی ،رامیاری......
جارێکیتر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و هیوادارم کە ئەم نوسراوەیە بە کورت
ناردوومە خزمەتتان باڵو بکەنەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کانی) سەبارەت بە
(مەجید کاکەوەیسی) لە22:08:58 2011-6-20 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەجید کاکەوەیسی)
سەبارەت بە (مەجید کاکەوەیسی) لە15:05:08 2011-9-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1491 :

مەحمود ئەحمەدی نەژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200906141245291797
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لەدایکبووی  6تشرینی دووەمی  1956لە ناحیەی (ئارادان)ی سەر بە
(گەرمسار) لە پارێزگای (سمنان) لە دایکبووە ،بەر لە پۆستی
سەرۆکایەتی کۆماری ئیسالمی ئێران ،قایمقامی ماکۆ ،قایمقامی خوی،
راوێژکاری پارێزگاری کوردستان ،لە  1996راوێژکاری رۆشنبیری وەزیری
فەرهەنگ و خوێندنی بااڵ بووە ،دواتر لە  1996تا  2000پارێزگاری پارێزگای
ئەردەبیل بووە ،ئەندامی دەستەی زانستی کۆلیژی (عمران)
ئاوەدانکردنەوە لە زانکۆی زانست و پیشەسازی بووە ،هەروەها پارێزگاری
تاران و دامەزرێنەرو ئەندامی ئەنجومەنی تونێلی ئێران ،ئەندامی
ئەنجومەنی ئەندازیارانی ئاوەدانکردنەوەی ئێران و بەڕێوەبەری رۆژنامەی
هەمشەری بووە ،بۆ یەکەمجار لە نۆیەمین خولی سەرۆکایەتی کۆماری
ئیسالمی ئێران 2005 ،بە نۆهەمین سەرۆک کۆمار هەڵبژێردرا .نێوبراو لە
هەڵپژاردنەکانی ساڵی 2009شدا بۆ دووەمجار بە سەرۆککۆماری
داگیرکەری ئێران هەڵبژێردرایەوە .ئەحمەدی نەژاد یەکێکە لەو کەسانەی
کە دوژمنایەتییەکی گەورەی رەوشی کوردی کردووە لە خۆرهەاڵتی
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1492 :

مەحمود حمەرووف کەریم عەربەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991962
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1493 :

مەحمود خدر  -مامۆستا گۆران
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121513300112815
بەرپرسی پێشووی مەکتەبی پەیوەندییە نیشتمانییەکانی پارتی
دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1494 :

مەحمود رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112133403240
لەدایکبووی ساڵی . 1954نووسەرە .لەساڵی 1981ەوە بابەت و وتار و لێکۆڵینەوەی سیاسییدەنووسێ .
لە ساڵی 1973ەوە بەشداریی حزبایەتی و سیاسەت و پێشمەرگایەتیو کوردایەتی کردووە ،هەتا ئێستا.
بروانامەی دبلۆمی تەکنیکییە لە بەروبومی ئاژەڵدا.
خاوەنی ِگۆران درێژە بەخەباتی
بزووتنەوەی
اوێکی
هەڵسوور
وەک
ئێستاِ
ِ
سیاسیی خۆی دەدات.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1495 :

مەحمود ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003091659573849
چاالکی بواری کرێکاران لە سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1496 :

مەحمود سەنگاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031925382364
- 1967بووەتە ئەندامی پارتی
- 1976پەیوەندی بەشۆڕشی نوێوە کردوە
- 1977بووەتە پێشمەرگەی یەکێتی
ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتی و سەرپەرشتیاری مەڵبەندەکانیگەرمیانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♐سەربازی
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1497 :

مەحمود عارفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510078
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 56ساڵ زیندان)
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سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1498 :

مەحمود عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031922532361
•لەساڵی  1938لەشارۆچکەی پێنجوێن سەر بەپارێزگای سلێمانی،
لەخێزانێکی هەژار و کەمدەرامەت لە دایکبووە .باوکی (مەال عەلی)
پۆلیسی پەیوەندی بوو ،بەشێوەیەکی بەردەوام لەگەڕان بووە لەپارێزگای
سلێمانی ،هەر بۆیە (مەحمود عەلی عوسمان) خوێندنی سەرەتایی
لەنێوان بیارە و شاری سلێمانی تەواوکردووە .
•هاوینی ساڵی  1955بووە ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان.
•ساڵی  1956لەکاتی خوێندن لەکۆلێژی پزیشکی لەبەغدا ،بووە
سکرتێری یەکێتی قوتابیانی کوردستان ،کە ئەو کات مام جەالل سەرۆکی
ئەو رێکخراوە بوو.
•ساڵی  1958بووە ئەندامی یەدەگی لیژنەی مەرکەزی پارتی
دیموکراتی کوردستان.
•ساڵی  1961کۆلێژی پزیشکی لەزانکۆی بەغدا تەواوکردووە ،لە دە
خوێندکاری یەکەمی کۆلێژەکە بوو.
•ساڵی  1961بووە پزیشکی سەربازی لەحامیەی سلێمانی.
•ساڵی  1962وەک پزیشک لەنەخۆشخانەی کۆماری لە بەغدا
کاردەکات.
•ساڵی  1963دەچێتە ریزی شۆڕشی ئەیلولەوەو لە شاخ وەک
پێشمەرگەو پزیشک خەبات دەکات.
•لە ئازاری ساڵی  1963بەشداردەبێت لە کۆفرانسێک لە کۆیە
بەمەبەستی گفتوگۆکردن لەگەڵ حکومەتی بەغدا.
•ساڵی  1964لەکۆنگرەی شەشەمی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە
ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لە پاشان ئەندامی ئەنجومەنی
سەرکردایەتی شۆڕشی ئەیلول کە لە نزیکەی ( )60کەس پێکهاتبوو.
•لە ناوەراستی ساڵی  1965بووە سکرتێری مەکتەبی تەنفیزی
ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆرشی ئەیلول .لەهەمان کاتدا بەرپرسی
بەشی پەروەردە و تەندروستی بوو لەو ئەنجومەنە لەناوچە
رزگارکراوەکانی کوردستان .
•کۆتایی ساڵی  1965یەکەم گەشت بۆ دەرەوەی کوردستان سازدەکات
وەک نوێنەری شۆڕش بۆ واڵتانی ئەوروپا و ئەمەریکا .
•پاش گەڕانەوەی لەساڵی  1966دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان و لەڕێگەی
کتێب و قەوانەوە خۆی فێری زمانی فەرەنسی دەکات.
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•ساڵی  1967وەک نوێنەری شۆرشی ئەیلول ،گەشتێکی تر بۆ واڵتانی
ئەوروپا و ئەمەریکا سازدەکات.
•لەسااڵنی  1964تا  1975زۆربەی کاتەکانی لەگەڵ سەرۆک مستەفای
بارزانیدا دەبێت وەک ئەندامی مەکتەبی سیاسی و پزیشک و وەرگێری
زمانەوانی .هەروەها لەهەموو گەشتەکانی ناوەوەو دەرەوەی واڵت
یاوەری دەکات.
•ساڵی  1969سەرۆکی وەفدی شۆرشی ئەیلول بوو بۆ گفتوگۆکردن
لەگەڵ حکومەتی بەغدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی گەلی کورد ،کەبە
بەیاننامەی  11ی ئازاری ساڵی  1970کۆتایی هات.
•لە  29ی ئەیلولی ساڵی  1971لەحاجی ئۆمەران لە تەقینەوەیەکدا ،کە
ئامانجەکەی سەرۆک مستەفا بارزانی بوو ،رزگاری دەبێت .لەو رووداوەدا
کەچەند مەالیەک سەردانی سەرۆک مستەفا بارزانی یان کرد بەناوی
ناوبژیکردن ،لەکاتی کۆبونەوەکە تەقینەوەیەک روویدا و بووە هۆی
برینداربوونی مەال مستەفا.
•تەمووزی ساڵی  1972لەگەڵ خوالێخۆشبوو ئیدریس بارزانی سەردانی
ئەمەریکا دەکات بۆ دامەزراندنی یەکەم پەیوەندی رەسمیی نهێنی لە
نێوان شۆرشی کورد و ئەمەریکا.
•لە ئازاری ساڵی  1975لەگەڵ سەرۆک مستەفا بارزانی شای ئێران
دەبینن و ناڕەزایی توند لەسەر رێکەوتننامەی جەزائیر دەردەبڕن.
•پاش رێکەوتنامەی جەزائیر لە ساڵی  ،1975لەسەرکردایەتی پارتی
دیموکراتی کوردستان دووردەکەوێتەوە .
•ساڵی  1975دەچێتە ئێران و بۆ ماوەی زیاتر لەساڵێک لەیەکێک
لەنەخۆشخانەکانی ئەو واڵتە وک پزیشک کاردەکات.
•ساڵی  1976دەچێتە واڵتی سوریا و لیژنەی تەحزیری پارتی دیموکراتی
کوردستان لەگەڵ ژمارەیەک لە هاوەڵەکانی دادەمەزرێنێت.
•ساڵی  1977گەشتێک بەرەو واڵتانی ئەوروپا دەکات و ماوەی سێ
مانگ دەمێنێتەوە بۆ باسکردنی تێچوونی شۆرشی ئەیلول و
دەستپێکردنەوەی شۆرشی نوێ.
•ساڵی  1977دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان و دەچێتە دۆڵی گارە لە نزیک
سنوری تورکیا کە پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەوێ
بوون .پاش ماوەیەک بەپێ بەڕێدەکەون و بەماوەی چوار رۆژ دەگەنە نۆکان
لە سنوری قەاڵدزێ.
•لە  1979-8-8لەگەڵ ژمارەیەک لە هاوەڵەکانی لە ئەنجامی یەکگرتنی
بزوتنەوەی سۆسیالیست و لیژنەی تەحزیری پارتی دیموکراتی
کوردستان ،حزبی سۆسیالیستی کوردستان دروستدەکەن .هەر لەو
ماوەیەدا چاالک بووە لە ئۆپۆزسیۆنی عێراقی و دەوری بینیوە لە
دروستکردنی هەردوو بەرەی (جوقد) و (جود) بۆ ئۆپۆزسیۆنی عێراقی کە
لە ساڵی  1980دامەزرا .هەروەها لە پەیماننامەی تەرابلوس رۆڵی
هەبووە.
•لە  1979-10-1لەگەڵ حزبی سۆسیالیست سەردانی بەغدا دەکات و
لەگەڵ سەدام حوسێنی سەرۆکی ئەو کاتی کۆماری عێراق
بەمەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر کێشەکانی کورد کۆدەبنەوە.
•لە سااڵنی ( 1980بۆ  )1987لەکاتی شەڕی نێوان عێراق و ئێران ،لە
درەرەوەی واڵت پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەدەبرد .
•لە  1987-11-24لەسەردانێکیدا بۆ کوردستان لەگوندی سیروان
لەناوچەی دوکان دەرمانخوارد دەکرێت بە سالیۆم ،لەو کاتەدا چەند
هاوڕێیەکیان شەهید بوون ،دکتۆر مەحمود لە کوردستان مایەوەو بۆ
ماوەی شەش مانگ تیماری خۆی کرد.
•ساڵی  1988بەشداردەبێت لەگفتوگۆی دامەزراندنی بەرەی
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کوردستانی لە پاشان لەگەڵ خوالێخۆشبوو رەسول مامەند بوون بە
ئەندامی سەرکردایەتی ئەو بەرەیە بە نوێنەرایەتی حزبی سۆسیالیستی
دیموکراتی کوردستان.
•مانگی  10ی ساڵی  1989بەشداردەبێت لە کۆنفرانسێکی گرنگی
نێودەوڵەتی سەبارەت بەکێشەی گەلی کورد لە پاریس .لەو کۆنفرانسەدا
وتاری کوردستانی عێراق دەخوێنێتەوە.
•لە سااڵنی  1988و  1991دەبێتە نوێنەری بەرەی کوردستانی
لەدەرەوەی واڵت و لێپرسراوی پەیوەندییەکانی بەرەی کوردستانی لەگەڵ
واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی و ئەوروپای رۆژهەاڵت کە نوسینگەکەی
ئەوکات لە دیمەشق بوو .چەندین گەشتی سیاسی بۆ واڵتانی ئەوروپا و
ئەمەریکا و واڵتانی تری جیهان وەک نوێنەری کوردی عێراق سازدەکات.
•ساڵی  1991لە بەرلین یاسر عەرەفاتی سەرۆکی ئەوسای فەلەستین
دەبینێت و لەسەر گفتوگۆکانی نێوان بەرەی کوردستانی و بەغدا قسە
دەکەن .هەروەها لەگەڵ وەفدی بەرەی کوردستانی سەردانی واڵتی
تونس دەکەن بۆ الی یاسر عەرەفات بە هەمان مەبەستی گفتوگۆی
بەغدا و بەرەی کوردستانی.
•لە ئازاری ساڵی  1991بەشداردەبێت لە کۆنگرەی فراوانی ئۆپۆزسیۆنی
عێراقی لە بەیروت.
•لە ئازاری ساڵی  1991بەشدار دەبێت لە کۆنفرانسێکی نێونەتەوەیی لە
ستۆکهۆڵم لەسەر کێشەی کورد و نوێنەرایەتی کوردی عێراق دەکات.
•تەمووز و ئابی ساڵی  1991بەشداردەبێت لە کۆبونەوەکانی
سەرکردایەتی بەرەی کوردستانی ،هەروەها بەشداردەبێت لە دوا خولی
گفتوگۆکان لەگەڵ بەغدا کە شەش هەفتەی خایاند .
•دەبێتە کاندیدی سەرۆکایەتی هەرێم لە هەڵبژاردنی ساڵی  1992ی
هاواڵتیانی هەرێمی کوردستاندا.
•دوای دروستبونی کێشە لە ناو الیەنەکوردییەکاندا پاش هەڵبژاردنەکانی
ساڵی  1992تا ساڵی  1998رۆڵی ناوبژیوان دەبینێت بۆ ئاشتکردنەوەی
الیەنەکان و سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات.
•لە ساڵی  1998تاساڵی  2003بەشداری چەندین کۆڕ و سیمینار و
کۆنفرانسی تایبەت بەکێشەی کورد و گەلی کوردستان دەکات و چەند
جارێکیش دەگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان.
•ساڵی  2002بەشداریدەکات لەکۆنفرانسی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانی
عێراق لە لەندەن ،کەڕێگە خۆشکەربوو بۆ رووخانی رژێمی سەدام.
•ساڵی  2003پاش روخانی رژێمی سەدام حسێن ،دەبێتە ئەندامی
ئەنجومەنی حکومڕانی لەعێراقدا.
•هەمیشە چاالک بووە لە خەباتی نەتەوەیی و پشتیوانی زۆری لە
خەباتی هەموو پارچەکانی کوردستان و حزب و الیەنە سیاسییەکانی
کردووەو سەردانی کردوون لە ناوەوەو دەرەوەی واڵت .پەیوەندی زۆر
هەبووە لەگەڵ هەردوو شەهید قاسملۆ و دکتۆر سەعید .هەروەها
لەگەڵ حزبەکانی کوردستانی ئێران و سەرکردەی پەکەکە عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن و کوردەکانی سوریا و تورکیا .
•لەساڵی  2005تا ئێستا ئەندامی پەڕڵەمانی عێراقە لەسەر لیستی
هاوپەیمانی کوردستانی.
•بەشداریکردووە لە چەندین ۆنگرەیەی نەتەوەیی پارچەکانی کوردستان
لە واڵتانی (فەرەنسا ،بەلجیکا ،کەنەدا ،ئەمەریکا ،بەریتانیا ،نەرویج) و
چەندین واڵتی تریش.
•دکتۆر مەحمود عەلی عوسمان بێجگە لەزمانی کوردی زمانەکانی
(فارسی ،عەرەبی ،ئینگلیزی ،فەرەنسی) بەباشی دەزانێت،
تاڕادەیەکیش زمانی ئەڵمانی.
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•ساڵی  1970پاش  11ی ئازار ،پرۆسەی هاوسەرگیری لەگەڵ خاتوو
(بەهاری کاکە زیادی کۆیە) پێکهێناوە ،خاوەنی هەشت منداڵە بەناوەکانی
(هیوا ،هێرۆ ،هەتاو ،هەورین ،النە ،بۆتان ،چنار ،هێمن) و نۆ نەوەشی
هەیە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئاکۆ محەمەد سەبارەت بە ژیاننامەی مەحمود
عوسمان لە 2010-02-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1499 :

مەحمود عومەر ساڵح سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291801
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1500 :

مەحمود محەمەد  -باڤێ سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032621492780049
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ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی یەکێتی دیموکراتی کورد لە سوریا
(یەکێتی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1501 :

مەحمود نامیق محەمەد خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092225
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1502 :

مەدحەت بێخەو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216132323787
ناوی مدحت خدر عەبدوڵالیە و نازناوی بێخەوە و لە ساڵی  1934لە
شاری مەخموری سەر بە پارێزگای هەولێر لە دایک بووە ،ساڵی 1940
لەگەڵ بنەماڵەکەی هاتۆتە هەولێر.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە هەولێر تەواو کردووە و لە سەردەمی
رژیمی بەعسی لە ناوچوو چەندین جار دەستگیر کراوە.
ساڵی  1953یەکەم شیعری خۆی بە ناوی "راپەرینی جوتیارانی دەشتی
هەولێر" نووسیوە ،دەستەی دامەزرێنەری یەکیتی نووسەرانی کورد بووە
لە هەولێر و لە زۆر کۆمەڵە و رێکخراوی مرۆیی و رۆشنبیری ئەندام بووە.
ئەم بەرهەمانەی بالو کردۆتەوە:
زەنگی کاروان ساڵی 1959
رابەری ژیان ساڵی 1968
داربەڕوو ساڵی 1973
وشەی ئاوات ساڵی 1978
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رەگەکان ساڵی 1983
دیاری بۆ منداالنی کوردستان ساڵی  2003کۆمەڵیک بابەتی دیکەی
ئامادەیە بۆ چاپ وەک:
داستانە شیعری هەولێری دێرین
ڕاپەرینی جوتیارانی دەشتی هەولێر کە ساڵی  1953نووسراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مەدەنی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1503 :

مەدیحە سۆفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061122071069370
نووسەرو ئەندامی بااڵی رێکخراوی سەوزی ئەوروپی کوردستانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1504 :

مەرال بێشتەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060310275576580
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یاریدەدەری هاوسەرۆکی بەدەپە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1505 :

مەرال دەنیز دانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062408005258838
جێگری هاوسەرۆکی بەدەپە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1506 :

مەرزیە محەمەدامین عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291997
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1507 :

مەروان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121521260074350
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1508 :

مەریوان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083022315136646
ساڵی  1976لەسلێمانی لەدایکبووەو دەرچووی پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی سلێمانییە ،لەساڵی -1997ەوە وەک پەیامنێرو نووسەر
لەکوردستانی نوێ دەستبەکاربووەو لەساڵی 2005ەوە بووەتە ئەندامی
دەستەی نووسەرانی رۆژنامەکەو دوا کاری سەرپەرشتیاری یەکەی
هەواڵو سیاسەت بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1509 :

مەریوان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121412462587249
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1510 :

مەریوان کەریم ئاغای نازەنینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121110415012445
لەساڵی  1965لەدایک بووە ،دەرچووی ئامادەیی پیشەسازییەو لەساڵی
 2007پەیمانگای راگەیاندنی تەواوکردووە ،ئێستاش فەرماندەی
فەرماندەیی کاوەیە و ئەندامی فەلەکیشە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♐سەربازی
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1511 :

مەسرور بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012213242181
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لەدایکبووی ساڵی ( )1968هەر لەتەمەنی هەرزەکارییەوە بووەتە
پێشمەرگە ،لەساڵی ( )1992چووەتە ئەمریکا بۆ خوێندنی یاساو زانستە
سیاسییەکانو ماستەری بەدەهستهێناوە ،لەکۆنگرەی ( )12پارتی بووەتە
ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی ،لەهەمانکاتدا کراوەتە بەرپرسی
دەزگای پاراستن ،کە هەستیارترین دەزگای ئەمنی پارتییە.
خیزاندارەو خاوەنی سێ منداڵەو بەکەسێکی داخراوو دوور لەپێکەنینو
سیاسییەکی موحافیزکار ناسراوە ،بەاڵم ئەوانەی ئاشنایەتییان لەگەڵ
هەیە رای پێچەوانەوەیان هەیەو دەڵێن بەم شێوەیە نییە کە
لەڕاگەیاندنەکان دەردەکەوێت ،بەڵکو کەسێکی رووخۆشو دەم بەپێکەنینو
کراوەیە ،بەهێزی مەسرور لەکۆنگرەی ( )13پارتی دەرکەوت ،کاتێک توانی
زۆربەی کاندییەکانی سلکی پاراستن بەرەو سەرکردایەتی حیزبەکەی
سەربخات ئەوەشی بیەوێت دووریبخاتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1512 :

مەسعود بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081107170828101
لە  1946/8/16لەشاری مەهاباد لەکوردستانی ئێران ،لەرۆژی
دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان لەدایک بووە .لەسەردەمی
تەمەنی کورتی کۆماری کوردستان لەمەهاباد کەیەکەم کیانی
سەربەخۆی کوردی بووە.
پاش رووخانی کۆماری کوردستان لەساڵی  ،1947بنەماڵەی مەسعود
بارزانی لەگەل کۆمەلێک لەپێشمەرگەکان و بنەماڵەکانیان ناچار بوون
بگەڕێنەوەکوردستانی عێراق و پاشان لەالیەن رژێمی عێراقەوەهەموویان
دوورخرانەوەبۆ شارەکانی خوارووی عێراق ،بەتایبەتی (بەغدا و بەسرە)،
بەاڵم مەال مستەفا بارزانی باوکی مەسعود بارزانی رێبەری شۆرشی
کورد لەگەل هەڤااڵنی بەرەو یەکێتی سۆفیەت بەڕێکەوتن و تا ساڵی
( )1958لەوێ مانەوە.
مەسعود بارزانی بەهۆی هۆکاری سیاسی و پەیوەندی بەشۆرشی
ئەیلول خوێندنی ناوەندی تەواو نەکرد و بەغدای بەجێهێشت و لەتەمەنی
 16ساڵی لەساڵی  1962چەکی هەڵگرتووەوچۆتەریزی پێشمەرگەی
کوردستان کەلەیانزدەی ئەیلولی  1961بەرابەرایەتی مەال مستەفای
بارزانی دەستیپێکرد و تا ساڵی  1975بەردەوام بوو .لەژێر رێنمایی و
پشتگیری باوکی تێکەڵی خەباتی سیاسی بووە.
بارزانی ژیانی الوێتی خۆی تەرخان کردبوو بۆ ئەو ئامانجەی کەپارتی
دیموکراتی کوردستان بەرزی کردبووەوە ،لەساڵی  ،1961ئەویش
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دیموکراسی بۆ عێراق و ئۆتۆنۆمی و پاشان فیدرالیزم بۆ کوردستان لەچوار
چێوەی عێراقێکی دیموکراتیدا.
بارزانی لەتەمەنی بیست ساڵیدا بەشێوەیەکی چڕوپڕ تێکەلی کاروباری
سیاسی بووەو لەساڵی  1970بەشداری ئەو تیمەکوردیەبووەکەگفتوگۆی
لەگەڵ حکومەتی عێراق کردووەلەسەر رێککەوتنی ئۆتۆنۆمی .لەساڵی
 1971لەکاتی سازدانی کۆنگرەی هەشتی پارتی دیموکراتی کوردستان
بەسیفەتی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی هەڵبژێردراوەو پاشان
بووەبەئەندامی یەدەگی مەکتەبی سیاسی و ئەرکی بەرپرسی دەزگای
ئەمنی گرتۆتەئەستۆ.
پاش نسکۆی شۆرشی ئەیلوڵ لەئەنجامی رێککەوتننامەی جەزائیر
لەنێوان شای ئێران و حکومەتی عێراقی لەساڵی  ،1975بەرێنمایی
جەنابی مەال مستەفای باوکی ،مەسعود بارزانی لەگەڵ ئیدریس بارزانی
برای و ژمارەیەک لەهەڤااڵنی پێکەوەهەڵسان بەرێکخستنەوەی ریزەکانی
پێشمەرگەو دامەزراندنی سەرکردایەتی کاتی بۆ پارتی دیموکراتی
کوردستان .ولە 6گواڵنی  1976شۆرشی گواڵن دەستی پێکرد.
لەساڵی  1976تا  1979مەسعود بارزانی لەگەڵ باوکی لەئەمریکا
ژیاوەوەپاش رووخانی رژێمی شای ئێران ،گەڕایەوەئێران تا تەرتیباتی
هاتنەوەی باوکی بۆ ئێران بکات بەاڵم ئەو رۆژەی کەبەڕێز بارزانی
 1979/3/1گەیشتەوەئێران ،باوکی لەواشنتۆن کۆچی دوایی کرد.
لەمانگی  11ی  ،1979لەکۆنگرەی نۆیەمی پارتی دیموکراتی کوردستان
بارزانی بەسەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان هەڵبژێردرا.
رۆڵی هەریەکەلەمەسعود بارزانی و ئیدریس بارزانی برای ،زۆر بەرچاو
بووەلەسااڵنی  1980تاوەکو  1987لەدامەزراندنی چەندین بەرەی
سیاسی لەعێراق و بەتایبەتی کەبەرەی کوردستانی دامەزرا لەچەندین
رێکخراو و حزبەکوردستانیەکان.
پاش شەڕی هاوپەیمانان دژ بەعێراق ،بەڕێز بارزانی هەماهەنگی بەرەی
کوردستانی کرد و سەرکردایەتی راپەرینی ئاداری 1991ی کوردەکانی
کرد کەبووەهۆی ئازاد کردنی بەشێکی زۆری کوردستانی عێراق
لەدەست رژێمی بەغدا.
لەمانگی نیسانی  1991گفتوگۆ لەگەل بەغدا دەستی پێکرد و بارزانی بۆ
چەندین مانگ سەرۆکایەتی شاندی کوردی کرد کەلەهەموو حزبەکانی
بەرەی کوردستانی پێکهاتبوو .لەگفتوگۆکان بەهیچ ئەنجامێک نەگەیشتن
بەهۆی رەت کردنەوەی داخوازیەکانی کورد کەبریتی بوون لەئۆتۆنۆمی
هەرێمایەتی و دیموکراتیزەکردن لەالیەن عێراقەوە.
هەروەها لەکۆنگرەی 12ی پارتی دیموکراتی کوردستان لەساڵی 1999
جارێکی تر مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان
هەڵبژێردرایەوە.
مەسعود بارزانی لەسااڵنی نەوەدەکانەوەتا وەکو لەناوچوونی رژێمی
بەعس ،بەشداری چەندین کۆنگرەو کۆبوونەوەی نێو دەوڵەتی کردووە.
وەک کۆبوونەوەی واشنتۆن لەساڵی  1992و پاشان لە 1993و لەکۆنگرەی
سەاڵحەدین  1992و کۆنگرەی لەندەن لەدیسمبری  2002و کۆنگرەی
سەاڵحەدین لەشوباتی .2003
بارزانی رۆلێکی سەرەکی هەبووەلەسەرجەم پێشهاتەسیاسیەکانی
عێراقی نوێدا ،پاشانیش لەدامەزراندنی ئەنجوومەنی حوکمرانی عێراقی
لە31ی تەمموزی  ،2003کەتیایدا بووەئەندام و دواتریش بووەسەرۆکی
ئەنجوومەنەکە.
لە12ی حوزەیرانی  2005مەسعود بارزانی وەکو یەکەمین سەرۆکی
هەرێمی کوردستان هەڵبژێردرا لەالیەن ئەنجوومەنی نیشتمانی
کوردستانی عێراق.
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وەکو سەرۆکی هەرێم ،سەردانی فەرمی چەند واڵتێکی کردووەوچەند
سەرۆکی واڵت وسەرۆک وەزیرانی ئەو واڵتانەی بینی ،چاوپێکەوتنی
ئەنجام دا لەگەل بۆش سەرۆکی ئەمەریکا لە 25/10/2005و تۆنی بلێر
سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا لە31/10/2005و پاپای ڤاتیکان لە14/11/2005
و برلسکونی سەرۆک وەزیرانی ئیتالیا لە 13/11/2005و شا
عەبدوڵاڵمەلیکی سعودیەلە 13/3/2007و شا عەبدوڵاڵمەلیکی ئوردن
لە.19/3/2007
وەکو سەرۆکی هەرێم چەند ئۆرگانێکی دامەزراندووەبۆ پتەوکردنی
هاوپەیمانی لەنێو هێزەسیاسیەکانی کوردستان و باشترکردنی پرۆسەی
بڕیاردان لەهەرێم:
لەڕۆژی ( )2007/ 1/ 22ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی کوردستان دامەزرا
کەتیایدا سەرۆکی هەرێم سەرپەرشتی کۆبوونەوەکان ئەکات ،و جێگری
سەرۆکی هەرێم بەڕێز (کۆسرەت رەسول) لەگەأل سەرۆکی پەڕڵەمانی
کوردستان و سەرۆکی حکومەتی کوردستان و جێگرەکانیان و سەرۆکی
دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم .
ئەنجوومەنی بااڵی پارتەسیاسیەکان ،کەکەسایەتی یەکەمی
پارتەسیاسیەکان تیایدا ئەندامن ،کەلەم حزبانەی خوارەوەپێکدێت :پارتی
دیموکراتی کوردستان ،یەکێتی نیشتمانی کوردستان ،حیزبی
زەحمەتکێشانی کوردستان ،حیزبی سۆشیالیستی دیموکراتی
کوردستان ،یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان ،کۆمەڵەی ئیسالمی
کوردستان .
سەرۆک بارزانی شەیدای خوێندنەوەیەبەتایبەتیش حەز بەخوێندنەوەی
کتێبی مێژوویی و سیاسی و سەربازی دەکات وەهەروەها زۆر حەزیش
لەوەرزش دەکات.
مەسعود بارزانی ساڵی  1965هاوسەرگیری کردووە و ناوی
هاوسەرەکەی (جوهەیرە)یە و خاوەنی هەشت منداڵە.
بارزانی شارەزایی تەواوی لەزمانی کوردی و عەرەبی و فارسی هەیە،
هەروەها شارەزایی لەزمانی ئینگلیزی هەیە و قسەی پێدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1513 :

مەسعود حەیدەر حاجی رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181434133514
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون1970 /
بڕوانامە /ماستەر لە ئەندازیاری
پسپۆڕی /ئەندازیاری راوێژکاری(خبیر)
کاری ئێستا /ئەندازیاری راوێژکار
چاالکی/ئەندازیاری سەرپەرشتیاری پڕۆژە لە کوردستان ،لێپرسراوی
بەشی کۆمپیوتەر لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ،بەڕێوەبەری
نووسینگەی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ،لێپرسراوی دیزاینو
بەڕێوەبردنی پڕۆژەی ئەندازیاری لە هۆڵەندا.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1514 :

مەسعود عەبدولخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072131342909
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1515 :
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مەعروف زرار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100814105562251
رۆژنامەنووس و چاالکوانی بواری کۆمەڵگەی مەدەنی ،لەساڵی -2-14
 ،1989لەشارەدێی سرێشمە لەدایک بووە ،هەر لەشارەدێی سرێشمە
قۆناغەکانی خوێندنی تەواو کردووەو دواتر پەیمانگەی تەکنیکی سۆران،
بەشی یاسا ،بەسەر کەوتووی تەواو کردووە ،لەباڵو کراوەی میتۆد کاری
کردووە ،ئێستاش لەهەر یەک لەهەفتەنامەی زاری کرمانجی و رادیۆی
پیشکەوتن کاری رۆژنامەوانی دەکات .
مەعروف سرێشمەی ،ئێستا سەرۆکی سەنتەری رۆشنبیری شارەدێی
سرێشمەیە ،لەچەندین رۆژنامەو ماڵپەری بابەتی باڵو کردۆتەوەو
بەردەوامە لەکاری رۆژنامەنووسی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (توانا تەها) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
مەعروف زرار) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-10-08
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1516 :

مەعروف وسو ئەحمەد باڵەک
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241344391897
ساڵی لەدایکبوون1973 :
دەرچووی:پەیمانگای مەڵبەندی مامۆستایان
دانیشتووی :سۆران  -دیانا
کار :مامۆستا لەسنوری پەرو
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1517 :

مەال أنس محەمەدشریف تاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891499
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1518 :

مەال ئیدریس عەلی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191530
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1519 :

مەال ئەحمەد بانیخێاڵنی  -ئەبو سەرباز
http://www.kurdipedia.org/?q=201009271637059694
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ئەندامی سەرکردایەتیی حشع و حشک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1520 :

مەال بەختیار
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012214322182
ناوی حیکمەتە ،ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1521 :

مەال خدر عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209105455588
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مەال خدر عەباسی ( )1997 - 1934رێبەر و دامەزرێنەری رێکخراوی
خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستانی ئێران.
لە مانگی نۆڤەمبەری ( 1934خەزەڵوەری  1313ک.ه) لە بنەماڵەیەکی
ئایینی لە گوندی (سیسێر)ی ناوچەی گەورکی سەردەشت هاتۆتە
دنیاوە .سەرەڕای دەست کورتی بنەماڵەکەشیان و لە کاتێکدا هێشتا
تەمەنی لە  5ساڵ تێ پەڕی نەکردبوو ،باوکی لە مزگەوتی دێ لەالی
مامۆستای گوند نایەبەر خوێندن .ئەو زۆر زوو قۆناغەکانی فەقێ یەتی
بڕین و پلە بە پلە رادەی زانست و ئاستی تێگەیشتنی دەچووە سەر .بۆ
زیاتر کۆکردنەوە زانستەکان زۆر لە ناوچەکانی کوردستانی ئێران و
کوردستانی عێراق گەڕاوەو وەک پیشەی فەقێ یەتی و باوی مەالیەتی
هەمیشە بەدوای مامۆستا ناسراو و زانا گەورەکانی کوردستاندا گەڕاوە تا
لە خزمەت ئەواندا درێژە بە خوێندن بدا .هەر بۆ ئەو مەبەستە ساڵی
 )1955(1334دەچێتە خزمەت زانای ناودار مامۆستا مەال محەمەد بۆکانی
(مەال محەمەد رەئیس) کە لە گوندی (گەاڵڵە)ی شینکایەتی کوردستانی
عێراق مامۆستا بوو .لەوێ دوایین دەرسەکانی فەقێ یەتی دەخوێنێ و
پایزی  )1956(1335لەوێ ئیجازەی مەالیەتی وەردەگرێ ،پاشان
دەگەڕێتەوە ناوچەی سەردەشت و ماڵ پێکەوە دەنێ و لە گوندی
(سارتکێ)ی ناوچەی گەورک دەبێتە مامۆستا و فەقێ ی لە دەور
کۆدەبنەوەو دەست بە دەرس وتنەوە دەکا.
لە مزگەوت و حوجرە و منارەکانەوە جەماوەر بە گشتی و فەقێ و
قوتابییەکانی بەتایبەتی لە زوڵم و زۆریی رژیمی شایەتی وریا دەکردەوە
بەجۆرێک کە بە یەکێک لە کەسایەتییە بەرچاوەکانی کوردستان ،لە
پەیوەندی لەگەڵ دژایەتی کردنی رژیمی شا و روون کردنەوەی
راستییەکان بۆ خەڵک دا ،ناسرابوو .زۆری پێ نەچوو لە  10ی خەزەڵوەری
 )1959( 1338دا بە تاوانی دژایەتی کردنی رژیم و هاندان و ئامادەکردنی
خەڵک بۆ ناڕەزایەتی نیشاندان لە دژی دەسەاڵتی شا ،لەالیەن ساواک
(دەزگای ئەمنییەتی رژیمی شا)ەوە گیرا و رەوانەی زیندانە بەسام و
ترسناکەکانی قزل قەلعە و قەسری قاجار لە تاران کرا .پاش چەند مانگ
مامۆستا خدر حوکمی  10ساڵ زیندانی بەسەردا درا بەاڵم روودانی چەند
گۆڕانکارییەک لە ناوچەکەدا و لە هەموان گرنگتر هەڵگیرسانی شۆڕشی
ئەیلول لە کوردستانی عێڕاق دا وایان کرد رژیمی شا چاو بەسەر حوکمی
گیراوە سیاسیەکاندا بگێڕێتەوەو لە ئەنجامدا رۆژی  23ی خاکەلێوەی
 )1962/4/12( 1341مامۆستا لە گرتووخانە ئازادکرا .لە راپەڕینی سااڵنی
 47-46دا کە تێیدا پۆلێک رۆڵەی کورد ئااڵی دژایەتی رژیمی شایان
هەڵکرد مەالخدر لە رێنوێنی کردن و پارێزگاری کردنی ئەو الوانەالری
نەکرد بەتایبەتی کە ژمارەیەکی بەرچاویان خەڵکی ئەو ناوچە و
دەورووبەرەبوون کە مامۆستای لێ بوو .هاوینی  )1968( 1347رژیم
پەالماری گرتنی نەیارانی خۆی دەست پێکردەوە و لەو نێوەشدا مەالخدر
لە ریزی پێشەوەی ئەوانە بوو کە رژیم بە نیازی گرتنیان بوو ،بۆیە مامۆستا
لە دەرفەت کەڵکی وەرگرت و خۆی گەیاندە ناوچە ئازادکراوەکانی ژێر
دەسەاڵتی شۆڕشی ئەیلوول و لە گوندی (بۆسکێن)ی ناوچەی پشدەر
بوو بە مامۆستا .لە زستانی هەمان ساڵدا و کاتێک کەش و هەوای
سیاسی ئێران کەمێک لەبار بۆوە گەڕایەوە گوندی سارتکێ و سەرلەنوێ
لە کاری پێشووی تێ هەڵچۆوە.
دوای سەرکەوتنی شۆڕش و رووخانی رژیمی "شا" ش لە راپەڕینی ئێران
ساڵی  )1979( 1357مامۆستا وەک سەرکردەیەکی کورد و نوێنەری
ناوچەی سەردەشت لە چەندین کۆبوونەوەی وتووێژ لەگەڵ رژیمی تازەدا
ئامادە بوو .لە یەکەم کۆبونەوەی نوێنەرانی کورد لە مەهاباد و لە
کۆبونەوەی رێبەرانی ئایینی خەڵکی کوردستان بۆ داڕشتنی بەیاننامەی
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سێ ماددەیی لە شاری سەقز و هەروەها لە یەکەم کۆبوونەوەی دوای
شەڕی سێ مانگەدا مامۆستا چاالکانە بەشداربوو .سەرکەوتنی
شۆڕشی گەالنی موسڵمانی ئێران و دامەزرانی حکومەتێکی ئیسالمی
کە لە ژێر سایەی دا گەلی موسڵمانی کوردیش بە هەموو مافە رەواکانی
خۆی بگا لە ئاواتەکانی مامۆستا خدر بوون.
دوای داسەپاندنی شەڕ لە الیەن رژیمی تازەوە مامۆستا بۆ ماوەیەک لە
دەفتەری شێخ عزەددین حسەینی دا کاری کرد بەاڵم کاتێک بۆی روون
بۆوە کە ویستەکانی ئەو و رێبازی (شێخ) بە یەک ناخۆن لە گەڵ پۆلێک
مامۆستا و زانای تر وەالیان ناو پاش لێکدانەوەیەکی ورد و
هەڵسەنگاندنێکی گشتگیر و هەمەالیەن لە 5ی خەرمانانی 1359
( )1980/8/27دا رێکخراوێکی سیاسی کوردیان بەناوی رێکخراوی خەبات
ی نەتەوایەتی و ئیسالمی کوردستانی ئێران " خەبات " کە خاوەنی
بەرنامە و چارەسەری ئیسالمیی بۆ کێشەی کورد بوو دامەزراند .لە  3ی
جۆزەردانی  )1987/5/24( 1366و دوای وەالنانی کۆمەڵێک لە ریزەکانی
رێکخراوی خەبات ،مامۆستا مەال خدر کرا بە بەرپرسی یەکەمی
رێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستانی ئێران.
مامۆستا خدر نووسەر و شاعیرێک بوو کە سەدان وتار و زنجیرە وتاری
گەورە و گچکە و لێکۆڵینەوە و هۆنراوەی نووسیوە و لە رادێو و
باڵوکراوەکانی رێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕ وەک گۆڤارەکانی
"تێکۆشان" و "بێستان" و زۆر جێگەی تردا باڵو کردۆتەوە .سەرەتای ساڵی
 1996( 1375ز) نیشانەکانی نەخۆشییەکی کوشندە لە جەستەی
مامۆستادا سەریان هەڵدا .سەرەتای بەهاری  )1997( 1376بۆ
راپەڕاندنی هەندێک کاروباری سیاسی و چارەسەرکردنی
نەخۆشییەکەی سەردانی ئەوروپای کرد و پاش چەند مانگێک بەرەو
کوردستان گەڕایەوە ،لە رێگەی گەڕانەوەیدا بوو کە هەواڵی شەهیدکرانی
کوڕێکی بە ناوی خالید عەباسی رۆژی )1997/6/6( 1376/3/16
بەدەستی رژیمی ئێران لە شاری سلێمانی ،پێ گەیشت .کۆتایی
هاوینی هەمان ساڵ بە مەبەستی چارەسەرکردن سەفەرێکی تری
ئوروپای کرد .سەرەنجام رۆژی  )1997/11/4( 1376/9/13لە ئۆسلۆی
پێتەختی نۆروێژ کۆچی دوایی کرد چەند رۆژ دواترلە رێوڕەسمێکدا لە
گۆڕستانی ئەو شارە بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1522 :

مەال خدری دۆڵەگەرمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108142553122
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یهکێک لەچاالکانی جوواڵنهوەی ساڵەکانی  1347 - 1346ی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان بووه .لەگهڵ شههید مەال ئاوارەو هاوڕێکانی
هاوکارییەکی کاریگەری هەبووەو لەدابینکردنی پێداویستییەکانی
پێشمەرگەکان و شاردنهوەو حاواندنهوەیان دا دەورێکی بەرچاوی گێڕاوە.
لەقۆناخی نوێی خەباتی نەتەوەکەمان لەبەرامبەر رێژیمی ستەمکاری
کۆماری ئیسالمی دا ،ناوبراو یەکێک لەو کادرەتێکۆشەر و
چاالکانەبووەکەلەسەرەتای دەستپێکردنی بەربەرەکانیی رەوای رۆڵەکانی
نەتەوەکەمانەوەچاالک بووەو لەبەرپرسایەتیی جۆراوجۆری حیزبی دا،
لەکادری سیاسییەوەتا ئەندامی رێبەرایەتیی حیزب ،تێکۆشاوەو بۆ
بەئاکامگەیاندنی ئامانجەکانی نەتەوەکەی هەوڵی داوە.
مامۆستا مەال خدر زیاتر لە  40ساڵی تەمەنی خۆی بێپسانەوەبۆ خزمەت
بەحیزب و گەلەکەی تەرخان کردوەو لەو پێناوەدا چ لەسەردەمی حەمهڕه-
زا شا و چ لەسەردەمی کۆماری ئیسالمی دا رهنج و ئاوارەیییەکی زۆری
دیوەو خزمەتێکی گەورەی کردوه .ئەو یەکێک لەکادرەبەوهجهکانی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان و خۆشهویستی کۆمەاڵنی خەڵک ،بەتایبەت
لەناوچەی سهردەشت بوو.
ئێمەوەک کومیتەی بەڕێوهبهریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
لەدەرەوەی واڵت ،داخ و پەژارەی خۆمان بۆ لەدەستدانی ئەو
تێکۆشەرەدەردەبڕین و لەبنەماڵهی بەڕێزیان ،لەبنەماڵهی گهورەی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان و لەهەموو خەڵکی کوردستان سەرەخۆشی
دەکەین.
لەنەخۆشخانهی گشتیی ئوستانی "ئاکیش هوس" ی واڵتی نۆرویژ،
مامۆستا مەال خدری عومەرزاده ،ناسراو بەمەال خدری دۆڵەگەرمی ،یه-
کێک لە ماندویینەناسترین و خەباتگێڕترین رۆڵهکانی حیزب و گەلەکەمان،
بەهۆی نەخۆشیی شێرپەنجەوه ،لەدوورەواڵتی دا کۆچی دوایی کرد و
مااڵوایی لەهاوڕێیانی رێبواری کاروانی خەباتی رزگاریخوازانەی گەلەکەی
کرد.
مامۆستا مەال خدر رۆژی 1329\1\ 1هەتاوی ،لەگوندی دۆڵەگەرمی سەر
بەناوچهی سەردەشت ،لەرۆژهەاڵتی کوردستان ،لەدایک بووه .هەر
لەسەردەمی الوەتییەوەو لەکاتی خوێندنی لەحوجرەکانی کوردستان دا،
لەگەڵ بیر و باوەڕی کوردایەتی ئاشنا بووەو لەتهمهنێکی زۆر الو دا
بۆتەئەندامی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان.
رۆژی  ،2008-6- 5کاتژمێر  12.30دەقیقەی نیوەشەو کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1523 :

مەال رەحمانی فاتیحی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112508554473878
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1524 :

مەال رەسوڵی پێشنماز
http://www.kurdipedia.org/?q=200903072351091565
ساڵی  1934لە گوندی کاواڵنی سەر بەشاری مهاباد لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1525 :

مەال سالم خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009181026109540
بەرپرسی دەستەی راوێژکاریی شەبەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1526 :

مەال سولەیمانی عەبباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032108485525506
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1527 :

مەال سەعید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271137174940
سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1528 :

مەال شاخی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909111151532025
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ناوی (ئەبوبەکر محەمەد حاجی) یەناسراوەبە(مەالشاخی)
لەساڵی 1953لەشاری کەرکوک چاوی هەڵهێناوه .
لەبنەماڵەیەکی نیشتیمانپەروەردا گەورەبووه .
بەشداری شۆڕشی ئەیلولی کردووه .
لەساڵی ( )1975پەیوەندیکردووەبە(ی.ن.ک) ەوه .
لەساڵی( )1981بۆتەپێشمەرگە
کادیرێکی جەماوەری چاالک بووه .
ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کوردستان بووه .
ئەندامی پەرلەمانی کئردستان بووه .
ئەندامی(یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان) ه .
ئەندامی (سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان) ه .
ئەندامی (یەکێتی زانایانی ئاینی کوردستان)ه .
لەگۆڤار و رۆژنامەکانی شاخ وشاردا بەرهەمەکانی باڵوکردۆتەوه .
ئەندامی دامەزرێنەری (کۆری رۆشنبیری الوانی کورد)بووه .
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (کرمانج) بووه .
دەرچووی خولی پێگەیاندنی ئەکتەر بووه .
لەدەیان گۆڤار و رۆژنامەبابەتی باڵوکردۆتەوه .
لەدامەزرێنەرانی(کۆمەڵەی رووناکبیری کەرکوک)بووه .
یەکەم سەرنووسەری گۆڤاری (کەرکوک) بووه .
بەرێوەبەری نووسینی گۆڤاری (شەهید) ه .
یەکەم نووسەری کەرکوکەخەاڵتی رێز و پێزانینی پێدراوه ،کەبەچەک و
قەڵەم بەشداری شۆرشی کردووه .
نوێنەری سەرۆک مام جەالل بوو وەلەکەرکوک .
ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندیی (یەکێتی ی نشتیمانی کوردستان)ە ،تا
ئێستا()14کتێبی چاپ وبالوکردۆتەوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1529 :

مەال عەبدوڵاڵی حەجۆکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914132360802
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بەڕێوەبەری قوتابخانەی گەالوێژ و ئەندامی ژ .ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1530 :

مەال قادری مودەڕیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914172560803
ئەندامی هەیئەی ئیستیشاریی ژ .ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1531 :

مەال مستەفا بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110144035235
مەال مستەفا کوڕی شێخ محەمەدی بارزانییه ،ساڵی  1903لەگوندی
بارزان هاتۆتەژیانەوه ،بەماوەیەکی کەم پێش لەدایکبوونی باوکی کۆچی
دوایی دەکات .هێشتا تەمەنی نەگەیشتبووەسێ سااڵن تورکەکان
لە1906دا هەڵمەتێکی سوپایی دەهێننەسەر خێڵەکانی کورد ،شێخ
عەبدولسەالمی برا گەورەی بەدیل دەگرن ،ئەویش لەگەڵ دایکی
دەخەنەبەندیخانەوه .نۆ مانگی تێیدا بەسەر دەبەن .بزوتنەوەشۆڕش
گێڕانەکەی لە1943وەدەستپێدەکات ،دووا بەدووای خۆبەدەستەوەدانی
شێخ ئەحمەدی برای ،ئەو سەر لەنوێ تێهڵچووه ،میری ئێراقی بڕیاری
دوور خستنەوەی بۆ ئێران دا .
لەشوباتی ساڵی 1945دا دێتەبەغدا میری بەداواکارییەکەی رازی دەبێت،
کەبگەڕێتەوەناوچەکەی خۆی و چەکەکان کۆبکاتەوه .بەاڵم کەوتەسەردان
و گەڕان لەناو گوندەکان و هاندانی خەڵک بۆ شۆڕش نانەوه.
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لەشوباتی 1945دا هێزێکی سوپاییان ناردەسەری ،بۆ ناوچەی زێبار و
بارزانیان رەتاند ،ناچاریانکرد لەتشرینی یەکەمی ئەوساڵەدا لەگەڵ شێخ
ئەحمەدی برای پەنا بەرنەبەر سنووری ئێران ،پاش تێکچوونی کۆمارەکە
شێخ ئەحمەد دەگەڕێتەوە ئێراق .بەاڵم مستەفا بەخۆی و دوو هەزار
الیەنگرانی بەرەوو مەهاباد دەڕوات ،لەکاتێکدا قازی محەمەد لەپازدەی
کانوونی یەکەمی 1945دا دامەزراندنی فەرمانڕەواێکی نەتەوەیی کوردی
بەیارمەتی یەکێتی سۆڤێت راگەیاند ،هاوسنوور بوو لەگەڵ فەرمانڕەوایی
ئازربایجان ،ئەوەی لەتەورێز پێکهاتبوو.
کاتێ دەسەاڵتدارانی ئێران لە1946دا کۆماری مەهابادی لەناوبرد ،مەال
مستەفا و جەنگاوەرانی پەنایان بردەبەر روسیا ،دوازدەساڵیان لێ
بەسەربرد.
لەسەرەتاوە مەال مستەفا لەئازربایجان و ئۆزبکستان نیشتەجێ بوو،
پاشان بۆ مۆسکۆ گواسترایەوه ،زمانی روسی و هونەرکایەکانی
سەربازی و زانیاری ئابووری خوێندووه ،لە26ی تشرینی یەکەمی 1958دا
گەڕایەوەئێراق.
لەکاتی گەڕانەوەی بۆ ئێراق سەروەری و رێزو نەوازشێکی زۆری لێنرا،
بەاڵم کەگەڕایەوەناوچەکەی خۆی لەئەیلوولی 1961دا شۆڕشی دژی
دەسەاڵتدارانی بەغدا راگەیاند ،لەبەگژداچوونی دژی دەسەاڵتداران ئێراق
هەتا 11ی ئازاری ساڵی  1970بەردەوام بوو.
لە29ی ئەیلوولی ساڵی  1971لەهەوڵێکی سەرنەکەوتو هەوڵی
کوشتنی درا ،بارەگەکەی لەحاجی ئۆمەران ،ئەوەی تێیدا نیشتەجێ بوو
وێران بوو ،بەاڵم بەشێوەیەکی زۆر سەیر لەو هەوڵەتیرۆرکردنەرزگاری بوو.
دەسەاڵتدارانی ئێراق لە11ی ئازاری 1974دا مافی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد و
کوردستان راگەیاند ،بەاڵم مەال مستەفا بەشێوەی ئۆتۆنۆمییەکەڕازی
نەبوو ،بۆیەدووبارەکەوتەوەشۆڕش دژی رژێمی ئەو کاتەی ئێراق.
بەاڵم پاش پیالن و رێکەوتنامەی جەزائیر لەنێوان ئێراق و ئێران
بەسەربەشتی واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،ئەم شۆڕشەشکستی
هێنا و مەال مستەفا ناچاربوو بەبەیاننامەی 11ی ئازاری ساڵی  1974رازی
بێت.
لەساڵی 1976دا بەمەبەستی چارەسەرکردنی نەخۆشیەکەی بەرەوو
واشنتۆنی پایتەختی واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمەریکا بەڕێکەوت.
لە1ی ئازاری 1979سا لەوێ جیهان بەجێدەهێڵێت و تەرمەکەی بۆ ئێران
دەگوێزرێتەوه .لەیەکێک لەسەنگەرەکانی چیای کوردستان لەسەر
سنووی رۆژئاوای نزیک ئێراق بەخاک دەسپێدرێت.
لەساڵی  1992پاش ئازادبوونی بەشێکی کوردستانی باشوور لەگەڵ
تەرمی ئیدریسی کوڕی لەگوندی بارزان دەنێژرێنەوه .
مەال مستەفا کوڕی شێخ محەمەدی بارزانییه ،ساڵی  1903لەگوندی
بارزان هاتۆتەژیانەوه ،بەماوەیەکی کەم پێش لەدایکبوونی باوکی کۆچی
دوایی دەکات .هێشتا تەمەنی نەگەیشتبووەسێ سااڵن تورکەکان
لە1906دا هەڵمەتێکی سوپایی دەهێننەسەر خێڵەکانی کورد ،شێخ
عەبدولسەالمی برا گەورەی بەدیل دەگرن ،ئەویش لەگەڵ دایکی
دەخەنەبەندیخانەوه .نۆ مانگی تێیدا بەسەر دەبەن .بزوتنەوەشۆڕش
گێڕانەکەی لە1943وەدەستپێدەکات ،دووا بەدووای خۆبەدەستەوەدانی
شێخ ئەحمەدی برای ،ئەو سەر لەنوێ تێهڵچووه ،میری ئێراقی بڕیاری
دوور خستنەوەی بۆ ئێران دا .
لەشوباتی ساڵی 1945دا دێتەبەغدا میری بەداواکارییەکەی رازی دەبێت،
کەبگەڕێتەوەناوچەکەی خۆی و چەکەکان کۆبکاتەوه .بەاڵم کەوتەسەردان
و گەڕان لەناو گوندەکان و هاندانی خەڵک بۆ شۆڕش نانەوه.
لەشوباتی 1945دا هێزێکی سوپاییان ناردەسەری ،بۆ ناوچەی زێبار و
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بارزانیان رەتاند ،ناچاریانکرد لەتشرینی یەکەمی ئەوساڵەدا لەگەڵ شێخ
ئەحمەدی برای پەنا بەرنەبەر سنووری ئێران ،پاشان شێخ ئەحمەد
دەگەڕێتەوەئێراق .بەاڵم مستەفا بەخۆی و دوو هەزار الیەنگرانی بەرەوو
مەهاباد دەڕوات ،لەکاتێکدا قازی محەمەد لەپازدەی کانوونی یەکەمی
1945دا دامەزراندنی فەرمانڕەواێکی نەتەوەیی کوردی بەیارمەتی یەکێتی
سۆڤێت راگەیاند ،هاوسنوور بوو لەگەڵ فەرمانڕەوایی ئازربایجان ،ئەوەی
لەتەورێز پێکهاتبوو.
کاتێ دەسەاڵتدارانی ئێران لە1946دا کۆماری مەهابادی لەناوبرد ،مەال
مستەفا و جەنگاوەرانی پەنایان بردەبەر روسیا ،دوازدەساڵیان لێ
بەسەربرد.
لەسەرەتاوەمەال مستەفا لەئازربایجان و ئۆزبکستان نیشتەجێ بوو،
پاشان بۆ مۆسکۆ گواسترایەوه ،زمانی روسی و هونەرکایەکانی
سەربازی و زانیاری ئابووری خوێندووه ،لە26ی تشرینی یەکەمی 1958دا
گەڕایەوەئێراق.
لەکاتی گەڕانەوەی بۆ ئێراق سەروەری و رێزو نەوازشێکی زۆری لێنرا،
بەاڵم کەگەڕایەوەناوچەکەی خۆی لەئەیلوولی 1961دا شۆڕشی دژی
دەسەاڵتدارانی بەغدا راگەیاند ،لەبەگژداچوونی دژی دەسەاڵتداران ئێراق
هەتا 11ی ئازاری ساڵی  1970بەردەوام بوو.
لە29ی ئەیلوولی ساڵی  1971لەهەوڵێکی سەرنەکەوتو هەوڵی
کوشتنی درا ،بارەگەکەی لەحاجی ئۆمەران ،ئەوەی تێیدا نیشتەجێ بوو
وێران بوو ،بەاڵم بەشێوەیەکی زۆر سەیر لەو هەوڵەتیرۆرکردنەرزگاری بوو.
دەسەاڵتدارانی ئێراق لە11ی ئازاری 1974دا مافی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد و
کوردستان راگەیاند ،بەاڵم مەال مستەفا بەشێوەی ئۆتۆنۆمییەکەڕازی
نەبوو ،بۆیەدووبارەکەوتەوەشۆڕش دژی رژێمی ئەو کاتەی ئێراق.
بەاڵم پاش پیالن و رێکەوتنامەی جەزائیر لەنێوان ئێراق و ئێران
بەسەربەشتی واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،ئەم شۆڕشەشکستی
هێنا و مەال مستەفا ناچاربوو بەبەیاننامەی 11ی ئازاری ساڵی  1974رازی
بێت.
لەساڵی 1976دا بەمەبەستی چارەسەرکردنی نەخۆشیەکەی بەرەوو
واشنتۆنی پایتەختی واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمەریکا بەڕێکەوت.
لە1ی ئازاری 1979سا لەوێ جیهان بەجێدەهێڵێت و تەرمەکەی بۆ ئێران
دەگوێزرێتەوه .لەیەکێک لەسەنگەرەکانی چیای کوردستان لەسەر
سنووی رۆژئاوای نزیک ئێراق بەخاک دەسپێدرێت.
لەساڵی  1993پاش ئازادبوونی بەشێکی کوردستانی باشوور لەگەڵ
تەرمی ئیدریسی کوڕی لەگوندی بارزان دەنێژرێنەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
سەرەک هۆز
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1532 :

مەال ناسیح مەجید تۆماری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901190527125722
مەال ناسیح مەجید تۆماری .
سەرکردە لە ڕێکخراوی (بەرەی رزگاریی زەحمەتکێشانی کوردستان)
ناسراوبە (بەرزە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1533 :

مەال کەریم شوکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422394589474
بەرپرسی بازنەی حەمرینی سەر بە مەڵبەندی 11ی گەرمیانی یەکێتیی نیشتمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1534 :

مەال یاسین رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112616181673955
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نوێنەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەقاهیرەی پایتەختی میسر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1535 :

مەالنەجمەدین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591459
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1536 :

مەناحیم ئالۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071714599421
سەرۆکی کۆمەڵەی کوردە جووەکانی هەولێر لە ئیسرائیلە.
سەرچاوەی وێنە :ماڵپەڕی رۆژنامەی میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1537 :

مەنسور فەتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081605233422
لە ساڵی  1335هە تاوی لە گوندی کە راوا سە ر بە ناوچە ی شامیانی
مە ریوان لە بنە ماڵە ێکی مامناوە ندی لە دایک بوو 0بە لە دایک بونی بزە
ی شادی خستە سە ر لێوانی بنە ماڵە کە ی؛دوای ماوە یکی کورت بنە
ماڵە کە یان لە شاری مە ریوان نیشتە جێ بوون،دە ورانی منداڵی شە
هید مە نسور هە روە ک هە مو مندااڵن تێپە ر بوو0لە تە مە نی  7ساڵیدا
رە وانە ی قوتابخانە کرا،قوناغە کانی قوتابخانە ی سە رە تای و ناوە ندی
تێ پە ر کردتا دواتر چوە دە بیرستان،کە ئە و قوناغانە یشی بە سە ر کە
وتنە وە بڕی،شە هید مە نسور لە بواری خوشنویسی و نە قاشیشدا زور
زیرە ک و سە رکە وتو بو ،بە شێوە ێک کە یاریدە دە ری خوشک و
براکانی بولە کێشاندنە وهی نە قاشی و خە تاتی،هە ر وە ها لە مو
سابقاتی شا هرستانی و ئوستانتدا بە شداری دە کردو پلە ی یە کە
می بە دە ست دە هێنا،ئە و هە روها لە بواری وە رزشیشدا چاالکی بە
رچاوی هە بوو لە رشتە ی کوشتیدا کاری دە کردو لە موسابقاتی
ئوستانی وک شوە ریدا نە قشی بە ر چاو و سە رکە وتوی بوو0شە هید
مە نسور بە ئە خالق و رە فتاری تایبە تی خوی ببوە خۆشە ویستی هە
موو الیک وڕێزی تایبە تی هە بوو،لە تایبە تمە ندیە کانی ئە وە بوورێزی
لە هە مو کە سێک دە گرت وهە رگیز پێ خۆش نە بوو پاشە ملە ی کە
س قسە بکات و لە هە رشوینێک گوی لە شتی وابوایت زۆر توڕە دە
بوو0هە روە هازۆر بە باشی رۆحیە ی ئینسانە کانی دە ناسی و دە
یزانی چۆن قسە لە گە ڵ مو خاتە بانی خۆی بکا چی شێوە رە فتارێکیان
لە گە ڵ بکات0هە ر ئە و تایبە تمە ندیانە بوو کە ئە وی کردبوە خۆشە
ویستی هە موو ئە وکە سانە ی کە ئە ویان لە نێزیکە وە دە
ناسی0کاتێک کە شۆرشی گە النی ئێران دە ستی پێ کرد شە هیدمە
نسوور ساڵی ئاخری دە بیرستانی دە خوێندلە کاتە ا بوو کە خۆ پێشاندان
و ئێعترازات دژی رێژیم دە ستی پێ کردبوو شە هید مە نسووریش بە
شداری لە و جە ماوە ریاندا دە کردهە ر بۆیە زۆر جاران دە کە وتە بە ر پە
الماردانی کاربە دە ستانی رێژیمی تاغوتی شاهە نشاهیە وە 0هە رلە
وساڵە دا بووکە دیپلومی وە رگرت ولە کونکوری سە راسە ری شرکە
تیکردلە بە شی نیروهە وایداو قە بوڵی بە دە ستهێنا0
بە اڵم دواتر بە بە تااڵنبردنی شۆرشی گە النی ئازادیخوازی ئێران لە الیە
ن عە مامە بە سە رە کانی کۆماری ئیسالمی ئێرانە وە شە هید مە
نسور شێۆە ی خە باتی چە کداری کە بە زۆر سە پێندرا بە سە رگە لی
کورد و ئازادیخوازانی ئێرانداهە ڵبژارد،لە و رێگایە شدا بە لێ هاتووی و
هە ست بە مە سئولیە ت کردنیلە ئە رکە پێ ئە سپێردراوە کانێدارۆژ لە
گە ل رۆژ موە فە ق دە بوو شە هید مە نسور مرۆڤێکی ئارام و لە سە رە
خۆ بوو،کوردێکی نیشتمان پە روە ربوو،هە ر بۆیە لە هە موو بوارێکە وە
تێدە کۆشا پلە ی زانیاری خۆی لە بواری کورد ناسی و سیاسیدا بە رێتە
سە ر،باوە ری بە زانست و پێشکە وتن هە بوو،دورئە ندیش بوو0رێز و
حورمە تی بۆ هە مو کە س دادە نا،هە رکە سە ی لە جێگا و پلە مە
قامی خۆیداە ناسی و دە یزانی چۆن هە ڵسوکە وت بکات0مرۆڤێکی بە
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بیرو باوە ر بوو،بە دوا رۆژی سە رکە وتنی خە باتی گە لی کورد حیزبە کە
ی خۆشبین بوو0ئینسانێکی تە شکیالتی بوو،وە پایبە ندی هە موو
ئووسڵە تە شکیالتیە کان بوو 0بە نە زم و دیسیپلین بوو،باوە ری بە یە
کسانی،هە موو ئینسانە کان،وە ک ژن و پیاو چ لە نێو حیزبدا و چ لە
کۆمە ڵ و چ لە ناو خێزاندا0لە کاری سیاسی،نیزامی،تە
شکیالتی،مودیریە ت و کاری ئیداریدا بە جوانی پێ گە یشتبوو0شە هید
مە نسور لە باری مۆدیریە تدا ئینسانێکی بە هرە مە ند بوو،هە روها فە
رماندە رێکی لێها توو نە ترس بوو،لە بواری ستراتیژیک وتاکتکدابلیمە ت
بوو0ئێنسانێکی دە ست پاک و داوێن پاک بوو،نمونە ی ئینسانێکی بە ئە
خالق بوو0هە میشە هاوڕیانی بۆ موتالعە کردن و تێگە یشتن و پێگە
یشتن هان دە دا،مرۆڤێکی دە روندار و رازداری نهێنیە کانی حیزب و
هاوڕیانی بوو بێ پێچ و پە نا نە زە راتی خۆی لە کۆبوونە وە کانی حیزبیدا
بە یان دە کرد،پشتە سە ری کە س قسە ی نە دە کرد،باوە ری بە تە
شویق و تە نبیە هە بوو،دە سنیشانی خاڵە الوازە کان و بە هێزە کانی
هاورێکانی ،دە کرد0لە کاتی تە نگانە دا قە د نە دە شە مزاو بڕیاری
گونجاوی دە دا،بڕیاری گونجاوی دە دا لە هە موو بوارە کانی سیاسی و
نیزامی ومودیریە ت و تە شکیالتی وئیداری0
لە بواری نیزامیدا فە رماندە ریکی کارامە و بە تە رح بوو،قە ت لە سیمایدا
نائومێدی و ترس بە دی نە دە کرا حە تا لە سە ختترین شە رایە تدا 0فە
ر ماندهی لێ ها تۆ و نە ترس لە عە ینی حاڵدا پێشمە رگە یکی ئازا و
بە ورە بوو0لە مە یدانی جە نگدا حقوقی جە نگی دە پاراست لە مە ورد
ئە سیرانی جە نگە وە،هاوریانی هان دە دا بۆ هاوئاهە نگیو وە حدە تی
حیزبی0ئە کۆمە ڵە رە وشتە بە زانە یبوو بوە هۆی مە حبوب بوونی هە
رچی زیاتری ئە و 0شە هید مە نسور ببە خۆشە یستی هە موو
هاوریانی حیزبی و خە ڵکی ناوچە ی مە ریوان و سنە و کامیاران و پاوە و
سە قز و بە ها تنە سە رکاری کوماری ئیسالمی ئێران و دژایە تی لە کە
ڵ داخوازیە کانی گە لی کورد،کاک مە نسور ریزی چریکە فیداییە کانی
خە ڵکی ئێران کردە سە نگە ر بە دژی کۆماری ئیسالمی ئێران لە و سە
نگە رە دا خە باتی دە ست پێ کرد0لە 28مر داد کە خومە ینی فە رمانی
جە هادی بە دژی خە ڵکی،کودستان راگە یاند،کاک مە نسور وە ک فە
رماندە ی نیزامی چریکە فیداییە کانی خە ڵکی ئێران لە ناوچە ی مە
ریوان ئە رکی شۆ رشگێڕی بە ئە ستۆ بوو 0پاش ئینشعابی چریکە
فیداییە کانی خە لکی ئیران،وە ک اکثریت و اقلیت کاک مە نسور رێگای
اقلیتی هە ڵبژارد و درێژە ی بە خە بات بە دژی رێژیمی ئێران دا 0سە
رئنجام کاک مە نسور بە هۆی هە ستی نە تە وا یە تی لە ساڵی
1360هە تاوی پە یوە ندی بە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە وە دە
گرێ و رە سمە ن رێبازی نە تە وایە تی بە هێزتر دە بێ،هە ر بۆیە کاک
مە نسور لە حیزبدا تێکۆشانی خۆی دە ست پێ دە کات لە هێزی
زرێباری مە ریوان 0بە رپرسایە تیە کانی لە حیزبی دیموکراتی ئێران 0
﴿  ﴾1لە تاریخی 1361/9/28هە تاوی لە الیە ن حیزبی دیموکراتی
کوردستانی ئێرانە وە بە جێگری فە رماندە ری هێزی زرێواری مە ریوان
دیاری کرا0
﴿ ﴾2لە تاریخی 1362/11/18هە تاوی رە سمە ن بە فە رماندە ری هێزی
زرێواری مە ریوان دیاری کرا0
﴿ ﴾3لە تاریخی 1364/4/9هە تاوی بوو بە فە رماندە هێز لە هێزی شە
هید عە زیز یوسفی﴿سە قز﴾0
﴿﴾4لە تاریخی1364/11/29هە تاوی بوو بە فە رماندە نیزامی مە ڵبە ندی
یە ک﴿هیزی زاگرۆس﴾0
﴿﴾5لە تاریخی 1367/2/26هە تاوی بوو بە بە رپرسی مە ڵبە ندی یە ک0
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﴿﴾6لە تاریخی1371/2/1هە تاوی بە بە رپرسی جێگری کومیسیونی
سیاسی نیزامی دیاری کرا0
﴿﴾7لە ساڵی 1374هە تاوی بۆ جارێکی دیکە بە رپرسایە تی مە ڵبە ندی
یە کی بە ئە ستۆوە گرتە وە هە تا کونگرە ی دە یە م﴿کونگرە ی ﴿﴾10
﴿﴾8لە پاش کۆنگرە ی 10لە بە شی رادیو دە نگی کوردستانی ئێران بۆ
ماوە یە ک کاری بە ئە ستۆوە گرت0
﴿ ﴾9مە سئولیە تی کومیتە ی پاوە ی پێ ئە سپێردرا،هە تا کاتی شە
هید بوونی 0
﴿بە شداری لە کونگرە کاندا ﴾ ﴾1﴿ 0کونگرە ی شە شە می حیزب0
﴿ ﴾2کونگرە ی حە وتە می حیزب0
﴿﴾3کونگرە ی هە شتە می حیزب﴿،لە کونگرە ی هە شتە م بوو بە ئە
ندامی کومیتە ی ناوە ندی﴾
﴿﴾4کونگرە ی نۆهە می حیزب﴿ ،ئە ندامی کومیتە ی ناوە ندی﴾
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1538 :

مەنسوری حیکمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101210224410013
فارسە و خەڵکی ئێرانە .بەناوبانگترین رابەری کۆمۆنیستییە لە ئێران،
زۆرینەی چەپەکانی کورد لە هەردوو بەشی رۆژهەاڵت و باشووری
کوردستان دواکەوتەی بیرەکانین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

917

بابەتی ژمارە1539 :

مەهاباد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301151472149
لە شاری (کفری) ،لە باشووری کوردستان ،لەدایک بووم .
(شاعیر) و(نووسەر)و (لێکۆڵەر)م و تا ئەم ساتە  27کتێبی چاپکراوم هەیە
لە بوارەکانی شیعر ،کورتەچیرۆک ،رۆمان ،لێکۆڵینەوەی ئەدەبی،
لێکۆڵینەوەی کۆمەڵناسی و بیرەوەری .
پاشخانی زانستیم :
لە پەیمانگای کەرکووک و زانکۆی ترۆلهێتان ئابووری ،لە زانکۆی ستۆکهۆڵم
هاوتەریب رشتەکانی کۆمەڵناسی و دەروونناسی پەروەردە م خوێندووە
و ،ئێستاش لە زانکۆی سابێس ،کۆلێژی پەروەردە زمان و ئەدەبی
ئینگلیزی دەخوێنم.
ئەرک و ئارەزوو و ئاواتەکانم:
بێجگە لە سەرقاڵیم بە نووسینی ئەدەبیات و لێکۆڵینەوەکانم ،لە چەندین
رۆژنامە و گۆڤاردا وتاری سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و کولتووری باڵودەکەمەوە.
لە چەندین رادیۆ و تیڤی هەموو بەشەکانی کوردستاندا بەشداری
گفتۆگۆکانی ئەو بوارانەم کردووە دەکەم ،لە پێناوی گەیاندنی ئەو پەیامەی
کە پێم وایە لە پێناویدا درووست بووم.
بە تیۆری و بە کار ،چاالکێکی بەردەوامی مافی مرۆڤم و بە تایبەتیش بۆ
دادپەروەری ،یەکسانی ،ئازادی بیروڕا ،چەسپاندنی بەهاکانی
دیموکراسی ،رۆشنبیری لێبوردەیی و ئاشتیخوازی تێدەکۆشم .
لە مێژە پەیامی خۆمم لە دووتوێی دروشمی (وەرن با هەموومان
یەکتریمان خۆش بوێت) لە بەرهەمەکانمدا راگەیاندووە و ئاواتەخوازم
مرۆڤی کورد بتوانێت هەرچی وزەی نێگەتێڤە لە خۆی بتەکتێنێتەوە و خۆی
بە خۆشەویستی رابهێنێت .با جیاوازی بیروڕامان ببێتەهۆی
دەوڵەمەندکردنی یەکتری .با رق بڕوخێنین!
هاوڕێیانی خۆشەویست ..
لەم پەنجەرەیەەوە دەڕوانمە گەردوون و ئێوەش لە هەرکوێیەکی ئەم
گەردوونەن ساڵوی گەرمی منتان لێ بێت و ئاسوودەیی بۆ دەروونتان
دەخوازم.
سەرچاوە :فەیسبووکی مەهاباد قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1540 :
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مەهاباد کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202214021558
لەساڵی  1964لەگوندی تاڵەبانی گچکەی سەر بەشارۆچکەی تەقتەق
لەباشووری کوردستان لەدایکبووە .
تەمەنی منداڵی والوێتی خۆی لەگوندی مورتکەی گەورەی دەشتی
هەولێر بەسەر بردووە .
کورانی لەشاری هەولێر تەواو کردووە.
خانەی مامۆستایانی
ِ
لە 1985کوردستانی جێهێشتووەو لەئێران وپاکستان ،دوایش وەک پەنابەر
لەساڵی  1986گەیشتۆتەسوێد .
لەواڵتی سوێد بۆ ماوەیەکی دوور ودرێژ سەرقاڵی کاری مامۆستایی بووە .
وەرگێردراوی
تاوەکو ئێستا چەندین بەرهەم "کتێب"ی چاپکراوی نووسراو و
ِ
خستۆتەبەردەم خوێنەران .سەدان بابەت و وتاری بەزمانی کوردیی
ماڵپەرەکاندا باڵوکردۆتەوە.
وعەرەبیی لەرۆژنامەو
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاودێری سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1541 :

مەهدی خەلیل امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291539
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1542 :

مەهدی عەبدال
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013022013225482334
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1543 :

مەهدی کاوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904061755461699
لەگوندی کاوانیانی سەر بەشەقالوە لەدایکبووەو کوڕی حەمید کاونی
یەکەم شەهیدی شۆڕشی ئەیلوولە.
لەساڵی  1973لەرێی ئەڵقە رۆشنبیرییەکانی مارکسیزم لێنینزم
لەبەغداد ،پەیوەندیی کردووە بەکۆمەڵەوە.
ساڵی  1976بڕوانامەی زانکۆی لەبەشی ئابووری ،لەزانکۆی
موستەنسەرییە وەرگرتووە.
لەسەر سیاسەت دووجار زیندانیی کراوە ،جاری یەکەم ساڵی ،1976
دووەم جاریش لەساڵی .1979
ساڵی  1981تاکاتی راپەڕینی ساڵی  1991وەک پێشمەرگەی یەکێتی
بەردەوام بووە لەخەبات.
لەهەرسێ کۆنفڕانسی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان
بەشداریکردووە.
لەساڵی  1983بەسەختی برینداربووە لەئەنجامی دانانی بۆمبێک لەژێر
ئۆتۆمبیلی هێزی پێشمەرگە.
لەجیابوونەوەی ئااڵی شۆڕشدا بەشداربووەو لەپلینۆمی ئااڵی
شۆڕشیشدا دیسان بەشداربووە.
لەدوای راپەڕینەوە تاوەکو ئێستا وەک نووسەر ورۆژنامەنووس کاردەکات
وکتێبێکیشی ئامادە چاپە.
لەساڵی 2000ەوە روویکردۆتە هەندەران وئێستا لەواڵتی بەریتانیا
نیشتەجێیە.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1544 :

مەهین شوکروڵاڵپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021648262214
چاالکی کاروباری ژنان و وتەبێژی پارتی فێمینیستی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1545 :

مەولود بەهرامیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200907151214501828
ناسراو بە بارام ،رۆژنامەنووس ،وەرگێڕ و چاالکی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی
کوردستانە مەولوود لە ساڵی  1974لە گوندی گوندەوێڵە سەر بە شاری
شنۆ لە بنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەری مامناوەندی لەدایک بووە.
مەولوود ئیشی رۆژنامەنووسی لە ساڵی  2000بە کار کردن لە
هەفتەنامەی داهاتوو لە شاری بۆکان دەست پێکرد و سەرپەرەشتی
بەشی کولتوری ئەم بالڤۆکەی بۆ ماوەی ساڵ و نیوێک بە ئەوستۆ
وەبووە.
مەولوود دوای داخرانی رۆژنامەکان و سەرکەوتنی مەحموود
ئەحمەدینەژاد لە ساڵی 1384ی هەتاویدا ،دەستی بە نووسین و
وەرگێران لەسەر تۆڕی ئەنترنێت کرد و و بۆ ماوەی  14مانگ سەرپەرشتی
ماڵپەڕی جوانەمەرگی نیشتمانی کردوە کە بە دوو زمانی کوردی و
فارسی وەکوو میدیایەکی راگەیاندنی کوردی سەربەخۆ چاالکی دەنواند.
هەروەها لە مانگی گواڵنی  1384مەولوود بلۆگێکی لەژێر ناوی کێلەشین
کردۆتەوە و بە دوو زمانی کوردی و فارسی سرنجەکان و یادداشتەکانی
خۆی تێدا دەنووسێ.
هێندێک لە نووسینەکانی:
حمایت  1500نفری از “اعدام بس کودکان”: human-rights-iran.org
یادێک بۆ شاعیری نەتەوەیی مامۆستا هێمن
بیانیە جمعی از فعاالن مدنی و طرفداران حقوق بشر کردستان در رابطە
با معضل مین
چارەسەرکردنی کێشەی نێوان شیعەو سوننی لە نێوان وەهم و واقیعدا

921

دیمۆکراسی خەساوو الوازی گەشەی کولتوری سیاسی کۆمەڵگەی
کوردی
رێبازی پێشەوا قازیو چەند تێبینییەک ،سایتی بەیان
پڕۆژەی بەختەوەری لەهەڤپەیڤین لەگەڵ بەڕێز مامۆستا حاجی کاروان
سایت بەختەوەری
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شنۆ
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1546 :

مەولود رەسوڵ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120522590778135
ساڵی  1928لە گوندی کۆلکەی ناوچەی شینکایەتیی سلێمانی
لەدایکبووە.
پاش لەدایکبوونی ساڵی  1929بنەماڵەکەی هاتوونەتە شاری سلێمانی،
باوکی وەستای قوڕ و بەردکاری بووە و ماوەیەکی زۆریش باخەوانێتیی
کردووە.
لە الوێتییەوە تێکەڵی کاری رامیاری بووە و بووەتە ئەندامی کارای حیزبی
شیوعی و ماوەیەکیش لێپرسراوی رێکخستنی هەڵەبجە بووە و هەر لە
هەڵەبجەش هاوسەرگیریی کردووە.
زیندانی کراوە و زۆر ئەشکەنجە دراوە ،پاشان دوورخراوەتەوە بۆ باشووری
ئێڕاق و سااڵنێکی زۆریش لە بەغدا ژیاوە.
1956-1957لە کەرکوک زیندانی بووە.
1963لە نوگرە سەلمان زیندانی بووە و پاشتر دوورخراوەتەوە بۆ
ناوچەکانی بەدرە و جەسان.
پیشەی چاککردنەوەی رادیۆ و تەلەڤزیۆن بووە ،دوکانەکەی لە گەڕەکی
کازمیە بووە لە بەغدا و پاشان لە کۆتایی هەفتاکان گەڕاوەتەوە سلێمانی
و لە جادەی کاوە خەریکی هەمان پیشە بووە.
لە کۆتایی تەمەنیدا تووشی نەخۆشییەکی درێژخایەن بووە و بەوهۆیەوە
رۆژی  1998-04-12لە سلێمانی کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زیندانی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1547 :

ناجیە فائق کەریم.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092019
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1548 :

نازدار ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902222221381376
لەدایک بووی ساڵی 1954ە .بەرپرسی بەشی پەروەردە و ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی
ئافرەتانی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1549 :
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نازدار ئەسعەد نادر هەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291800
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1550 :

نازدار عارف بریندار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030909433725893
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1551 :

نازم عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213181735641
لە ساڵی  1947لە شاری کۆیە لە دایک بووە ،خوێندنی خانەی
مامۆستایانی سەرەتای لەهەولێر ساڵی  1970تەواو کردووە .لە ساڵی
 1961بۆتە ئەندامی (ی.ق.ک) .ساڵی  1965ئەندامی پارتی دیموکراتی
کوردستان (باڵی مەکتەب سیاسی) بووە و بەشداری شوڕشی ئەیلولی
کردووە ،لە سەرەتا دامەزراندنی (ی.ن.ک) لە ساڵی 1976بەشداربووە.
وەکو ئەندامی سەرکردایەتی بزوتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان و
(ی.ن.ک) .دواتریش چەندین پۆستی جیاجیای لە سەرکردایەتی یەکێتی
نیشتیمانی وەرگرتوە و نوێنەری (ی.ن.ک) بووە لە تاران.
ئەندامی سەرکردایەتی بووە لە ناو یەکیەتی نیشتمانی کوردستان لە
ساڵەکانی ( 1980تاکو )1991
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ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان بووە لە
ساڵەکانی ( 1985تاکو )1991
ئێستاش یەکیتی نیشتمانی کوردستان بووە ئێستاش نوێنەری
حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە لەتاران.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (نازم عومەر) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-07-19
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1552 :

نازم عومەر دەباغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010800105922059
نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تاران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1553 :

نازم کەبیر هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291538
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ساڵی  1969لەدایکبووەو خەڵکی ئاکرێیە
لەساڵی  1996تا  2002بەرپرسی ئاسایشی ئاکرێ بووە!!
بەکالۆریۆسی لەمێژوودا هەیە!!
رۆژی  2015-03-25لە پەڕڵەمانی کوردستان عەلی حەمەساڵحی
پەڕڵەمانتاری گۆڕانی دایەبەر بۆکس.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1554 :

نازەنین ئەحمەد بچکۆل ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591731
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1555 :

نازەنین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050609310957321
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ئێستا ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی سەنتەری نینایە ،سەرۆکی
یەکەم سەنتەری پارێزگاری ژنان بووە لەکوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1556 :

نازەنین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032816151022935
ئەندامی ئەنجوومەنی ژنانی ئازاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1557 :

نازەنین محەمەد وسو
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615180244
لەساڵی  1959لە هەولێر لەدایک بووەو دەرچووی زانکۆی سلێمانی
کۆلیژی ئەندازەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1558 :

ناسر ساڵحی ئەسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912062253302893
سکرتێری گشتیی یەکیەتیی خوێندکارانی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1559 :

ناسر سەعیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510080
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 1.5ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1560 :

ناسر قادرپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112313590110852
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ساڵی  1977لە گوندیی قەاڵیچی سەر بە شاری بۆکان چاوی بەدونیا
هەڵ هێناوە .لە تەمەنی  16ساڵییەوە کوردستانی رۆژ هەاڵتی بەجێ
هێشتۆوە ،روی لەباشوری کوردستان کردوە ،بۆ ماوە ی 8ساڵ لەویی
ماوە تەوە،پاشان روی کردوتە واڵتی نۆرویژ.بەگەیشتنی لەواڵتی نۆرویژ
باشگای کۆنگفوی کردوتەوە لە شاری بیرگین 3،جار پلەی یەکەمی لە
واڵتانی ئێسکاندیناویی بەدە ست هێناوە.لە پاڵ وە رزشەکەیدا دە ستی
کردوە بە خوێندن،هەر لەشاری بیرگین دیپڵۆمی وە رگرتووە و،پاشان لە
زانکۆی شاری کونگسبەرگ لیسانسی لە زانستە سیاسیەکان بەدە
ست هێناوە،ئێستاش هەر بەردە وامە لە خوێندن.پاشان لە ساڵی 2009
دا بە هوی ئەویی کەهەر لەسەرە تای ئاشنا بۆنی بە سیاسەت
وهەست کردن بە چەوساندنەویی لەالیەن دوژمنانی گەلەکیەوە لە
نەتەوە کەی،ئەوە بووە هۆیی بیری دامەزراندنی بیرۆکەی ناسیۆنالیستی
وپەرە پێدانی هەستی نەتەوە لە کوردستان و ئۆرۆپا،هەر لە وە زانکویە
بیرۆکەیی دامەزراندنی خوێند کارانی ناسیۆنالیستی کوردی
دامەزراند،هەر لەو ساڵەشدا دە ستەی بەرێوە بەریان هەڵبژاردوە و
پاشان ناسر قادرپووریان وە ک بەرپرسی خوێندکارانی ناسیۆنالیستی
کورد ،دیاری کرد .ئارە زۆم ئەوە یەکەکوردوستان واڵتی کوردان بە
سەربەخۆیی ببێنم وحکوومەتی دیمۆکراتی ببێتەسێبەرێک بۆهەموو
ئازادی خۆزانی دوونیا،ببێتە هێزێکی نێونەتەوە ی کە بەرگری لەهەموو
نەتەوە چەو ساوە کانی دوونیا بکات،لە بەر ئەوە یکە کورد دووسەت ساڵە
لەالیەن حکوومەتەە تۆتالیتارە کانی ناوجەە جیهانەوە دۆژمنایەتی دە کریۆ
دە چەوسێتەوە،بەاڵم قەت بۆ ساتێکیش لە خەبات و رزگاری بۆ گەلەکەی
کۆلی نەداوە.
ماڵپەری رە سمی خوێند کارانی ناسیۆنالیستی کورد
http://www.xwendkarikurd.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ناسر قادرپوور)
سەبارەت بە (ناسر قادرپوور) لە13:50:14 2010-11-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1561 :

ناسری حیسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904271706411733
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لە زمانی خۆیەوە:
دوایین مانگی هاوینی 1338ی هەتاوی ،سێپتامبری  1959لە شێخاڵی
لە ناوچەی موکریان لەدایک بووم.
لە شێخاڵی ،کۆنەمەڵاڵلەر ،بۆکان ،نەغەدە و کەرەج خوێندم.
ساڵی  1978بوومە ئەندامی یەکیەتیی قوتابیانی کوردستان و
سەرنووسەری گۆڤاری ئەو یەکیەتییە بە زمانی فارسی.
ساڵی  1980وەک هاوکاری ”جەمعییەتی دیموکراتیکی موعەلیمانی
موبارز“ لە بۆکان ،لە بەڕێوەبردنی چەند خولی فێرکردنی خوێندن و
نووسینی زمانی کوردیدا بەشداریم کرد .لە گەڵ کاک جەماڵی مفتی
ئاهەنگی نەورۆزمان بۆ خوێندکارانی خوێندنگەکانی بۆکان بەڕێوەبرد .لە
گەڵ تیپی شانۆی ”شۆڕش“ چەند بەرهەمی شانۆییمان لە بۆکان و
شنۆ ،ئەوکاتەی هەرتک شارەکە ئازادکراو بوون ،پێشکەش کرد .
ساڵی  1982لە ”جەمعییەتی موعەلیمان “...بوومە لێپرسراوی ”دەستەی
نووسینی کتێبەکانی خوێندنی سەرەتایی“ .دواتر بە پێکهاتنی
”کۆمیسیۆنی فیرکردن و بارهێنان“ی کۆمەڵە ،کاری نووسینی
کتێبەکانمان لەوێ درێژە پێدا .کتێبی ”ئەلف وبێ“ بۆ پۆلی یەکەمی
سەرەتایی و ”خوێندنەوەی کوردی“ بۆ پۆلی دووهەم و سێهەمی
سەرەتایی لە ساڵی  1982نووسران .هەر لەو ساڵەدا و هەروەها ،1983
لێپرسراوی بەڕێوەبردنی چەند خولی پەروەردەکردنی مامۆستایان بووم و
هەروەها لەو خوالنەدا فێرکردنی خوێندنەوە و نووسینی کوردیم لە ئەستۆ
بوو .لەو چەند خولەدا ،نزیکەی  60کەس لە ئەندام و پێشمەرگە و
الیەنگرانی کۆمەڵە بەشدارییان کرد و دواتر ،وەک مامۆستا رەوانەی
خوێندنگەی ئاواییەکانی ناوچە رزگارکراوەکان کران.
ساڵی  ،1983بوومە ئەندامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران .پاییزی هەمان
ساڵ ،بوومە ئەندامی ”گورووپی تەرجومە“ی کۆمەڵە و لە هەمانکاتدا
وەک دەستیاری دوکتورجەعفەری شەفیعی لە ئامادەکردنی گۆڤاری
”پێشڕەو“دا کارم دەستپێکرد.
بەهاری ساڵی  ،1985وەک ئەندامی دەستەی دامەزرێنەر لە پێکهێنانی
”کانوونی هونەر و ئەدەبییاتی کرێکاریی کوردستان“دا بەشداریم کرد.
ئەندامی دەستەی نووسەرانی ”پێشەنگ“ و بۆ چەند ژمارەش
سەرنووسەری گۆڤارەکە بووم.
لە ساڵی  1985بەم الوە ،لەگەڵ رادیۆی کۆمەڵە هاوکاریم وەک بێژەر و
ئامادەکاری بەرنامەی ”تریبوونی ئازاد“ و ”ئێمەوگوێکرەکان“ دەست پێکرد.
ساڵی  1989کۆمەڵەشیعری ”تا شکۆفەی سووری کراسێک“
وەرگێڕدراوی چەند شیعری ئەحمەدی شاملووم باڵو کردەوە .
لە ساڵی  1993بەوالوە بەڕێوەبەری رادیۆی کۆمەڵە و بەڕێوەبەری
نووسینی ”پێشڕەو“ ئۆرگانی ناوەندیی کۆمەڵە بووم .ساڵی  ،1995لە
کۆنگرەی هەشتەمی کۆمەڵەدا ،بوومە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی
کۆمەڵە .هەمان ساڵ کتێبی ”لەودیوەوەی رەنگوپەردە“م باڵو کردەوە.
کتێبەکە ،رەخنە و لێکۆڵینەوەی ئەدەبییە و چوار وتاری گرتووەتە خۆ .
ساڵی  1998هاتمە سوێد.
ساڵی  1999لە سوێد رادیۆی ”ئاوێنە“م دامەزراند .ئەو رادیۆیە نزیکەی
ساڵێک لە ستۆکهۆڵم ،لە هەفتەدا دووسەعات بەزمانی کوردی بەرنامەی
باڵو دەکردەوە .
هاوینی ساڵی  2000لە گەڵ هاتنەدەری کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە حیزبی کۆمۆنیستی ئێران ،لەو
حیزبە هاتمەدەرەوە .لەو کاتەوە ،ئەندامی رێبەرایەتیی کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بووم.
ساڵی 2000وەک مامۆستای زمانی دایک لە خوێندنگەکانی ستۆکهۆڵم
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دەستم بەکار کرد .هەمان ساڵ کتێبی ”دەشتی ئاسکان“م باڵو کردەوە.
دەشتی ئاسکان ،بۆ خوێندکارانی قۆناغی ناوەندی لە خوێندنگەکانی
سوێد ئامادە کراوە.
ساڵی  2001بوومە سەرنووسەری ”شۆڕش“ ئۆرگانی ناوەندیی کۆمەڵە.
ساڵی  2005بەڕێوەبەرێتیی ”رۆژهەاڵت تیڤی“م گرتە ئەستۆ .
ساڵی  2006لە گەڵ بەشێک لە ئەندامانی رێبەرایەتیی کۆمەڵە ،کە دواتر
بە ”کەمینەی کۆمیتەی ناوەندی“ ناسرا ،لە رەوتی ریفۆرم و چاکسازیی
کۆمەڵەدا بەشداریم کرد .مانگی مارسی  2007ئەو رەوتە بە ناوی
”کەمینەی کۆمیتەی ناوەندی“ پالتفۆرمی چاکسازیی راگەیاند .ئەو رەوتە
پاییزی ساڵی  2007لە کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی
کوردستان جیابووەوە و ،ساڵی  2008لە کۆنگرەی دوازدەهەمدا ،ناوی
”کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان“ی بۆ خۆی هەڵبژارد .لە دوای
کۆنگرەی دوازدەهەمەوە ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کوردستان بووم.
مانگی ئاپریلی  2009کشانەوەی خۆم لە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان راگەیاند.
بەرهەمە چاپنەکراوەکان:
شیعرەکانموەرگێردراوی شیعری  5شاعیری ئێرانی :نیما ،شاملوو ،سایە،کەسرایی ،موشیری
وەرگێڕدراوی شیعرەکانی بابەتاهیری هەمەدانیدیوانی وەفایی (ساغکردنەوە و لێکۆڵێنەوە)کۆمەڵە وتارێکی ئەدەبی (ڕەخنە و لێکۆڵینەوە)سەرچاوە :ماڵپەڕی ناسری حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1562 :

ناسک ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006031226124363
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چاالکی چەپ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1563 :

ناسک قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008180924154725
لە ساڵی( )1970لە سلێمانی لەدایکبووە
ماستەری لە "سۆسۆلۆژیا" لە زانکۆی کارڵتۆن لە کەنەدا هێناوە
پسپۆڕی توێژینەوەی کۆمەاڵیەتییە لە فەرمانگەی تەندروستیی سلێمانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1564 :

ناسک مەمەند دەروێش عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191446
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1565 :

ناسێح حوسێن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510079
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی ( 14ساڵ زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1566 :

نالیا ئیبراهیم

http://www.kurdipedia.org/?q=201009130947419482
لە دایکبووی ساڵی 1979ی باشووری کوردستانە .ماوەی دە ساڵە لە باژاری موێندال لە و
سوید دەژیت .
ئەندامێکی چاالکی پارتیی ژینگەی سەوزی سویدە و ئێستاش بۆ نوێنەرایەتی لە سەر لیس
بۆ ئەنجومەنی شارەوانیی پاڵێوراوە .
نوێنەرایەتی پارتەکەی خۆی دەکات لە لێژنەی چاودێری کۆمەاڵیەتی لە بەڕیوبەرایەتی خێزا
·یەکێکە لە شارەزایان و فرە ئەزمون لە بوارەکانی کۆمەاڵیەتیو رێکخراوە جەماوەری و پیشە
هاوکات یەکێکیشە لە چاالکوانەکانی ژنان و وروژاندن و چارەسەری کێشە کۆمەاڵیەتییەکان
·ئەندامی کۆمەڵەی ژینگە دۆستانی کوردستانە لە واڵتی سوید .
·هەمیشە هاوکارو پشتگیریی گەنجانە و ئامانجی پێشخستنی تواناکانیانە ،وە هاوکاریکر
جیاوازیەکانیان .
·نالیا ئیبراهیم ئەندامی چەندین کۆمەڵە و رێکخراوی نێودەوڵەتییە لە سوید و دەرەوەی واڵ
رێکخراوی دیکە پێشەنگە وهەمیشە شوێن دەستی خۆی دیاری دەکات .
·پەیوەندییەکی دۆستانەی فراوانی هەیە لەگەڵ رێکخراو و الیەن و دەزگا سویدی و کوردیی
ook.com/pages/Naliya-Ibrahim-%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85/520536704768658?fref=ts
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1567 :

نامیق هـەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909221713202038
نووسەرو رۆژنامەنووس و چاالک لەبواری داکۆکی کردن لە قوربانیانی
جینۆسایدی کورد
لە شاری هەڵەبجە لەدایک بووە ،سەرەتایی و ناوەندی و بەشێکی
ئامادەیی لەو شارەدا تەواوکردووە.
لەکار ەساتی کیمیابارانی هەڵەبجەدا بەشێک لەخانەوادەکەی شەهید
دەبن و باوکو دایکی و خۆشی بریندار دەبن و دواتر ئەوانیش شەهید
دەبن.
نامق ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان و فیدراسیۆنی
نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسانی جیهانە.
چەندین کتێبی چاپکراوی هەیە لەوانەش:
1شکانی ئاوێنەکان .....شعر 19972ستران و موزیکی کوردی -هەورامان .......بەهاوبەشی لەگەڵ جەمیلەجەلیل لە روسیا چاپ کراوە
3یەریڤان خەڤەر ددە 2008....هەولێرئەم کتێبانەشی ئامادەی چاپن
1دارستانیک لە شمشاڵ ....شعر2دوای ئەنفال ...لێکۆڵینەوە لەسەر ئەنفال3هەورامان پیرشالیار ....ئەلبوم و لێکۆڵینەوە4دیوانی بابا سەرهەنگی دەودانی ....ساغکردنەوە5الپەڕەیەکی نادیار لەمێژوی قەڵەمی ژنانی کورد ...ساغکردنەوە6سای کەمەر ...رۆمان بە هەورامی7کۆمەڵە وتارئێستاش بەرێوەبەری پەیوەندیەکانی وەزارەتی رۆشنبیریە لەگەڵ ئێراندا و
ئامادەکارو پێشکەشکاری بەرنامەی (رەسەن) ە لە تەلەفزیۆنی نەورۆز.
سەدان وتارو دیمانەو نوسین و لێکۆڵینەوەی لە گۆڤارو رۆژنامەکانی
کوردستان و دەرەوەدا بالو کردوەتەوە
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نامق هـەورامی) لە2009-9-21 :
23:09:29
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1568 :

ناهد بەهمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001111201393230
ئەندامی رێکخراوی مافەکانی ژنی کورد و مافەکانی مرۆڤ لە
کوردسـتانی رۆژهەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1569 :

ناهید بەهمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102212580910185
ئەندامی مەکتەبی سیاسیی کۆمەڵە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1570 :

ناهید حسەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020216055564160
ناهید حسەینی (ناهید مێهران حوسام الدین) لەدایکبووی1967/8/17
بەرانبەر بە 1346/5/26ی هەتاوی لە گوندی "دۆزەخدەرە" سەر بە شاری
سەقز لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە .لە ساڵی 1996ـەوە
سەرقاڵی چاالکیو نووسینە.
پلەی خوێندن :دیپلۆمی تەجرۆبی(زانستی)ـیە
چاالکی:
ـ شاعێر ،وەرگێڕ ،رۆژنامە نووس
ـ ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانو
بەرپرسی کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزب
ـ ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
ـ ماوەی  2ساڵ ئەندامی دەستەی نووسەرانو بەرپرسی الپەڕی ئەدەبی
بووە لە رۆژنامەی ئاسۆ لە شاری سنە
ـ ماوەی یەک ساڵ دەستەی بەڕێوەبەریی ئەنجومەنی مەولەوی کورد
بووە لە شاری سنە
ـ ماوەی دوو ساڵ مامۆستای رێنووسی کوردی بووە لە شاری سنە
ـ  3ساڵ سەرپەرەشتیاری یەکەی دۆبالژ لە  PUK tvبووە
ـ ماوەی  4ساڵ ستافی کاراو بەرپرسی  2الپەڕەی "لە رۆژهەاڵتەوە"ی
رۆژنامەی چاودێر لە سلێمانی بووە
ـ کۆمەڵێک کۆڕی شیعری لە شارو شارۆچکەکانی کوردستانو دەرەوەی
کوردستان بەڕێوە بردووەو لەوانە:
ـ نەورۆزی  2007لە دیاربەکرو ئیستامبول کۆڕی شیعری هەبووە (پرۆژەی
شاەماران چاپخانەی ئاڤێستا)
ـ بەشداری لە فێستیڤاڵی شیعری ئیستامبولو وەرگرتنی خەاڵتی نازم
حیکمەت بۆ شیعر ساڵی 2010
ـ خاوەنی خەاڵتی سەید برایم بۆ ئەدەبو هونەرو کەسایەتی ساڵی
( )2009لە کۆیە
بەرهەم:
1:کۆمەڵە شێعری کوردی (بە زاراوەی سۆرانی) ئامادەی چاپە بە نێوی
"پێکێک لەگەڵ ئەهریمەندا".
2:کۆمەڵە شێعرێک بە ناوی "شەوێک بە شەیتان رە" ،کە خاتوو دڵشاد
یووسف لە سورانییەوە وەریگێڕاوەتە سەر شێوەزاری کرمانجی سەروو .لە
تورکیا (چاپخانەی ئاڤێستا) چاپ بووە
3ـ کۆمەڵە شێعری "هێڵکاری لە سەر شەو"ی گرانازی مووسەوی لە
فارسییەوە وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی کوردی .لە سلێمانی چاپ بووە (لە
زنجیرە باڵو کراوەکانی فێستیڤاڵی گەالوێژ)
4ـ شانۆنامەی "قرپۆقی ناوی ئاوێ" ،لە سەر بنەمای فولکلۆروبە شێوە
داڕشتنی شێعری بۆ مندااڵن لە  316دێڕدا .لە شاری سنە بۆ ماوەی دە
رۆژ لە سەر شانۆ بوو
5ـ چەند کورتە چیرۆک .باڵو کراوەتەوە لە گۆڤارەکانی ناو ئێرانو دەرەوی
ئێران
6ـ وەرگێڕانی "چیرۆکی مانگو پڵینگ"ی محەمەدی تەیمووری لە
فارسییەوە بۆ کوردی ،ئامادەی چاپ
7ـ وەرگێڕانی رۆمانی"دزیرە" لە فارسییەوە بۆ کوردی .کارێکی ناتەواوی
خوالێخۆشبوو ژیال حسەینی ،کە ئەرکی پێدا چوونەوەو تەواو کردنی لە
ئەستۆ گرتووە.
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سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
وەرگێڕ
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1571 :

ناهید موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061405089371
لە شاری مەهاباد لەدایکبووە .پلەی خوێندنی دیپلۆمی ئابووریی
کۆمەاڵیەتییە ،بەاڵم چەند ساڵێکە کار و خوێندنەوەی لەسەر پرسی
ئایینی و کارتێکەریی نەرێنی ئەو بابەتە لەسەر ژنان دەستپێکردووە.
چاالکییەکانی بەشێوەی تاک بووە .دوو سال بەر لەئێستا ئێرانی
جێهێشتووە .ئیستا دانیشتووی سویدە و چاالکییەکانی لەسەر مافی
ژنان و چاالکییەمەدەنییەکان چڕکردووەتەوە.
سەرچاوە :جەمال نەجاری  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1572 :

ناهیدە شێخ سەالم
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http://www.kurdipedia.org/?q=200911032337092384
دامەزرێنەری یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان
کەسایەتی و مامۆستا و دلسۆزی شاری سلێمانی گەرەکی سابونکەران
هاوسەری کۆچکردوو نوری شاوەیس.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1573 :

نایف ئەحمەد شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992006
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1574 :

نریمان سابیر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891953
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1575 :

نزار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032345512392
خەڵکی سلێمانییە ،یەکێک بوو لە کادرەکانی پاسۆک ،سەرنووسەری
گۆڤاری هاوبیرە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1576 :

نسار نوری تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110809550110616
بەڕێوەبەری ئۆفیسی حوکمڕانی و دەستپاکی لە کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1577 :

نعمت حسین خلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892198
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1578 :

نگین شێخولئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006231523534494
لە دایک بووی 25ی گەاڵڕێزانی ساڵی  1353هەتاوی  1975زایینی
شاری سنەیە .دەرچووی زانکۆیە ،نگین بەهۆی چاالکی لە بواری ژنان لە
رۆژهەاڵتی کوردستان ماوەیەکی زۆر دەستبەسەر و لە ژێر گوشاری هێزە
ئەمنییەکانی ئێراندا بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1579 :

نهایە شکور ساڵح.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292034
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1580 :

نهرو ئیسماعیل گەزنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691568
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1581 :

نوال عبدالعەزیز عبدالرحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403491913
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1582 :

نوال عەبدوڵاڵ رشید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991773
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کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1583 :

نوخشە ناسیح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110523223710578
ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1584 :

نوروز فەرهاد ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191452
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1585 :
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نوری ئەحمەد تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251541574515
ساڵی  1921لە سلێمانی لەدایکبووە .یەکێک بووە لەو ئەفسەرە
کوردانەی کە لە کۆماری مەهابادا بەشداریی کردووە .ساڵی  1991لە
مەهاباد کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♐سەربازی
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1586 :

نوری جەمیل محەمەد تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216104129779
لە ساڵی  1937کەرکوک لەدایکبووە ،هەر لەوێ خوێندنی سەرەتایی وناوەندیی و دواناوەندیی تەواوکردووە.
بەکالۆریۆسی لە قانون لە زانکۆی بەغدا وەرگرتووە ،پاشان لە فەرەنسالە زانکۆی پاریس دکتۆرای دەوڵەتی لە قانون لە 26ی حوزەیرانی 1968دا
وەرگرتووە.
لە ساڵی 1992دا یەکەم پرۆژەی دەستووری بۆ هەرێمی کوردستانئامادەکردووە.
لە ناوەڕاستی ساڵی 2004دا بووە بە سەرۆکی کۆمسیۆنی بااڵیهەڵبژاردن لە کوردستان.
ئێستا ئەندامێکی سەربەخۆیە لە پەڕڵەمانی کوردستان ،هەروەهائەندامی لیژنەی یاسایی و لیژنەی ئامادەکردنی پرۆژەی دەستووری
هەرێمی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
⚖مافناس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:

👨پیاوان
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1587 :

نوری حەمە عەلی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122414375019717
ئەندامی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1588 :

نوری شاوەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042218114956828
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1589 :

نوری عەلی محەمەد (نوری حمە عەلی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791488
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1590 :

نورییە کەسبیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111923085410794
ئەندامی سەرکردایەتیی پکک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1591 :

نوزاد جالل ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692171
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1592 :

نیاز عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082208461389116
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1593 :

نیاز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727044529124934
توێژەری کۆمەاڵیەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1594 :

نیاز کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061212592832
ساڵی  1976لە شاری کەرکوک لە دایکبووە ،دوای ئەوەی خوێندنی تەواو
کردووە کۆچی کردووە بۆ واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا .لەوێ خێزانی
پێکەوەناوە وخەریکی کار و خوێندنە.
لە سااڵنی نەوەتەکاندا بەشداریی کردووە لە دامەزراندنی رێکخراوی
هیوا ،کە رێکخراوێکی مەدەنیی سەربەخۆی نهێنی بوو چونکە لە ژێر
رکێفی رژێمی بەعسدا بوو .هەروەها ئەندامی تیپی شانۆی هاوڕێیان
بووە لە کەرکوک و لە بەشی راگەیاندنیدا کاری کردووە.
ئێستا لە رێخراوێکی مافی مروڤ کار دەکات لە ئەمریکا ،بەرپرسی
بەشێکە لەو رێکخراوەدا ،هەروەها ئەندامی جەند رێکخراوێکی
جیهانیشە ،لەوانە (ئەمنستی ئنترناشناڵ) و (چاودێری مافی مرۆڤ لە
ئەتڵەنتا).
خاوەنی دوو کتێبە بەاڵم جارێ چاپ نەکراوە ،یەکێکیان دەربارەی مێژووی
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کوردە و ئەوی دییان دەربارەی جینۆسایدی کورد.
بەگشتی کار لەبواری مافی مرۆڤدا دەکات و لەسەر جینۆسایدی کورد
بەتایبەت کار و تۆژینەوەی کردووە .بۆ راوەستانی جینۆساید لە ئەفریقیا
وەک واڵتەکانی رواندا و کۆنگو و دارفور و ...هتد کاریکردووە .
دوای ئازادکردنی کەرکوک جەند پڕۆژەیەکی هەبووە بۆ ئەو شارە،
فیلمێکی دۆکومێنتەریی دەربارەی قوتابخانەی ئەمریکی لە کەرکوک
نمایش کردووە ،هەروەها فیلمێکی دۆکومێنتەریی تری دەربارەی مافی
مرۆڤ لە کوردستان بۆ رێکخراوی ئەمنستی ئنتەرناسیۆناڵ دروستکردووە.
بێجگە لە زمانی دایکی ئەم زمانە بێگانانەش دەزانێت :ئینگلیزی،
عەرەبی ،فارسی و تورکمانی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز نیاز کەرکوکی سەبارەت بە کار و ژیاننامەی
خۆی لە 2009-12-09
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1595 :

نیان عەبدوڵاڵ محەمەد  -نیان جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011116411186713
دەرچووی کۆلێژی یاسای زانکۆی سەاڵحەدینە ،دانیشتووی شاری
هەولێرە،ڕاوێژکاری یاسایییە ،کادری پێشکەوتووی پارتی دیموکراتی
کوردستانە .ئافرەتێکی چاالک و ناسراوە لە بواری داکۆکیکردن لە مافی
ئافرەتان .ئەندامی سەندیکای پارێزەرانە .خاوەنی چەندین وتار و بیروڕای
تایبەتە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1596 :

نیان مستەفا قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171659263984
خەڵکی باشوری کوردستانە لەوێ پەیمانگای تەکنیکی دەخوێنێت و
ساڵی  1985کوردستان بەرەو هەندەران جێدەهێڵێت لەسوێد نیشتەجێ
دەبێت و لەم واڵتەش درێژە بە خوێندن دەدات ،لەگەڵ بەردەوامی
لەبوارەکەی خۆی ئێستا سەرۆکی رێکخراوێکی کەلتورییەو لەبواری
جلوبەرگی کوردیش وەک دیزاینەرێکی چاالک کاردەکات و توانیویەتی
سەرەنجی گەنجانی کورد لەم واڵتە بخاتەوە سەر جلوبەرگی خۆیان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1597 :

نیزامەدین تاش  -بۆتان رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030614053661764
لەسەرەتای سااڵنی 2000ـەوە وازی لەپارتی کرێکارانی کوردستان
هێناوە و لە هەولێر نیشتەجێیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1598 :
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نیشتمان عەبدولکەریم عەبدولڕەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791940
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1599 :

نیگار محەمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691934
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1600 :

نیگار مەحمود حاجی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591458
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1601 :

نیهاد ظاهر کریم خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192227
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1602 :

نێچیرڤان بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110172408273
نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەندامی
پۆلیت بیرۆی (مەکتەبی سیاسی) پارتی دیموکراتی کوردستانە .
نێچیرڤان بارزانی کوڕی ئیدریس بارزانی و نەوەی سەرۆکی نەمر مەال
مستەفا بارزانی یە .
ئەو لەساڵی  1966لەدایک بووە .کاتێک لەساڵی  1975ئیراق و ئیران
لەجەزائیر لەدژی شۆرشی کوردستان (شۆرەشی ئەیلول) ،رێککەوتن و
بەبڕیارێکی سیاسی و بۆ کاتێکی کورت سەرۆکایەتی شۆرەش خەباتی
چەکداری راوەستاند ،ئەو دەمەنێچیرڤان بارزانی لەگەڵ خانەوادەکەی
ئاوارەی ئیران بوون و لەوێ لەزانکۆی تەهران ،زانستەسیاسیەکانی
خوێند .
ئیدریس بارزانی باوکی نێچیرڤان بارزانی ،ئەندامی پۆلیت بیرۆ (مەکتەبی
سیاسی) پارتی دەموکراتی کوردستان بوو و رۆڵێکی مەزنی لەناو
تەڤگەری رزگاریخوازی کوردستاندا هەبوو ،هەر لەمناڵیەوەلەناو رێزەکانی
شۆرشدا بوو و لەتەک پێشمەرگەکان مەزن ببوو .
لەساڵی  1989بوو بەئەندامی پۆلیت بیرۆی (مەکتەبی سیاسی) پارتی
دەموکراتی کوردستان .
لەساڵی  1996بووەجێگرێ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان .
لەساڵی  1999بووەسەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان (کابینەی
چوار ).
لە 2006-5-7بووەسەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان (کابینەی
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یەکگرتنەوە ).
نێچیرڤان بارزانی حەز لەئەسپ سواری ،مەلەوانی ،بەسەر چیا کەوتن
دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1603 :

نێچیرڤان عەبدولجەبار نوری خورشید هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191450
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1604 :

نەبەز خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=201009270923489689
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لەدایک بووی ساڵی 1961
چاالکی سیاسی لەساڵی  1979دەست پێکردووە ،سەرەتای  1981تا
راپەڕین پێشمەرگە لە ریزەکانی ینک دا ،لە رابەران و ئامادەکەرانی
سەرەتایی راپەڕین لە سلێمانی و شارەکانی تر .چاالکی بزووتنەوەی
چەپ و کۆمۆنیستی هەر لە سەرەتای کاری سیاسیەوە.
لە ساڵی  1991وە لە سوید وچەند واڵتی تر ژیانی بەسەربردووە ،ئێستا
لە کوردستان دەژی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نەبەز خالید) سەبارەت
بە (نەبەز خالید) لە14:41:14 2010-9-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1605 :

نەجات سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=20120618101015593
سەرۆکی پارتی پارێزگارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1606 :

نەجات محەمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791572
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پارتی دیموکراتی کوردستان
چاالکی کۆمەاڵیەتی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1607 :

نەجم وارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014023689746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1608 :

نەجمەدین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022316002880620
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1609 :
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نەجمەدین کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20090106212418982
ساڵی  1949لە کەرکووک لەدایکبووە.
سەرەتایی و ناوەندیی و ئامادەیی لە کەرکوک تەواوکردووە ،پاشان
کۆلێژی پزیشکی زانکۆی موسڵی تەواوکردووە ،لە تەمەنی گەنجێتییەوە
لەڕیزەکانی یەکێتیی قوتابیانی کوردستاندا کاریکردووە.
لەساڵی  1971هەڵبژێردرا بە ئەندامی مەکتەبی سکرتاریەت و بوو
بەلێپرسراوی لقی موسڵ و دهۆکی یەکێتی قوتابیانی کوردستانی
عیراق ،لەڕیزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستاندا کاریکردووە ،دوای
کارکردن لە نەخۆشخانەی کۆماریی کەرکوک وەکو پزیشک چووەتە
ریزەکانی ناو شۆڕشی کوردستان و لەکاری پزیشکیی بەردەوامبووە تا
تێکچوونی شۆڕش دوای  6ی ئازاری 975.1
لەساڵی  1976وەک پزیشکی تایبەتی سەرۆک مەال مستەفا
بارزانی،پێکەوە چوونەتە ئەمریکاو لەوێ ماوتەوە ،بەردەوامبووە لە خوێندن
تا پسپۆڕی (بۆردی) وەرگرت لە( ) (Neurosurgeryجراحة الجملة
العصبیة) لە دانشگای جورج واشنتۆن و لەکاری خۆی بەردەوامبووە.
لێپرسراوێتی زۆری وەرگرتووە و یارمەتی ژمارەیەکی زۆری دکتۆری کوردی
داوە بۆئەوەی وەربگیرێن و لە نەخۆشخانەکان و پسپۆڕی وەربگرن.
دکتۆر نەجمەدین عومەر کەریم ،بەردەوامبووە لە کاری سیاسی
کوردایەتی لەگەڵ خوێندن و کاری پزیشکی.
لەساڵی  1988لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی کۆنگرەی نەتەوەی کورد KNC
یان لە باکوری ئەمریکا دامەزراند ،لەساڵی  1999-1991دا سەرۆکی
کۆنگرەکە بووە.
لە  1990/6/15یەکەم کورد بووە لە بەردەم ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکادا
قسەبکات بۆ بەرگریکرد لە مافی گەلی کوردو ئاشکراکردنی تاوانەکانی
ئەنفال و کیمیاباران.
لەمانگی  1991/4دا یەکەم کۆبوونەوەی رەسمی وەکو کورد لەگەڵ
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکادا سازکردووە و بووەتە وتەبێژی سەرەکی کورد
لە میدیاکانی ئەمریکا لەسەر کێشەی کورد ،هانی وەزارەتی دەرەوەی
ئەمریکای داوە بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ بەرەی کوردستانی وەکو نوێنەری
شەرعی کوردستانی عیراق.
لەساڵی  1991رۆڵی سەرەکی هەبوو بۆ دامەزراندنی بەشی کوردی
دەنگی ئەمریکا کە لەساڵی  1992دەستی بەپەخش کرد.
لەساڵی  1996ئەنیستیتیوتی کوردی لە واشنتۆن دامەزراند کە
تائێستاش سەرۆکیWashinsku Kurdish instute.
بەشداری کۆبوونەوەی کۆنگرەی نیشتمانی عیراق  INCکرد لە ڤیەننا وە
پاشان هەڵبژێردرا بۆ مەکتەب تەنفیزی.
لە مانگی  2002/12دا بەشداری کۆنگرەی ئۆپۆزسیۆنی عیراقی کرد لە
لەندەن و هەڵبژێدرا بە یەکێک لەو  65کەسەی سەرکردایەتی و
بەشداری کۆبوونەوەی سەاڵحەدینی کرد لە مانگی  2003/2دا.
ئێستا ئەندامی بۆردی چەند رێکخراو و زانکۆیەکە ،وەکو زانکۆی
ناوەڕاستی فلۆریدا کە چوارەم گەورەترین زانکۆی ئەمریکایە ،جێگری
سەرۆکی ئەنستیتیوتی کوردی پاریس -ە.
لە زۆر رۆژنامە و پڕۆگرامی تەلەفزیۆن لە ئەمریکا ،ئەوروپا ،کەنەداو
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بەشداریکردووە ،بەشداری کۆبوونەوەکانی
ئەمریکاو جیهانی کردووە کە پەیوەندی بەکێشەی کوردەوە هەبووە ،وتاری
نوسراوی باڵوکراوەتە لە رۆژنامە بەناوبانگەکانی ئەمریکا وەکو نیویۆرک
تایمز ،واشنتۆن پۆست ،لوس ئەنجلس تایمز ،واشنتۆن تایمز ،هەروەها
زۆر گۆڤارو رۆژنامەی تر.
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بەشداری کۆبوونەوەی پاریسی کردووە بۆ ئاشتبوونەوەی پارتی و
یەکێتیی لەساڵی  1994دا.
یارمەتی مەسەلەی کوردی لە هەموو پارچەکانی کوردستاندا داوە،
بەشداری کۆبوونەوەکانیان بووە ،کۆنفرانس و سیمیناری بۆیان
رێکخستووە و سەردانی سەرکردەکانیانی بۆ ئەمریکا رێکخستووە و
یارمەتیداون.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای کەرکوک بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1610 :

نەجمەدینی تەوحیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914264360806
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1611 :

نەجیب عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009132037019485
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ئەندامی ئیئتیالفی کوتلە کوردستانییەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1612 :

نەجیبە قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051215232468
پێشکەشکاری تەلەڤزیۆنی رۆژ تی ڤییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1613 :

نەجیبە مەحمود ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=200902181319501326
لە زمانی خۆیەوە:
لەدایکبووی  ،1969لەساڵی  1984دەستی بەکاری سیاسی کردووە،
لەناو ریزەکانی حیزبی شیوعی ،لە ساڵی  1986شەرەفی ئەندامیەتی
وەرگرتووە ،بەردەوام بووە لەکاری سیاسی تاساڵی  2004بەردەوام بووە،
لە سااڵنی 2004تا 2008بەردەوام وەک خۆی دەڵێت لە پێناو داکۆکی
کردن لە مافەکانی ژنان ،کاری کردووە ،لەچەندین کۆبوونەوەو کۆنگرەیەک
کە تایبەت بووە بە پرسەکانی ژنان لە واڵتانی بەریتانیا ،پۆڵەنیا ،سوید
وعەممان بەشداری کردووە ،دەستەی دامەزرێنەری رێکخراوی راسان
وسەنتەری نەواو هانای مندااڵن بووە ،بەشداری لەچەندین کۆنفرانسی
هەرێمایەتی رۆژهەاڵتی ناوەراست کردووە لە (توندوتیژی دژ بە ژنان)
چەندین بابەت و نووسینی لەبارەی رەوشی مافەکانی ژنان بەئەنجام
گەیاندووە ،ئەندام بووە لە گروپی دەسخستنی چارەنووسی کچە
ئەنفالکراوەکان ،کە فرۆشراون بەواڵتی میسر ،لە ساڵی  2005خەاڵتی

956

گوڵە وەنەوشەی ئاڵتونی وەرگرتووە ،ئەم خەاڵتە لە الیەن سەرۆکی
حکومەتی هەرێمی کوردستان دەدرێت بە ژنی چاالک لە بواری رەوشی
ئافرەتاندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1614 :

نەدیم یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041209303015984
ە ساڵی  1969لە شاری عەفرینی کوردستانی سوریا لە دایک بووە
لەتەک کارە ئەدەبیەکانی چاالکی سیاسیشی هەبووە ،پێشتریش لە
لیژنەی ناوەندی پارتی "ویفاقی کورد"ی سوریا ئەندام بووەو شەش
ساڵیش پێش ئێستا لە شاری حەلەب توشی کردەوەیەکی تیرۆر کردن
بووەوە بەسەختی بریندار بووبەاڵم رزگاری بوو ،دوای ماوەیەک لەم
کردەوە تیرۆریستییە رووی لە هۆلەندا کرد ،دووساڵ لەمەوبەر لە
بەیاننامەیەکدا وازهێنانی لەکاری سیاسی خۆی رایگەیاندو خۆی بۆ کاری
ئەدەبی و رۆژنامەوانی تەرخانکرد ،چوار دیوانی شیعری چاپکراوی بە
زمانی کوردی و عەرەبی هەیە و باوکی دوو منداڵە.
لە بازاڕێکی شاری "ئەلڤین ئان دەن راین" لە رێکەوتی ( 9نیسان/ئەپریل
 )2011خەریکی گەڕان بوو لەالیەن چەکدارێکەوە تەقە لەخۆی و لە
خەڵکی ئەو ناوە کراوەو لە ئەنجامدا خۆی و پێج کەسی دیکەش کوژراون
و  17کەسیش بریندار بوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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بابەتی ژمارە1615 :

نەرمین عەبدولواحید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091976
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1616 :

نەرمین محەمەد قادر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092217
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1617 :

نەرمین وسوو حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101913095362450
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چاالکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە خەلیفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1618 :

نەریمان سەالم ساڵح ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391816
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1619 :

نەزهەت حالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121614512612880
بەڕێوەبەری گشتی چاالکی پاراستنە لە ئاژانسی پاراستنی ئاسایشی
کوردستان ،کوڕی شەهید حالی دۆڵەمەڕییە و هەڵگری بڕوانامەی یاسا و
بڕوانامەی ماستەرە لە دیراساتی ئاسایشی نیشتمانی و لەهەشتاکانی
سەدەی رابردووەوە وەک ئەندامێکی چاالکی رێکخراوی یەکێتی قوتایبانی
کوردستان کاریکردووە و لەساڵی  1989بۆتە کادر لە پێوەندییەکانی پارتی
دیموکراتی کوردستان و لەدوای راپەڕینیشەوە لە مەکتەبی رێکخستنی
تایبەتی پارتی کاریکردووە ،نەزهەت لەماوەی کاری لەناو پارتیدا لەچەندین
پۆستدا خزمەتی کردووە و ساڵی  2001کراوە بە بەرپرسی رێکخستنی
تایبەتی لقی یەکی پارتی و لەساڵی  2003بۆتە یاریدەدەری مسرور
بارزانی بەرپرسی دەزگای پاراستنی گشتی و لەساڵی  2004بۆتە
بەرپرسی رێکخستنی تایبەتی پارتی و لەدوای دامەزراندنی ئاژانسی
پاراستنی کوردستانیش بۆتە بەڕێوەبەری گشتی چاالکی پاراستن لە
ئاژانسی پاراستنی ئاسایشی کوردستان.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی گواڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1620 :

نەزهەت عەبدولغەنی زەینەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004121052054142
بەرپرسی باکوری بەرەی تورکمانی و بەرپرسی لقی هەولێری بەرەو ،لە
ساڵی  2000پەیوەندی بەڕیزەکانی بەرەی تورکمانیەوە کردووە.و
بڕوانامەی کۆلێژی سەربازی لە ئوردن تەواو کردووەو ،ماوەی  12ساڵ
لەئێران زیندانی کراوە لەسەر ئەوەی کە مالزمی یەکەم بوە لە حکومەتی
عێراقی و ئێستا لە شاری هەولێر دادەنیشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1621 :

نەزهەد سیوەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921011522113
بەرپرسی ئەنستوتیۆی کورد لەکەنەدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1622 :

نەزیر عومەر عەلی  -ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812413373998
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1623 :

نەژاد جالل محەمەد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291798
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1624 :

نەژاد سیوەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514094032763
چاالکی نێوەندی کەلتوری کوردی لە کەنەدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1625 :

نەسرین ئەنوەر رەشید زنون
http://www.kurdipedia.org/?q=201002242041053714
لەدایک بووی  1959لە هەولێر.بەکالۆریۆسی زمانی ئینگلیزی  /زانکۆی موسلڕ.سەرپەرشتیاری پڕۆژەی گۆڕینی پڕۆگرامی زمانی ئینگلیزی بۆ گشتقۆناغەکانی خوێندن لە وەزارەتی پەروەدە.
خاوەنی دوو بڕوانامەی ئۆناڵین لە زانکۆی ئۆریگۆنی ئەمەریکی دەربارەیشێوازی وانە وتنەوەی سەردەمیانەی زمانی ئینگلیزی و بەکارهێنانی
تەکنەلۆژیا لە وتنەوەی وانەی ئینگلیزی.
چاالکوان لە بواری ئافرەت و دەستەی دامەزرێنەری سێ رێکخراویناوخۆ.
خاوەنی لێکۆڵینەوەی رەوشی زمانی ئینگلیزی لە کوردستان.خاوەنی خەاڵتی ئافرەتی پێشەنگ بۆ نەهێشتنی توندو تیژی دژ بەئافرەت بە شێوەیەکی ئاشتی بۆ ساڵی .2009
شارەزایی لە سێ زمان (کوردی – عەرەبی – ئینگلیزی)بەشداری کردووە لە چەندەها خول و راهێنان دەربارەی پەروەردەوپڕۆگرام و مافی ئافرەت لە دەرەوەو ناوەوەی واڵت لەوانە:-
کۆنفرانسی پەروەردەی نێو دەولەتی لە پاریس کانونی یەکەمی .2005کۆنفرانسی زمانی ئینگلیزی نێو دەولەتی ) (IATEFLلە نیسانی 2006لە بەڕیتانیا.
وەرشەکاری بەکارهێنانی ئایتی لە وتنەوەی زمانی ئینگلیزی لەبەڕیتانیا.
خاوەنی بیرۆکەو سەرپەرشتیاری کۆنفرانسی (پێداچونەوەی پرۆگرامیتازەی زمانی ئینگلیزی)لە حوزەیرانی  2009لە هەولێر بووە.
راهێنەری ستافی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پرۆگرامی وەزارەتیپەروەردەی بەغدابووە لە سەر چۆنیەتی دروست کردنی کاغەزی کاری
یارمەتیدەری پڕۆگرام لە تشرینی یەکەمی  2007لە عەمان.
بەشداری کردووە لە وەرشەکاری داڕشتنی پالنی سااڵنەی پڕۆژەینەهێشتنی توندو تیژی دژ بە ئافرەت لە ئەستەنبۆلڕ .2009
کاندیدی پارتی بۆ لیسی هاوپەیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی
پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی قەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:

👩خانمان
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1626 :

نەسرین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911061244482492
چاالکێکی مافی پەنابەرانە لە کەمپەکانی ئەڵمانیادا ،لەالیەن ناوەندی
Pro Asylپرۆ ئاسیەل خەاڵتکراوە .ئەوە یەکەمجاربوو پەنابەرێک ئەو
خەاڵتە گرنگە لە ئەڵمانیا وەربگرێت.
سەرچاوە :سیروان حەجی بەرکۆ  -ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە1627 :

نەهرۆ شێخ عەبدولکەریم کەسنەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091610033182
سەرۆکی لیستی گردبونەوەی یەکێتی نیشتیمانی عێراقی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1628 :

نەواف عەبدولکەریم یوسف عومەر هەسنیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211135383567
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ساڵی  1955لە زومار لەدایکبووە ،کۆلیژی یاسای لە زانکۆی بەغداد
تەواوکردووە و پارێزەرە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1629 :

نەوال عەبدوڵاڵ رەشید  -النەی شەهید عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162139333471
ساڵو شوێنی لەدایک بوون 1975 /هەولێر
بڕوانامە /دبلۆم
چاالکی /چاالک لە بواری رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیو رێکخراوە
نێودەوڵەتیەکان.
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان/چەندین بابەتی لەبارەی ژنو ئاوارەکانو
کۆمەڵی مەدەنی لە رۆژنامە ئینگلیزیەکاندا باڵوکردوەتەوە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1630 :

نەورۆز مانگر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014010622181386789
سەرۆکی رێکخراوی بانگی کوردایەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1631 :

نەورۆز مەال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032922163282637
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1632 :

نەوزاد ئەنوەر خورشید.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192029
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1633 :

نەوزاد حەمەشەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201008311622549289
کاندیدی پارتی ژینگەی سوید – سەوزەکان ،بۆ پەڕڵەمانی سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1634 :

نەوزاد سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002232232513708
لە دایکبووی ساڵی  1967دهۆک ،سۆسۆلۆجیای لە واڵتی هۆڵەند تەواو
کردووە و  17ساڵە نیشتەجێی هۆڵەندایە ،پێشتر کاری وەرگێڕی کردووە،
خۆی کاندید کردووە بۆ ئەنجومەنی شارەوانی شاری زوتەرمیر لە واڵتی
هۆڵەندا ،ئێستاش ئەندامی شارەوانی هەمان شارە ،کوردەکانی شاری
زوتەرمیر لە مامەڵە و کارکردنی زۆر رازین.
جگە لە ئەندامی شارەوانی و وەرگێڕی و لێکۆڵەرە لە بواری سۆسۆلۆجیا،
لەرێکخراوی پەرناسیا "نەخۆشخانەی دەروونی".
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1635 :
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نەوزاد عەبدوڵاڵ سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891959
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1636 :

نەوزاد عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010414542274687
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1637 :

نەوزاد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008232219444864
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بەرپرسی لقی هەولێر مانگی سووری عێراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1638 :

نەوزاد محەمەد عەبدوڵاڵ هەولیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791947
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1639 :

نەوزاد مەجید شەریف  -نەوزادی بازیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181239153505
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1966 /شارباژێڕ
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە یاسادا_دبلۆم لە زانستی کشتوکاڵ
پسپۆڕی /یاسا
کاری ئێستا /پارێزەر
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /نوسین -توێژینەوە -وتار
چاالکی /لە بواری سیاسی ،رێکخراوەیی ،کۆمەاڵیەتیو یاسایی ساڵی
 1982پەیوەندی کردووە بە ریزەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1640 :

نەوزاد نادر محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992213
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1641 :

نەوزاد نوری یابه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392260
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1642 :

نەوزاد هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032343512390

969

پارێزگاری هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1643 :

نەوزاد هەورامانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122023310378244
رۆژی  2014-12-20لە خورماڵ کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1644 :

نەوشیروان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200907221444561857
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لە ساڵی  1944لە گەڕەکی سەرشەقام (بەرخانەقا)ی شاری سلێمانی
لە بنەماڵەیەکی ناسراو و رۆشنبیری ئەو شارە لە دایکبووە.
لە شەستەکانی سەدەی رابردوو دەستی بە کارو چاالکی سیاسی
کردووە ،یەکەم وێستگەی ژیانی سیاسیشی یەکێتی قوتابیانی
کوردستان بووە.
قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی لە شاری سلێمانی
تەواوکردووە ،پاشان لە ساڵی  1967کۆلێژی زانستە سیاسییەکانی لە
زانکۆی بەغدا تەواو کردووە ،لە سەرەتای سااڵنی شەستەکانی سەدەی
رابردووەوە لە ریزەکانی یەکێتی قوتابیانی کوردستان چاالکانە کاری
کردووە .لە سااڵنی  1963و  1964بۆتە ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی
قوتابیانی کوردستان .هەر لەو ماوەیەدا بۆتە ئەندام لە پارتی دیموکراتی
کوردستان .لە ساڵی  1967بۆتە ئەندامی لقی سلێمانی پارتی
دیموکراتی کوردستان.
نەوشیروان مستەفا کە ئێستا خاوەنی کۆمپانیای وشەیە و پێشتر جێگری
سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو ،لە ساڵی 1981
خێزانی پێکەوە ناوە .خێزانەکەی خوشکە زای رەفعەتی مەالی هاوڕێی
دێرینی شاخ و شاریەتی .نەوشیروان خاوەنی دوو کوڕ و کچێکە
بەناوەکانی (نما ،چیا ،چرا ).
نێوبراو سااڵنێکی زۆر سکرتێری کۆمەڵەی رەنجدەران بووە و کەسی
دووەمی ناو یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانیش بووە.
چەندین کتێبی هەیە لەوانە (کورد و عەجەم ،حکومەتی کوردستان ،لە
کەناری دانوبەوە بۆ خڕی ناوەزەنگ ،کورد لە گەمەی سۆڤێتیدا ،پەنجەکان
یەکتری دەشکێنن ،ژیانی بە تەمەنترین رۆژنامەی کوردی لە -1926
).1983
سەرچاوە :نیاز محەمەد  -ماڵپەڕی جیهان پرێس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1645 :

هاجر دەروێش قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892199
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1646 :

هادی ئەکرەم حاتم رشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791754
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1647 :

هادی بوتیمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022718475719868
بەرپرسی کۆمیتەی بەریتانیای چاودێری کوردۆساید /چاک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1648 :

هادی سۆفی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003211728264007
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چاالکی سیاسی و ئەندامی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1649 :

هادی نوری یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322321458585
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1650 :

هاژە شێخ سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200907211543371853
لە دایکبووی ساڵی  1971شاری رەواندز ،دبلۆمی هەیە لە ژمیریاری
ساڵی 1991پەیوەندیکردووە ،بەریزەکانی حیزبی شیوعی کوردستان،
یەکەم جار لە بواری ئافرەتان دەستیپێکردووە ،ساڵی 2001کاندیدی
حیزبی شیوعی کوردستان بووە ،بۆ سەرۆکی شارەوانی رەواندز
هەروەها لە  2005کاندیدی هەمان حیزب بووە ،بۆ پەڕڵەمانی کوردستان و
عێراق ،هەروەها ئەندامی کۆمیتەی محەلی سۆرانی ئەو حیزبەیەو
بەرپرسی لقی سۆرانی کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستانە ،ئێستا
هەڵبژێردراوی حیزبی شیوعییەو سەرۆکی لیستی ئازادی و عەدالەتی
کۆمەاڵتییە.
سەرچاوە :شوان سدیق  -ماڵپەڕی بارزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1651 :

هاشم رەزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121516554887220
ساڵی  1332هەتاوی لە شاری بۆکان ،کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە دایکبوو
و خوێندن سەرەتایی و ناوەندیی لە ئەم شارە تەواو کرد .لە سەردەمی
حکوومەتی شا پێوەندیی بە کۆمەڵەی شۆرشگیری زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران وە گرت .ئەندامی یەکەمین یانەی مامۆستایانی ئەم
شارە بوو و وەک ئەندامی شۆرای شاری بۆکان ،بەدوای ڕووخانی رژیم
شا ،هەڵنژێردرا
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هاشم ڕەزایی)
سەبارەت بە (هاشم رەزایی) لە21:46:21 2013-12-30 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1652 :

هاشم عبدالستار تاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891951
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1653 :

هاشمی کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090211511760890
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1654 :

هانا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091820470688725
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1655 :

هاندەر جەمال رفعەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031414133472951
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1656 :

هاوار حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110816493910627
لە سالی  1964لە دایک بووە .خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و
دواناوەندی لە شاری کۆیە تەواو کردووە ،لە ساڵی  1989بەکالۆریۆسی
لە کۆلێژی ئەندازیاری  -بەشی ئەلەکترۆنی لە زانکۆی سەاڵحالدین
هێناوەتەوە .ماجستەری لەسەر پەیوەندیە ئەلەکترۆنیەکان و تۆری
ئینتەرنیت لە زانکۆی (ساوس بانک) لە لەندەن هێناوەتەوە .
لە ساڵی 1980وە پەیوەندی بە کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە
کردووەو ،چەندان سال لە زانکۆ دورخراوەتەوە لەبەر جموجۆلی سیاسی.
لەسالی  1986گیراوە و حوکمی تا هەتایەی دراوە و لە بەندیخانەی ئەبو
غرێب بۆ ماوەی  2سال و  4مانگ لە زیندان ماوەتەوە .لە ناو شاردا
بەشداری چەندان چاالکی دژ بە رژێمی بەعسی کردوە ..دوا پلەی
رێکخستنی پێش گیرانی لە سالی  1986ئەندامی رێکخراوی هەولێری
کۆمەلەی رەنجدەرانی کوردستان بووە .لە سالی  1991تاکو سالی 1993
بەرپرسی لقی زانکۆ و هاولێری کۆمەلەی خویندکاران و الوانی کوردستان
بووە .ئەندامی کۆمیتەی باالی (دەزگای کرا بۆ ئاوەدان کردنەوەی
کوردستان) بووە .ئەندامی مەکتەبی رێکخراوە دیموکراتیەکان و دواتر
ئەندامی مەکتەبی دارایی و ئیدارەی گشتی یەکییتی نیشتمانی
کوردستان بووە .لە سالی  2003بوەتە بەرپرسی رێکخستنەکانی
یەکییتی لە بەریتانیا و دواتر بوەتە ئەندامی لیژنەی باالی رێکخستنەکانی
دەرەوەی (ی.ن.ک) و لە سالی  2011بوەتە جێگری بەرپرسی
رێکخستنەکانی دەرەوەی یەکییتی نیشتمانی کوردستان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هاوار حاجی)
سەبارەت بە (هاوار حاجی) لە1:48:04 2011-10-12 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1657 :

هاوار رەئوف عومەر  -هاواری شێخ رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181117133502
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1979 /سلێمانی
بڕوانامە /بەکالۆریۆس ژمێریاری زانستی دارایی
کاری ئێستا /جێگری بەڕێوەبەری بانکی منصور لقی سلێمانی
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /ژمارەیەکی باش نوسینو لێکۆڵینەوەی
باڵوکراوەی هەیە لە رۆژنامەو گۆڤارەکانی کوردستان
چاالکی/ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری گروپی زایەڵەی شەهیدانو
ئەندامی ئەنجومەنی بااڵ بوەو باوکو برایەکی شەهیدن.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1658 :

هاورێ دڵشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175723
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1659 :

هاورێ یوسف  -هاورێی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051620483864752
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1660 :

هاوژین جەمال حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792187
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1661 :

هاوژین حامد حسێن هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201504281110149673
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لەدایکبووی  1982ی شاری سلێمانییە ،هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرایە لە
بواری فەلسەفەی یاسا .لە مانگی شوباتی  2015بە فەرمانێک لە
دادگای کفرییەوە بەره و ئامێدی گواسترایەوە ،هۆکاری گواستنەوەکەشی
بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە کە کاری لەسەر دەستگیرکردنی تۆمەتبارانی
ئەنفال کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-04-28 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
⚖مافناس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1662 :

هاوژین رەئوف حەسەن رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291802
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1663 :

هاوژین رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080519315360558
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چاالکوان و داکۆکیکار لەمافەکانی ئافرەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1664 :

هاوڕێ تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122508530619737
بەڕێوەبەری گشتی ئۆفیسی سلێمانی کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1665 :

هاوڕێ سەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111032154371
ئەندامی کۆنگرەی سێیەمی یەکێتیو کاندیدی سەرکردایەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1666 :

هاوڕێ قوربانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120909203263175
لە دایک بووی سلێمانی گەڕەکی مەلکەندی ئیستا دانیشتووی واڵتی
نەمسا لە شاری ڤینا پیشە دەستەی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گوران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1667 :

هاوڕێ نەمەڵی  -سدیق قادر نەمەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003092233103862
نووسەر و سااڵنێک ئەندامی پارتی گەل بوو .دانیشتووی بەریتانیا بوو و لە
رووداوێکی نادیاردا لە سلێمانی تیرۆرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1668 :

هاوکار عەبدولستار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175726
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1669 :

هاوکار محەمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692176
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1670 :

هدی سابیر رفیق زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091514
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1671 :

هودا زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008251028414903
چاالکوانی بواری ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1672 :

هوزان یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110921224010652
چاالکی مافی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1673 :

هوشیار زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911030948392238
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ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی و وەزیری دەرەوەی ئێڕاق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1674 :

هوشیار عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003111406423886
لەدایکبووی  1966لە پێنجوێن .بەهۆی ئەندام بون لە ریزەکانی پارتی
دیموکراتی کوردستان و بەشداری نەکردن لە قادسیە دۆراوەکەی رژێمی
روخاوی بەعسو سەددامی گۆربەگۆر لە ساڵی1984روی لەئێران کردو
توانی درێژە بەخوێندن بدات لەزانکۆی تەورێز بەکالریۆسی لە دەرون
ناسی بە دەستهێنا.لەساڵی  1995بە هۆی بێزاری وەرازی نەبون
بەشەری ناوخۆ نیشتەجێی ئەڵمانیا بو لە شاری کۆلن ،چاالکی زۆری
ئەنجام دا لە بواری خزمەت کردن بە رەوەندی کورد لەو دەڤەرەو
بەرپرسی سەنتەری کلتوری کوردی بو لە کۆلن بۆ داکۆکی کردن لە مافە
رەواکنی کورد وە داواکردن لە بەرپرسانی کوردستان بۆ گرنگی دان بە
رەوەندی کورد لە تاراوگە چەندین بابەتی لە سایتە کوردییەکاندا
باڵوکردۆتەوه .بە داخەوە لە پاییزی  2007لە کاتێکدا بۆ بەرێکردنی کاری
گەرانەوەی بۆ کوردستان لە نوسینگەی یەکێتی لە شاری مەریوان لە
رۆژهەاڵتی کوردستان کەوتە بەرهێرشێکی ترۆریستانە و شەهید کرا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دانا عوسمان)
سەبارەت بە (هوشیار عوسمان) لە10:40:13 2010-3-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1675 :

هوشیار محەمەد علی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392256
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1676 :

هونر نبی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092220
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1677 :

هونەر تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150124121059119016
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لەساڵی  1967لە سلێمانی لە دایکبووە.
دەرچووی ئامادەیی پیشەسازی ساڵی .1986
پەیمانگای زانستە سیاسیەکان دیمەشق ساڵی .1993
نزیکەی  30ساڵ ئەزموون لە نوسین و لێکۆڵینەوەدا هەیە .
زمانەکەنان  :کوردی (سۆران و کورمانجی) ڕوسی ،ئەڵمانی ،عەرەبی،
دانیمارکی ،تورکی ،فارسی ،ئینگلیزی .
لە ئێستادا راوێژکاری پارێزگار ،لە پارێزگای سلێمانی.
باوکی کچێکی ژیکەڵەو نازدارە بە ناوی سندی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاودێری سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1678 :

هونەر حاجی جاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150706181731124751
پسپۆڕی سیاسی و مامۆستای زانکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1679 :

هۆزان عەفرینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813094336125153
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رۆژنامەنووس و چاالکوانی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1680 :

هۆزان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101717033878
چاالکی بواری ژنان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1681 :

هۆشیار عەبدولعەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081110110560652
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1682 :

هۆگر بایز
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052115303111
کارگێڕی مەکتەبی سکرتاریەتی (ی.ق.ک)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی الوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1683 :

هۆگر چەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110921573110654
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1684 :

هیدایەت مەال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001062135033132
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لەدایکبووی ساڵی  1968لەشاری هەڵەبجە ،خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندیی لەهەڵەبجە تەواو کردووە ،خانەی پێگەیاندنی مامۆستایانی
سلێمانی لەساڵی  1988تەواو کردووە ،لەسەرەتای ساڵی 1986وە
لەگەڵ چەپ و کۆمۆنیزم ئاشنایەتی پەیدا کردووە ،لەدوای راپەڕینی
ئازاری  1991وەک هەڵسوڕاوێکی کۆمۆنیست دەرکەوتووە و لەگەڵ
دامەزراندنی (حککع) بۆتە ئەندامی ئەو حزبە ،بەرپرسی کۆمیتەی
شارەزوورو ئەندامی کۆمیتەی رابەری رێکخراوی کوردستانی ئەو حزبە
بووە ،ئەندامی دەستەی کارگێڕیی بنکەی رۆشنبیریی سەردەم بووە
لەهەڵەبجەی تازە ،ئەندامی دەستەی نووسەرانی باڵوکراوەی
مامۆستای ئەمڕۆ بووە ،خاوەنی چەندین کۆڕو سیمینارە لەبواری
سیاسیی و پەروەردەی و منااڵن و ژنان ،چەندین چاوپێکەوتنی هەیە
لەگەڵ کەناڵە ئاسمانی و رادیۆ و باڵوکراوەکاندا ،لەبەشێک لەماڵپەڕە
کوردییەکان و باڵوکراوەکانی کوردستان وتار دەنووسێ ،ئێستا لەواڵتی
دانیمارک دەژی و کەسێکی سەربەخۆیە.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1685 :

هیرش مجید علی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292249
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1686 :
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هیرو سردار عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992205
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1687 :

هیمداد دۆستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083108522236015
کارگێڕی سکرتاریەتی کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1688 :

هیمداد نوری محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792186
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1689 :
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هیمن علی جعفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292238
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1690 :

هیوا ئەحمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201006160930114400
بەرپرسی لقی 4ی پارتی دیموکراتی کوردستان لە شاری سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1691 :

هیوا بوتیمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112213021919319
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1692 :

هیوا سەید سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=200909160953302031
ساڵی  1967لە رواندز لە دایکبووە .لە ناوەراستی هەشتاکان پەیوەندی
کردوە بە رێکخستنەکانی حزبی زەحمتکێشان .ئەندامی مەکتەبی
سیاسی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستانە .لە ساڵی  2004بۆتە
ئەندامی سەرکردایەتی حزب .بەرپرسی لقی کەرکووک ولقی سۆران
بووە ئێستا بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنە.
سەرچاوە :رزگار کۆچەر  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1693 :

هیوا شوکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121521175012872
بەرپرسی ئەنجوومەنی ئافرەتانی ناحیەی هەریر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1694 :

هیوا عەبدولکەریم عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791941
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کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1695 :

هیوا فریادرەس
http://www.kurdipedia.org/?q=201008041140204649
هیوا عەبدولکەریم عەزیز ناسراو هیوا فریادڕەس ( 1978هەولێر) نووسەرو
رۆژنامەنووس و چاالکوانی مەدەنی ،لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان
لە  2009سەرۆکی لیستی گەنجانی سەربەخۆ بووەو نەیتوانیوە دەنگی
پێویست بهێنێ بۆ چوونە پەرلەمان .سەرنووسەری چەند رۆژنامەو گۆڤار و
سەرۆک و بەڕێوەبەری چەند رێکخراو بووە لەنێوان  1997تا  ،2014زیاتر لە
( )11کتێبی چاپکراوی هەیە لە بواری لێکۆڵینەوەو ئەدەب و رۆژنامەگەری
و چەند پێشانگای دۆکیۆمێنتاری کردووەتەوە .چەندین جار لەسەر نووسین
و چاالکیە مەدەنیەکانی رووبەرووی گرتن و زیندانی کردن بووەتەوە
لەالیەن دەزگاکانی ئاساییش لە هەولێرو چەند جاریش هەرەشەی
کوشتنی لێ کراوە لەسەر کارەکانی.
لە بواری رۆژنامەگەریدا:
سەرنووسەری مانگنامەی گریانی کوردستان 1998ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی میدیا 2001/2000بەرێوەبەری نووسین لە هەفتەنامەی جەماوەر 2004بەرپرسی الپەڕەی کۆمەاڵیەتی لە هەفتەنامەی جەماوەر 2005سەرنووسەری گۆڤاری هەڵبوون لە 2008/2007سەرنووسەری رۆژنامەی مااڵنلە بواری رێکخراوەییدا:
سەرۆکی کۆمەڵەی الوانی هەتاوی بەیان (نهێنی) 1997سەرۆکی رێکخراوی بزاڤی ژیان بۆ داکۆکیکردن لە گەنجان  2003تا2011
سەرۆکی پەرلەمانی سەرشەقام لە 2005لە بواری پێشانگادا:
کردنەوەی پێشانگای دۆکیۆمێنتاری (نمایشی هەڵفڕینی رۆحەکان) بۆخستنەرووی رووداوەکانی کوژران و سووتانی گەنجان و ژنان لە هەولێر،
 2006لە زانکۆی سەالحەدین و لەناو بازاڕی هەولێر و لە  2008لە هۆڵی
ئااڵ و هۆلچی سەعد عەبدوڵاڵ لە . 2008
کردنەوەی پێشانگای (ئاوابوونی خۆشەویستی) لە  2007لەبەردەمپەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێرو لە  2008لەناو زانکۆی
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سەالحەدین.
لە بواری نووسینی کتێب و لێکۆڵینەوەدا:
ژاوە ،شیعر 1997تورکمان :کوردی تورکزمان 2001بانگ ،شیعر 2001خەباتێکی تر ،ئەزموون و شیکاری 2009لەنێوان خۆشەویستی و ئاشوبدا ،یاسایی و کۆمەاڵیەتی 2010کتێبی مەرگ ،تەحقیقکاری 2010ژن لە رۆژنامەگەری کوردیدا ،لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی 2012وال!تی بێ ساحێب ،باس و خواسی سیاسی 2013گۆزەی گەوهەر ،لێکۆڵینەوەی ئەدەبی2013 ،ژن و ئایین ،وتووێژ2014 ،ئەمەیە ژیانی ژن ،لێکۆڵینەوەی ئاماری 2014گرتن و زیندانیکردنەکانی:
بە تۆمەتی وەستانەوە بەدژی قەدەغەکردنی ئاگری نەورۆز ،شەوێکزیندانی کراوە لە هەولێر 1997
بەهۆی دەرکردنی مانگامەی گریانی کوردستان لە  1998لەالیەنئاسایشی هەولێر دەستگیرکراوەو چەند رۆژ لە زیندانی ئینفرادی و بە
گشتی هەشت رۆز زیندانی کراوەو مانگنامەکەی لێ قەدەغەکراوە.
بەهۆی نووسین و باڵوکردنەوەی کتێبی (تورکمان کوردی تورکزمان) لە 2002لەالیەن ئاسایشی گشتی لە هەولێر دەستگیرکراوەو نزیکەی دوو
مانگ زیندانی کراوە بەبێ ئەوەی رێگای بدرێت پارێزەرەکەی یان کەس و
کارەکەی چاویان پێی بکەوێت.
بەهۆی مان گرتن لە دژی کوشتنی ژنان لە زانکۆی سەالحەدین،لەالیەن ئاسایشەوە دەستگیرکراوە.
بەهۆی سەرپەرشتی کردنی خۆپیشاندانی پەرلەمانی سەرشەقامدژی گەندەلی لە  2005لەالیەن ئاسایشی گشتی لە هەولێر
دەستگیرکراوەو ئازار دراوە.
لە  2011لەالیەن بەرێوەبەری ئاسایشی رزگاری لە هەولێرتۆمەتبارکراوە بە هەرەشەکردن و ماوەی پێنج مانگ زیندانی کراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(sana karem
سەبارەت بە (هیوا فریادرەس) لە18:37:47 2014-9-21 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1696 :

994

هیوا قادر ئەحمەد  -هیوا گەیالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001061628393128
لە ساڵی  1972لە گوندی گەناوی ناوچەی پشدەر لەدایک بووە ،لە
ساڵی  1989لەدوای کاولکردن و راگواستنی ناوچەی پشدەر لەالیەن
رژێمی بەعسەوە بووەتە پێشمەرگە لە ل.ن .قەاڵدزێ ،لە راپەڕینی
بەهاری  1991برینداربووە و دەرچووی کۆلێژی یاسایە لە زانکۆی
سەاڵحەددین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یەکێتیی قوتابیانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1697 :

هیڤا حاجی میرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071391542
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1698 :

هێرش عومەر  -مامۆستا هێرش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809122220071

995

خەڵکی ناوچەی دوکانە ،توێژەرەوەی بواری نیشتیمانییە لە ئەوروپا.
کارمەندە لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (شەوکەت عەلی) سەبارەت بە (هێرش
عومەر  -مامۆستا هێرش) بۆ کوردیپێدیا لە 2010-12-27
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1699 :

هێرش عەلیزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082249051617
لە دایکبووی مانگی یەکی 1339ی هەتاوی لە ئاوایی عــسرئاوا له13
کیلومتری شاری سەقزە .وەک بۆخۆی دەڵێ؛ لە بنەماڵەیەکی رەشایی
یان قەرە ،سەرەڕای دەستتەنگی بنەماڵەکەمان توانیم تا پەلی دیپلۆم بۆ
مامۆستای سەرەتایی خۆێندنم تەواو بکەم کە هاوکات بوو لەگەڵ
شۆڕشی گەالنی ئێران دژی حکومەتی پەهلەوی لە ساڵی1357ی
هەتاویدا.
هێرش لە یەکەمین کاروانی گەیاندنی یارمەتی لە شاری سەقزەوە بۆ
نەورۆزە خوێناویەکەی شاری سنە لە بەهاری  1358تا بەشداری لە
خۆراگریی خەڵکی شاری سەقز لە هاوینی هەمان ساڵدا لە دژی
یەکەمین هێرشی هێزەکانی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر
خەڵکی ئەم شارە ،و پاش داگیرکردنی شار بە دەستی
هێزەداگیرکرەکانی کۆماری ئیسالمی بە یەکگرتنەوەی لە گەڵ یەکەمین
دەستەی پێشمەرگەی ناوچەی سەقزی کۆمەڵەی شۆرشگێری
زەحمتکێشانی کوردستانی ئێران لە ئاوایی تـــورجـان یەکەمین بنکەی
کـۆمەڵەیان لە دەوری سەقز دامەزراند.
هەر لە سەرەتای پێشمەرگایەتیەوە لە بەشی عەسکەری و نیزامیدا بە
وەرگرتنی بەرپرسایەتی لە تیم و دەستە و پەل و گوردان تا پائیزی 1363
لە دەڤەری سەقـز لە سەدان ئۆپراسیون و مامۆریتی حیزبیدا بەشدار
بووەو سێ جاریش لە شەردا بریندار بووم.
لە بەهاری  1368دا بەفەرمی لە حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و سازمانی
کوردستانی ئەو حیزبه ،واتە کۆمەڵه ،بە یەکجاری ئیستعفا دەدا و بەرەوە
هەندەران لە واڵتی سوید نیشتەجێ دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1700 :

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 ژمارە1701 :

هێرۆ عومەر حمە عەلی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691928
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1702 :
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هێرۆ عەبدولقادر حەمەدەمین  -هێرۆ مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012011371932859
لە ساڵی  1973لە شاری هەولێر لە دایک بووەو کچی عەبدولقادر
حەمەدەمین دامەزرێنەروخاوەنی ئیمتیازی هەفتەنامەی "بارزان"ە کە لە
هەولێر دەردەچێت .هێرۆ لە منداڵیەوە لەگەڵ بنەماڵەکەی ئاوارەی ئێران
دەبێت و لەوێشەوە کۆچدەکەن بەرەو واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا،
ماستەری لە پەیوەندییە نێودەولەتییەکان لە زانستگەی برینستن لە
ئەمەریکا وەرگرتووە.لە ساڵی  1999ەوە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا
کار دەکات ولە  2004- 2003بەرپرسی فەرمانگەی مەدەنی ئەمەریکا بووە
لە موسڵ و یاریدەدەری پۆل بریمەری دەسەاڵتداری ئەوکاتی ئەمەریکا
بووە لە عێراق.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1703 :

هێرۆ نجیب رحمان.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174892002
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1704 :

هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119101925389
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مامۆستا هێمن-ی شاعری ناوداری کورد ناوی تەواوی محەمەدئەمین،
کوڕی سەید حەسەنی شێخەلیسالمی موکرییه ،دایکی ناوی زەینەب،
کچی شێخی بورهانە.
هێمن لە شەوی  4لەسەر  5ی مانگی مەیی ساڵی  1921لە گوندی
الچین-ی نزیک شاری مەهاباد لەدایکبووە.
هەر بە منداڵی دەخرێتە بەر خوێندنو چەند ساڵ لە قوتابخانەی
سەعادەت لە شاری مەهاباد دەخوێنێت .پاشان باوکی لە قوتابخانە
دەریدەهێنێت و دەینێرێت بۆ خانەقای شێخی بورهان ،بە مەبەستی
ئەوەی کە لە دواڕۆژدا ببێتە مەالو جێی مەال جامی ،باپیرە گەورەی،
بگرێتەوه.
چوار ساڵ لە خانەقا دەخوێنێت ،لەوێ چاو و گوێی دەکرێتەوە .لەگەڵ زۆر
کەس دەبێتە دۆست و ئاشناو گەلێک کەسی رووناکبیرو تێکۆشەرو
شاعیر دەناسێت و بە دیداریان شاد دەبێت.
پاشان باوکی دەینێرێت بۆ گوندی کولیجەو لەوێ الی مامۆستا مەال
ئەحمەدی فەوزی درێژە بە خوێندن دەدات .ساڵ و نیوێکیش الی فەوزی
دەخوێنێت و لەوەوە شارەزایی لە زمانو ئەدەبی کوردیدا پەیدا دەکات و
هەستی شاعیریی چەکەرە دەکات .فەوزی خۆشەویستیی نیشتمانو
نەتەوە لە ناخیدا دەچێنێت.
ساڵی  1938کە تەمەنی دەگاتە  17ساڵی دەست لە خوێندن
هەڵدەگرێت و دەگەڕێتەوە بۆ گوندی شیالناوێ .بە رۆژ لەگەڵ باوکیدا بە
کشتوکاڵ و شەوانیش خۆ بە خوێندنەوەی کتێب و گۆڤار و رۆژنامەی
فارسییەوە خەریک دەکات .
وردەوردە هاتوچۆی مەهاباد دەکات و لەگەڵ کۆمەڵە الوێکی هوشیارو
ئازادیخواز دەبێتە هاوڕێ .ئەو الوانە کتێبو گۆڤارو رۆژنامەی کوردییان
گیردەکەوێت و بۆ خوێندنەوە دەیاندەن بە هێمن-یش.
ساڵی  1941لەپاڵ کشتوکاڵ و ئاژەڵدارییدا دەست بە شیعرنووسین
دەکات و هێدی هێدی شیعرەکانی لە دەفتەرێکدا دەنووسێتەوە .بەاڵم
باوکی پێی خۆش نابێت کە کوڕەکەی بە شیعر نووسینەوە خەریکبێت و
ببێتە شاعیر ،بۆیە کاتێک دەفتەری شیعرەکانی هێمن-ی دەکەوێتە
دەست ،دەمودەست دەیسوتێنێت و لێی زویر دەبێت و سەرزەنشتی
دەکات .
ڕۆژی پێنج شەممه 1941/8/24 ،لە کێڵگەکەی خۆیان دەبێت لەپڕێکدا دوو
فڕۆکە پەیدا دەبنو بەیاننامە فڕێدەدەنە خوارێ .کاتێک هێمن دانەیەکی لەو
بەیاننامەیە دەستدەکەوێت و دەیخوێنێتەوە ،دەبینێت بە زمانی کوردی
نووسراوە .ئیدی لەخۆشییاندا شاگەشکە دەبێت .لە ناوەرۆکی
بەیاننامەکەوە ئەوەی بۆ رووندەبێتەوە کە فڕۆکەکان هی دەوڵەتی
سۆڤییەت بوونو مەبەستیشیان لە باڵوکردنەوەی ئەو بەیاننامەیە ئەوەیە
کە بە خەڵکی کوردستان رابگەیەنن لەشکری سوور هاتوەتە خاکی
ئێرانەوەو وا بەرەو ناوچەکانی کوردستان بەڕێوەیەو با خەڵکی کوردستان
بە هێزی داگیرکەریان نەزاننو وەک هێزێکی رزگارکەر پێشوازییان لێبکەن.
ئیدی یەکێتی سۆڤێت ناوچەکانی سەرووی ئێرانو دەوڵەتی بریتانیاش
ناوچەکانی خواروو و ناوەڕاستی ئێران دەخەنە ژێر کۆنترۆڵی خۆیانەوە.
ڕۆژی یەکشەممه 1942.08.16 ،دەستەیەک لە کەسە رووناکبیرو
چاالکەکانی شاری مەهاباد کۆمەڵەی
'ژ .ک"( ،کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان) دادەمەزرێننو حسێن فروهەر بە
سەرۆکی کۆمەڵە هەڵدەبژێرن.
لەو رۆژانەدا هێمن لە تەورێز دەبێت .کاتێک بۆ مەهاباد دەگەڕێتەوە ،لە
رێگای مامۆستاعەبدولڕەحمان زەبیحی-یەوە و لە ماڵی حسێن فروهەر
پەیوەندیی بە کۆمەڵەی ژ .ک .ـەوە دەکات و ناوی نهێنیی "هێمن"
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بۆخۆی هەڵدەبژێرێت و ژمارەی ئەندامێتیشی  55دەبێت.
لە کۆبوونەوەی ئاپریلی 1943دا کە لە بناری چیای خواپەرست
سازدەدرێت ،کۆمەڵەی ژ .ک .بڕیاردەدات کە ئۆرگانی خۆی بە ناوی
نیشتمان دەربکات .هێمن وەک ئەندامێکی بەدیسیپلین و وەک
شاعیرێکی نیشتمانپەروەر لە دووەم ژمارەی گۆڤاری نیشتمانـەوە هەتاکو
دواژمارەی بە شیعرو وتار بەشدارییدەکات .کاتێکیش لەسەر بنەماکانی
کۆمەڵەی ژ .ک .حزبی دیموکراتی کوردستان دادەمەزرێنرێت ،هێمن لە
ریزەکانی ئەو حزبەدا تێکۆشانی خۆی درێژەپێدەدات .دواتریش لە گۆڤار و
رۆژنامەکانی کۆماری کوردستاندا وتارو شیعر دەنووسێت و ئەرکە
حزبییەکانی خۆیشی ئەنجامدەدات.
هەروەها لە بۆنە و کۆبوونەوەکاندا بەردەوام شیعر دەخوێنێتەوەو جۆشو
خرۆش دەخاتە ئەو بۆنانەوە.
هێمن لە 1946.11.16دا لەگەڵ کچی خاڵی خۆی بە ناوی ئایشە
زەماوەند دەکات و خێزان پێکدێنێت .بەرهەمی ئەو هاوسەرییە کوڕێک
دەبێت و ناوی دەنێن سەاڵح.
مانگێک دوای زەماوەندی هێمن ،کۆماری کوردستان دەڕوخێت .بەوەش
نائومێدی باڵ بەسەر خەڵکی کوردستان بەگشتی و خەڵکی ژێرسایەی
کۆماردا بەتایبەتی دەکێشێت .
ڕۆژی  1946.12.17سوپای داگیرکەری ئێران دەگەڕێتەوە شاری مەهابادو
شارو گوندە ئازادکراوەکانی دیکەو وەک پیشەی هەمیشەیی خۆی
دەست بە گرتنو راونانی تێکۆشەرانو روناکبیران دەکاتەوە.
هێمن لەو دەمەدا خۆ دەگەیەنێتە الی خاڵی ،شێخ محەمەدی کوڕی
شێخی بورهان،و لە خانەقای شێخی بورهان دەمێنێتەوە .بەو جۆرە لە
گرتنو زیندان رزگاری دەبێت.
لە خانەقا تووشی نەخۆشی گرانەتا دەبێت و دوو مانگ لە جێدا دەکەوێت.
دوایی تاڕادەیەک باش دەبێت و دەچێتەوە گوندەکەی خۆیانو لەنێو خێزانو
کەسوکاریدا ماوەیەک دەگوزەرێنێت.
ڕۆژی  1947.03.31لە کاتێکدا کە هێمن لە ماڵی خۆی خەریکی کتێب
خوێندنەوە دەبێت ،هەواڵ لە گوندەکەیاندا باڵودەبێتەوە کە قازی محەمەدو
سەدری برایو محەمەد حسێن-ی ئامۆزای ،لە مەهاباد لەسێدارە دراون.
ئەو رووداوە دڵتەزێنە کار لە ناخی هێمن دەکات و ناسۆرێکی گەورە لە
دڵیدا دروستدەکات .سێ رۆژ دواتر له1947.04.03دا هێمن لەگەڵ
کەسێکی هەژار و تێکۆشەری هاوڕێیدا بەرەو شارۆچکەی قەاڵدزێ
بەڕێدەکەون .کاتێک هێمن دەگاتە ناو قەاڵدزێ ،دەمودەست پۆلیس
دەیگرێت .دوو کەس بەبێ ئەوەی هێمن بناسن بۆی تێدەکەونو لەچنگی
پۆلیس رزگاریدەکەن .یەکێک لەو دوو کەسانە مەالیەک دەبێت ،هێمن
دەباتە الی خۆیو ماوەیەک وانەی پێدەڵێتەوەو الی خۆی دەیپارێزێت.
دوای ماوەیەک بارودۆخی رۆژهەاڵتی کوردستان تاڕادەیەک ئارام دەبێتەوە.
ئیتر هێمن-یش دەگەڕێتەوە بۆناو کەسوکاری خۆیو دەست بە کشتوکاڵو
ئاژەڵداریی دەکاتەوە.
لەو دەمەدا حزبی تودەی ئێران بە ئاشکرا خەبات دەکات و گۆڤارو
رۆژنامەی جۆراوجۆر باڵودەکاتەوە .هێمن لەپاڵ ئیشوکاری رۆژانەیدا بە
خوێندنەوەی ئەو چەشنە باڵوکراوانەوە خۆی سەرگەرم دەکات .هاوکات
دەستە الوێک بە هاوکاریو رێنوێنیی حزبی تودەی ئێران ،وردەوردە حیزبی
دیموکراتی کوردستان زیندوودەکەنەوە .هێمنیش ئەوەندەی دەرفەتی
دەبێت هاوکارو هاوبیری ئەو الوانە دەبێت و پشتیوانیی خۆی بۆیان دوپات
دەکاتەوە .
ڕۆژی  1949.02.04حەمەڕەزا شا بەشداریی لە یادی دامەزراندنی
دانشگای حقوق لە تاران دەکات .لە ناوەختێکدا الوێک بە ناوی ناسر
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فەخرارایی شا دەداتە بەر گوللەو برینداری دەکات .هاوکات پاسەوانەکانی
شا دەستڕێژ لەو الوە دەکەنو بە سەختیی برینداری دەکەنو پاش چەند
سەعات دەمرێت .هەر ئەو رۆژە بە ئاشکرا حزبی تودەی ئێران تاوانبار
دەکرێت و شااڵوی گرتنو راونانی رابەرانو ئەندامانی ئەو حزبە لە
سەرتاسەری ئێراندا دەستپێدەکات.
گرتن و زیندانیکردنی رووناکبیرانو تێکۆشەران کوردستان-یش دەگرێتەوە.
گەلێک کەس دەگیرێنو هەندێکیش دیسان ئاوارە دەبنەوە .هێمن وەک
سەدان مرۆڤی ئازادیخوازی کورد ماوەیەک خۆی دەشارێتەوە.
لەو سەروەختەدا لە ئێراندا گرانی دادەکەوێت و ژیانی هەزارەها خێزان
دەکەوێتە بەر هەڕەشەی لەبرسامردن .هێمن بە چاوی خۆی زۆر دیمەنی
تراژیدیو دڵتەزێنی ئەو رۆژانە دەبینێت و ناسۆرێکی گەورە لە دڵیدا
دروستدەکات .خۆی و کەسوکارەکەی ئەوەندەی لە توانایاندا دەبێت بەپیر
ئەو خەڵکە برسییانەوە دەچن کە روو لە گوندەکەیان دەکەن؛ فریایان
دەکەون و تێریان دەکەن.
ساڵی  1951بزوتنەوەی خۆماڵیکردنی نەوتی ئێران بە رابەریی دکتۆر
موسەدیق پەرەدەستێنێت و پەل بۆ گشت شار و شارۆچکەیەکی ئێران
دەهاوێت .لە 1952.07.22دا دکتۆر موسەدیق دەبێتە سەرۆک وەزیرانی
ئێرانو خەڵک پشتیوانیی خۆیان لە حکومەتەکەی دەردەبڕن .بەوەیش جێ
بە شا و دارودەستەکەی لەق دەبێت .وردەوردە هەلومەرجێکی تاڕادەیەک
ئازاد و دیموکرات لە ئێراندا جێگیر دەبێت .لە کوردستانیش هێدی هێدی
چاالکیی سیاسیو رۆشنبیریی دەستپێدەکاتەوەو الوانو رووناکبیرانی کورد
بە نهێنیو نیمچە ئاشکرا دەکەونە کارکردن .هێمن هەمیشە لەگەڵ ئەو
رووناکبیرو تێکۆشەرانە هاودەمو هاوبیر دەبێت .بەاڵم ئەو لەوەدا لەگەڵیان
ناکۆک دەبێت کە ئەوان بیر لەوە ناکەنەوە کە بە زمانی کوردی گۆڤار و
رۆژنامەو باڵوکراوە دەربکەنو لەو هەلومەرجەدا بە کارێکی گرنگی نازانن.
هێمن رێنوێنییان دەکات و هانیاندەدات هەرچی زووە گۆڤارو رۆژنامە بە
زمانی کوردی دەربکەنو لەنێو خەڵکی کوردستاندا باڵویانبکەنەوە.
سەرەنجام دەستەیەک لەو الوە تێکۆشەرانە بۆچوونەکەی هێمن
دەسەلمێننو بڕیادەدەن کە دەست بە دەرکردنەوەی رۆژنامەی کوردستان
بکەن .بەاڵم بەر لەوەی کە ئەوان یەکەم هەنگاو بنێن ،رۆژی 1953.08.19
کۆمەڵێک ئەفسەر بە پاڵپشتیی ئەمریکا و بریتانیا کودەتایەک لە دژی
حکومەتی دوکتۆر موسەدیق بەرپادەکەن و جارێکی دیکە حەمەڕەزا شا
بۆسەر حوکم دەگێڕنەوە .بە گەڕانەوەی حکومەتی شا ،گرتنو راونانی
ئازادیخوازان دەستپێدەکاتەوە .هێمن وەک سەدان الوی تێکۆشەری کورد
جارێکی دیکە خۆی دەشارێتەوە .پاشان هەر چۆنێک بێت دەچێتەوە نێو
ماڵومنداڵی خۆی .بەاڵم هەمیشە لەژێر چاودیریی پۆلیسدا دەبێت و
گەلێک جار ئەمسەرو ئەوسەری پێدەکەن .هەر لەو سااڵنەدا دوچاری
نائومێدیو رەشبینیی دەبێت و ماوەی چەند ساڵ پێوەی دەتلێتەوە .ئەوەش
وای لێدەکات کە هێز و توانای دەربڕین و شیعر نووسینی نەمێنێت و
ژیانێکی گۆشەگیرانە بۆخۆی هەڵبژێرێت.
سااڵنی  1968-1967بزووتنەوەی رزگاریخوازیی کورد لە رۆژهەاڵتی
کوردستان پێدەنێتە قۆناغێکی نوێو دەستەیەک الوی شۆڕشگێڕ خەباتی
سیاسیو چەکداریی پێکەوە گرێدەدەنو لەبەرامبەر لەشکری داگیرکەری
دەوڵەتی شادا دەست بە شەڕی پارتیزانی دەکەن .لە هەندێک لەو شەڕ
و پێکدادانانەدا چەند الوێکی ئازا و رووناکبیر شەهید دەبنو تەرمەکانیان
دەکەونە دەست ژاندارمەکانی رێژێمی شا و بەسەر جادەو شەقامەکاندا
رایاندەکێشنو بێحورمەتییان پێدەکەن .ئەم چەشنە دیمەنە جەرگبڕانە لە
چەند ناوچەو شوێنی کوردستان دوبارە دەبنەوەو لە سەرتاسەری
کوردستاندا رق و بێزاریی خەڵک دەگاتە ئەوپەڕی .
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هێمن وەک هەر مرۆڤێکی ئازادیخوازی کورد بەو هەوااڵنە خەمو پەژارە
دایدەگرێت .هاوکات کۆمەڵێک الوی هۆشیار خۆ لە هێمنو گەلێک
رووناکبیری دیکە نزیک دەکەنەوەو هێزو تین بە بەریاندا دەکەنەوەو بەرەو
تێکۆشان هانیاندەدەنەوە .هێمن زوو دێتەوە سەر خۆ و لە جاران شێلگیرتر
دەستبە تێکۆشان دەکاتەوە .سەرنجام ماڵومنداڵی خۆی جێدەهێڵێت و
روو لە چیاکانی کوردستان دەکات.
ماوەیەک لەگەڵ" هەژار" پێکەوە دەژین .پاشان بڕیاردەدات کە لەنێو
ریزەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا درێژە بە تێکۆشانی خۆی
بداتەوە .کادیر و ئەندامانی ئەو حزبە بە سنگفراوانییەوە پێشوازیی
لێدەکەن.
لە مانگی حوزەیرانی 1969دا کۆنفرانسی دووەمی حزبی دیموکراتی
کوردستانی ئێران لە گوندێکی نزیک قەاڵدزێ دەبەسترێت .هێمن یەکێک
لە بەشدارانی ئەو کۆنفرانسە دەبێت و لەگەڵ چەند کەسی تێکۆشەری
دیکەدا تێدەکۆشێت بۆ وەالنانی کێشە شەخسیو الوەکییەکانو
وەگەڕخستنەوەی حزبەکە.
هەر لەوێیشدا بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵدەبژێردرێت .پاش چەند
مانگ لە کارکردنو چاالکی ،دەست بە دەرکردنەوەی رۆژنامەی
"کوردستان" دەکەنەوەو لە کانوونی دووەمی 1970دا یەکەم ژمارەی
دەردەکەن .هەر لەو کاتەدا لە باشووری کوردستان-یش "یەکێتیی
نووسەرانی کورد" دادەمەزرێت .هێمن وەک شاعیر و نووسەرێکی خاوەن
هەڵوێست و کوردپەروەر بە ئەندام وەردەگیرێت و لە زۆربەی کۆڕ و
کۆبوونەوەو بۆنەکانی ئەو رێکخراوەدا هەڵدەسووڕێت و لە گۆڤار و
باڵوکراوەکانیشیدا شیعر و وتاری ئەدەبی باڵودەکاتەوە.
ڕۆژانی  1971/ 6 / 24 - 21لە شاری کۆیە کۆنفرانسی سێیەمی حزبی
دیموکراتی کوردستانی ئێران دەبەسترێت .لەو کۆنفرانسەدا هێمن بە
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندییو دەفتەری سیاسیی حیزبەکە
هەڵدەبژێردرێت .هاوکات کۆمیتەی راگەیاندنی حزب پێکدەهێنرێت کە
هێمن یەکێک لە ئەندامە چاالکەکانی دەبێت.
ساڵی  1973هێمن دەبێتە ئەندامی "کۆڕی زانیاریی کورد"و چەند کاری
بەنرخ ئەنجام دەدات کە یەکێکیان ساغکردنەوەی تێکستەکانی کتێبی
"تحفە مظفریه" دەبێت کە کاتی خۆی ئۆسکارمان کۆیکردبۆوە.
ڕۆژی  1973.09.22کۆنگرەی سێیەمی حزبی دیموکرات لە شاری بەغداد
دەبەسترێت .سەرەتا هێمن وەک بەتەمەنترین ئەندامی بەشدار لەو
کۆنگرەیەدا وتارێکی بەنرخ دەخوێنێتەوە .پاشتریش لە کاروبارەکانی
کۆنگرەکەدا چاالکانە بەشداریی دەکات .لە کۆتایی کۆنگرەکەیشدا بە
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵدەبژێردرێت.
کۆتایی ساڵی  1973دەست بە نووسینەوەی بیرەوەرییەکانی دەکات و
بەشێکی لێدەخاتە سەر کاغەز .لە 1974.01.24دا لە نووسینەوەی
بیرەوەرییەکانی دەبێتەوە .پاشان دکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملوو
شیعرەکانی دەخوێنێتەوەو لێکۆڵینەوەیەکی کورت و شایستە دەربارەی
ناوەرۆکی شیعرەکانی دەنووسێت .ئیتر هەموو ئەمانە پێکەوە لە هاوینی
ساڵی 1974دا لە کتێبێکدا بە ناوی "تاریک و روون" چاپدەکرێن و دەخرێنە
بەردەستی خوێنەرانی کورد .کتێبی تاریک و روون لەالیەن الوان و
رووناکبیرانەوە دەقۆزرێتەوەو وەک دیارییەکی بەنرخ دەیخوێننەوەو وتووێژی
لەسەر دەکەن .هاوکات چەند نووسەر و شاعیر بیروڕای خۆیان دەربارەی
دەنووسنو مشتومڕێکی گەرم دەخوڵقێنێت.
سەرەتای ساڵی  1978جوواڵنەوەی جەماوەریی دژ بە رێژیمی حەمەڕەزا
شا لەنێو شارە گەورەکانی ئێراندا دەستپێدەکات و زۆر بە خێرایی
سەرانسەری ئێران دەگرێتەوەو مەرگی ئەو رێژیمە دیکتاتۆرییە نزیک
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دەبێتەوە .هێمن وەک هەر تێکۆشەرێکی کوردی ئاوارە ،حەزی گەڕانەوە
بۆنێو کەسوکارو خێزانی خۆی دەکەوێتە سەری .هەر لەو دەمانەیشدا
حزبی دیموکرات دەستە دەستە ئەندامەکانی خۆی رەوانەی رۆژهەاڵتی
کوردستان دەکاتەوە .هەربۆیە هێمن-یش بڕیاری خۆی دەدات و لەگەڵ
هاوڕێیەکیدا بەڕێدەکەون.
ڕۆژی  1979.02.18لە ئۆردوگای بەستەسێنی نزیک قەاڵدزێ لە ماڵی
دۆستێک دەمێننەوە .بۆ شەوەکەی بەرەو سەردەشت دەکەونەڕێ .رۆژی
 1979.02.20دەگەنە سەردەشت و لەگەڵ پێشوازییەکی گەرمدا لە ماڵی
چەند دۆست و ناسیاو دەمێنێتەوە .هاوکات تەلەفۆن بۆ مەهاباد دەکەنو
هەواڵی گەڕانەوەی هێمن بە کەسوکاریو خەڵکی مەهاباد رادەگەیەنن.
ئەو هەواڵە خۆشە لەو دەمەدا زۆر بە خێرایی لەنێو خەڵکدا باڵودەبێتەوە.
دەستە دەستە الوانو رووناکبیرانو خەڵک خۆ سازدەدەن بۆ پێشوازیکردن لە
هێمن .دەمودەست سەاڵح-ی کوڕی لەگەڵ کۆمەڵێک خزمو دۆست بەرەو
سەردەشت دەکەونەڕێ.
سەرلەبەیانیی رۆژی  1979.02.21هێمن لەگەڵ خزمو کەسەکانیو
کۆمەڵێک لە خەڵکی سەردەشت بەرەو مەهاباد بەڕێدەکەوێت .کۆمەڵ
کۆمەڵ خەڵک بە ئوتومبێل دێن بەپیریەوەو دەیکەنە رۆژی شاییو ئاهەنگ.
دەمەوعەسری ئەو رۆژە کاتێک کەژاوەی ئوتومبێلەکان دەگەنە "تاقەدار"ی
نزیک مەهاباد ،تێکەڵ بە کۆڕی شیعرخوێندنەوەو شاییو هەڵپەڕکێ دەبنو
هەموو بە چاوی پڕ لە فرمێسکی شادییەوە پێشوازیی لە هێمن دەکەنو
بۆنێو مەهابادی دەبەنەوە.
چەند رۆژ کۆمەڵ کۆمەڵو دەستە دەستە خەڵک لە شارو شارۆچکەو
دێهاتەکانی کوردستانەوە بۆ سەردانی هێمن بەرەو مەهاباد دەچن و
بەردەوام ماڵی هێمن پڕ لە میوان و دۆستان دەبێت .ئیدی لەو ساتەوە
ماڵەکەی وەک بنکەیەکی ئەدەبیی لێدێت و دەبێتە جێی شیعرو باسی
ئەدەبیو شوێنی بەیەکگەیشتنی ئەدیبانو رووناکبیران.
ڕۆژی  1980.02.19لە شاری مەهاباد چوارەمین کۆنگرەی حزبی
دیموکراتی دەبەسترێت .هێمن لەو کۆنگرەیەدا بەشداریی دەکات .لە
کۆتایی کۆنگرەکەدا بە ئەندامی کۆمیتەی راگەیاندنی حزب
هەڵدەبژێردرێت ،زۆر نابات هێمن بڕیار دەدات کە خۆ لە کاری حزبایەتی
بدزێتەوەو لە بواری ئەدەبهو نووسیندا خزمەتی نەتەوەکەی بکات.
بەدرێژایی سااڵنی  1986-1879هێمن لە زۆربەی کۆڕو کۆبوونەوههو
بۆنەکاندا لە شارەکانی سنە ،کرماشان ،ورمێو مەهاباد...دا چاالکانە
بەشداریی دەکات و بە شیعرو وتاری جوان ئەو بۆنانە رازاوە دەکات.
سەرەتای ساڵی  1983لەگەڵ چەند شاعیرو نووسەردا وتووێژ دەکات و
پێیان دەڵێت با بە هەموومان هەوڵبدەین دەزگایەکی چاپەمەنی ساز
بکەینو گۆڤارو رۆژنامەو کتێبی کوردیی تیا چاپبکەین.
هەر بۆ ئەو مەبەستە لەگەڵ چەندین کاربەدەستی حکومەتی ئێراندا
قسەوباس دەکات و هەوڵدەدات کە رەزامەندیی ئەوان بەدەستبێنێت .ئەم
وتووێژو هەواڵنە درێژەدەکێشێنو حکومەتی ئێران بە بیانووی جۆراوجۆر
داواکەیان رەتدەکاتەوە .بەاڵم هێمنو هاوکارەکانی کۆڵنادەن تا سەرەنجام
بە ئیمکاناتێکی کەمەوە بنکەیەک بە ناوی "ناوەندی باڵوکردنەوەی
فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی -ئینتیشاراتی صالح الدینی ئەییووبی" لە
ورمێ دادەمەزرێنن و گۆڤارێک بە ناوی سروە دەردەکەن .هەتاکو هێمن
خۆی لە ژیاندا دەبێت ،چوار ژمارە لەو گۆڤارە دەردەکەن .پاشتریش
کەریمی قەیومیو چەند نووسەرو شاعیری دڵسۆز لەسەر دەرکردنی
سروە بەردەوام دەبن .ئینجا دەست بە چاپکردنی هەندێک کتێب دەکەنو
وردەوردە کارەکانیان گەشەپێدەدەنو بەنیاز دەبن زیاتریش گەورەو فراوانی
بکەن .بەاڵم لەگەرمەی کارکردنیاندا شەوی  18لەسەر  1986.04.19لە

1003

شاری ورمێ هێمن کۆچی دوایی دەکات .بەرەبەیانی رۆژی شەممە
 1986.04.19تەرمەکەی بەرەو مەهاباد بەڕێدەکرێت .پاشنیوەڕۆی هەمان
رۆژ لە مەراسیمێکی پڕشکۆداو لەنێو ئاپۆرەی جەماوەردا لە گۆڕستانی
بوداق سوڵتان بەخاک دەسپێردێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1705 :

هێمن صالح کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192233
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1706 :

هێمن عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060511470685490
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1707 :

هێمن فرید ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991768
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1708 :

هێمن فەرید
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051612414885323
یاریزانی پێشووی هەڵبژاردەی عێراق بۆماوەی  4ساڵی چاالکوانی
کۆمەڵگای مەدەنی یاساناس و راهێنەری نێودەوڵەتی لە گەشەپێدانی
مرۆیی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

💪وەرزشەوان

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1709 :

هێمن محەمەد رشید تەیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191793
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1710 :

هێمن میرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911271600322685
ساڵی  1982لەهەولێر لەدایکبووە ،لە 2003بەکالۆریۆسی لەزانستە سیاسییەکان
و لە  2008ماستەری لەهەمان بەش لەسەر تێزی پەیوەندییەکانی تورکیاو
یەکێتی ئەوروپا بەپلەی زۆرباشە بەدەستهێناوە ،توێژەر و چاودێرێکی بەردەوامی
دۆسێی تورکیایە .هاوکات سەرۆکی پەیمانگەی کوردستانە بۆ پرسە
سیاسییەکان .
هێمن میرانی ،ئێستا سەرۆکی پەیمانگەی کوردستان بۆ پرسە سیاسییەکان کە
رێکخراوی ناحکومی کوردستانی تایبەتمەندە لە بواری راپرسی (بۆ زانیاری زیاتر
سەیری وێب سایتەکەی بکەن) ، http://www.kipi2005.orgهەروەها مامۆستایە
لە بەشی زانستە سیاسییەکانی زانکۆی سەاڵحەددین .چاودێرێکی بەردەوامی
کاروباری تورکیا ،هەفتانە لە رۆژنامەی ئاسۆ گۆشەیەک بە ناوی مژار دەربارەی
پرسە و بابەتە سیاسییە هەستیارەکان دەنوسیی ،بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەو
گۆشەیە سەیری ئەم لینکە بکەن .دەتوانن بۆ پەیوەندی کردن بە هێمن میرانی،
الپەرەی میرانی بکەن لە فەیس بووک کە لە خوارەوە دانراوە
کلیک لەسەر لینکی
ِ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000117034346&ref=profile
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێمن میرانی) سەبارەت بە (هێمن
میرانی) لە9:17:07 2010-5-9 :
بەرێوەبەرێتی
لە
خۆی
لەکارکێشانەوەی
دەست
لە  2011.2.1ئارەزوومەندانە
ِ
پەیمانگەی کوردستان بۆ پرسە سیاسییەکان کێشایەوە ،ئێستا لە ئامادەکارییە بۆ
خوێندنی دکتۆرا  PHDلە زانکۆی بەنگۆر لە شانشینی یەکگرتوو لە چوارچێوەی
بەرنامەی تواناسای الوانی کوردستانHCDP.
لە رۆژی  18ی سێپتەمبەری  2011ەوە هێمن میرانی لە بەریتانیا ژیان بەسەر
دەبات ،مەبەستی بەجێ هێشتنی کوردستان بۆ تەواو کردنی برِوانامەی دکتۆرایە
لە بواری زانستە سیاسییەکان لە زانکۆی بانگەر لە شانشینی یەکگرتووUK.
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پاش تەواوکردنی کۆرسی ئینگلیزی لە زانکۆی بانگەر لە وێڵز کە پێش مەرجی
دەست پێکردنی دکتۆراکەی بوو ،ئێستا هێمن میرانی لە شاری لێستەر
Leicesterلە ئینگلتەرا لە گەڵ خانەوادەکەی کە پێک هاتووە لە هاوسەرەکەی
سەیران خالد و دوو منداڵەکەی هەستی و هێالن ژیان بەسەر دەبات .لە زانکۆی
حوکمرانی...
لێستەر دەستی کردووە بە پرۆژەی دکتۆراکەی لە بواری سیاسەت و
ِ
ئەمە ئەدرێسی ئێستای هێمن میرانی یە
LE2 1QG ،Leicester ،41 Evington Road ،Flat 2
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هیمن میرانی) سەبارەت بە
(هێمن میرانی) لە17:14:54 2011-4-15 :
هێمن میرانی ئێستا توێژەرە لە زانکۆی لێستەری ئنگلیزی و دکتۆرا نامەکەی
دەربارەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عێراق
دەنووسێ .لە مانگی سێپتەمبەری  2013وەکو پرۆژەیەکی کەسی و بۆ بەشداری
کردنی لە بەرزکردنەوەی هۆشیاری دژە گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان هێمن
میرانی پرۆژەیەکی بە ناوی (پرۆژەی هۆشیاری دژە گەندەڵی Anti Corruption
)Awareness Projectراگەیاند ،ئەم پرۆژەیە لە ئێستادا تەنیا هەوڵێکی ئۆنالینە و
خۆی لە پەیجێکی فەیس بووک دەبینێتەوە کە ئەمەی خوارەوەیە:
https://www.facebook.com/pages/Anti-Corruption-awareness-projectپڕۆژەی-هۆشیاری-دژە-گەندەڵی?382781315181934/
ref=hl
ئومێدی هێمن میرانی ئەوەیە کە لە ئایندە و دوای گەڕانەوە بۆ کوردستان لە رێی
ئەم پرۆژەوە مەودای دژە گەندەڵی لە نێو خەڵک فراوان بکا و بەشدار بێ لە
هەوڵەکانی پاککردنەوەی کوردستان لە گەندەڵی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێمن میرانی) سەبارەت بە
(هێمن میرانی) لە12:07:15 2012-10-22 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێمن میرانی) سەبارەت بە
(هێمن میرانی) لە12:35:59 2013-11-20 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1711 :

هێمن هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011621560932808
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ئەندامی سەرکردایەتیی پارتیی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1712 :

هێنری کیسنجەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031430492301
لە سەردەمی شۆڕشی ئەیلوول وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بوو ،یەکێک
بوو لەوانەی کە چارەنووسی شۆڕشەکەی دیاریکرد و ئاگاداری بەستنی
پەیمانی جەزائیریش بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1713 :

هێڤار ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060712040976618
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1714 :

هێڤی ئیبراهیم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012915464286530
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1715 :

هێڤی هەیاڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031315532670406
ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لە فراکسیۆنی گۆڕان و جێگری
سەرۆکی دەستپاکی و بڕیاردەری لیژنەی شارەوانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1716 :
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هەدار رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030310340168898
فەرمانداری یەپەژەی شەنگال و هاوکات یەکێکە لە دامەزرێنەرانی یەپەژەـ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە1717 :

هەدیە گوزێل
http://www.kurdipedia.org/?q=201009101539269470
من ناوم هەدیە گوزێل تەمەن  32ساڵ و خەڵکی باکوری کوردستانم و
ماڵی باوکم لە قۆنیا ی واڵتی تورکیا ژیاون .لە والتی سوێد لەدایک بومە
باوکم بۆ پڕۆگرامی ئابوری لەساڵی  1964هاتە والتی سوێد ،خێزاندارم و
دو زارۆکم هەیە ئێستاش خۆم بۆ پەڕڵەمانی سوێد لەسەر ئاستی
پارێزگای ستۆکهۆلم هەڵبژاردوە کەلەلیستی 8مم.
15سالە لەناو پارتی چەپ کاردەکەم ،زانیاری سیاسیم لە زانکۆی
ستۆکهۆلم خوێندوە و وەزانکۆی یاسایم لە فەرەنسا تەواو کردیەوە  6زمان
دەزانم (کوردی ،تورکی ئەلمانی ،سوێدی ،فەرەنسی ،ئینگلیزی...
لەسالی  2002بومە سکرتێری چاپەمەنی (راگەیاندن) الرش ئۆهلێ
سەرۆکی پارتی چەپ ،بەاڵم لەساڵی  1995لەناو رێکخستنەکانی پارتی
چەپ و خوێندکارانیان کارم کردوە ،هاوکات راوێژکاری سەرۆکی پارتی
چەپم بۆ یەکێتی ئەوڕپا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردۆساید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1718 :
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هەردی حەمە ئەمین فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791750
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1719 :

هەرمان محەمەد سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052119493113
سکرتێری یەکێتیی قوتابیانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1720 :

هەرمن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081013580860642
چاالکوانی بواری ئافرەتان.
ماوەی  15ساڵە لەواڵتی بەلجیکا دەژیت.
ئەندامی دوو رێکخروای نێودەوڵەتیە .ژیانی هاوسەری پێک هێناوەو
خاونی کچێکو کوڕێکە .بێ جگە لەزمانی دایک بەچواری زمانی دیکە
قسەدەکات فەرەنسی و هۆڵەندی و ئینگلیزی و عەرەبی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (توانا تەها) سەبارەت بە (هەرمن ئەحمەد) بۆ
کوردیپێدیا لە 2011-11-04
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1721 :

هەریاد جەمیل (هەریادی شەهید جەمیل رەنجبەر)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791481
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1722 :

هەریر رەسوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091409020361221
چاالکوانی کۆمەڵی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە1723 :

هەرێم حەسەن قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275734
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1724 :

هەرێم کەریم 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082911363560794
هەرێم کەرێم لە سلێمانی لەدایک بووە ،ئێستا نیشتەجێی واڵتی
بەریتانیایە .نوسەر و رۆژنامە نوسەو هاودامەزرێنەر و سەرنوسەری پێگەی
کوردستان تریبیونە کە بەزمانی ئینگڵیزی لەبەریتانیا دەردەچێت .هاوکات
مامۆستای زانکۆیە لەکۆلێژی راگەیاندنی زانکۆی ساوسامتون لەبەریتانیا و
توێژینەوەی دکتۆراکەی لەدیموکراسیدایە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەرێم کەریم)
سەبارەت بە (هەرێم کەریم  )2لە10:53:05 2013-4-22 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1725 :

هەرێم کەمال ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081210223314602
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ساڵی ( )1966لەدایکبووه .دبلۆمی لە زانیاری سوپادا بەدەستهێناوە و
ئێستا خوێندکاری کۆلێژی یاسایە و چەندین پۆستی سەربازی وەرگرتووە،
ساڵی ( )1985پەیوەندی بە یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە کردووه،
پاشان ساڵی ( )2003جێگری لێپرسراوی مەڵبەندی موسڵ بووە و ساڵی
( )2005لێپرسراوی مەڵبەندی ()18ی خەباتی یەکێتی نیشتمانی
کوردستان بووە .دواتر لە  2007/8/29دا پۆستی بەرپرسی مەڵبەندی
()7ی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی وەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1726 :

هەژار عوسمان مەعروف عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791751
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1727 :

هەژار موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716463997
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ناوی عەبدولڕەحمانی شەرفکەندییە و لە  1921-04-15لەدایکبووە
لەشاری مەهاباد خوێندوویەتی و هەڵسوڕاوێکی چاالکی کۆماری
دیموکراتی مەهاباد بەسەرۆکایەتی پێشەوا قازی محەمەد
لە 1946.01.22بووه ،پاش رووخانی کۆمار لە ساڵی 1947دا چووەتە
سلێمانی و پاشان لەشاری بەغدا نیشتەجێ بووەو بۆ پایزی  1948بۆ
چارەسەر کردنی نەخۆشی کەتووشی سیل بوو ،دەچێتە لوبنان -11-23
 1948تا  1950-11-13و ساڵی  1950گەڕاوەتەوە بەغدا ،لە هاوینی 1956
تا  1958لە کوردستانی ژێردەستی سووریادا دەمێنێتەوە .لە مارتی
1963دا چووەتە ریزی شۆڕش و نزیکی بارزانی بووە .هاوینی 1964
گەڕایەوە بەغدا .ساڵی  1966دیسانەوە دەچێتەوە پاڵ شۆڕش.
کاتێکیش کەڕێککەوتتنامەی 11ی ئاداری  1970لەنێوانی سەرکردایەتی
شۆڕشی کورد و میری ئێراق مۆرکرا ،ناردرا بەغدا بۆ رێکخستنی کاروباری
یەکێتی نووسەرانی کورد کەتازە لە 1970.02.10دا دامەزرا بوو،
لەکۆنگرەیەکەی ئەو یەکێتییە بەسەرۆکی دەستەی بەڕێوبەر هەڵبژێردرا و
لەهەمان کاتیشدا کرا بەئەندام لەکۆڕی زانیاری کورد و توانی لەساڵی
1972دا پەرتووکی شەرفنامەی شەرفخانی بتلیسی لەفارسییەوە بکاتە
کوردی و لەچاپخانەیەکی شاری نەجەف لەسەر ئەرکی کۆڕی زانیاری
کورد چاپی بکات.
جگە لەم پەرتووکە ئەمانە هەندێک لە بەرهەمەکانێتی:
1دیوانی هەژار بۆ کوردستان1965 -2بەیتی سەرەمەڕ  -لەساڵی  1957لەشام چاپیکردووه3هۆزی لەبیرکراوی گاوان  -لەعەرەبییەوە کردوویەتیە کوردی ولەنووسینی دوکتۆر مستەفا جەواده
4دیوانی شێخ ئەحمەدی جزیری ،دەق و مانا لێکدانەوه5فەرەنگی هەمبانەبۆرینە"کوردی  -کوردی  -فارسی" لەساڵی 1995چاپکراوه
6پەرتووکی چێشتی مجێوەر  -ئەمەیان یادداشتەکانی خۆیەتی7وەرگێڕانی قورئان بۆ سەر زمانی کوردی8وەرگێڕانی قانون در طب لە عەرەبییەوە بۆ فارسی9کۆشکی بلوورین.وەرگێڕانی دیکەی مامۆستا هەژار وەرگێڕانی آثارالبالد و اخبارالعباد زکریا
قزوینی لە عربی بۆ فارسی ،تاریخ سلێمانیه ،ئاڵە کۆک(،برگ سبز) ،مەم
و زین لە کرمانجییەوە بۆ سورانی ،شەرەفنامەی شەرەفخانی بەدلیسی
لە فارسی بە کوردی ،چوارینەکانی خەیام (وەرگێڕانی چوارینەکانی
عومەر خەیام) ،مێژووی ئەردەاڵن (تاریخ خاندان اردالن) ،یەک لە پەنای
خاڵ و سیفری بێ برانەوە دایه ،باوه،کێ خراوه؟.
لە 21ی مانگی شوباتی ساڵی 1991دا لەتەمەنی هەفتا ساڵیدا کۆچی
کردووە و لە شاری مەهاباد نێژراوە.
سەرچاوە :چێشتی مجەور  -هەژار 1997 -
هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری  -شێرکۆ هەژار 2008 -
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا سەبارەت وەرگێڕانەکانی هەژار موکریانی
لەالیەن (حامید دروودی) لە20:50:22 2010-2-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1728 :

هەژار کامەال
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124162919477
ساڵی  1966لەهەولێر لەدایکبووە .لەساڵی  1990کۆلیژی یاسای
لەزانکۆی موسڵ تەواوکردووە .لە1987ەوە پەیوەندیی کردووە بە
پاسۆکەوە .پاش راپەڕین ماوەیەک بووەتە لێپرسراوی مەڵبەندی هەولێری
پاسۆک .کەسێکی نەتەوەییە و نووسین و وەرگێڕانی هەیە .ئێستا
لەنەمسا دادەنیشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1729 :

هەژیر عەبدوڵاڵپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111923223610795
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چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1730 :

هەمزە رەسوڵ مام ئەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591921
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1731 :

هەمین مستەفا محەمەدئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141104094800117074
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لەدایک بووی شاری کۆیە لەبنەماڵەیەکی ئاینپەروەری نیشتیمانپەروەر
بنەچەیان دەگەرێتەوە سەر فەقێ ئەحمەدی دارەشمانە٬
خێزانی مامۆستای کۆچکردوو (فخری سامی بۆتانی) دایکی نووسەر و
سیاسەتمەدار (کاکەمەم بۆتانی) و شەهیدی نەمر (سلێمان فخری)
خوشکی شەهیدی سەرکردە (عومەر دەبابە)و سەربازی ونی بزوتنەوەی
رزگاری خوازی گەلەکەمان (تایەر مستەفا) لە تەمەنی ( )24ساڵی
مامۆستا فخری مێردی کۆچی دوایی دەکات و بەبێوەژنی دەگەڕێتەوە الی
تایەری کاکی و ژیانی خۆی تەرخان دەکات بۆ پەروەردکردنی کورەکانی و
بەنهینیش شان بەشانی عومەری برای کاری رێکخراوەیی دەکات کاری
باڵوکرنەوەی باڵوکراوە نهینیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانی
پێدەسپێردرێ٬
همینە خان کە بە (یایە) بانگدەکرا لەخۆبردووانە ئەو کارەی پێ
بسپێردرایە بەسەرکەوتوویی ئەنجامی دەدا٬
مەخابن دوایی شەهیدکردنی (سلیمان)ی کوری پاش ماوەیەکی کەم لە
 3/11/1994کۆچی دوایی دەکات و لەشاری هەولێر بەخاک دەسپێردرێ٬
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (Balla kakamam
)botaniسەبارەت بە (هەمین مستەفا محەمەدئەمین) لە2014-11-3 :
18:59:28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1732 :

هەمەوەند ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918385222099
چاالک لە بواری ژینگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1733 :

هەنا عوسمان نائیف ئەلنەعیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211225043587
دەرچووی کۆلیژی ئەندازەی مەدەنییە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1734 :

هەنار ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275740
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1735 :

هەنار هەریری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122814402463560
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چاالکی م .ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1736 :

هەورامان عەلی تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060520483260211
لەدایک بووی ساڵی  1970لە شارۆچکەی بیارە ،خوێندنم تادواناوەندی
خوێندووە بەهۆیی رووکردنە دەرەوە ژیانی پێشمەرگایەتی نەم توانی
درێژە بەپرۆسەی خوێندن بدەم ،بەاڵم سیاسەت و کارکردنم لە رێکخراوە
جەماوەریەکاندا بوونە خوێندنگایەک بۆم و لەدوای راپەڕینەوە وەک
کادرێکی پارتی و دەرچویی پەیمانگای کادران خولی نۆ و دواتر بەرپرسی
لقی سێمانی یەکیەتی الوانی دیموکراتی کورد و ئەندامی مەکتەب
ناوەندی الوان تا ساڵی  1995و دواتر رووم لە هەندەران کرد ..
تائێستا خاوەنی سێ کتێبی چاپ کراوم یەکێک بەناوی هەڵەبجە و ئەوی
دی بەناوی سەفەرێک بۆ هەندەران و پرس و چەمکەکانی سەردەم،
کتێبێکی دیم ئامادەیە بۆ چاپ و بەم زوانە دەکەوێتە بەردەستی
خوێنەران ..بێ لەوەی وەک ئەندامێکی دەستەی دامەزرێنەری گۆڤاری
هەاڵڵە  ،داوتر ئەندامی دەستەی نوسەرانی هەورامان و دەستەی
نوسەرانی گۆڤاری ئەلکترۆنی هەورامان مانگی جارێک باڵودەکرایەوەو 24
ژمارەی لێ باڵوکرایەوە ،ماوەیەک ئەندامی دەستەی نوسەرانی گۆڤاری
نەهات و گۆڤاری ئێوە ..
لە زۆربەی گۆڤارو رۆژنامەکاندا بابەت و لێکۆڵینەوەم باڵوبونەتەوە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هەورامان عەلی تۆفیق) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-05-28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1737 :

هەڤال عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692177
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1738 :

هەڤاڵ خدر سەعید  -هەڤاڵ کوێستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181013223498
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1956 /رانیە
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە کشتوکاڵ
پسپۆڕی /نووسەرو سیاسەتمەدار
کاری ئێستا /هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی گۆڕان
باڵوکراوەو نووسین /کتێبی "ئافرەت و ژانی لە دایک بوونێکی نوێ_"1979
هەروەها چەندین نامیلکەی ئەدەبیو سیاسیو نووسیوە سەرەإی کمەڵە
هۆنراوەیەک
ً
چاالکی /لە ساڵی  1976ەوە ئەندامی کۆمەلَەیە و لە ساڵی  1979وە
تا راپەڕین پێشمەرگە بووە ،ئەندامی ناوەندی رۆشنبیری کۆمەڵە و
دواتریش ئەندامی دەزگای ناوەندی راگەیاندنی یەکێتی بووەو یەکێکە لە
دامەزرێنەرانی یەکێتی نووسەرانی کوردستان بووە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان

1021

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1739 :

هەڤاڵ خەجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032309123121513
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1740 :

هەڤاڵ رباد خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691926
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1741 :
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هەڤاڵ رووناهی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001311031463347
کچە گەریالیەکی تەمەن  37ساڵی PKKیەو خەڵکی سەرحەردی باکووری کوردستانە ،ئەو کە
کۆلێژی فەلسەفەی لەئەنقەرە تەواو کردووە ،یەکێکە لەکەسایەتییە دیارەکانی رێکخستنەکانی
PKKو ئەندامی بەڕێوەبەرایەتی بزاڤی ژن و ئەندامی بەڕێوەبەرایەتی کۆما جڤاکێن کوردستان
)(KCKیە.
سەرچاوە :زمناکۆ ئیسماعیل  -ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1742 :

هەڤاڵ نەژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271527471457
لە زمانی خۆیەوە:
هەڤاڵ نەژاد عەباس  1989-2-14لە باوکێکی باشووری و دایکێکیرۆژهەاڵتی لەدایک بووم.
دەرچووی کۆلیژی یاسام (قانون).لەتەمەنی  13ساڵی دەستم بەنووسین کردووە ،لە چەندین رۆژنامە وگۆڤار و ماڵپەر وەک سەرنووسەر و دەستەی نووسەران و رۆژنامەوان کارم
کردووه.
چەند ساڵێکە لە بواری رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی کار دەکەم.دەستەی دامەزرێنەر ودەستەی بەڕێوەبەری (ناوەندی ئایندە بۆ
پرسەکانی گەنج) بووم ،رێکخەری راگەیاندن و پەیوەندیەکانی ئەو
رێکخراوە بووم و ،سەرنووسەری ماڵپەڕی ئایندە بووم.
لەو ماوەیەی کە لە رێکخراوی ئایندە کارم کردووە ،پشکم لە چەند
دەستکەوتێکی باش هەبووە بۆ الوانی کوردستان ،کە لەگەڵ هاوڕێکانمدا
کارمان لەسەر کردوون ،گرنگترینیان:
1هەڵمەتی  25ساڵ ،کە توانیمان یاسایەکی پەرلەمان بگۆڕین لەبەرژەوەندی گەنجان و ،لە پێناو بەشداری زیاتری گەنجان لە سیاسەتدا.
پێشتر لە تەمەنی  30ساڵی رێگە دەدرا گەنجان خۆیان بپاڵێون بۆ
ئەندامێتی پەرلەمان ،بەهۆی پرۆژەکەی ئێمەوە کەم کرایەوە بۆ  25ساڵ و
ئێستا ژمارەیەک گەنج ،بەهۆی ئەو یاسایەوە پەرلەمانتارن.
2پرۆژەی سندوقی کۆمەکی گەنجان ،کە قەرز بدرێتە گەنجانی بێکار وخاوەن بیرۆکەی کارکردن ،ئەویش لە الیەن پەرلەمانی کوردستانەوە
پەسەند کراو ،ئیستا بڕی  25ملیۆن دیناری عێراقی دەدرێتە گەنجان
بەقەرز ،بۆ جێ بەجێکردنی پرۆژەکانیان.
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لە ماوەی کارکردنم لە بواری رێکخراوە مەدەنییەکان ،بەشداری چەندینخول و سەتان وۆرکشۆپ بووم و چەند بڕوانامەیەکم لەو بوارەدا وەرگرتووه.
ئەندامی چەندین لیژنە بووم ،کە لەسەر ئاستی رێکخراوەکانی
کوردستان پێکهێنراون ،بۆ پرسە جۆراوجۆرەکان.
لە ئێستادا پارێزەری یاساییم و ئەندامی رێکخراوی چاودێریکوردۆسایدم .بەگوێرەی تواناش کاری خۆبەخشی ئەنجام دەدەم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی الوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1743 :

هەاڵڵە رافیع
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102811201110532
بەرپرسی سەنتەری نینا بۆ پاراستنی ژنان لە
سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە1744 :

هەڵوێست کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062522164773334
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1745 :

هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002262207403745
لەدایکبووی ساڵی  1956ـە.
تاکو پۆلی چوارەمی کۆلیژی پزیشکی لە بەغدا خوێندوە و لەبەر کاریسیاسی تەواوی نەکردوە.
کۆتایی ساڵی  1986وةک پەنابەر چۆتە واڵتی دانیمارک.ساڵی  1986بە هاوکاریی کۆمەڵێک نووسەر و چاالکوان گۆڤاری“یەکگرتن”ی دامەزراندوەو بۆتە سەرنووسەری گۆڤارەکە کە هەتاکو
ساڵی  1995شانزە ژمارەی لێ باڵوبۆتەوە.
ساڵی  1995ئەنجامی یەکخستنی کارەکانی هەردوو گۆڤاری “ئازادی”و “یەکگرتن” لە پڕۆژەی ڕەهەنددا بۆتە ئەندامی دەستەی نووسەرانی
گۆڤاری “ڕەهەند”.
ساڵی  2002پاش ئاوارەبوونی زیاتر لە  16سااڵ گەڕاوەتەوە کوردستان ولە دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم دەست بەکاربووە و لەو کاتەوە چەند
پۆستێکی وەرگرتووە (بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری ئایندە و دواتر
بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری سەردەم).
لە کۆتایی ساڵی  2006ەوە سەرنووسەری گۆڤاری “منداڵیسەردەم”ـە.
خاوەنی زیاتر لە  20کتێبی وەرگێڕراو و نووسراوە لە بوارەکانیدیموکراسی ،کۆمەڵگەی مەدەنی ،زانستی سیاسی ،جیۆپۆڵەتیک،
مندااڵ…هتد.
ئیمەیڵ: : halkawt.abdulla@sardem.org
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1746 :

هەڵۆ ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200811051031451
هەڵۆ ئیبراهیم ئەحمەد ساڵی  1951لەدایک بووە .لەساڵی
1961ەوەلەگەڵ باوکیدا تێکەڵی بزوتنەوەی رزگاری خوازی گەلی کورد
بووە .لەسەرەتای دامەزراندنی کۆمەڵەوە ،پەیوەندی
بەرێکخستنەکانیەوەکردووە .لە 1976چووەتەئەوروپا دکتۆرای
وەرگرتووەلەکۆمپیوتەردا لەپەیمانگای تەکنیکی مەلیکی لەستۆکهۆڵم.
لەساڵی 1991دا گەڕاوەتەوەکوردستانو دەزگای شێڵتەری دامەزراندووە.
لەساڵی 2003دا رێکخراوی سۆڵیدارێتی خوێندکارانی دامەزراندو ئێستا
سەرۆکی بۆردی رێکخراوەکەیە .نزیکەی دوو ساڵ لەمەوبەر ئاراستەی
یەکبوونی لەناو یەکێتیدا دروست کرد .سەرەتای تشرینی یەکەم تاڵەبانی
ئاراستەی یەکبوونی هەڵوەشاندنەوەو هاوڕێکانی گەڕانەوەناو یەکێتی و
ئەمیش لەیەکێتی دەرکرا ،لەرۆژی 2008/11/4ەوەبڕیاری دروستکردنی
حیزبی (پێشکەوتن)دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1747 :

هەڵۆ ئەحمەد کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082150391607
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لەدایکبووی  1955شاری سێمانییە ،لەساڵی  1972پێشمەرگەیە،
ئامادەیی لەکوردستان خوێندووە و پەیمانگای بازرگانی نێودەوڵەتی
لەئەوروپا خوێندووە .لەساڵی 2006وە لێپرسراوی لقی  11پارتییە لەرانیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1748 :

هەڵۆ بەرزنجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907090859051814
لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1961وەک لە ناسنامەکەمدا هاتووە لەشاری سلێمانی لەدایک
بووم و خوێندنی سەرەتایی و ئامادەییی پیشەسازیم هەر لەسلێمانی
تەواو کردووە .زیاتر لە  31ساڵە لە ریزەکانی پاسۆکدا لەتەک کۆمەڵێک برا
و هاوبیری هێژادا کار دەکەم .لە کۆتایی ساڵی 1985وە لە واڵتی
ئەڵمانیا وەک ئاوارەیەک ژیان دەگوزەرێنم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1749 :

هەڵۆ پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081610065760686
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ئەندامی سەرکردایەتی و ئەندامی ئەنجومەنی باالی مەکتەبی
رێکخستنی ی.ن.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1750 :

هەڵۆ حەسەن سەعید مەرگەیی  -هەڵۆ مەرگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241331461891
_لە دایک بووی 1982-3-23
لە گوندی مەرگە سەر بە ناحیەیی بنگردی -قەزای دووکاندەرچووی پەیمانگایی مامۆستایان -بەشی زانستلە 1999-11-24یەکەم کاریی رۆژنامەوانی لە باڵوکراوەی(چرا)بالوکردۆتەوە
لە 2001-1-3وە لە هەفتەنامەی (میدیا)کاری کردە وة تا ئیستالە رۆژنامەکانی (هاوواڵتی،ئاوینە ،رۆژنامەی رۆژنامە،شارستانی،رووماڵ،بەدرخان) ،گۆڤارەکانی(سڤــیل ،لڤــین ،رینوین ،رێ) وتار و دیمانە
و ریپۆرتاژی بالوکردۆتەوە
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هەڵۆ مەرگەیی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-02-14
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1751 :

هەڵۆ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011043010180457176
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1752 :

واحد حمد رەسوڵ (عبدالواحد رواندوزی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071391543
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1753 :

واحید ئەحمەد قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792183
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1754 :

والی مەعروف محەمەد شارەزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091980
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1755 :

وداد خورشید ئەرسەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615203447
ساڵی  1947لەشاری هەولێر لەدایکبووە .دبلومی هونەریی لەپیشەسازی هەیە و لەسەر لیستی
تورکمانەکانە و سەرۆکی ئوجاغی برایەتی تورکمانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1756 :

وریا ئەمین رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090322181360935
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رۆژی  2011/9/1کەسایەتی دیار و تێکۆشەری کوردایەتی لەشاری
ڤیەننای نەمسا بۆ دواجار ماڵئاوایی لەکەس و کار و دۆستان و
لەکوردستانەکەی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1757 :

وریا خمو دەروێش ئاکرێیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092015
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئاکرێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1758 :

وریا سەعاتچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111821384077980
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رۆژی  2014-11-17لە ڤیەننا کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1759 :

وریا فەرەج محەمەد حەسەن  -وریا حاجی فەرەجی زەڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212151103651
-1958هەڵەبجەی شەهید لە دایکبووە
دەرچووی پەیمانگەی تەکنیکی هەولێرە.شارەزایی لەڕێگەوبان و خانووبەرەدا هەیە.سەرپەرشتیاری هونەری رێگاوبان لەپارێزگای (ئەنبار) .1983سەرپەرشتیاری هونەری رێگاوبانی هەڵەبجە.1984 ،سەرپەرشتیاری هونەری رێگەوبان لەپارێزگای بەسرە .1985رۆڵی روپێوی (بووە) لە فڕۆکەخانەی (بامەڕنێ) لەساڵی .1990ساڵی  2004-1997لەکۆمپانیای  Romienبواری بیناسازیدا کاری کردووەوبەشداری خولێکی تایبەتی کردووە لەبواری بیناسازیدا لەسەری ئەرکی
هەمان کومپانیا وەک temar man
وەک تێکۆشەرێک رۆڵی دڵسۆزانەی خۆی گێڕاوە لەراپەڕاندنی ئەرکەنیشتمانی و نەتەوەییەکاندا لەراپەڕینی .1991
سەرەتا وەک فەرماندەی تیپ لەشوێنی شەهید مەحمودی حاجی
فەرەج کەفەرماندەی تیپی ()25ی خاڵخاالن بووە.
پلەکانی پێشمەرگایەتی بڕیوە تاوەکو جێگری هێزی پێنجوێن.
ئەندامی کۆنگرەی یەکی (ی.ن.ک) بووە.
لەدروستبوونی یەکەم هەیئەی حکومەتی هەرێمدا وەک نەقیب
لەئاسایشی سلێمانی کاریکردووە بۆماوەیەک بەرپرسی هۆبەی ئابووری
بووە.
بەشداری خولی یەکەمی ئەفسەران و ئاسایشی کردووە (خولی
شەهید جەمال عەلی باپیر).
وەک نوێنەری هەڤاڵ مام جەالل لەمەڵبەندی 28ی هەڵەبجەی شەهید
کاری کردووە.
ناوبراو خاوەن زیاتر لە  60شەهیدن لەبنەماڵەکەیان.
زمانی عەرەبی بەباشی دەزانی ،هەروەها هۆڵەندی و ئینگلیزی
قسەپێدەکات.
خێزاندارە.
کادری بواری کۆمەالیەتییە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
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سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1760 :

وریا محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003102320173883
جێگری کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1761 :

ونس فارس رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991972
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1762 :

واڵت نەهری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402221523120764
كاندیدای ژمارە  144لەسەر لیستی پارتی سۆسیال دیموكراتی فیلنەندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1763 :

ویداد ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112310021378020
سەرۆکی دەزگای مافی مرۆڤی (دیفێند ئەنتەرناشناڵ)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئاکرێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1764 :

ویسام ئەحمەد حەمید خانەقینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221200821909
جێگری سەرۆکی حزبی گردبونەوەی تورکمانیی بێالیەنە ،لەدایک بووی شاری خانەقین ساڵی
( )1977دەرچووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی بەغدایە بەشی تەشکیلی ،ئەندامی
سەرکردایەتی پێشووی بەرەی تورکمانی بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1034

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

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1765 :

وەجدی حاتەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060717120765072
سەرۆکی ئەنستتیوتی رۆشنبیری و هونەریی ئەحمەدی خانی لە ورمێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ورمێ
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1766 :

وەحید عومەر ئیبۆ سلێڤانەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051810131076353
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1767 :

وەردە حمەساڵح قادر شارەزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991970
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1768 :

وەزیرە شێخ جەالل شێخ سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211708043642
خوشکی شەهید ئارام (شاسوار جەالل).
بڕوانامە :دبلۆمی کارگێڕی.
دواپلەی پیشە :راوێژکار لەوەزارەتی گەشتوگوزارو لەساڵی 2000دا
بەهەمان پلە خانەنشینکراوە.
لە 2002/2/22دا بەشداریکردووە لەکۆنگرەی نێودەوڵەتی لەپاریس
بەمەبەستی وەستاندنەوە دژ بەتوندوتیژییەکانی سەر ژنانی هەرچوار
پارچەکەی کوردستان.
بە بەردەوامی بۆ ناوچەکانی ئەنفال بەتایبەتی بۆ ژنان و منداالنی ئەنفال
کاریکردووە و لەساڵی 2004دا رێکخراوی ژیانی نوێ بۆ ژنانی ئەنفالی
دامەزراندووە.
ئەندامی کەمپینی بەجیهانیکردنی جینۆسایدی گەلی کوردوئەندامی
دەستەی داڕشتنی پرۆژە یاسای قەرەبووی کەسوکاری جینۆسایدە.
خاوەن ئیمتیازی رۆژنامەی بەرگری بووە لەساڵی  1995تا ساڵی 2007و
چەندین بابەتی ئابووریی و سیاسی و کۆمەالیەتی بەگشتی و سەبارەت
بەبزووتنەوەی ژنان بەتایبەتی تیادا بالوکردۆتەوە.
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری پێکهێنانی رێکخراوی داکۆکی
لەمافەکانی کەسوکاری شەهیدانی کوردستانە.
لەساڵەکانی  1959-1958پەیوەندیکردووە بە یەکێتی قوتابیانی
کوردستانەوە.
لەڕێگەی یەکێتی قوتابیانەوە کاری سیاسی ئەنجامداوە بەتایبەتی دوای
هەڵگیرساندنی شۆڕشی ئەیلولی ساڵی .1961
لەسەرەتای پێکهێنانی کۆمەڵەی مارکسی -لینینی لەڕێی
شەهید(ئارام)ەوە بەشداری ئەڵقە رۆشنبیرییەکانی کردووە تا مانگی
تشرینی یەکەم ساڵی ( )1976پەیوەندی تاکی لەگەڵیدا هەر بەردەوام
بووە.
لە ()1977ەوە لەڕێی پەیوەندی تاکەکەسییەوە ئەرکەکانی لەکۆمەڵەدا
ئەنجامداوە تا ساڵی ().1980
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لەساڵی ( )1980پەیوەندیکردووە بە پۆلی شەهید لەیالوە.
لەسەرەتای ساڵی ()1982دا بەهۆی زۆری ئەندامانی ئەو پۆلەو
چاالکییەکانی بووە کەرت و لەهەمانکاتدا من بووەتە بەرپرسی کەرتی
شەهید لەیال.
لە  1982/8/12ئەندامانی کۆنفرانسی دووەمی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستان بووە.
لەساڵی ( )1983بەدواوە چووەتە ریزەکانی رێکخستنی تێکەالو ،واتە
شانە تێکەڵەکانی ژنان و پیاوان ،بەردەوام بووە لەکاری سیاسی.
بەشداری راستەوخۆی کردووە لە راپەڕینی بەهاری ساڵی ()1991و
بەردەوام بووە لەکارە سیاسییە جیاجیاکاندا.
لەساڵی 1994دا کۆمیتەی داکۆکی لەدەستکەوتەکانی جەماوەریان
پێکهێنا ،بەمەبەستی راگرتنی شەڕی ناوخۆ کە لەکۆتایی ساڵی
()1994وە دەستیپێکرد.
لەمانگی تشرینی یەکەمی ()2003دا کۆنگرەی ژنان و بەشداری
سیاسیی لەسلێمانی سازدا بە بەشداری کۆمەڵێک ژنانی چاالک و
سەنتەری رووناکبیری و راگەیاندنی ژنانی کوردستان ،بەتوێژینەوەیەک
سەبارەت بەچۆنیەتی بەشداری ژنان لەداڕشتنی دەستووریی عیراقی و
کوردستاندا وەک بابەتێکی سیاسی بەشداریکردووە.
لەمانگی حوزەیرانی ساڵی ()2004دا بەشداری کۆنگرەی پرۆژەنامەی
داخوازییەکانی ژنانی کوردستانی کردووە لەشاری لەندەن و بەپێی
بەرنامەیەکی داڕێژراو دەنگی ژنانی ئەنفال و کیمیابارانی کوردستانی
گەیاندۆتە بەشێک لەرێکخراوەکانی ئەو والتە.
لەمانگی نیسانی ساڵی ()2005دا ئەندامی کۆنگرەی پەیمانگەی
رۆشنبیری عیراقی بووە لەشاری (عەمان) کە تایبەت بوو بەمەسەلەی
دیموکراسی لەعیراق و ئازادیی و یەکسانی ژنان.
لەمانگی تشرینی دووەمی ساڵی ( )2005بەشداری سیمیناری تایبەت
بەبارودۆخی ژنان لەشەڕو پێکدادانەکاندا لەشاری (ئۆسلۆ) کردووەو
دەنگی ژنانی کوردستان بەگشتی و ژنانی ئەنفالی گەیاندووە ،بە
بەشداربوونی ئەوسیمینارەو دوابەدوای ئەوەش بەشداری کۆنگرەی
ژنانی حزبی چەپی سویدی کردووە هەر سەبارەت بەتوندوتیژییەکانی
ئەنفال بەتایبەتی لەسەر ژنانی کوردستان.
لەمانگی نیسانی ساڵی ()2008دا بەشداری کۆنگرەی تایبەت بەئازادیی
و یەکسانی ژنان کردووە کە لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە سازدرابوو
لەشاری عەمان.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

1037

بابەتی ژمارە1769 :

وەلید جونبالت
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012158342177
سیاسەتمەدارێکی بەناوبانگی لوبنانییە ،بەڕەگەز کوردە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1770 :

وەلید شێخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071322122271985
ئەندامی لیژنەی پەیوەندییەکانی دەرەوە لەئەنجومەنی نیشتمانی کوردی
سوریا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1771 :

وەکیل مستەفایۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=201006230911564485
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سەرۆک کۆماری دووەمین حکومەتی کوردی لە ناوجەرگەی قەفقازیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1772 :

ڕۆشنا باقر کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891955
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1773 :

ڤانیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112210241610816
چاالکی مافی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1774 :

ڤمان فیصل گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191524
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1775 :

ڤیان سڵێمان حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261521334933
ساڵی  1974لە دایکبووە و بەکالۆریۆس و ماستەر و دکتۆراکەی لەسەر
زمانی کوردیە ،بەکالۆریۆسی لە زانکۆی دهۆک و ماستەر و دکتۆراکەشی
لە زانکۆی سەاڵحددین تەواو کردووە ،لەساڵی  2000تا  2005وەکو
مامۆستا لە زانکۆی سەاڵحددین کاری کردووە و لە  2005تا 2009
ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان بووە لەسەر لیستی پارتی دیموکراتی
کوردستان ،چەند ساڵێکیش لە رێکخراوی تواناسازی ئافرەتان کاری
کردووە و لەچەندین گۆڤار و رۆژنامەش وتاری نووسیوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1776 :

ڤیان شێخ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042909374378718
سەرۆکی رێکخراوی تەمووز بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردن و پەرەپێدانی
کۆمەاڵیەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1777 :

ڤیان عەباس عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891497
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1778 :

ڤیان لەتیف حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121022491112443
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شارەزا لەبواری کۆمەڵناسی و بەرپرسی بەشی ئافرەتان و مندااڵن
لەبەرێوەبەرایەتی مافی مرۆڤ لە سۆران
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1779 :

ڤیان محەمەد خدر دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108164336141
لە ساڵی  2005بووەتە ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان لەسەر لیستی سەوز ،دەرچووی کۆلێژی
ئادابی زانکۆی موسڵ بەشی ئینگلیزییە لە ساڵی  .1984ئەندامی لێژنەی پەروەردەو خوێندنی
بااڵو هەڵسوڕاوێکی بواری ژنانە و ئامادەکاری نامیلکەیەکە لەبارەی ئەو توندوتیژیانەی کە بەرانبەر
بە ژنان ئەنجام دەدرێن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1780 :

ڤیان نجم ئیبراهیم کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691931
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1781 :

ڤەلی ئایدن ،لەسەر لیستی پارتی سەوز لە شاری دویسبۆرگ .
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093010100626
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1782 :

کابان شەعبان محەمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691743
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1783 :

کاردۆ گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021809245540787
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کورتەیەک لە ژیانی شەهیدی سەرکردە و پارێزەر و ئەدیب
(کاردۆگەاڵڵی)د
نوسینی/کاروان مەسعود.......خوارزای شەهید
شەهید کاردۆگەاڵڵی ناوی تەواوی (عارەب عبدالقهار مستەفا)یە،بەاڵم
بەهۆی هەستی نەتەوایەتی ناوی خۆی دەگۆرێت بۆ کاردۆ.
لە ساڵی  1951لە گوندی کەردزی،سەر بە ناحیەی قوشتەپەی شاری
هەولێر لە دایک بووە ،خوێندنی سەرەتایی لەو گوندە تەواو دەکات،پاشان
بۆ خوێندنی ناوەندی و ئامادەیی روو لە شاری هەولێر دەکات و ئەو دوو
قۆناغەش بە سەرکەوتوویی تەواو دەکات.
لە دوای تەواو کردنی خوێندنی ئامادەیی دەچێتە کۆڵیژی یاسا لە بەغدا.
لە ساڵی  1974واز لە خوێندن دەهێنێت و روو لە شاخ دەکات و چەکی
پێشمەرگایەتی دەکاتە شانی و لە دوای نسکۆی شۆرشدا دەگەرێتەوە
کۆلیژی یاسا و لە ساڵی  1978بە سەرکەوتوویی کۆڵیژی یاسا تەواو
دەکات و هەر لەو ساڵەش نوسینگەی پارێزەری لە شاری هەولێر
دەکاتەوە.
شەهید کاردۆ گەاڵڵی لە تەمەنی گەنجێتیدا بەبەردەوامی لەگەڵ کتیب
خوێندنەوە هاورێ بووە و کەوتۆتە ژێر کاریگەری بیری کارڵ مارکس،لە
ساڵی  1976لەگەڵ کۆمەلێک هەڤاڵی تری (بزووتنەوەی سۆشیالیستی
دیموکراتی کوردستان) دادەمەزرێنن.
کاردۆ گەاڵڵی و شەهید عەلی هەژار ئەڵقەیەکی گرنگی رێکخستنەکانی
ناو شار و شاخ دەبن لە رێگەی ئەوانە و کاری رێکخستنی نهێنی
ناوشاری ئەنجام دەدرا.
شەهید کاردۆ گەاڵلێ بەدەر لە کاری سیاسی و پارێزەری ئەدیبێکی
چاالک و نوسەر و شاعیرێکی بوێر بوو،لە ژیانیدا خاوەنی دوو کتێبیی پر
بایەخ بوو بە ناوەکانی (زێدەبایی) و (عەلی شون هەڵگر) هەروەک
چەندین نوسین و ووتار و شیعری لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی ئەو سەردەمە
باڵودەکاتەوە،هەروەک چەندین دەستنووسی لە دوای خۆی بەجێ
هێشت بەاڵم مەخابن لە کاتی گیرانی لە ناوچوون.
مەخابن لە بەیانی رۆژی  1979-4-9لە کاتێکدا لەگەڵ شەهید عەلی
هەژار سەرگەمی ئیشوکاری پارێزەری بوون لەالیەن ئەمن و
ئیستخباراتی ئەو کاتەی رژێمی بەعس لە ناو دادگای هەولێر
دەستبەسەر دەکرێن،بە هۆی بوێری و نەدرکاندنی نهێنیەکانەوە لە
ساڵی  1983لە سێدارەدەدرێن،هەتا ئێستاش گۆری ئەو دوو شەهیدە
سەرکردەیە وونە.
یەکێک لە پارچە شیعرەکانی شەهید کاردۆ گەاڵڵی:
بەفر و خوێن!!.....
بۆ شەقامی گلۆپ تاک تاک
لە ناو گەشتی هاورێیەتی،
دەخوالینەوە
رووە و چاوی دەیان ناپاک،
جماین بە کوڵ
رشاینەوە
کاتێ دیمان،
مانگ گیرا بوو
ئەستێرەکان،زەرد هەڵگەرابوون
رێچکەی ئافرەت
خر تەنرا بوو
چەقەوانەی وێنەکان،
ئابرووی دەتکان
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رۆژی دەبێ.......
ئا ئەوانەی رێمان دەگرن
گوللةی کاروان دەیان پێکێ
دەمرن،دەمرن
ئینجا شێوەی
وشەکانیشیان لە چوارچێوەی
قەفی پێوەند ،رزگار دەبن
رزگار دەبن..........
(کاردۆ گەاڵڵی)
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کاروان مەسعود
عەلی) سەبارەت بە (کاردۆ گەاڵڵی) لە10:12:40 2015-1-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
لەسێدارەدراو
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1784 :

کاروان جەمال تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110516045173594
جێگری بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکومەتی
هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1785 :

کاروان ساڵح ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183091443
کاندیدی لیستی سەربەخۆکان بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی باشوور 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1786 :

کاروان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041909153856759
ئەندامی ئەنجومەنی کاتی سەرای ئازادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1787 :

کازم کەریم رەشید عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092221
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1788 :

کازیوە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112162417315
لە ساڵی  1989لە پەیمانگای مامۆستایان و پاشان لە ئامۆژگای هونەرە
جوانەکان ،بەسی مۆسیقا دەردەکرێت بە تۆمەتی ئەوەی لە خیزانێکی
کوردپەروەرە.
لە ساڵی  1992لە پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی دەستی بە خوێندن
کرد.
لە ساڵی  1995لە گۆڤاری سەرماوەزدا یەکەم بەرهەمی باڵوکراوەتەوە.
لە ساڵی 1996دا ،یەکەم کۆڕی چیرۆک خوێندنەوەی لە هۆڵی رۆشنبیری
لە سلێمانی بۆ گیراوە.
لە ساڵی 1995ەوە وەکو کارمەندی بەڕیوەبەرێتی رۆشنبیریی سلێمانی
کاری کردووە و پاشان وەکو لێپرسراوی بەشی رۆشنبیری ،جگە لەوەی
خۆی لەو ماوەیەدا دەیان کۆڕی رۆشنبیری و ئەدەبی گرتووه ،هەروەها
لەگەڵ بەشەکەیدا بە دەیان کۆڕ و چاالکی بۆ رۆشنبیران سازداوە ،لە
هەمووشیان گرنگتر سازدانی مەراسیمی 8ی مارس کە سااڵنە بە
زەپۆسیکی تایبەت بەڕیوەی دەبرد و سەرجەم ریکخراوەکانی ژنانی کۆ
دەکردەوە.
لە ساڵی  1998یەکەم کۆمەڵە چیرۆکی بە ناوی (حیکمەتەکانی بە
قەرەج بوونم)ی بە چاپ گەیاند .جاپی یەکەمی لە سەر ئەرکی
چاپەمەنی زاموا ،جاپی دووەم لە سەر ئەرکی گۆڤاری (نڤار) جاپ کراوە.
هەر لە بەهاری  1998یەکەم ژمارەی گۆڤاری (نڤار)ی خستە بەر
دەستی نووسەران کە گۆڤاریکی فکری بوو و بایەخی بە چەمکەکانی
کۆمەڵی مەدەنی و جیهانگیری دەدا.
لە ساڵی 1998دا رەشنووسی ئیسالمی سیاسی رەهەندی جیاوازی و
پەراگەندەیی نووسیوە.
لە مانگی 6ی  1999بۆ یەکەم جار شیعری منااڵنی ،ئاوازی بۆ دانرا و کرا
بە گۆرانی.
لە ساڵی 1999دا نامیلکەی (هاوناز و خاڵخاڵۆکە) کە چیرۆکی لە مناڵەوە
بۆ مناڵە لەگەڵ "محەمەد رەحیم رەمەزان"دا ،لە سەر ئەرکی رێکخراوی
(ئیم ئەی جی) بە هەردوو زمانی کوردی (کرمانجی و سۆرانی) و
ئینگلیزی بە چاپ گەیەنراوە.
لە ساڵی  2000رەشنووسی ئەنفال لە میتۆدەوە بۆ پرۆژەی نووسیوە.
لە ساڵی  2000رۆمانی (باخچە) کە لە نووسینی (مارگرێت دورا) یە،
وەریگێڕایە سەر زمانی کوردی و بە چاپی گەیاند .ئەم رۆمانە لە
چاپکراوەکانح گۆڤاری (نڤار)ە.
لە ئاداری ساڵی 2000دا ،بە هۆی لێکۆڵینەوەیەک بە ناوی (ریشەی
دەسەاڵت لە قورئاندا) کە لە گۆڤارەکەیدا باڵوی کردەوە ،لەالیەن یەکێتی
زانایانی ئیسالمی و کۆمەڵە ئیسالمییەکانەوە سکااڵی لە سەر تۆمار کرا.
گۆڤارەکە لە الیەن ئاسایشی سلێمانیەوە لە بازاڕدا کۆکرایەوە و بڕیاری
راگرتنی درا و هەر هەمان رۆژ مۆڵەتەکەی وەرگیرایەوە.
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لە 25ی ئاداری  ،2000بە مادەی 200ی بڕگەی  2بە یاسای سزادانی
عێراقی  ،1969راپێچی دادگا کرا ،کە ئەو مادەیە لە هەموو یاسا و
پرەنسیپەکانی رۆژنامەوانییەوە دوورە.
لە هاوینی ساڵی  ،2000یەکەم ژمارەی گۆڤاری (نویکار) کە گۆڤارێکی
فکری بوو و بایەخی بە ئاراستەی عەقاڵنی و چەکمی عەلمانی دەدا،
گەیاندە خوینەرانی.
لە ساڵی 2001دا ،یەکەم کچە کورد بوو لە میسرەوە بانگهێشت کرا و
سەردانی ئەو واڵتەی کرد.
لە 2001-4-3دا ،لە کۆلیجی راگەیاندنی زانکۆی سلێمانی دابڕا و،
کوردستانی بەجێهێشت و رووی لە واڵتی سوریا کرد ...ماوەی  16مانگ
لە نیشتمانی عەرەبیدا مایەوە و لەو ماوەیەدا هەگبەی غەمی ئەنفال و
هەڵەبجە و راگواستنی کەرکووکی دا بە کۆڵیدا و گەیاندی بە سەرجەم
رێکخراوە مرۆییەکان و سەرجەم رەمزە عەرەبییە گەورەکان.
لە ساڵی  2001بۆ یەکەم جار نەخشەی پەیکەرێکی پڕ واتای زێڕی
کێشا ،کە پێکهاتبوو لە تۆپی زەوی ،بە واتای ئەوەی ئیمەش مافی
نیشتمانمان هەیە لە سەر زەوی ،دوو دەستی یەکگرتوو ،واتە با هەموو
وەکو دۆست بژین نەک دوژمن ،شریتێکی سەوز بە زمانی عەرەبی لە
سەری نووسراوە(کی ال ننسی کردستان) واتە کورد یەکەم نەتەوە بوو
کشتوکاڵی دۆزیەوە با ئەو نەتەوەیە لە بیر نەکەین ...ئەمەی پێسکەش بە
گەورە سیاسییەکانی عەرەب دەکرد لە سەردانەکانیدا.
هەر لە ساڵی  2002 2001یەکەم کەس بوو کە هەوڵی ئەوەی دا هونەر
و مرۆڤی کورد لە میهرەجانەکانی میسردا جێگەی ببێتەوە ،داوای لە
چەندین کەسایەتی کرد سەردانی کوردستان بکەن ...بەاڵم ئەو هەوڵەی
لەالیەن الیەنە کوردییەکانەوە لەباربرا.
لە ساڵی  ،2002 2001رەشنووسی (نامەکان بەر لە مردن
ناخوێندرێنەوه)ی نووسی کۆمەڵە چیرۆک.
لە ساڵی 2001دا ،بوو بە ئەندامیکی چاالکی ماڤی مرۆڤ لە نیشتمانی
عەرەبیدا.
لە  2001-9-19بەشداری کۆنگرەی ژنانی عەرەبی پێشکەوتوخوازی کرد
لە شاری قاهیرەی واڵتی میسر.
لە ساڵی  2001دا ،خەاڵتی یەکەمی فێستیڤاڵی (ئامیتا)ی پێ بەخسرا
کە لە ئیتالیا سازدەکرێت ،بە چیرۆکی (کێ کوشتنەکەی ئاشکرا کرد).
لە ساڵی  2002دا ،خەاڵتی رێزلێنانی دووەمین فێستیڤاڵی (ئامیتا)ی
وەرگرت بە چیرۆکی (ژنێک لە پێکی رابردوودا).
لە ساڵی  ،2002چاپکردنی کتێبی (ژنی کورد لە دەروازەی هەزارەی
سێهەمدا) لە سەر ئەرکی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.
لە ئاداری  ،2002یەکەم کورد بوو لە کۆنگرەی لووتکەی عەرەبی کە لە
لوبنان بەسترا بەشداری کرد.
لە ساڵی  2002چاپکردنی کۆمەڵە چیرۆکی (قتلة الثلج) بە زمانی
عەرەبی.
لە مانگی 9ی 2002ەوە لە واڵتی کەنەدا نیشتەجێ بووە و سەرقاڵی
خویندن و نووسینە بۆ رۆژنامە عەرەبییەکانی ئەوێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کازیوە ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1789 :

کالێ وسو ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591555
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1790 :

کامیل ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031444162306
ژیر :نازناوی کامیل نیزامەدین جەاللە.
لە  1934/12/20لە سلێمانی لە دایکبووە.
لە بنەماڵەیەکی رۆشنبیرە.
باوکی :وەک دەرچوویەکی شەشی سەرەتایی سەردەمی عوسمانی و
وەک فەقێیەک بۆ ماوەی چەند ساڵێک خوێندەوارییەکی باشی هەبوە
جگە لە کوردی ،عەرەبی و فارسیزانیشببوە .خەتی زۆر خۆشبووە .بەو
هۆیەوە خەڵکی رووی ئەوەیان لێناوە کە سکااڵو نامەو کومبیالە و
گرێبەستیان بۆ بنوسێ بەبێ بەرامبەر .مەشقی خوێندەواری بە
مناڵەکانی ئەکرد.
باپیری شێخ جەالل :موفتی شارباژێر بووە .ماوەیەکیش فەرمانبەر بووە لە
دادگا .کوڕی شێخ تەهای شێخ سەالمی قازیی شارباژێر بووە .ئەمیش
بە چوار پشت ئەچێتەوە سەر زانای ئاینی شێخ نیزامی کە ئارامگەکەی
لە گوندی چنارەی نزیک دەربەندیخانە و تا ئێستەش زیارەتگەی خەڵکییە.
باپیرە گەورەیان پیر خدری شاهۆی زەردەشتییە.
خاڵی باوکی ،شێخ سەالمی عەزەبانی :هەستیاری نەتەوەیی بەناوبانگ
و سیاسەتکار و رۆشنبیری گەورەی سەردەمی خۆی بووە.
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مامی :ا.ب .هەوری :هەستیاری نەتەوەیی و نووسەر و پەروەردەکار بووە.
برای ،فازیل نیزامەدین :نووسەر و چیرۆکنووس و فەرهەنگسازبوە.
خاوەنی فەرهەنگەکانی ئەستێرە گەشە و شیرین و شیرینی نوێ بووە.
خەزوری ،شێخ حەسەنی شێخ حەمە مارف :رۆشنامەنووس و وەرگێڕ و
رادیۆکار بووە.
دوو خوشک و شەش بران کە دوانیان ،هیواو جەمال ،ئەندازیارن.
پارێزەر :کامیل ژیر :دەرچووی کۆلێجی مافە لە بەغداد ،هەشت کۆرس
زمانی ئینگلیزیی لە پەیمانگەی ئەمەریکی و یەک کۆرس زمانی ئەڵمانی
لە پەیمانگەی گۆتە لە بەغداد خوێندووە .ماوەی پێنچ مانگیش لە جنێڤ /
سویسرا هەوڵیداوە فێری زمانی فەڕەنسی ببێت .ساڵێکیش لە
پەیمانگەی هونەرە جوانەکان لە بەغداد ،هونەری نواندن و دەرهێنانی
خوێندووە .دوو بڕوانامەی لە بواری کارگێڕیدا لە لە بەغداد وەرگرتووە ،سێ
بڕوانامەی رێزلێنانی لە بواری رۆشنبیریدا وەرگرتووە.
بەرهەمە چاپکراوەکانی:
1ئەم کۆمەڵە هۆنراوەیە (کوردایەتی و جوانی) :بە گشتی بەهاکان(قیم) ی کوردایەتی و جوانیی رەوشت و جوانیی سروشت و جوانیی
ئافرەتی لە خۆگرتووە و بریتییە لە ژمارەیەک هۆنراوەی تازەو هەندآ
هۆنراوەی هەڵبژاردە لە کۆمەڵە هۆنراوەکانی پێشووی کە لەم
رۆژگارەشدا ،هەمان گیان و گوڕو کاریگەرێتییان تێدایە .لە ئاستی
وێژەیشدا ،هەمان گیان و گوڕو کاریگەرێتییان تێدایەو ،هەمان قورسایی
خۆیان هەیە .دیوانەکانی پێشووش ،لە بازاڕدا نەماون ،بۆیە لێرەدا
چاپکردنەوەیان بە پێویست زانرا.
2کوردایەتی و کۆمیدیای گەندەڵی :بریتییە لە بیست کورتە چیرۆکیرامیاری لە بەرگێکدا بە شێوازی الکرتی (سخریە ،ساتیر) بەو
گەندەڵیانەی لە دەسەاڵتدا بەرباڵون )2008( .لە سلێمانی چاپکراوە.
3کوردایەتی بیرو بزاڤە :بریتییە لە برێک باری سەرنج و بیرەوەرییەسیاسییەکانی نووسەر لە نێوان ( )1994-1948دا وەک وەاڵمدانەوەش بۆ
بەڕێزان :شۆڕش قادر ،هیمدادی حسەین ،گۆڤاری تایم ،گۆڤاری
جەماوەر ،گۆڤاری پەیامی مرۆڤایەتی ،رۆژنامەی هاوبیر ،عەتا قەرەداغی،
د .جەمال نەبەز ،د .عوسمان بەرزنجی ،زانیار قڕگەیی ،ئاسۆس هەردی،
کاندێش ،رۆژنامەی هەواڵ ،رۆژنامەی رایة الحریة ،سیروان کاوسی ،مەال
بەختیار ،چێنەر جۆاڵ ،بۆتان جەالل ،نەوشیروان مستەفا و عیماد ئەحمەد.
هەروەها هەندێ پەرچدانەوەشی گرتۆتە خۆ بەرامبەر بەڕێزان :فریاد
رەواندزی ،د .کوردۆ عەلی ،شێرکۆ بێکەس ،رێبین هەردی ،د .کەمال
مەزهەر ،ئەحمەد حامید و د .حسەین محەمەد عەزیز ،لەگەڵ شەش
بابەت :بارزانی و کاژیک ،خاوەن فایلەکان ،گەمەی عێراق ،دەستوری
کوردستان و عێراق ،کێشەی کورد و یاسای نێودەوڵەتی،
خۆپیشاندانەکەی  2004/2/14و شتی تریش )2006( .لە سلێمانی
چاپکراوە.
4کوردایەتی و سەربەخۆیی :لەم پەرتووکەدا ،سەرەتا پێناسەی کوردوکوردستان و کوردایەتی ئەکات زانستیانە هانی بزافی کورد ئەدات کە لە
بازنەی سەپاو دەرچن .لە هۆی نەبوونی سەربەخۆیی ئەدوآ .وەاڵمی
پرسیارەکانی هۆی سەرنەکەوتنی میرنشینیەکان و حکومەتەکەی شێخ
مەحمود و کاژیک و پاسۆک ئەداتەوە .ئەو راستییە ئەسەلمێنآ کە پێکەوە
ژیان لەگەأل داگیرکەرانی کوردستاندا ،بەهەر ناوێکەوە ئەستەمە .ئەڵآ
سەرکردایەتی پارتییەکوردییەکانی ئێستا لە ئاستی هەلومەرجی
سەربەخۆیدا نین .نەخشەو بەرنامە بۆ سەربەخۆیی کوردستان دائەنآ و
هەموو ئەگەرەکان لەو بارەیەوە رەچاوئەکا .لە دەرگای هەندآ بابەتیکەش
ئەدات ( )2002لە سلێمانی چاپ کراوە.
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5أفکار :کتاب باللغة العربیة .یردفیه ،بشجاعة وأقتدار ،وبأحداث األفکارعلی آرا و عدد من الباحثین الذین ینظرون إلی المسألة الکوردیة بمنظار
ظاهرة التعاطف وباطنە التظلیل قصداً أو جهالً .کما یصحح آرا و عدد آخر
من الکتاب المخلصین لهذە المسألة .ثم یأتی بآرائە الموضوعیة ألنشا و
وتنظیم األمن القومی والرأی العام فی کوردستان .کما یأتی بحل واقعی
للعقدة المستعصیة ألعادة توحید األدارتین فی جنوب کوردستان .ثم
یلقی األضوا و علی جملة من المفاهیم الخاطئة السائدة فی عقول
مغلقة بسبب مؤثرات قرون من األحتالل وااڵضطهاد التی نتج عنها سیال
من مرکبات النقص والخوف والخجل واألنحراف وعدم الثقة بالنفس أضافة
إلی ابحاثە القانونیة ألصالح النظام القانونی فی کوردستان مع الترجمة
الکوردیة لبعض المصطلحات القانونیة المتداولة فی المحاکم وغیرها من
المواضیع .طبع الکتاب فی ( )2002فی السلێمانیة.
6کوردایەتی و دەوڵەتێکی کوردی سەربەخۆ :ئەشآ بڵێین ئەم پەرتوکەکە لە بنکەی چاپەمەنی رۆژ لە سوید  /ستۆکهۆڵم ساڵی ( )1994لە
( )107الپەڕەدا چاپیکردبوو ،چاپی یەکەمی (کوردایەتی و سەربەخۆیی)ە
کە بابەتی بڕگەی ()4ی سەرەوەیە ،لەگەڵ هەندێک جیاوازی و دوای
ئەوەی هەندێک بابەتی نوێی خرایەسەر.
7هەڵبەستەکانی ژیر :کۆی هۆنراوەکانێتی ،تا ساڵی ( )1993کەدەزگای چاپەمەنی رۆژ لە سوید کۆیکردبووەوە و لە ( )428الپەڕەدا
چاپیکردووە لەتەک توێژینەوەیەکدا بەناوی (پراوەکانم لە هەڵبەستداو
وانەیەک لە بارەی هەڵبەستەوە) .کە بە هەردووکیان ( )463الپەڕەی
گرتۆتەوە.
8گەورەپیاو :بریتییە لە سآ شانۆنامە بە هۆنراوە .لەتەک چاپی دوومی(ئافرەت و نوشتە) کە ئەمیش هەمان دەزگا لە سوید لە ( )117الپەڕەدا
چاپیکردووە.
شانۆنامەی یەکەم (ئەحەی جاو) بە شێوازێکی کۆمیدی لە بارەی ئەو
پیاوەوەیە کە لە سلێمانی هەندآ کەس پێیانئەوت (شێت!) هەندێکیش
پیانئەوت (وەلی!).
شانۆنامەی دووەم (نازە) کێشمە کێشێکە لە نێوان بەگ و جوتیار و
رۆشنبیر و دەوڵەمەند و پزیشک و پیشەساز و ئەندازیار و تێکۆشەر و
گێرەشێوێندا.
شانۆنامەی سێیەم (گەورە پیاو) بە شێوازێکی کۆمیدی لە بارەی بەشیر
موشیری ناودارەوەیە.
شیاوی وتنە ،ئەو بەرهەمانەی لە سوید چاپکراون ،ژمارەیەکی کەمیان
گەیشتنە کوردستان.
9جوانی :تایبتە بەو هۆنراوانەی لە بارەی جوانی ئافرەتەوە وتراون.( )1983لە سلێمانی چاپکراوە.
10کوردایەتی :تایبەتە بەو هۆنراوانەی لە بارەی کوردایەتییەوە،ساڵەکانی ( )1958تا ( )1960وتراون ،لە تەک پێشەکیەکی مامۆستا
جەمال نەبەزدا.
11نازەنین :یەکەم کۆمەڵە هۆنراوەکانێتی کە لە نێوان ( )1954تا ()1957وتراون.
12ئافرەت و نوشتە :شانۆنامەیەکی کۆمیدییە ،ساڵی ( )1956چاپکراوەولەسەر شانۆی قوتابخانەی ئامادەیی کوڕان لە سلێمانی ،نمایشکراوە.
لە بواری رامیاریدا:
1ئەندامی حزبی شیوعی عێراقی بووە ( )1948بۆ ( )1958لەو بڕوایەوەکە کورد لەو رێگەیەوە ئەگاتە مافی چارەنووسی خۆی ،بەهۆی
چاالکییەکانی لەو حیزبەو رێکخراوەکانیدا ،چەند جار زیندانی کراوە .لە
خوێندن پچڕێندراوە )1955-1954( .راپێچی شوعەیبە کراوە )1957( ،تا
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( )1958وەک دوور خراوەیەکی سیاسی ،نێردراوە بۆ ئەبو غرێب.
2لە دامەزرێنەران و ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوەویەکێتی کورد (کاژیک) بووە کە بۆ ماوەی ( )15ساأل لە خەباتی نهێنی و
ژێر زەمینیدا بوە.
3پەیوەندیی نهێنی لەگەڵ پاسۆکدا هەبووەو دوای راپەڕین ،لەگەڵ چوارهاوبیریدا ،مەکتەبی سیاسی پاسۆکیان پێکهێنا.
4ساڵی ( )2004لە دامەزرێنەرانی کۆڕی سەربەخۆیی کوردستان بووە.5سەرپەرشتیاری گۆڤاری (هیوا) بووە ( )1957و ( )1958هەروەهاسەرپەرشتیاری رۆژنامەی سەربەخۆیی ئۆرگانی پاسۆک بووە ( )1991تا
().1993
6ساڵی  1963حاکمی عەسکەری گشتی رەشید موسڵیح فەرمانیگرتنی بۆ دەرکردووە بە تۆمەتی ئەوەی ئۆتۆمبێلێکی بۆ مەال مستەفای
بارزانی کڕیوە ..ئەمیش ئەڵێت :ئەگەر بمبوایە پاسکیلێکم بۆ خۆم ئەکڕآ!.
7ساڵی ( )1975( )1974دادوەرو پشکنەری دادبوە لە شۆڕشی ئەیلول.8ئێستا سەرۆکی کۆنگرەی نیشتمانی کوردستانە  /سەرکردایەتیباشوور.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کامیل ژیر سەبارەت بە ژیان و کارنامەی خۆی
لە 2009-11-25
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
⚖مافناس
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 ژمارە1791 :

کامیلیا ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072143212913
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ئەندامی هاوپەیمانیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1792 :

کامەران حەمە ساڵح سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991966
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1793 :

کامەران عەبدولقادر حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991960
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1794 :

کامەران کەریم حەمەساڵح ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391810
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1795 :

کانی ئاوات ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275735
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1796 :

کانیاو کەمال سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891949
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزبی شیوعی کوردستان
چاالکی سیاسی
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1797 :

کاوه مصطفی علی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992212
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1798 :

کاوە ئاهەنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102214554010189
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1799 :
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کاوە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200909290919362058
لە ساڵی  1968لە گوندی نۆڕک لە بناری سورکێو لە دایک بووم .باوکم
(شەهید حەمەئەمین گوڵچین) یەکێک بوو لە پێشمەرگەکانی شۆڕشی
ئەیلول و ئامربەتلیۆن بوو لە هێزی خەبات کە شەهید فەتاح ئاغا ئامر
هێزیان بوو ،لە  16ئابی  1974لە چیایی کۆرز لە شەڕێکی قارەمانانەدا
شەهید بوو و لە دوای خۆی چوار کوڕ و کچێکی بەجێهێشت .دایکم
هەموو ژیانی خۆی کردە قوربانی بۆ ئێمە و لەگەڵماندا مایەوە و ئێستا
لەگەڵ برایەکمدا سلێمانی دەژی.
خوێندی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم لە شاری سلێمانی تەواو کرد و
هەر لە تەمەنی الوێتیمەوە پەیوەندیم کرد شانە نهێنییەکانی پارتییەوە لە
سلێمانی .لە ساڵی  1986تا کۆتایی  1988پێشمەرگە بووم لە لیژەنەی
ناوچەی سلێمانی و پاشان رووم کردە تورکیا و لە کۆتایی ساڵی  1990وە
لە سوێد دەژیم و بەیکجاری وازم لە کاری حزبایەتی هێنا.
لە سوێد رۆژەهەاڵتناسیم خوێند و ئێستا وەک مامۆستای زمانی کوردی
لە شاری ئۆپساال کاردەکەم و هاوکات هاوکاری رۆژنامەی (ڕووداو)
دەکەم.
تا ئێستا سێ کتێبم چاپ کردووە .یەکەمیان کە لە سوێدییەوە وەرمگێڕاوە
بەناوی (شەڕە لەبیرکراوە) ،دووەمیان خۆم نووسیومە بەناوی
(ناسیۆنالیزمی کوردی) و سێهەمێشیان کتێبێکە لەسەر کۆمەڵکوژییەکی
دەرسیم کە لە سوێدییەوە وەرمگێراوە .ئێستا کتێبێکم ئامادەی چاپە بەو
هیوایەی بەم زوانە لە کوردستان باڵو بکرێتەوە.
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کاوە ئەمین) لە2009-9-28 :
23:16:51
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

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

چاالکی سیاسی
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1800 :

کاوە بەراوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022416234380610
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هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی گۆڕان و ئەندامی ئەنجوومەنی ئەو بزووتنەوەیە
لە نەرویج.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1801 :

کاوە حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121609034912876
ساڵی  1969لەشاری سلێمانی لەدایکبوە ،لەزانکۆی موستەنسریە
لەشاری بەغدا زمانەکانی (ئینگلیزی و ئەڵمانی) خوێندوە ،لەساڵی
()1992ەوە لەهۆڵەندا دەژی ،هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لەزانستە
سیاسییەکان (تایبەتمەندی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان) لەزانکۆی
ئەمستەردام لەهۆڵەندا ،بەرپرسی پڕۆژەی (کۆمەڵگای مەدەنی
لەئاسیای خۆرئاوا)یە لە رێکخراوی نێودەوڵەتی  (HIVOS).ئەم پڕۆژە
ئەکادیمییە تایبەتە بەلێکۆڵینەوەی ئەکادیمی لەسەر رۆڵی کۆمەڵگەی
مەدەنی لەئێران و سوریا لەپڕۆسەی دیموکراتیزەکردنی ئەم دو واڵتە،
پێشتر بەرپرسی پڕۆگرامی باشوری ئاسیا و باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا
بوە لە سێکتەرەکانی تەندروستی و ئاو و ئاوەڕۆ لە رێکخراوی نێودەوڵەتی
(SIMAVI).بۆ ماوەی سێ ساڵ و نیو لەسریالنکا کاری کردوە وەک
بەڕێوەبەری پڕۆگرامی ئاوەدانکردنەوەی ئابوری خۆرهەاڵتی سریالنکا لە
رێکخراوی نێودەوڵەتی ) (FORUTو رێکخەری مەیدانی پڕۆژەکانی
ئاوەدانکردنەوەیئابوری باکور و خۆرهەاڵتی سریالنکا لە پڕۆگرامی
ئاوەدانکردنەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان) ، (UNDPئەم دو پرۆگرامە تایبەتن
بە ئاوەدانکردنەوەی باکور و خۆرهەاڵتی سریالنکا ،کە توشی کارەساتی
سونامی بون لە ساڵی  2004و سااڵنێکی زۆر بوبونە قوربانی شەڕی
نێوان سوپای سریالنکا و رێخراوی پڵنگەکانی تامیل .جێگری بەرپرسی
عێراق بوە لە رێکخراوی نێودەوڵەتی  (IKV PAXCHRISTI).لەکاتی
پرۆسەی ئازادکردنی عێراق لە ( )2003چاودێری سیاسی و پسپۆری
راگەیاندنی نێودەوڵەتی بوە لە تەلەفزیۆن و رادیۆی هۆڵەندا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1802 :

کاوە عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031211291382547
ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی ئازادی کوردی لە سوریا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1803 :

کاکل ئەحمەد مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162231143479
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1961 /هەولێر
بڕوانامە/بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /کیمیا
کاری ئێستا /سەرۆکی کیمیایی پێشکەوتوو لە وەزارەتی پیشەسازی
چاالکی /پێشمەرگەو زیندانی سیاسی بوەو خزمەتی وەزیفی لە
بوارەکانی پەروەردەو کشتوکاڵو پیشەسازی هەیە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1804 :

کاکە زیاد ئاغای کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215120221689
کاکە زیادی کوڕی حەمە ئاغای گەورە ساڵی  1914لەشاری کۆیە لەدایک
بووە .بەمنداڵی خراوەتە بەر خوێندن و مردنی زوی حەمە ئاغای باوکی
رێی لەکاکە زیاد گرت کە درێژە بەخوێندن بدات و ئەرکی بەڕێوەبەردنی
بنەماڵەکەی گرتە ئەستۆ ،بەاڵم هەرگیز لەخوێندن و خۆ رۆشنبیر کردن
دانەبڕاوە .هەڵوێستی کاکە زیاد بەرامبەر بەمەسەلە کۆمەاڵیەتی و
سیاسییەکان بەڵگەی ئەوەن کە ئەم پیاوە هەڵکەوتووە یەکێکە
لەشەخسییەتە هەرە تێگەیشتووەکانی سەردەمی خۆی .کاکە زیاد زۆر
رێزی لەخوێندەواران و رۆشنبیران ئەگرت و یارمەتی خوێندکارانی ئەدا بۆ
تەواو کردنی خوێندن .سەرەتای چاالکییە سیاسییەکانی کاکە زیاد ساڵی
 1933دەستی پێکرد .ئەو ساڵە هاوڕێ لەگەڵ سابیر ئیسماعیل و زەکی
ئەحمەد هەناری و مستەفا خۆشناو و چەند تێکۆشەرێکی تردا (کۆمەڵەی
موتەنەویرین) یان دامەزراند کە بوو بە ئامرازێک بۆ داکۆکی کردن
لەمافەکانی خەڵکی کوردستان .سەرەتای چلەکانیش کاکە زیاد رۆڵێکی
گرنگی بینی لەحزبی (هیوا)دا و دواتریش لەحزبی (رزگاری)دا وەک
فیداکارێکی گەورە ناوی دەرکرد .ئەم تێکۆشەرە هاوکارییەکی زۆری
کۆماری مەهابادی کرد و پەیوەندییەکی بەهێزی لەگەڵ پێشەوا قازی
محەمەددا هەبوو .ساڵی 1944یش کە پارتی دیموکراتی کوردستان
دامەزرا ،لە کۆنگرەی یەکەمدا کرابە جێگری سەرۆکی پارتی .ساڵی
 1947لە پەڕڵەمانی عیراقیدا بوو بەنوێنەری ناوچەی کۆیە .کاکە زیاد
هەمیشە لە ریزی نیشتمانپەروەراندا بووەو لە تەواوی خۆپیشاندان و
چاالکییە جەماوەرییەکاندا رۆڵی پێشەنگی بینیوە .ساڵی  1961لەگەڵ
هەڵگیرساندنی شۆڕشی ئەیلول دا ،کاکە زیاد پەیوەندی کرد بە
شۆڕشەوە و تا ساڵی  1975بە بەردەوامی لەخزمەتی گەل و
نیشتمانەکەی دا بوو .دوای هەرەس هێنانی شۆڕشی ئەیلول لە ساڵی
1975دا کاکە زیاد وازی لەچاالکی سیاسی هێناو لە بەغدا نیشتەجێ
بوو .ساڵی  1991کە کۆڕەوە مەزنەکەی گەلی کورد دەستی پێکرد کاکە
زیادیش لەگەڵ خێزانەکەیدا ئاوارەی ئێران بوو .ئەم گەورە پیاوەی کورد
رۆژی 1991/4/12لە شاری (نەغەدە) کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چنارۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1805 :

کاکە مند حەسەن حسین شەقالوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891956
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1806 :

کاکەمین نەجاڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181605034755
بەرپرسی لقی 16ی پارتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1807 :

کاڵی فەقێ وسو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090810090088878

1060

کاندیدی پارتی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1808 :

کرخی سامی عەلی مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791756
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1809 :

کرمانج گوندی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902192250201331
لە هەولێر لەدایکبووە و ماستەری لە بەشی پێڕاگەیشتن و رێبەرایەتی لە
ئەمریکا وەرگرتووە و ساڵی  1998لەهەمان رشتەدا دکتۆراکەی
وەرگرتووە ،لە ساڵی 2000یشەوە وەک پرۆفیسۆر لە دانیشگەی تێنس
ستەی وانە دەڵێتەوە و ئێستا سەرۆکی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد
)(KNCیە لە ئەمریکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1810 :

کریس باوەرز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122321544219715
کونسوڵی گشتی بەریتانیا لە باشووری کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1811 :

کریستوف یلدا ترخان (رێبوار یلدا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791487
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1812 :

کژاڵ عبدالمطلب قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692182
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1813 :

کلثوم خضر حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392254
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1814 :

کمال عمر طه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292242
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1815 :

کنعان فتحی شیخؤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302592170
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1816 :

کنیاز ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042823243178719
کەسایەتی رۆشنبیری کورد و سەرۆکی کۆمەڵەی (بەربانک)ی رۆشنبیری و سەرۆکی رەوەندی
کوردی لە واڵتی کازاخستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1817 :

کنێر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123013334174547
بەکالۆریۆس لە زمانی عەرەبی -کۆلێجی ئاداب -زانکۆی سەاڵحەدین-
1991
1.سەرنوسەری گۆڤاری تەوار.
2.ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی.
3.بەرێوەبەری کاروباری گشتی لە زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنەلۆجیا.
11کتێبی چاپکراوی هەیە لە توێژینەوە و بابەتی هەمەڕەنگ تایبەت بە
ژنان و بنەماکانی مافی مرۆڤ و چەمکەکانی دیموکراسیەت ،دوا کتێبی
لە مانگی  5ی  2013دا چاپکرا بەناوی (تۆم خۆشدەوێت ،ئەی تۆ!؟)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1818 :

کوردستان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042214595275923
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1819 :

کوردستان موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124115623470
لەهەولێر هاتۆتە دنیا و خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی هەر
لەهەولێر تەواوکردووە.
بروانامەی بەکالۆریۆس بەپلەی یەکەمی لەبەشی
لەدوای وەرگرتنی ِ
زمانی کوردی زانکۆی بەغدا بۆ تەواوکردنی خوێندنی بااڵی رووی
بروانامەی دکتورا لەزانستی
لەمۆسکۆ کردووەو لەساڵی 1977دا ِ
فیلۆلۆژی لەئینستیتوتی رۆژهەاڵتناسی سەر بەئەکادیمیای سۆڤێت
گەراوەتەوەواڵت و لەزانکۆی سلێمانیدا
وەرگرتووەو هەر لەهەمان ساڵدا
ِ
دامەزراوە .
لە 1982/10/30 - 1978/9/30سەرۆکایەتی بەشی زمانی کوردیلەزانکۆی سلێمانی و دواتر زانکۆی سەاڵحەدینی پێسپێردراوە .
لە 1987/10/30 - 1982/ 11/1لەکوردستان دوورخراوەتەوەو بۆ بەغدانێردراوەو لەدەزگەی رۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی سەر بەوەزارەتی
رۆشنبیری و راگەیاندن دامەزراوە .
لە 1984/10/6دا فەرمانی بوونی بەسکرتێری کۆڤاری (بەیان) ی بۆدەرچووە .
-لە 1984/12/18دا فەرمانی بوونی بەسکرتێری کۆڤاری رۆشنبیری نوێ
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و دواتر جێگری سەرنووسەری کۆڤاری نێوبراوی بۆ دەرچووە ،کەلەبواری
رۆژنامەگەری کوردی ئەوسادا یەکەمین ئافرەتی کوردەبگاتەئەم پلەیە .
گەرایەوەکوردستان و لەزانکۆی سەاڵحەدین دادەمەزرا.
لە1987/11/1ِ
لە 1991/10/8وەروویکردۆتەواڵتی هۆڵەندا.لە 1998/11/1 1996/11/1وەک شارەزا و هەڵسەنگێنەر لەسەنتەریوەرگێراندا لەهۆڵەندا کاریکردووە.
ِ
لە 1999/5/1 1998/12/1لەدەزگای ئاراس بۆ چاپ و باڵوکردنەوەداسەرپەرشتی ئامادەکردن و سەر لەنوێ نووسینەوەو چاپکردنی "
فەرهەنگی کوردستان"ی کردووە.
کۆری زانیاری کوردستان
ی
کارگێر
کارای
لە 2000/11/22دا بەئەندامیِ
ِ
دامەزراوە.
لە 2001/6/18ەوەسەرنووسەری کۆڤاری (شاووشکا)یە ،کەگۆڤارێکیِرۆشنبیری وەرزییەبۆ ئافرەتان.
لە 2002/6/2دا سەنتەری شاووشکا بۆ چاالکی ِرۆشنبیریدامەزراندووە.
کۆری زانیاری کوردستان هەڵدەبژێردراوە.
لە 2005/12/25بەسەرۆکیِ
لەکۆری زانیاری کوردستاندا دەستی لەکارکێشایەوە.
لە 2006/11/26داِ
لە 2007/3/18دا لەنێو ئەندامانی مەکتەبی سکرتارییەتدا بەکۆی دەنگبەسکرتێری یەکێتی ئافرەتانی کوردستان هەڵبژێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1820 :

کوردۆ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311091249119694
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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 ژمارە1821 :

کوردە عومەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004082203454123
بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەبەرایەتی بە دواداچوونی توندو تیژی دژی ژنان
لە هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1822 :

کویستان لەتیف والی رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191523
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1823 :
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کوێستان ئەحمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491547
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
👩خانمان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1824 :

کوێستان عومەرزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041424572798
هۆزانەوان و نووسەر و چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مەدەنی
👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1825 :

کوێستان فتوحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121153001440
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ساڵی  1347ی هەتاوی لە ئاوایی " باغلووجە " ی سەر بە شاری سەقز
لە دایک بووە .
ساڵی  1365تێکوشانی سیاسی و کومەاڵیەتی خۆی بە شێوەی فەرمی
دەس پێ دەکات و دەبێتە ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران .
ساڵی  1371دەبێتە ئەندامی یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کوردستانی
ئێران و لە کونفرانسی دووەمی یەکیەتی ژنان دا دەبێتە هەیئەتی
ئیجرایی ئەو رێخراوەیە .
ساڵی  1381وێڕای چەند هاوڕێی خۆی ،دەستەی بەڕێوەبەری گۆڤاری
ژنان دادەمەزرێنن و لەو کاتەوە تا ئێستا کە  22ژمارەی لێ باڵو بۆتەوە،
ئەندامی دەستەی نووسەرانی ئەو گۆڤارەیە .
لە کۆنگرەی  14حیزبی دیموکراتی کوردستان دا دەبێتە ئەندامی رێبەری
ئەو حیزبە و هەنووکەش ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی
کوردستان و بەرپرسی سایتی کوردستان و کوردە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کانوونی نووسەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1826 :

کوێستان گادانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082240591616
لە سالی  1971لە شاری مەهاباد لە دایک بووم .تا تەمەنی  9سالی لەو
شارە ژیاوم و تا پۆلی سێهەمی سەرەتاییشم هەر لەوێ خویندووه.
سالی  1980لەگەڵ داگیرکرانەوەی شارەکانی کوردستان ،وێرای زۆر
بنەمالەی پێشمەرگەی دیکە بە ناچار شاری مەهابادمان بە جێ هێشت
و بەرەو شاخ و گوندەکانی کوردستان وەرێ کەوتین .لەو قۆناخەدا هاوکات
لەگەڵ ئاوارەیی و کۆڵ بەکۆڵی ،تا تەمەنی  17ساڵی لە قوتابخانەی
شۆرش دەرسم خوێندووە و هاوکات وێڕای زۆر قوتابی ئەو قوتابخانەیە لە
چاالکیە هونەریەکاندا بەشداریم دەکرد و بەتایبەت ئۆگریم بە بەشی شانۆ
هەبوو .دوای پەڕینەوەی حیزب بۆ دیوی گەرمێن 3 ،سالی خوێندنم لە
باشووری کوردستان بووە و لە سەر یەک تا پۆلی سێی ناوەندیم لە
کوردستان خوێندووه .لە سالی 1989بووم بە ئەندامی حیزبی دیموکراتی
کوردستانی ئێران  -رێبەراییە تی شۆرشگێر.
لە ناو حیزبدا ،تا هاتنم بۆ دەرەوەی والت لە بەشە جۆراوجۆرەکانی وەک
ئینتشارات ،رادیۆ و پاشان لە دەبیرخانە ﴿سکرتاریا﴾ وەک کادر لە بەشی
بایگانی و چاپ دا کارم کردووە و لە سالی  1992هاتوومە دەرەوەی واڵت
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و ئێستا لە والتی نۆروێژ دەژیم .لە دەرەوەی واڵت هاوکات لە گەڵ
فێربوونی زمان و خوێندنی دواناوەندی ،چاالکیی حیزبیشم دەستپێکردەوە
و لە سەرەتادا لە بەشی پەیوەندییەکانی حیزب ،بەرێوبەرایەتی کۆمەڵە
کولتورییەکان و فدراسیۆنی کۆمەڵە کولتورییەکان لە نوروێژ کارم کردووە.
دواتر بە هۆی وەرگیرانم لە زانکو و لەدایکبوونی "هانا" نەمتوانی
بەوجۆرەی کە پێویست بوو و خۆم دەمەویست چاالکی سیاسی و
حیزبیم درێژە پێبدەم ،بەالم لەو ماوەیەشدا وێرای پاراستنی ئەندامەتیم،
بە شێوە ی راستەوخۆ و ناراستەوخۆ کار یان هاوکاریی حیزبیم کردووە.
ئێستاش خەریکی نووسینی تێزی دوکتورام لە بواری بیۆلۆژی لە والتی
نۆرویژ و هاوکات ئەندامی هەیئەتی ئیجراێی لە کۆمیتەی بەرێوبەریی
دەرەوەی والتی حیزبی دێموکراتی کوردستانم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1827 :

کوێستان لەتیف ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241330011890
ساڵی لەدایکبوون1973 :
دەرچووی :کۆلیژی پەروەردە بەشی زمانی ئینگلیزی  -زانکۆی
سەاڵحەددین
دانیشتووی :هەولێر
کار :رۆژنامەنووس و وەرگێڕ
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە
 51بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
لە 2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1828 :

کوێستان موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021125259316
بەڕێوەبەری پڕۆژەی هیوا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1829 :

کوێستان کەریم هەمەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182127433519
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1979 /سلێمانی
بڕوانامە /بەکالۆریۆس یاسا
کاری ئێستا /پارێزەر
چاالکی /بواری سیاسیو یاساو ژنانو خولی پەیمانگای ژنانی سەرکردەی
رێکخستووە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
⚖مافناس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1830 :

کۆسرەت رەسوڵ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191640371015
جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستانە.
کۆسرەت رەسوڵ عەلی لە ساڵی  1952لە گوندی شیواشۆکی گەورەی
سنووری قەزای کۆیە لەدایک بووە.
هەر لەسەرەتای الوێتی و قۆناغە کانی خوێندنەوە تێکەڵ بە کاری
سیاسیی و خەباتی رزگاریخوازی گەلی کوردستان دەبێت و سەرەتای
کاری سیاسیشی دەچێتە ریزی پارتی دیموکراتی کوردستان و لە
شۆڕشی ئەیلولی ساڵی  1974دا بەشداری بەرچاوی دەبێت.
لە کۆتایی ساڵی  1975دا پەیوەندیی بە ریزەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستانەوە دەکات ودەبێت بە سەرپەرشتکاری رێکخستن و
کاروچاالکیەکانی خوێندکاران.
لە ساڵی  1976دا کۆسرەت رەسوڵ یەکێک بووە لەو هەڤااڵنەی
کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستانیان لە شاری کەرکوک دامەزراندووە.
جمووجۆڵ و چاالکییەکانی لەو کاتەدا بووەتە هۆی ئەوەی لەساڵی 1977
دا لە الیەن رژێمی بەعسەوە زیندانی بکرێت ،پاش ماوەیەکی زۆریش لە
زیندانی و ئەشکەنجەدان یەکێک بووە لەو پێنج خۆڕاگرە ئازایەی کە هیچ
جۆرە ئیعترافێکی نەکردووە و سەربەرزانە لەزیندان هاتووەتە دەرەوە.
لە ساڵی  1981بووەتە ئەندامی سەرکردایەتی رێکخستنەکانی ناوخۆی
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان و لەهەمان کاتدا لێپرسراوی رێکخستنە
نهێنییەکانی ناو شاری هەولێر بووە ،کە چاالکی و جموجۆڵێکی سیاسی
گەورە و بەرفراوانیان لەو شارەدا ئەنجامداوە.
لە کۆنفرانسی 3ی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان لە ساڵی  1983دا
بەئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێردرا و دواتر بوو بە ئەندامی
سەرکردایەتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،لەساڵی  1988ەوە تاکو
ساڵی  1991ئەندامی ناوەندی کۆمەڵە بووە لێپرسراوی رێکخستنەکانی
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان بووە.
لە ساڵی  1984بووە بە لێپرسراوی مەڵبەندی 4ی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان ،لە ساڵی  1985بە سەختی برینداربووە ،دواتر لە ساڵی
 1986دا کە مەڵبەندەکانی  3و  4دەکرێن بەیەک مەڵبەند کۆسرەت دەبێتە
لێپرسراوی مەڵبەندەکە تاکو ساڵی  ،1988کە یەکێک بووە لە چاالکترین
مەڵبەندەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
لە ساڵی  1991کە نەخشەی راپەڕین داڕێژرا لەالیەن بەرەی کوردستانی
کە پێکهاتبوون لە هەموو هێزە سیاسیەکانی ئەو کاتی کوردستان،
کۆسرەت رەسوڵ وەک ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی
سەرپەرشتیکردنی ئازادکردنی شاری هەولێری پێ سپێردرا.
لە راپەڕینی ساڵی 1991دا کۆسرەت یەکێک بوو لە دیارترین ئەو
سەرکردانەی کە رۆڵی بەرچاویان گێڕاوە لە ئازاد کردنی شاری کەرکوکدا.
لەساڵی  1991دا بووە بەلێپرسراوی بەرەی کوردستانیی سنوری
پارێزگای هەولێر ،ساڵی  1992بووە بە ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان و
لەساڵی  1993تاکو ساڵی 1996دەبێتە سەرۆکی دووەم کابینەی
ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،دواتریش بووە بە
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سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان-ئیدارەی
سلێمانی تاکوو ساڵی .2001
لە ساڵی  2001بووە بە لێپرسراوی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی
سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
لە  2006/06/21کۆسرەت وەک جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان
دەستنیشان دەکرێت ،هاوکات کۆسرەت جێگری سکرتێری گشتیی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانە.
لە ماوەی دەست بەکار بوونیشی وەک جێگری سەرۆکی هەرێمی
کوردستان و جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان،
چەندین سەردانی رەسمی واڵتانیشی کردووە کە دواهەمینیان
سەردانی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و دیداری لەگەڵ بوش.
کۆسرەت رەسوڵ لە ساڵی  1977هاوسەری گرتووە و دەبێتە خاوەنی
شەش کوڕ و یەک کچ ،کە دواتر سێ کوڕی شەهید دەبێت.
کۆسرەت رەسول زمانەکانی کوردی ،عەرەبی و فارسی بە باشی
دەزانێت و شارەزایی لە زمانی ئینگلیزی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1831 :

کۆشش محەمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275739
کاندیدی دەستنیشانکراوی شاری سلێمانی بۆ پەرلەمانی گەنجانی هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1832 :

کیبریە ئەڤرەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060717134165073
گوتەبێژی فەرمی باڵی ژنانی پارتی ئاشی و دیموکراتیBDP
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1833 :

کیژان کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009181139379542
لەسەر لیستی پارتی سوسیالدیموکراتی سوید خۆی بۆ ئەنجومەنی
شارەوانیی باژاری ئوپساال پااڵوت لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1834 :

کەتایۆن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081110585360654
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رۆژنامەنووس و چاالکوانی مافەکانی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1835 :

کەریم ئەحمەد  -ئەبو سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009271639059695
ئەندامی سەرکردایەتیی حشع و حشک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1836 :

کەریم شەریف عەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192230
کاندیدی لیستی ئاڕاستەی سێیەم بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1837 :

کەریم عەلی ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062519265178264
جێگری پارێزگاری دیالە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1838 :

کەریمی حیسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108142921123
عەبدولکەریمی حیسامی ،ناسراو بەکەریمی حیسامی هەروەک بۆ
خۆی لەبەرگی یەکی بیرەوەریەکانی دا دەڵێ " :بابم بەپێی رەسمی
پێشینیان رۆژی لەدایک بوونمی لەپشتی قورئانیکی دا نووسیبوو
کەبەپێی ئەو نووسراوەمن رێکەوتی  1926/1/9ی زایینی لەگوندی
بەیرەمی سەر بەشاری مەهاباد لەرۆژهەاڵتی کوردستان لەبنەماڵەیەکی
جووتیاری هۆگری ئایین چاوم بەدنیا هەڵێناوە ".بەمنداڵی لەالی میرزای
ئاغای گوندی و چەند مەالیەکی ناوچەو هێندێکیش لەکن بابی ،میرزا
حامید کەگۆیا پیاوێکی خوێندەوار و بەسەللیقەو تێگەیشتوو بووە ،دەرسی
خوێندووە.
بەاڵم پاشان بەهۆی نەداری و هەژاری بنەماڵە ناچار بووەدەست
لەخوێندن هەڵگرێ ویارمەتی دەری بابی بێت بۆ بژیوی رۆژانە .لەساڵی
 1949ی زایینی هەستی نیشتیمان دۆستی کێشاویەتەنێو ریزەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و بەو پەڕی دڵسۆزی و لەخۆ بوردووییەوەتا
ساڵی  1984لەنێوریزەکانی ئەو حیزبەدا تێکۆشاوە.
ساڵی  1953بەنوێنەرایەتی الوانی کوردی کوردستانی ژێردەستی ئێران
لەالیەن حیزبەوەنێردراوەتەفێستیواڵی چوارەمی الوانی جیهان
لەبوخارێستی پێتەختی رۆمانیا .ماوەیەک دوای هاتنەوەلەو
سەفەرەلەالیەن رژێمی پەهلەوی وەگیراوەو بەسێ ساڵ زیندان حوکم
دراوە .هەر لەکاتی بەندیخانەدا بەداخەوەباوکی و خێزانی ومنداڵەکەی
مردوون و بۆ هەمیشەلەدیداریان بەشبڕاوبووە .
دوای بەربوونیشی لەزیندان لەساڵی  1957دا لەمەهاباد لەژێر چاوەدێری
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و نیشتەجێ بوونی زۆرەملی داڕاگیراوە .لەساڵی  1959دا روولەباشووری
کوردستان دەکاو پاش ماوەیەک لەبەغدا دەگیرسێتەوە .ساڵی1960
بەپێی هەلومەرجی پێش هاتوو بەناچار روو لەواڵتی چێکوسڵۆاکیا دەکات
و لەوێ لیسانسی زانستەکۆمەاڵیەتیەکان لەزانستگەی پراگ وەردەگرێ.
ساڵی  1964دەچێتەواڵتی بوڵغارستان و لەوێ دەبێتەوێژەری رادیۆ پەیکی
ئێران.
دوای بەیانیەی یازدەی ئازار گەڕاوەتەوەباشووری کوردستان و
لەرێکخستنەوەوبوژاندنەوەی رێکخراوەکانی حیزبی دێموکرات دا
چاالکانەبەشدار بووە .کاک کەریم لەساڵی  1971لەکۆنفرانسی
سێهەمی حیزب دا بەئەندامی دەفتەری سیاسی هەڵدەبژێردرێ و
لەساڵی  1973لەکۆنگرەی سێهەمدا دیسان دەبێتەوەئەندامی دەفتەری
سیاسی و ئەرکی جێگری سکرتێریشی پێدەسپێردرێ.
دوای رووخانی رژێمی پاشایەتی گەڕاوەتەوەرۆژهەاڵتی کوردستان و تا
ساڵی 1984لەریزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دا درێژەی
بەخەبات داوە ،لەو ساڵەدا لەسەر ئیزنی دەفتەری سیاسی بۆ سەردانی
منداڵەکانی بەسەفەر دەگەڕێتەوەئورووپا کەهەرلەوسەفەرەدا
بەشێوەیەکی چاوەڕوان نەکراوو بەبێ ئاگاداری پێشوی خۆی بەنامەیەکی
چەنددێڕی لەالیەن دەفتەری سیاسیەوەلەحیزب وەالدەنرێ .دوو ساڵ
پاش ئەوڕووداوەیانی ساڵی 1986لەبوڵغارستانەوەڕوو لەواڵتی سوید دەکا
و تا کۆتایی تەمەنی لەو واڵتەنیشتەجێ دەبێت.
بەدوور خستنەوەلەحیزب و لێوەرگرتنەوەی بەرپرسیایەتیەکانی کاک
کەریم دەست لەدیفاع لەگەلەژێردەستەکەی هەڵناگرێ و ئەوجارەدەست
دەداتەقەڵەم و بۆ بەجێ گەیاندنی ئەرکەنیشتمانیەکەی
جگەلەباڵوکردنەوەی رۆژنامەی سەردەمی نوێ بەدرێژایی پێنج سااڵن و
نوسینی سەدان وتار وبەشداری لەسەدان کۆڕو سمیناری تایبەت دا،
بەنوسین و وەرگێڕانی سەرجەم  48کتێب کەلەوانەیازدەبەرگیان
بیرەوەریەکانی خۆیەتی ،شوێنەوارێکی گەورەی مێژوویی و ئەدەبی بۆ
بەرەکانی پاش خۆی بەدیاری بەجێ هێشتوە.
سەرئەنجام لەکاتێکدا کەبەشێک لەنیشتمانەکەمان تازەئازاد کرابوو
دڵخۆشی و هیوایەکی گەورەی لەدڵدا پەیدا ببوو ،کەڕەنگبو ببێتەهەوێنی
زۆر هەنگاوی بەکەڵکی دیکە ،بەداخەوەمەرگ مەودای نەدا و
دڵەگەورەکەی لەسەعات دەوونیوی پێش نیوەڕۆی رۆژی  2001/10/6دا
لەشاری ستۆکهۆلم پێتەختی واڵتی سوید بۆهەمیشەلەلێدان کەوت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1839 :

کەژال مسعود مەحمود هەورامی نەقشبەندی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174892004
کاندیدی لیستی چاکسازی و گەشە بۆ پەڕڵەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1840 :

کەژاڵ حاجی میرزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703000027124704
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1841 :

کەژاڵ حەمە رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208131847570
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لە دایکبووی شاری سلێمانییە ،لە ساڵی 1991وە دەستی بە کاری
سیاسی کردووە ،لە سەرەتای دامەزراندنی حیزبی کۆمۆنستی کرێکاری
عێراقیەوە ئەندام و هەڵسوڕاوی رێکخراوی سەربەخۆی ئافرەتانی بووە
تاساڵی  .2000ئێستا لە واڵتی کەنەدا دەژی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1842 :

کەژاڵ عەلی محەمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391815
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1843 :

کەسەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092016093288629
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یەکێک لە دامەزرێنەرانی" دەستپێشخەری بەخێرهاتن بۆ تننسی" یە،
ڕۆڵی هەبووە لە گەشەپێدانی کۆمەڵگا تاهەڵسوکەوت لەگەڵ کێشەکانی
کۆچبەری و تێکەڵبونیان لەناو کۆمەڵگادابکات ،ئەمەش بۆ ئاسانکردنی
لێکتێگەیشتنی نێوان ئایین و کەلتورە جیاوازەکان بە ڕێگای گفتوگۆ بۆ بنیات
نانی کۆمەڵگایەکی بەهێزی ئەمەریکی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2013-09-20 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1844 :

کەمال ئارتین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012011392032860
سەرۆکی نوێی کۆنگرەی نەتەوەی کورد لە ئەمەریکای باکوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1845 :

کەمال ئیبراهیم حسێن  -مالزم کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212243073655
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لەساڵی  1957لەدایکبووە  -هەولێر.
خوێندنی (ئامادەیی بازرگانی) تەواوکردووە.
لەساڵی  1979بووە بەپێشمەرگە بەبێ دابڕان تاکو راپەڕین.
بەشداری چەندین خولی سەربازیی و سیاسی کردووە.
لەو ماوەیەشدا کاری سەربازیی و سیاسی و ئیداریی کردووە.
لەسەرەتای راپەڕین بووە بەکارگێڕی مەڵبەندی هەولێر.
لەساڵی  1995بووە بەجێگری لێپرسراوی مەکتەبی عیالقاتی تاران.
لەساڵی  1997بووە بەئەندامی مەکتەبی عیالقاتی نیشتمانی.
لەساڵی  2002بووە بەکارگێڕی مەڵبەندی دەرەوەی واڵت ،پاشان بووە
بەجێگری لێپرسراوی مەڵبەندی دەرەوە ،دواجار ئەندامی مەکتەبی
رێکخستن.
بەشداری چەندین خولی سەربازیی و سیاسی کردووە.
خولی کۆمپیوتەر +زمانی هۆڵەندی +ئینگلیزی.
زمانی عەرەبی و فارسی و هۆڵەندی بەباشی دەزانێ لەگەڵ زمانی
ئینگلیزی مامناوەندی
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای هەولێر بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1846 :

کەمال حەسەن پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=201009231159199604
ئەندامی حدکا و بەرپرسی پەیوەندییەکانی
سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1847 :

کەمال حەمەد ئەحمەد زراری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091511
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1848 :

کەمال حەمەد زراری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112718230610907
لەساڵی  1956لەشاری هەولێر لەدایک بووە
بروانامەی بەکالۆریۆسی لەکۆلێژی شەریعەی زانکۆی بەغدا وەرگرتووە.
لەساڵی ِ 1982
ساڵی  1983بۆ یەکەمین جار وەکو مامۆستایەک لەدواناوەندی چۆمان لەقەزای چۆمان دامەزراوە.
ساڵی  1996بۆتە سەرپەرشتیاری پسپۆری و لەساڵی  1999بۆتە سەرپەرشتیاری پسپۆری
لەبەرێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر.
یەکەم بەوەکالەت
ِ
بەرێوەبەری گشتی دیوان لەوەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی
بۆتە
لەمانگی 1999/9
ِ
کوردستان.
بەرێوەبەری گشتی تری حکومەتی هەرێم خانەنشین کراوە.
25
لەگەڵ
2007
ساڵی
ِ
لە  2007/4/3بۆتە سەرۆکی لقی هەولێری یەکێتی مامۆستایانی کوردستان و تاکو ئێستاش
لەرێگەی ئەم پۆستەوە خزمەت بەتوێژی مامۆستایانی کوردستان دەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مەدەنی
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 ژمارە1849 :

کەمال خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090822180988843
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1850 :

کەمال شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510082
ئەندامی پژاک و زیندانی سیاسی (دوورخستنەوە بۆ میناب و  30ساڵ
زیندان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1851 :

کەمال فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121820300587172
لەساڵی  1932لەبنەماڵەیەکی دێرین و رۆشنبیرو کوردپەروەری شاری
سلێمانی لەدایکبووە.
لە سەرەتای الوێتیەوە هاتۆتە ریزی تێکۆشانی نیشتمانی وکوردایەتیەوە .سەرەتا ساڵی  1948لەریزەکانی حزبی شیوعی و پاشان
ساڵی  1956لەریزەکانی پارتی و ئینجا باڵی مەکتەبی سیاسی پارتی،
لەهەموو ئەو وێستگانەشدا دکتۆر کەمال فوئاد نمونەی خەباتگێڕی
خۆڕاگرو هەڤاڵی دڵسۆزو سەرکردەی لێوەشاوەی ڕێبازی دیموکراتی،
کوردایەتی و چەپ و پێشکەوتنخواز بووە.
لەخەباتی پیشەیی و خوێندکاریدا ،سەرەتای شەستەکان لەالیەنژمارەیەک لەکوردستانیانی تاراوگە کۆڕی خەباتی پیشەیی شۆڕشگێڕیی
الوانی کوردی هەموو پارچەکانی کوردستان تاوداو رێکخراوی کۆمەڵەی
خوێندکارانی کورد لەئەوروپای دامەزراند.
ساڵی  1975لەگەڵ کۆمەڵێک رۆشنبیرو سیاسەتمەداردا یەکێتیینیشتمانیی کوردستان-یان دامەزراند.
سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان بووە.جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بووە لەسلێمانی.لەبواری رووناکبیری و لێکۆلینەوەو توێژینەوەی زانستیدا خزمەتێکیبەرچاوی زمان و ئەدەبی کوردی و مێژووی کوردی کردووە کە ژمارەکانی
یەکەمین رۆژنامەی (کوردستان)ی دۆزیوەتەوەو ساڵی  1972بەچاپی
گەیاندووە ،لەبواری ئەکادیمیشدا بەشی دیراساتی کوردی لەزانکۆی
سلێمانی دامەزراندووەو یەکێک بووە لەمامۆستا خۆبەخشەکانی کە
زانکۆیان گواستەوە بۆ ناو شۆڕش لەقەاڵدزی وەک کەسایەتیەکی
رووناکبیریش دۆستی دڵسۆزی چەند نەوەیەک لەرووناکبیران و نوسەرانی
کورد بووەو هاوکار و پشتیوانی کۆرو کۆبوونەوەو چاالکیەکانیان بووە.
دکتۆر کەمال فوئاد تێکۆشەرێکی دڵسۆزی کوردایەتی و دیموکراتی بوو لە
کوردستان و عیراقدا ناوی لەگەڵ کاروانی یەکەمی تێکۆشەران و
شۆڕشگێڕانی سەدەی بیست و یەکدا دێت و رۆڵی لەو نیوانەشدا
لەخەباتی جەماوەری ،سیاسی و روناکبیری و رۆژنامەوانیشدا دیارو
بەرجەستەیەو لەمێژووی پڕ لەسەروەری گەلەکەماندا.
لەبواری کۆمەاڵیەتیشدا چ وەک بنەچەی بنەماڵەو چ وەک کەسایەتیەکی
کۆمەاڵیەتیش یەکێک بووە لە کەسایەتیە دیارەکانی شاری سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە1852 :

کەمال گولیچدرئۆغلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042822421582748
سەرۆکی پارتی گەلی کۆماریCHP
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1853 :

کەمال میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200906251033161807
ساڵی  1951لە گوندی مەرگە لەدایکبووە.قۆناغی خوێندنی سەرەتایی
هەر لەوێ تەواو کردووە.
ناوەندی و ئامادەیی لە قەاڵدزێ تەواو کردووە .یەکەمی لیوای سلێمانی
بووە لە بەشی ئەدەبی.
بەشی ئینگلیزی لە زانکۆی بەغدا لە ساڵی  1971تەواو کردووە .
بۆتە مامۆستای زمانی ئینگلیزی لە خوێندنگای ئامادەیی لە قەاڵدزێ ،لە
ساڵی  1979بە سەرۆکی یەکێتی نووسەرانی کورد – لقی سلێمانی
هەڵبژێردراوە.
کتێبی (فەلسەفەی جوانی و هونەر)ی لە ساڵی 1979دا نووسیوە بۆ
دامەزراندنی بەشی دیراساتی کوردی لە زانکۆی سلێمانی.
لە ساڵی  1982ماستەری لە فەلسەفەی مێژوو لە زانکۆی  Essexلە
بەریتانیا وەرگرتووە .هەر لەو زانکۆیە لە بەشی ماستەر دەرسی
فەلسەفە و رەخنەی ئەدەبی وتۆتەوە.
ساڵی  1987دکتۆرای فەلسەفەی لە ئەدەبی ئینگلیزی ،بابەتی
رۆژهەاڵتناسی ئەوروپی وەرگرتووە.
ساڵی  1992ماستەرنامەی زانستی لە ئابووری و زانستی سیاسیی -
بابەتی پەیوەندی دەوڵەت و رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ،لە
زانکۆی لەندەن هێناوە
ساڵی  1992هاوکار بووە بۆ دامەزراندنی رێکخراوی فریاگوزاری کوردی
KLAبۆ دروستکرنەوەی قوتابخانە و نەخۆشخانە و پرۆژەی ئاو لە ناوچەی
مەرگە و پشدەر و دوکان گەڕاوەتەوە کوردستان .
لە ساڵی  1997تائێستا بەڕێوەبەری دەزگای پێشخستنی رێکخراوەکانی
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کۆمەڵگەی مەدەنی کەمایەتییە نەتەوەییەکانە لە لەندەن.
سااڵنە بەرنامەی مەشق و راهێنان لە بواری پێشخستنی کۆمەڵگەیی،
سەرکردایەتی ،نەخشەی ستراتیژی و بەڕێوەبردنی دیموکراتی ...هتد.
بۆ زیاتر لە  300رێکخراو دەنووسێ ،نامیلکە نووسراوەکانی لەم بوارەدا بۆ
 6زمان تەرجەمە کراون و باڵوکراوەتەوە.
زیاتر لە  20کتێبی بە زمانی کوردی و ئینگلیزی لە شیعر و رەخنەی
ئەدەبی و فەلسەفە و بابەتی سیاسیی و پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتیدا
نووسیوە.
شەش گۆڤار و رۆژنامەی بە زمانی کوردی لە دەرەوەی واڵت
دامەزراندووە.
لەساڵی  1990 -1985سەرۆکی هەڵبژێردراو بەڕێوەبەری مەڵبەندی
رۆشنبیری کوردی بووە لە لەندەن و رێبەری هەموو کەمپەین و
چاالکییەکانی کردووە بۆ مافی چارەنووس بۆ گەلی کوردستان.
ساڵی  2009خۆی بۆسەرۆکایەتی هەرێم کاندید کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگوباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1854 :

کەمال کلچدارئوغلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012813380764081
کەمال کلچدارئوغلو سەروکێ پارتیا کومارا گەل یا تورکی ،د بنەرەتدا کوردێ دێرسمێ یە ،ل روژا
 1948-12-17ێ ل دێرسمێ ژ دایک بوویە ،ژ بەری نوکە بەرپرسیارەتیا گشتی یا هژمارەکا سازیێن
حکومی کریە ،دەرچوویێ پشکا ئابوری و دارایی یا زانکویا غازی کریە ،بوویە ئەندام د پارتیێن پارتیا
دیموکراتا چەپ و پارتیا کومارا گەل بو دوو خوال بوویە ئەندام پەرلەمان پشتی دەرکەفتنا کاسێتا
سکسی یا سەروکێ پارتیا کومارا گەل دەنیز بایکالی بوویە سەروکێ پارتیێ ،کەمال کلچدارئوغلو ژ
بلی زمانێ تورکی ،فرەنسیێ دزانیت ،سێ زاروک هەنە ،و کارێ روژنامەڤانیێ ژی کریە،
کلچدارئوغلویی ژ بلی سێ پەرتوکا چەندین گوتار بەالڤکرینە ،پەرتوکێن وی:
یاسایا بیمەیا بێکاریێ – روهنکرن و بەرسڤ 1993 /کونگرەیێ ئابوریێ تورکیا ل  1948ێ 1997 /ئابوریا بێ تومار و پێدڤی بوونا دووبارە ئاڤاکرن د بیروکراسیێ دا 1997 -تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:

پەڕڵەمانتار
چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇷🇹تورکی

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دەرسیم
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1855 :

کەمال کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081023209877
ئەندامی دەفتەری سیاسی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1856 :

کەماڵ گوڵنەوازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062515590485625
ساڵی  1367لە دایک ببوو ،هەتا قۆناغی ناوەندی دەرسی خوێندبووو
دواتر لە دێیەکەی خۆیان بە کاری کشتوکاڵەوە ،خەریک بوو .چەند ساڵێک
بوو چوو بووە ڕێزی تەشکیالتی نهێنیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
چاالکانە و بە دڵسۆزییەوە ئەرکی حیزبی و خەباتگێڕانەی بەڕێوە دەبرد.
سەرئەنجام ڕۆژی  2015-06-22لە کاری خاوێنکردنەوەی بیری ئاو،
تووشی گازگرتوویی بوو و بە داخەوە خنکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1857 :

کەنداڵ نەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081552063420
رۆشنبیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1858 :

کەنعان شاکیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081209073760665
سەرۆکی بزوتنەوەی تورکمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

تورکومانی

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
کوردستانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1859 :

کەیخوسرەو عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012812055333071
بەرپرسی ناوەندی ئاڤێستا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1860 :

کەیفی عەبدوڵاڵ شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150426182023120975
کەیفی عەبدوڵاڵ فەتحوڵاڵ شێخانی
کەسایەتی :یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
لەدوای راپەڕینی ( 1991سەرپەرشتیاری یەکەمی دامەزراندنی لقی
هەولێری کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان).
ناوی تەواوی :کەیفی عەبدوڵاڵ فەتحوڵاڵ کاوێس مەالک.
ساڵی  1967لە گوندی (ئیلنجاغی گەورە)ی ناوچەی کۆیە لەدایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی لە گوندی ئیلنجاغ تەواوکردووە و خوێندنی ناوەندی و
ئامادەیی لە شاری کۆیە تەواو کردووە .ساڵی  1986بەشی کوردی
کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدین وەرگیرا بەاڵم هەر هەمان ساڵ لەم
بەشە دەرکرا لەبەر ئەوەی رازی نەبوو ببێت بە بەعسی و چونکە لەم
ساڵەدا بڕیارێک دەرچوو ئەوەی نەبێت بە بەعسی نابێت لەبەشی کوردی
بخوێنێت دواجار بەبێ ویستی خۆی و بەزۆر بۆ بەشی جوگرافیا لەهەمان
کۆلێژ گواسترایەوە .کادیری دێرینی یەکیتی خوێندکارانی کوردستان بووە
بەاڵم لە دوای ئەنفالەکان و بارودۆخی کوردستان لەدوای ساڵی 1988
شتێک بەناوی یەکێتی خوێندکارانی کوردستان وەک ڕێکخستن نەمابوو
ئیدی بەهەوڵی مامۆستا کەیفی و چەند خوێندکارێکی تر لەدوای ساڵی
 1991کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستانیان دامەزراند بۆیەش دەتوانین
مامۆستا کەیفی بە دامەزرێنەری کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
دابنێین لەدوای راپەڕینی بەهاری  .1991هەروەها ناتوانرێت باسی
چاالکی و بزووتنەوەی خوێندکاری کۆلێژی ئادابی سااڵنی  1988بۆ 1991
بکەی و باسی مامۆستا کەیفی نەکرێت چونکە بەئاشکرا بەرهەڵستی
دام و دەزگاکانی بەعسی دەکرد و بەردەوام خەریکی چاالکی
شۆڕشگێڕی و بزووتنەوەی خوێندژاری بوو .بۆیەش بە بەردەوامی لەالیەن
دام و دەزگا ئەمنیەکاندا لەژێر چاودێری تووندا بوو هەر بەهۆی ئەمەشەوە
ساڵێک خوێندنی لە کیس .هەروەها مامۆستا کەیفی دامەزرێنەری ئەو
لێژنانە بوو لە لەدوای راپەڕین پێکهێنران بۆ پاراستنی زانکۆی سەاڵحەدین
لە دزی و تااڵن کردن .دەستەی دامەزرێنەری لێژنەی بااڵی خوێندکاران و
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قوتابیانی کوردستان بووە لەدوای راپەڕین .لەسااڵنی خوێندکاریدا گەلێک
ئازار و ئەشکەنجەی لەسەر کاری سیاسی و بزووتنەوەی خوێندکاری
بینیوە وە ئەگەر راپەڕین نەبوایە بێگومان لە سێدارە دەدرا چونکە
دەستگیرکرابوو لە ئەمنی هەولێر .زۆر هەوڵی دا کۆمەڵەی خوێندکاران
سەربەخۆ بێت و نەچێتە ژێرباری حزبە سیاسیەکان و سەر بە حزبەکان
نەبێت بەاڵم دەستێوەردانی حزب نەیانهێشت خەونی سەربەخۆیی
خوێندکاران سەربگرێت و هەر زوو لەناو حزبدا تواندیانەوە .بەاڵم ئیدی
لەدوای ساڵی  1996بەیەکجاری وازی لە کاری سیاسی هێناوە و
لەساڵی  1997وەک مامۆستا لە شاری کۆیە دامەزراوە ئێستاش لە
شاری کۆیە دادەنیشێت .
نامیلکەیەکی نووسیوە لەسەر بزووتنەوەی خوێندکاران بەناوی (کورتەیەک
لە مێژووی بزووتنەوەی خوێندکاران)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1861 :

کەیفی مستەفا  -دکتۆر کەیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162205003473
ساڵو شوێنی لەدایک بوون 1966 /بێتواتە
بڕوانامە /بەکالۆریۆس لە یاساو دبلۆمی پزیشکی
چاالکی/ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری سەندیکای کارمەندانی
تەندروستیو ساڵی  1999بە جێگری سکرتێر هەڵبژێردراوەو شارەزای
بواری رێکخراوە پیشەییو دیموکراتیەکانە.
کاندیدی لیسی گۆڕانە لە شاری هەولێر بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1862 :

یادگار عومەر فەرەج  -یادگار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110823110910638
لەدایکبووی ساڵی 1979ی شارەزوورە و هەر لەوێش دەژیت1997 ،
هاتووەتە بواری کارن لەراگەیاندن و لەدەنگی گەلی کوردستان و
کوردستان بێژەر بووە ،جگە لەبێژەری لەچەند بوارێکی تری مەدەنی
چاالکبووە .بێژەری هەواڵی سیاسییە لەکەناڵی گەلی کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی مەدەنی
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1863 :

یادگار کەریم پیرداود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101217120410027
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سەرۆکی یەکێتی نابینایان و کەمبینانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1864 :

یاسین خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103112205973572
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1865 :

یاسین عیزەدین مەحمود وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002212354253662
1968
شوێنی نیشتەجێبوون :کەرکوک -ئەڵماس /تەپە
ئاستی خوێندن :دەرچووی کۆلێژی ئیدارەی پیشەسازی ،پەیمانگای
تەکنیکی تەکنەلۆجی.
کاری حزبی و رێکخراوەیی:
ساڵی 1984ەوە پەیوەندیکردووە بە کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستانەوەتا ساڵی .1988
لەدوای راپەڕینە پیرۆزەکەی ساڵی  1991ەوە لە  1991/7/13ەوەپەیوەندیکردووە بەڕێکخستنە نهێنییەکانی ناوشاری کەرکوکەوە تاساڵی
 1998وەکو لێپرسراوی خەتی نهێنی.
ساڵی 1998ەوە بووە بە لێپرسراوی کۆمیتەی  1ی نهێنی ناو شاریکەرکوک تا پرۆسەی ئازادی لە  2003/4/10دا.
لەساڵی  2003ەوە بەهەردوو مانگی  2-1زۆرترین فیشەک و چەک وئامێری سورەیا و ئامێری یاسۆ و باجی رێکخستنەکانی هێناوەتە ناوشاری
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کەرکوک بۆ مەبەستی کارئاسانی لەپرۆسەی ئازادی عیراقدا.
شەهید :باوک و برا ،لەپێناو بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلەکەماندا
شەهیدبوون.
شارەزایی زمان :کوردی ،عەرەبی ،تورکمانی.
خولە بەشداربووەکان :
بەشداریکردن لە خولێکی رووناکبیری تایبەت بەسۆسیالدیموکرات لەواڵتانی سوید و ئەڵمانیا.
خولێکی تایبەت بە تەکنیکەکانی قسەکردن لە بەردەم کامێرا ،کەپەیمانگای کۆماری ئەمریکا لە هەولێر رێکیخستبوو.
خولێکی تایبەت بە رۆژنامەگەری و راگەیاندن ،ماوەی  40رۆژ.خولێکی تایبەت بە زمانی ئینگلیزی ماوەی پێنج مانگ.شارەزایی و لێهاتوویی :بەڕێوەبردن بەشێوەیەکی گشتی و بەڕێوەبردنی
پیشەسازی بەتایبەتی ،جگەلەوەش پاشخان و باکگراوندی باش لە
کایەی سیاسی و فیکری و راگەیاندندا.
لەساڵی  2003ەوە بووە بە کارگێڕی مەڵبەندی کەرکوک لە بەشی
رێکخستن و بەشداریکردووە بە پێکهاتەی  21کۆمیتەی سنوری مەڵبەند
بە هەموو قەزاو ناحیەکانیەوە لەگەڵ رێکخستنی تورکمانی و عەرەبیدا،
رۆڵی باشی بینیوە لە هۆشیارکردنەوەی هەڤااڵن و بەرزکردنەوەی
ئاستی رۆشنبیرییان ،هەمو خەبات و تێکۆشانی لەپێناوی
سەقامگیرکردنی ئازادی و دیموکراسی و مافی مرۆڤ و یەکسانی
کۆمەاڵیەتی و گەیشتن بە ئامانجە رەواکانی میللەتەکەمان لەسەرووی
هەموویانەوە گەڕاندنەوەی کەرکوک بۆ باوەشی کوردستان و نەهێشتنی
ئاسەوارە خراپەکانی تەعریب و تەبعیس و تەرحیل.
لە سەرەتای ساڵی  2006ەوە وەک لێپرسراوی بەشی راگەیاندن و
رووناکبیری مەڵبەند دەستبەکاربووە ،سەرنووسەری رۆژنامەی (کەرکوکی
نوێ) و گۆڤاری (کرکوک الجدیدە) و سایتی کەرکوک سەنتەر) و
سەرپەرشتیاری پەمانگەی کادیران و رادیۆی مەڵبەندی کەرکوک و
تەلەفزیۆنی (دوغریولی) ی تورکمانی بووە ،دەیان کۆڕو سیمیناری فیکری
و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و مێژوویی بەستووە و گڕوتینێکی باشی داوەتە
رەوتی راگەیاندن و رووناکبیری مەڵبەند ،هەروەها دەیان خولی بینیوە لە
ناوەوە دەرەوەی واڵت ،لە واڵتانی تورکیاو ئەڵمانیاو سویدو ئیتاڵیا کە
هەریەکەیان مشتێکیان خستووەتەسەر خەرواری بەرەوپێشبردن و
گەشەسەندنم ،لە ئێستاشدا کاندیدکراوە بۆ پەڕڵەمانی عیراق لەسەر
بنەمای راپرسی دەستنیشانکراوە بۆ ئەو مەبەستە.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای کەرکوک بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1866 :

یاسین فەقێ سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022062632886
سەرۆکی بنکەی ئەدەبی و رووناکبیریی گەالویژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1867 :

یاسین کوت ،لە شاری لودینشاید .
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093010100627
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1868 :

یوسف تاج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521183873922
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی مرۆڤ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1869 :

یوسف زۆزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111203124383
وتەبێژی کۆنگرەی سێهەمی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1870 :

یوسف زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020803361384721
کورتەیەک لە ژییاننامەی بە پێنوسی خۆی
لە  1949/3/5لە گەڕەکی شۆڕیجەی کەرکووکی باشووری کوردستان ،لە
داییکبووم .
خوێندی سەرەتایی لە قوتابخانە شۆرجەی کوڕان و دوایی شۆرجەی
کچان و صالح الدین ،تەواو کرد .ناوەندی لە ناوەندی إمام قاسم.
ئامادەییم لە ئامادەیی (مصلی) تەواو کرد .
پۆلی پێنجی (إدبی) بووم کە لە شەوی نەورۆز  ،1968/3/20لە ئاکامی
شەڕی براکوژیدا بۆ یەکەمجار بەر گوولە درام و لەبەر سەختی
بریندارییەکە بۆ ماوەی زۆرتر لە  16مانگ لە نەخۆشخانەو ماوەیەک زنجیر
لە دەست و پێ ساغەکەم و ماویەکیش ئازاد ژیانم بردە سەر ،کە بەو
هۆیەوە لە تاقیکردنەوەی (بکالۆریا-وزاری) ساڵی  1969-1968بێبەش بووم
و ساڵی داهاتوو  1970-1968وەکو قوتابی (خارجی) بەشداری
تاقیکردنەوەم کردو بە رێژەیەک بەرز دەرچووم ئەوەی شایانە بگووترێت
هێشتا هەر لەسەر تەخت کەوتبوم کە بە یارمەتی براکانم و خزمان بە
تەختەکەوە دەیان خستمە پێکاپێکەوەو دەیان بردم بۆ هوڵی تاقیکردنەوە .
بۆ ئەوەی لە باسی خوێندم دوور نەکەومەوە ،لە دوای هەرەسەکەی
 1975کە چوومە ئێرانەوە کتووپڕ لە زانکۆی تاران بووم بە قوتابی و
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لیسانسم وەرگرت .کە لە  1983گەیشتمە بەریتانیا هەمدیس یەکەمین
کارم ئەوە بوو لە زانکۆی لندن دەستم کرد بە خوێندنی ماستەر لە
ئەدەبیاتی عرب و لەبەر ئەوەی نمرەکانی بکالۆریوسەکەم زۆر بەرز بوون
لە پارەدان بەخشییانم .نامیلکەکەم لەسەر نووسەرو سیاسەتمەدارو
پارلەمانتار محمد حسین هیکل بوو بە نێوی (سیاسەت ،ئەدەب ،نموونە
محمد حسین هیکل) و پەنجەم خستبووە سەر کتێبەکەی (زینب)ی کە
لە  1914چاپی کردبوو .
کە ویستم لە فلسەفە دکتۆرا بکەم گووتیان دەبێت ماستەرەکەت یا لە
سیاسەت بێت یا فەلسەفە ،کە دووبارە ماستەرێکی دیکەم کرد لە
زەردەشتناسی و نامیلکەکەم (زەردەشتی کورد ،تاوانبارێکی بێتاوان) بوو.
دکتۆرای یەکەمم لە فەلسەفە کرد و نامیلکەکەم بە نێوی( ،تینی ئاینی
زەردەشت لەسەر جوولەکەو ئیسالم) بوو .کە گرفتێکی گەورەی بۆ
درووستکردم و تا ساڵی  2019/12/20مافی باڵکردنەوەیەم نیە چونکە
کەوتە ئەو رۆژانەی کە گرفتەکەی سلمان رشدی دەستی پێکرد لەسەر
کتێبەکەی (آیاتی شیطانی) .لە پێناوی ئەوەدا بگەم بەو مەبەستەی کە
لە مێشکمدایە دکتۆرای دووهەمم دەست پێکرد لە سیاسەت.
نامیلکەکەم( ،بزووتنەوە ناسیونالیستەکان لە رۆژەالتی ناوەراست-1908 ،
 )1940بوو .
دکتۆرای سێهەمم لە ئەدەبیات بوو لە ژێر نێوی (معروف رصافی ،شاعر،
سیاسەتمەدار ،رێکخەرێکی کۆمەاڵیەتی .لە  1990وە لە دانشگا
جۆراوجۆرەکاندا وانە دەڵێمەوە .ئێستاش خانەنشین بووم بەاڵم
سەرپەرشتی قوتابیانی دکتۆرا دەکەم و سیمینار بۆ مامۆستای زانکۆکان
پێشکەش دەکەم و جاروباریش ئەگەر کات یارمەتیدەر بێت بابەتە
دەرسییەکان دەنووسم کە لە هەندێ لە زانکۆکاندا دەگووترێتەوە .لە
تەمەنێکی زۆر زوودا چومە جیهانی سیاسەتەوە ،لە پێشدا بە
خوێندنەوەی نشرەکان لە کۆبوونەوەکاندا دەست پێکرد ،ئەوەی سەیر بوو
کۆبوونەوەی پارتی و شیوعیش ،چونکە لەو سەردەمەدا چی بەر لە
شۆڕشی  1958و دوای ئەوەش لە نێو تەمەندارانی گەڕەکەکەماندا
خوێندەوار زۆر کەم بوو ئیتر کەڵکیا لە ئێمە وەردەگرت ،پاش ماوەیەک وام
لێهات کە زۆر جار بۆ گەرم راگرتنی کۆبوونەوەی پارتییەکان خۆم شتم
دەنووسی و دەمخوێندەوە چونکە دەزگای راگەیاندنیان لەو سەردەمانەدا
هەم الواز بوو هەم گەیشتنی بە کەرکووک زۆر سەخت بوو .بەو هۆیەوە
لە  1963/3/5شەرەفی ئەندانییەتی پارتیان پێدام کە لەو سەردەمەدا لە
کەرکووک بچوکترین ئەندام بووم و هەر لەو رۆژەدا بە فەرمی بووم بە
پێشمەرگە ،بەاڵم لقی سێ وایان بە باشزانی کە لە نێوەوە بمێنم.
لەبارەی نووسینەوە وەکو سیاسەت زوو دەستم پێکرد و لە دووی ناوەندی
بووم کتێبی (گەشت بۆ نمرە هەشت)م نووسی بە چەند ژمارەیەکی
کەم و پارەی گیرفان کۆ کردنەوەی هاوڕێیانی قوتابیم کە باسی لە
گەشتێک دەکرد کە لە قۆتابخانەی کچانی شۆرجەوە بردمانین بۆ دووبز
(نمرە  )8پێنج ساڵ بەر لە چاپکردنی کتێبەکە .بەم زووانە دووبارە لە
چاپی دەدەمەوە چونکە خۆشبەختانە یەکێک لەو کتێبانەیە کە
رەشنووسەکەیم لە جانتاکەی کۆبانیمدا دەستکەوتەوە .ئەو کتێبە گرفتی
خێزانی زۆری بۆ درووستکردم کە ماڵەوە بە داخەوە کە بەشی هەموویان
نەخوێندەواری بوو پێیان ناخۆش بوو و بەاڵیانەوە شەرم بوو کە کوڕیان
نووسەر یا شاعر بێت .بەاڵم هەرگیز کۆڵم نەدا ئەگەرچی بە بەرچاوی
خەڵکەوە بە نیشانەی نارازی دانەیەکیان دڕی و خستییانە ژێر پێ .
دووهەم کتێبم (چوارینەکانی یوسف صدیق زەنگەنە بوو) کە لە مانگی
10ی  1970باڵو بووەوە .لە پاشان تاوەکو ئێستاش کەم کەم هەر خەریکم
کتێب باڵو دەکەمەوە و نێوەکانیان چاپکراوو نەکراوە لە کۆتایی کتیبەکانمدا
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هەیە .پێنج کتێبیش کە هەرگیز لەو باوەڕەدا نەبووم دەستم بکەونەوە
پاش  32ساڵ لە کۆبانی دەستم کەوتن و لەوەدایە پاش دەستکارییەکی
کەم لە شێوەی رێنووس و زاراودا لە چاپیان بدەم .تا ساڵی  1971لە
کەرکووک بووم لە گەڵ ئەوەشدا لە مفاوضات بووین لەگەڵ بغداد بڕیاری
دوورکردنەوەم بۆ دەرچوو .دیسانەوە رووم کردە چیاو چوومە ناوچەی
باڵەکایەتی و لەویش دەزگای پاراستنی ئەو سەردەمەی شۆڕش لەسەر
نووسینەکانم و چەند نامەیەک بۆ خوا لێیخۆشبێ بارزانیم (مال
مستەفا)نووسی دووریان خستمەوە وەکو کادرێکی سیاسی بۆ ناوچەی
بادینان لە راستیدا وانەبوو کە پێیان گووتم ،لە بادینان ئەوەی دەتەوێت
دەتوانی بیکەیت تەنها باس لە سیاسەت نەبێت ،بە کوورتی لە دهۆک
نیشتەجێ بووم ،تا کتێبی (دهۆک و سەربەستی ئافرەت)م باڵوکردەوە
کە مەالکان بە کفر لە قەڵەمیان داو ،دیسانەوە گەڕامەوە بامەڕنی و بە
یارمەتی خوا لێخۆشبوو اسعد خۆشەوی بۆ چۆمان و تا کۆتایی
شۆرشەکە .لەو ماوەیەدا چەندین سەفەری دەرەم کرد چی بۆ
چارەسەری و چی بۆ دەورە بینینو کاروباری سیاسی .تا 1973/9/29
ئەندامی پارتی بووم بەاڵم لەو رۆژەدا وازلێهێنانی خۆم راگەیاند لەسەر
ئەوەی کە بۆ زۆرمان دەرکەوت کە دیسانەوە شۆرشەکە سەد لە سەد
کەوتە بندەستی ئێرانەوەو منیش حزم دەکرد وکە لەوەبەر نووسیبووم بە
رەشمەکەی بە دەستی خۆمانەوە بێت .
کۆی گشتی سێ جار بریندار بووم ،جاری یەکەم وەک باسم کرد لە
 1968و دووهەم لە دهۆک لە کاتی هێرش بۆ دایەرەی أمن بۆ رزگارکردنی
پێشمەرگەیەکی هاوڕێ ئەگەرچی دانوستانیش بوو لە  .1972جاری
سێهەم لە  1974/4/17لە چیای گۆرەس ،هەفتەیەک بە لە بۆمباران
کردنی زانکۆی قەاڵدزی.
هەندێک لە بەرهەمەکانی:
1بێچووە چۆلەکە و رابەرانی کورد2ژن سەرچاوەی شعرە3نەسرین  -تابلۆیەکی خوێناوی لە کوردستانەوە4کیژە کوردە بەرلینییەکە5کیژێک نێوی پێنج خاڵە6کوردستان سەرزەمینێکی جادوولێکراوسەرچاوە :هەواڵنامەی کتێب  -فەیسبوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1871 :

یوسف سەلیم ئیدریس بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061010031885519
لە کۆنگرەی 13ی پارتیدا بووەتە ئەندامی سەرکردایەتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1872 :

یوسف محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041619025656657
بەڕێوەبەری ناوەندی توێژینەوەی بزووتنەوەی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1873 :

یوسف محەمەد سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181003003495
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ساڵ و شوێنی لەدایک بوون1978 /
بڕوانامە /ماستەر لە سیاسەتی نێودەوڵەتی
کاری ئێستای /مامۆستای زانکۆی سلێمانی_ زانستە سیاسییەکان،
پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان .مامۆستای زانکۆی گەشەپێدانی
مرۆیی_زانستە رامیارییەکان ،دەستووری ،سەرۆکی بەشی زانستە
رامیارییەکان/کۆلێژی زانستە رامیارییو کۆمەاڵیەتییەکان زانکۆی سلێمانی
چاالکی /چاالکوانی رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی
باڵوکراوەو نوسینو وەرگێڕان /وەرگێڕانی چەند کتێب ،نووسینو ئامادەکردنو
وەرگێڕانی چەندین لێکۆلێینەوەو باس ،ئامادەکردنی پرۆژەیەک بۆ
پێداچوونەوەی بە دەستووری هەرێمی کوردستان.
بۆ ماوەی ساڵێک بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری فیکریی هەژان بووە لە
ساڵی 2003
2005سەرپەرشتی ئامادەکردنی  6کۆنفرانسی کردووە لە سنووری
پارێزگای سلێمانی بۆ وتوێژکردن لەسەر دەستووری هەمیشەیی عێراق
ئەم کۆنفرانسانە لەالیەن پەیمانگای کوردی بۆ هەڵبژاردنو بە هاوکاری
رێکخراوەی  NDIی ئەمریکی جێبەجێکران.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1874 :

یوسف محەمەد سادق عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591726
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1099

بابەتی ژمارە1875 :

یوسف مەنتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021220070975762
نووسەرو رۆژنامەنووس یوسف منتک /یوسف ئەحمەد محەمەدلە سالی  1966لە هەولێر لەدایک بوومقۆناغەکانی خوێندنم لە شاری هەولێر تەواو کردووە
لەسالی  1984چوومەتە رێزی رێکخستنەکانی کۆمەلەی رەنجدەرانی
کوردستان،لەکەرتی رێکخستنی دەشتی هەولێر ،لەگەل دروستکردن
وجیابوونەوەی ئاالی شۆرش بووم ،بەشداری کۆنگرەی یەکگرتنی ئاالی
شۆرش وحزبی زەحمەتکێشان بووم لەسالی ،1992بەالم بەشداری
کاری سیاسی نەبووم ،بەیەکجاری لە کاری ئەندامێتی حزبی دوور
کەوتومەتەوە .لەهەر کارێک بیکەم سەر بەخۆو ئازادم.
بۆماوەیەک فەرمانبەر بووم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دواتر
لەسالی  2006بەرەو تاراوگە رۆیشتووم ،لە ئەلمانیا دەژیم،لەگەل
بەرێوەبردنی ژیانی خێزانیم
کۆلیژی راگەیاندن بەشی رۆژنامەوانیم لە ئەلمانیا تەواو کردووە،
بەنووسین وکاری رۆژنامەوانییەوە خەریکم
دوو کتابی چاپکراوم هەیە بەناوەکانی:1/بەدرخانییەکان ماڵباتێکی خەباتکار ،سالی ، 2005لەسەر ئەرکی خۆم
چاپکراوە 130 ،الپەرەیە،لەباڵوکراوەی سۆران بالو کراوەتەوە.
2/بیبلۆگرافیای کوردستان لەچاپەمەنییەکانی ئەلمانی و والتانی رۆژ ئاوا.
سالی  2011لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان
چاپ وبالوکراوەتەوە 250،الپەرەیە.
لە گۆڤارو رۆژنامەو سایت ومالپەرە ئەلکترۆنییەکان بابەتی هەمەجۆرم
لەنووسین وژانرەکانی رۆژنامەوانی بالو کردۆتەوە ،و بەردەوامم.
خەریکی کۆکردنەوەی ئەو چاپەمەنی و دیکۆمێنتانەم کە پەیوەندارن بە
کوردو کوردستان.
لەبواری رێکخراوە مەدەنییەکان کارو چاالکیم کردووە:ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری کۆمەلەی هونەری شەبەنگ نیناسالی 1993لەهەولێر.
ئەندامی دەستی دامەزرێنەری ناوەندی رۆشنبیری کوردی ئەلمانی
مانهایم وجێگری بەڕیوەبەر بووم لە سالی2003
دەستەی دامەزرێنەی ئەنجومەنی جالییەی عێراقی هەردوو هەرێمیبادن ڤوتمبێرگ وراینالند پفالتز بووم 2008وئەندامی ئەنجومەنی
بەڕێوەبردنم ،وەئەندامی کۆنگرەی دامەزراندنی ئەنجومەنی جالییەی
عێراقی ئەلمانی بووم لە بەرلین.
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی ئەلمانیمئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانم
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (یوسف مەنتک) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-02-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1876 :

یوسف کاکە برا ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091983
کاندیدی لیستی سۆسیالیست بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1877 :

یونس ئەحمەد حامد ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891498
کاندیدی پارتی بۆ پەرڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی کۆمەاڵیەتی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1878 :

یونس رۆژبەیانی  -موالزم یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=201008211249224819
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ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1879 :

یەحیا رەسوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112521031410872
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی سازمانی خەبات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1880 :

یەشار کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041712354075862
تەمەن  76ساڵ ،لە ساڵی  1937لە باکووری کوردستان لەدایکبووە،
خوێندنی ئامادەیی و کۆلێژی ئابووری لە ئیستانبوڵ تەواو کردووە.
کایا یەکێک بووە لەو  49سیاسەتمەدارەی کورد کە لەساڵی 1959
بەهۆی کوردبوون و خاوەنداری کردن لە مافی کوردان دەستگیرکران.
لەماوەی نۆ ساڵدا یەشار کایا ڕووبەرووی زۆرترین زوڵم و ئەشکەنجە و
زیندانی بوەوە و لە ساڵی  1968دووردەخرێتەوە بۆ شاری کۆنیای تورکیا.
یەشار کایا ئەندامی دامەزرێنەری وەقفی کورد و ئەنستیتوی کوردی
ئیستانبوڵ بوو ،هەروەها دامەزرێنەری پارلەمانی کوردستان لە دەرەوەی
وەاڵت بوو لە ساڵی .1995
یەکەمین سەرنوسەری رۆژنامەی "ئۆزگور گوندەم" بووە ،هەروەها
یەکەمین سەرۆکی پارتی دەپ بووە ،کە پارتێکی سیاسی رێگەپێدراوی
تورکیا بوو ،لەگەڵ ئەوەشدا یەشار کایا پارلەمانتاری هەمان پارت بووە لە
پارلەمانی تورکیا.
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یەشار کایا ماوەی  21ساڵە لە ئەڵمانیا دەژیت و پەیوەندی درێژخایەنی
هەبووە لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان "پەکەکە" بەاڵم چەند ساڵێکە
لە کاری سیاسی دوورکەوتوەتەوە و درێژە بە کاری نوسین دەدات و
رەوشی تەندروستی ناجێگیرە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-04-17 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1881 :

یەڵماز گولتەکن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140606093013100633
هەڵبژێردراوی شارەوانییەکانی ئەڵمانیا بۆ ساڵی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1882 :

ئیدریس بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301130302142
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لە ساڵی  1944لە گوندی بارزان لە دایکبووە .کوڕی گەورەی مەال
مستەفا بارزانی دەبێت .لە نێو هەلو مەرجی شۆرشی سێهەمی بارزان
 1945 – 1943و بارودۆخی ئاڵۆزی ئەو کات و دامەزراندنی کۆماری
کوردستان لە مەهاباد و رووداوەکانی دوای جوانەمەرگ کردنی ئەو کۆمارە
هاتۆتە دنیا .ساڵی  1947مەال مستەفای باوکی لەگەڵ  500لە
هەڤااڵنی وەک پێویستی و وەاڵمدانەوەیەکی واقیعی ئەو کات رەوانەی
یەکیەتیی سۆڤیەتی جاران دەبن .ئیدریس ئەو کات تەمەنی  4سااڵن
دەبێت ،لەگەڵ بنەماڵەکەیاندا دووچاری سەختی و دەربەدەری دەکرێن و
بۆ خواروی عێراق دوور دەخرێنەوە .لە الیەن رژێمی ئەو کاتی عێراق بۆ
ماوەی  11ساڵ تووشی ژیانێکی پڕ ئەستەم دەبن لە شارەکانی بەسرە،
مووسڵ و بەغداد .لەگەڵ ئازار و زەحمەتەکانی ژیانی ئاوارەییدا درێژە بە
خوێندن دەدات تا گەرانەوەی مەال مستەفا بارزانی بۆ عێراق و کوردستان.
پاش شۆرشی 14ی تەمووزی ساڵی  1958کە لەو کاتەدا ئیدریس لە
شاری بەغداد خەرێکی خوێندن دەبێت .دوای ئەو دابرانە زۆرە بە دیداری
باوکی شاد دەبێت و دواتر دەگەڕێنەوە زێدی باو و باپیریان لە خاکی
کوردستان.
لە ساڵی  1961کە شۆرشی ئەیلوول بەرپا دەبێت ،بە سەرکردەیی مەال
مستەفا بارزانی و پارتی دیموکراتی کوردستان ،ئیدریس بارزانی وەکو
پێشمەرگەیەکی ئەو شۆرشە ،دەچێتە ئامێزی سەنگەرەکانەوە و ژیان و
تێکۆشانی دەست پێ دەکات .بە هۆی لێهاتوویی و ئەو توانایەی هەیبووە
هەر زوو لە نێو شۆرش و پارتیدا ئەرکێکی زۆری بۆ دێننە ئارا و ئەویش
بۆیرانە دەچێتە پێش.
ئیدریس یەکێک دەبێ کە جێگەی ئومێدی بارزانی بووە ،بۆیە رادەبینێ کە
ئیدریس گەیشتۆتە ئاستێ پلە و پێ سپاردنی ئەرکی الیەقە ،راستەوخۆ
تێکەڵی کاروبارەکانی دەکات و زۆر ئەرکی قورسی پێدەسپێری کە
سەرکەوتویی ئیدریس لە جێبەجێ کردنیاندا بەدیار دەکەوێت ئیتر دەبێتە
جێی متمانە ی زیاتریمەال مستەفا و یەکێ لەو کەسانەی کە پڕ بە دڵی
دەبن .مسعود بارزانی ،برای بچوکی ئیدریس دەڵێ:
دەتوانم بڵێم کاک (ئیدریس) وێنەیەکی پاک و بێگەردی (بارزانی) بوو
هەموو سیفاتی لەودا کۆ ببنەوە.
دەوری لە رێکەوتنامەی 11ی ئادار و وتوێژەکانی ساڵی  1974لەگەڵ
حکومەتی عێراق و لە دوای ساڵی  1975لە درێژدان بە شۆڕش و
پێکهینانی بەرەی (جودا) و دواتر بەرەی کوردستانی چەند بەرهەمێکن کە
رۆڵی گرنگی تیایاندا هەبووە .سەبارەت بە هێڵی جەماوەری پارتی توانی
دیپلۆماسیانەی دوای ساڵی  1975بە شێوەیەکی سەرەکی بناغە
دروستکەری بووە چونکە شارەزا و کارزان و جدی و بە پەرۆش بووە لە
دروست کردنی پردی پەیوەندی لەگەل ئەوانی تر .تێکۆشان و هەوڵە
دیپلۆماسییەکانی بە تایبەتی لە دوای ساڵی  1975بەڕادەیەک بووە کە
بناغەیەکی پتەوی دروست کردووە و لە دوای نسکۆی شۆرشی ئەیلوول
و لە سااڵنی سەرەتای شۆرشی گواڵندا داینە مۆی رێکخستنەوە و
هەڵیگرساندنەوەی شۆڕش بووە .ئیدریس بارزانی هەۆل و ملمالنێ
لەگەڵ هەلو مەرجەکەدا و مێرخاسانە شان دەداتە بەر ئەرکی
رێکخستنەوە و چۆشدانی شۆرش و زیندە بە چاڵکردنی پیالن و گرفتەکان
بکات .هەر دوای هەڵگیرساندنی شۆڕشی گواڵنی نیشتمانی و
پێشکەوتنخوازدا کە لە ساڵی  1976بەرپا بووە و دەبێتە سەرپەرشتکاری
ئاوارەکانی دوای نسکۆی  1975لە ئێران.
ئیدریس بارزانی قەت خۆی لە پێشمەرگەکان جیا نەکردووتەوە بە
سادەیی ژیاوە و هەرشەوە لە بن ئەشکەوت و بن بەردێک بەبێ جیاوازی
هەڵیکردووە .لەگەڵ خوێندنەوە و نووسیندا هاورێ بوونە و لە دارشتن دا
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توانای زۆری هەبوە بە هەرسێ زمانی کوردی و عەرەبی و فارسی
خوێندوویەتەوە و نووسیویەتی .بایەخی بە بوارەکانی نەتەوایەتی و ئایین
و ئەدەب و مێژووداوە زۆربەی شیعرەکانی ئەحمەدی خانی و مەالی
جەزیری و وەفایی لە بەربووە .نێچیرڤان بارزانی لە چاوپێکەوتنێکدا دەڵێ:
شەوانە تا درەنگ دەێخوێندەوە و دەینوسی هەردەم کتێبی پێ بوو
متووی کتێب خوێندنەوە بوو تەنانەت لە ناو ئوتۆمبێلیشدا دەیخوێندەوە،
وێڕای ماندووبوون و ئەرکی قورسی خەبات خوالێخوشبوو و الیەنی و
پێگەیاندنی ئێمەی فەرامۆش نەدەکرد ،بۆ ئێمە بە کچ و کوڕە وە هێژاترین
مامۆستا بوو من هەمیشە لەگەڵیدا بووم بەر لەوەی ماڵئاوایی بکا بە
حەق وەکو دوو دۆستمان لێ هاتبوو شەوانە بە یەکەوە کتێبمان
دەخوێندەوە گفتوگومان دەکرد.
لە کاتژمێر 6ی سەر لە بەیانی رۆژی 31ی مانگی 1ی  1987لە ناحیەی
(سلیڤانا)ی سەر بە شاری ورمێی رۆژهەاڵتی کوردستان ماڵئاوایی
دەکات و لە گۆڕستانی شاری شنۆ لە تەنیشت بارزانیی باوک دەنێژرێ.
پاش نزیکەی  10ساڵ و دوای راپەرێنی بەهاری ساڵی 1991
سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان بریاری گواستنەوەی تەرمی
هەردوو بارزانی ،باوک و کوڕ دەدا و لە ماوەی  6تا  1993/10/ 8لە
رێورەسمێکی تایبەت تەرمی هەردوو دەگوازرێتەوە خاکی ئازادی
کوردستان و لە گوندی بارزانی زێدی رەسەنی خۆیان بۆ دواجار بە خاکی
پیرۆزی کوردستان دەسپێردرێن.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
پ .د .ک.
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1883 :

ئیسماعیل رەڤەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091012202261080
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نووسەر ،ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئێکگرتوویا ئیسالمیا کوردستان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1884 :

ئەحمەد بامەڕنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904151353501714
لە ساڵی  1952لەدایک بووە و خوێندنی سەرەتایی لەبامەڕنی و
ئامادەیی لە ئامێدی تەواو کردووە ،لەساڵی  1973بەشی ئینگلیزی
کۆلیژی ئادابی زانکۆی بەغدای تەواو کردوە و لەسەرەتای  1974بوەتە
پێشمەرگەی پارتی تا ئاداری  ،1975دواتر واڵت بەجێدەهێڵێت ،دواتریش
دەچێتە نێو ریزەکانی یەکێتی ،تا ئێستاش چەندین پۆستی حزبی و
حکومی بڕیوە و ئێستا باڵیۆزی حکومەتی عێراقە لە واڵتی سوید.
سەرچاوە :رزگار رەزا چوچانی  -ماڵپەڕی هەفتەنامەی بارزان
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1885 :

ئەحمەد تورک
http://www.kurdipedia.org/?q=200902241411551395
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کە بەناوبانگترین پەڕڵەمانتارو سیاستمەداری کوردە لەتورکیادا ،تەمەنی
66ساڵە ،لەچوار خولی پەڕڵەماندا ئەندام بووە ،ساڵی  1973بۆ یەکەمجار
دەبێتە پەڕڵەمانتاری  CHPلەماردین ،بەدوای کودەتا سەربازییەکەی
1980دا ،دەخرێتە زیندانی دیاربەکرەوە ،لە 1994یشدا دیسان بۆ ماوەی
22مانگ دەخرێتە زیندانەوە .لەگەڵ دامەزراندنی ، DTPبەسەرۆکی ئەو
پارتە هەڵدەبژێردرێت .
ئەحمەد تورک کە دڵی بە (پیل) کاردەکات ،ئێستا سەرۆکی فراکسیۆنی
DTPیە لەپەڕڵەمانی تورکیادا .ئەو تاکە پەڕڵەمانتاری ئەو واڵتەیە کە لە
1993دا بەمەبەستی ئاگربەست و شەڕ راوەستان ،سەردانی عەبدوڵاڵ
ئۆجەالنی لەدەشتی بیقاعی لوبنان کردووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
پەڕڵەمانتار
جورێ کەس:
زیندانی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1886 :

ئەرشەد عەبدولعەزیز ساڵح مەنسور هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201902093562
ساڵو شوێنی لەدایکبوون 1977 /قەزای بەردە رەش دهۆک
بڕوانامە /ئامادەیی
کاری ئێستا /کاسب
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1887 :

بەشیر مستەفا رەشید کۆچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201849543556
زدایک بون 1962 /قەزا سیمیلی
بڕوانامە /دەرچویی خانا ماموستا لدهوکی
چاالکیا /بشکداربون لسە رهلدانا بیروز لساال  1991وهەروە سال کوجا
ملیونی بو توخیبی تورکیا بشتی سەرهلدانا بیروز ساال  1991وزفرینامە
بومە ریفە بە ری قوتابخانا سیمیلی یاسەرەتای یا کوران،ولساال1993
بشکداربوە ل کونکری یازدی یی  P.D.Kولساال  2009بومە ریفە بەری یانا
سیمیلی یاوەرزشی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1888 :

پەترۆس ئادەم دانیال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502454212689
ناسیار ب بترس بەروارى
ژ دایک بوویێ ( )1939یە .
خەلکێ گوندێ (ایات) یە سەرب ناحیا (کانى ماسێ) ڤە .
پشکدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1975-1963وەک رێکخستى
و پاشى تێتە نەفى کرن بو باژێرێ دیوانیە بو ماوێ سێ ساال .
بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریە و پاشى دبیتە کادر ل لژنا ناوچا پەیمان و
پاشى دبیتە ئەندامێ ن .کومەالیەتى یا لقێ 1تاکو ساال  2002بەردەوام بویە .
ل ساال ( )2002ب ئەگەرێ نەخوشیا جەلتا دەماغى ل نەخوشخانا ئازادى ل دهوکێ دچیتە
بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :کادر
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2452
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کوردستانی
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1889 :

تەحسین نائف عەلی عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517005012816
ژ دایک بوویێ ( )1956یەخەلکێ گوندێ (سندورێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە
لساال  1992بویەرێکخستیێ پارتی و دبیتەحاکم ل دادگەها زاخو یا دەستپێکی تاکو ساال 1993
بەردەوام بویەلسەر کارێ خو
ل ساال ( )1993هاتیەتیرور کرن ژ الیێ هندەک کەسێن نەنیاس ڤەل باژێرێ زاخو و شەهید دبیت و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2459
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
چاالکی سیاسی
تیرورکری
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1890 :

جوتیار الوەند
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023185263922
روژنامەڤان و رێڤەبەرێ رادیویا کەال ئامێدیێ ل ئامێدیێ ،ل ساال  1983ێ
ل گوندێ سەرگەلێ ژ دایک بوویە .ل دەمەکی پەیامنێرێ گەلی
کوردستان و مالپەرێ پی یو کەی میدیا کریە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

جورێ کەس:

راگەیاندکار

جورێ کەس:

✍نڤێسەر

جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی الوان
👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1891 :

جەمیل ئەنوەر بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091034019456
ئەندامی سەرکردایەتیی حیزبی ئایندەی گەلی کوردستان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1892 :

جەمیل بەهادین سادق کەتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201107034797
خەبا تکەر و رەوشەنبیرێ ناڤدار برایێ تۆرەڤانێ مەزن (سادق بەهادین ئامێدی) یە ،ل ساال
( )1917ێ ل ئامێدیێ هاتیە سەر دۆنیایێ ،و ل ساال ( )1923ێ ب دەست خاندنا سەرەتایی کریە
ل ئامێدیێ و ل ساال ( )1934-1933خواندنا سەرەتایی ب دوماهی ئینایە ،و پاش چوویە مویسلێ و
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ل خواندنگەها ماموستایێن گوندا خواندی یە و ل ساال ( )1937ێ بوویە مامۆستا و ل ئامێدیێ
هاتیە دامەزراندن ،ل ساال ( )1939ێ بوویە ئەندام د کۆمەاڵ (هیوا) دا ،و ل ساال ( )1944ێ
گەهشتی دناڤ رێزێن شوڕەشا بارزان و ل ساال ( )1945ێ دگەل شوڕەشگێرێن بارزان چوویە
رۆژهەالتێ کوردستانێ ،ل کانوونا دووێ یا ساال ( )1946ێ پشکدار بوویە ل دامەزراندنا کۆمارا
کوردستان دا ل مەهابادێ ،ل ساال ( )1975ێ هاتیە خانە نشینکرن ،و ل رۆژا ئێکێ چریا ئێکێ ل
ساال ( )1998ێ چوویە بەردلوڤانیا خودێ .
سەرچاوە :هێرش کمال رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1893 :

حەجی رێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031822245264417
بەرپرسێ جڤاتا قەزا دهۆک بزاڤا گۆڕان
تایبەتمەندیێن بابەتی
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1894 :

حەسەن سەلیم ئەمین رێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201852053557
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ژ دایک بوون1968 /
ئاستێ خواندنێ /دەرەچوێ پەیمانگەها اسالمی لدهوک
چاالکیا /ماوێ( )12ساال ئاکنجیە ل ئەوربا وبشداری چەندین کارو چاالکی
سیاسی و نەتەوەیی کریە ،زمانی عربی وانکلیزی وفارسی ویونانی
دزانیت.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1895 :

خەسرەو مورەشید شێخ بەدیع سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201741253549
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1963 /ئاکرێ
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /زەویناسی
کاری ئێستا /ئازاد
چاالکی /پێشتر بەڕێوەبەری نوسینگەی کۆمسیۆن بوە لە ئاکرێ.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1896 :

خەلیل جوندی رەشۆ غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211132493566
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1952 /شێخان
بڕوانامە /دکتۆرا
پسپۆڕی /مێژووی ئاینەکان
کاری ئێستا /دیبلۆماسی لە وەزارەتی دەرەوەی عێراق
چاالکی /لێکۆڵینەوەی جۆراوجۆری مێژووییو خاوەنی حەوت کتێبی
چاپکراوە لەسەر مێژووی کوردو ئایینی ئێزدی بە زمانەکانی کوردی و
عەرەبی و ئینگلیزی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
موسڵ
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1897 :

دالوەر ئەحمەد عەبدولڕەحمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620592812897
ژ دایک بوویێ ( )1974یەخەلکێ گوندێ (بناڤی) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەئێک ژ کادرێن قوتابیێن لقا دهوک
نەینەوا (ئەندام لق) هەتا ساال  1997بەردەوام بویە
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ رویدانەکا ترومبێلێ ل باژێرێ دهوکێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :ئەندامێ لقێ قوتابیان دهوک
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2530
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
چاالکی خوێندکاران
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1898 :

رۆشەن مەهموتئۆغلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008030955544620
ساڵی  1977لە ئامەد لەدایکبووە .بەاڵم لەبنەڕەتدا خەڵکی موشە.
کۆلیژی مافی لە زانکۆی مەڕمەرە تەواو کردووە .لە بەشی حقوقی
مافەکانی مرۆڤی زانکۆی بیلگی دا ماستەر دەخوێنێت .لەبەر کاری
نوێنەرایەتی هەولێر وازی لە ماستەرەکەی هێناوە .ئەو لە قوتابخانەی
سەرەتاییەوە لەناو سیاسیەتدایەو هاوکات پارێزەریش دەکات .ئەندامی
ئەنجوومەنی پارتی ئاشتی و دیموکراسییە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
⚖مافناس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1899 :

رێناس جانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181328354738
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خەلکی گۆندی بامرنێ یە سەر بە قەزای ئامیدی پاریزگای دهۆک.
سالی  2001دەرجووە لە بەشی راگەهاندن لە پەیمانگای تەکنیکیهەولێر.
سالی  2006دەرجووە لە کۆلیژی یاسا و رامیاری زانکۆی سەالحددین -هەولیر.
سالی  2009بروانامەی ماستەری بە دەست هیناوە لە هەمان زانکۆ.سالی  2007سکرتیری ئێکەتی قۆتابیانی کۆردستان بووە.سالی  2008سەرۆکی فیدراسیۆنی ریکخراوە قۆتابی  -خوینکارییەکانیکۆردستان
سالی  2008مانگی نیسان دەبیتە بالوێزی ئاشتی بە بریاری فیدرالەتیئاشتی جیهانی  (UPF).و سیئولی پایتەختی کۆریایی باشۆر لە کۆنگرەی
سەرکردەکانی ئاشتی بەشدار دەبیت و ئەم باوەر نامە وەردەگریت.
سالی  2007 - 2004سەرنۆسەری رۆژنامەی روانین .هەروەهاسەرنۆسەری گۆڤارەکانی خەباتی قۆتابیان .کۆڤارە خامە بوو.
سالی  2011دەبیتە قۆتابی دۆکتۆرا لە زانکۆی ویالیەتی میشگانیئەمریکی بەشی زانستە سیاسیەکان.
زمانەکانی کە دەزانیت (کۆردی  -کرمانجی خواروو و ژۆروو ،-عەرەبی،ئینگلیزی)
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Réjîn validسەبارەت
بە (رێناس جانۆ) لە4:40:49 2012-2-13 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:

ئامێدی
پ .د .ک.
پەڕڵەمانتار
چاالکی خوێندکاران

جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1900 :

رەیحان یاڵچینداغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714200413161
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مافناس و چاالکی مافی مرۆڤ
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
چاالکی م .مرۆڤ
جورێ کەس:
⚖مافناس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1901 :

ساالر عیسمەت دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907201627491849
خەڵکی شاری دهۆکە و لە ساڵی  1981 - 1980کۆلیژی یاسا و رامیاریی زانکۆی بەغدادی
تەواوکردووە .چەند ساڵێک نوێنەری یەکێتی بووە لە کەنەدا و پاشان گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان و لە
ساڵی  2005ئەندامی پەڕڵەمانی عیراق بووە .لە هەڵبژاردنەکانی یەکێتیدا وەکو بەرپرسی
مەڵبەندی  4ی دهۆک هەڵبژێراوه.
سەرچاوە :سۆران عارف  -ماڵپەڕی دەنگوباس
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
پەڕڵەمانتار
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1902 :

سوعاد ئیبراهیم محەمەد عوسمان شەهوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211148383572
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ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1976 /زاخۆ
بڕوانامە /دبلۆم
پسپۆڕی /کۆمپیوتەر
کاری ئیًستا /بەڕێوەبەر
چاالکی /بەشداریکردن لە زۆرێک لە خولەکانی رێکخراوەکانی بواری
مافی مرۆڤ.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
موسڵ
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1903 :

سەعید دێرەشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012622561864036
سەعید دێرەشی نڤێسەرێ و ڤەکولەرێ تێکستێن کوردیێن کالسیک ،هەتا نوکە چەندین
بەرهەمێن کەڤنێن کوردی نویژەن کرینە و کرینە پەرتوک ژ پەرتوکێن وی:
کەلهێن ئاڤادیوانا فەقێ تەیرانتایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامێدی
ئەدیب
چاالکی کلتووری
مێژوونووس
وەرگێڕ
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە1904 :

شەپال ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020413270264168
چاالکڤانێ کورد ل کوردستانا سوریێ ل قامشلو و ئێکە ژ ئەندامێن ئێکەتیا
گەنجێن کورد ل سوریێ ،ل روژا  22سپتەمبەرا  2011ێ ژ الیێ هێزێن
ئەمنی ڤە هاتە دەستەسەر کرن و دویماهیا دیار نەبوویە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
بێسەروشوێن
جورێ کەس:
چاالکی الوان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1905 :

عارف حیتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251659461408
لە دایکبووی ساڵی 1968ی دهۆکە ،زانکۆی پزیشکیی موسڵی تەواو
کردووە ،ماستەری لە بواری دەروونی و دبلۆمی بااڵی لە بواری دەروونی
کۆمەاڵیەتیدا هەیە ،بەڕێوەبەری گشتیی چاودێریی گەشەپێدانی
کۆمەاڵیەتییە لە هەولێر.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نڤێسەر
چاالکی کۆمەاڵیەتی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە1906 :

عوسمان ئوجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200903052250501561
برای عەبدوڵاڵ ئوجەالنە ،لەنێو پارتی کرێکارانی کوردستان PKKدا بە
(فەرهاد ئوجەالن) ناسرابوو ،ساڵی  2004لەگەڵ ژمارەیەک ئەندامی
دیکەی سەرکردایەتیدا لە  PKKجیابووەوە ،پارتی واڵتپارێزی دیموکراتی
PWDیان دامەزراند ،دواتر ئەوانیش لێکجیابوونەوە .ئێستا لە باشووری
کوردستان دادەنیشێت.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئورفە
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

👫کەسایەتی

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1907 :

عومەر شێخموس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080519243160557
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامودا
باژێر:
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1908 :

عیسمەت شەریف وانلی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200911031634522343
دکتۆر عیسمەت شەریف وانلی ژیانێکی پان و بەرینی بەسەر برد و لە
تەمەنی هەشتا و حەوت ساڵیدا ماڵئاوایی لێکردین .هەرچەندە
سەردانەکانی وانلی بۆ کوردستان ،بەسەر یەکەوە یەک ساڵی تەمەنی
پڕ ناکەنەوە و سااڵنی منداڵی و هەرزەکاری و اڵوێتی لە شام و سێ لە
سەر چواری سااڵنی تەمەنیشی لە سویسرا بەسەربرد ،لە گەاڵ
ئەوەشدا ئەو زۆر کورد بوو و هەمیشە لە هەوڵی کورد و کوردستاندا بوو.
وانلی زیاتر لە نیو سەدەی تەمەنی بۆ خەبات لە پێناوی دۆزی کوردا
تەرخان کرد .
عیسمەت شەریف وانلی لە بنەماڵەیەکی کوردی ،بە ڕەچەڵەک
باکوری ،لە  ٢١نۆڤەمبەری ساڵی  ١٩٢٤لە گەڕەکی کوردان (بۆ ئەوەی
ناوی کوردی لێ بکەنەوە ،شۆڤینیستان زیاتر ناوی گەڕەکی روکنەدینیان
بە سەریدا سەپاند) لە شام هاتۆتە دونیاوە  .بنەماڵەی باوکی محەمەد
شەریف وانلی لە گوندێکی دەوروبەری وانەوە (گوندی زڤیک) لە کۆتایی
سەدەی نۆزدەدا هاتوونەتە شام (دیمەشق) .کەس وکاری دایکیشی
خەیریە عەبدوڵاڵ هەر لەو کاتانەدا لە ئامەدەوە هاتوونەتە شام .
خوێندنی سەرەتایی  ،ناوەندی وئامادەیی لە شام (دیمەشق)
تەواوکردووە .ئەو قوتابخانەی لێی دەخوێند لە یەن عادیلە خانمی
خوشکی سەاڵحەدینی ئەیوبییەوە لە سەدەی دوازدەی زانینییدا بنیات
نرابوو و ئەو زانیارییانە لە سەر دەروازەکەی نووسرابوو .وانلی هێشتا لە
قوتابخانەی ناوەندی دەیخوێند کاتێ لە گەاڵ هاوڕێ و هاوپۆلەکانیدا لە
گەڕەکی کوردان یانەیەکی وەرزشی تۆپی پێی بە نێوی (یانەی
کوردستان) دامەزراند .
هەر لە تافی هەرزەکاری والوێتیدا بە هۆی ئەوەی لە بنەماڵەکەی دیار
بوو ،لە گەاڵ کەسایەتییە دیارەکانی ئەو سەردەمەی کورددا ئاشنایی
پەیدا کردبووە وەکو  :جەالدەت بەدرخان ،مەمدوح سەلیم ،قدری جەمیل
پاشا ،ئەکرەم جەمیل پاشا ،نورەددین زازا وقەدری جان ،لە بەیروتیش
دەبێتە ناسیاو و دۆستی میر کامەران بەدرخان کە دوایی لە ئەوروپا بۆ
دەمێکی درێژ بەردەوام دەبێ .
دوای تەواوکردنی قوتابخانە چووەتە بەیروت و دەستی بە خوێندنی
ئەندازە کردووە ،بەاڵم دوای دوو ساڵ خوێندن لەو بوارە ،لەوە دەگات کە
ئەوە ئەو دونیایە نیە کە ئەو حەزی لێدەکات .هەر لەو کاتەدا چەند
کۆرسێکی فەلسەفەشی لە کۆلێجی ئەمریکی ،کە دوایی دەبێت بە
زانکۆی ئەمریکی لە بەیروت خوێندبوو .
زۆر جار بە خۆی دەیگێڕایەوە کە هەر لەو کاتەوە زۆری حەزی لە زانستی
مێژوو دەکرد وهەمیشە ئەوەشی دەوت کە بینینی محەمەد ئەمین زەکی
بەگ ئەیلهامی زۆری پێ بەخشیوە بۆ ئەو حەز و خولیایە بۆ مێژوو .
لە کۆتایی ساڵی  ١٩٤٨ڕوو دەکاتە سویسرا ولە  ٢٩نۆڤەمبەری ئەو
ساڵەدا دەگاتە لۆزان .وادیارە گرنگترین ڕووداوەکانی ژیانی وانلی لە
مانگی نۆڤەمبەردا بوونە .هاتنەدونیاوە (هەرچەندە دەیوت کاتێ
گەیشتووەتە سویسرا و رۆژی لەدایکبوونیان لێ پرسیوە ئەو رۆژەی بە
بیردا هاتووە ،دەنا وەکو زوربەی کوردانی ئەو کاتە و دوای ئەوەش ڕۆژی
راستەقینەی لە دایکبوونی خۆی نەزانیوە)  ،گەیشتنی بە سویسرا ولە
کۆتاییدا کۆچی دوایی لە  ٩نۆڤەمبەری  ٢٠١١دا .لە لۆزان لە گەاڵ
نورەددین زازادا جارێکی تر یەک دەگرنەوە .زازا ڕۆڵێکی گەورە دەبینێ لە
ڕێنمایی کردنی وهاندانی بۆ خوێندنی قانون لە زانکۆی لۆزان .بە
سەرکەوتوویی خوێندن تەواو دەکات وبۆ زیاتر لە بیست وپێنج ساڵ،

1120

گەلێ جار لە تەک کاری سیاسی و نووسیندا ،لە بەشی قانونی
کۆمپانیایەک لە لۆزان کار دەکات .
هەڵبژاردنی لۆزان لە الیەن وانلییەوە بۆ خوێندن و دوای ئەوەش بۆ ژیان و
کار چیرۆکێکی لە پشتەوە بوو .چەند جارێک ئەوەی گێڕاوەتەوە کە ئەو بە
خەیاڵی هەرزەکاریی خۆی وای بیر دەکردەوە کە دەبێ لە لۆزان بژێ و
هەوڵبدات پەیماننامەی لۆزان ،کە کوردستانی کرد بە چوار بەشەوە ،لە
نێو ببات و هەوڵبدات بۆ ئەوەی پەیماننامەیەکی نوێ جێگەی بگرێتەوە،
کە تێیدا دان بە مافەکانی کوردا بنرێت .لە واقیعدا ئەوە فەنتازیا و
خەیاڵباڵوی سااڵنی گەنجێتی وانلی بوو ،کە لە دواییدا بۆ خۆی بە
پێکەنینەوە باسی ئەو خەون و فەنتازیایەی دەکرد .
لە ساڵی  ١٩٥٦لە تەک هەژدە قوتابی تری کوردا ،کە لە ئەوروپا
دەیانخوێند ،کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردیان لە ئەوروپا دامەزراند .لە
سااڵنی  ١٩٥٨بۆ  ١٩٦٢بە خۆی سەرۆکایەتی ئەو کۆمەڵەیەی دەکرد.
هەر بە نێوی کۆمەڵەی خوێندکارانیشەوە لە ساڵی  ١٩٦٠بەشداریی لە
کۆنگرەی قوتابیانی جیهان لە بەغدا کرد .
وتارەکەی لەو کۆنگرەیە ،کە بە فەرەنسی بوو و تێیدا ڕەخنەی لە مادەی
دووی دەستوری کاتی عیراق گرتبوو ،دوای باڵوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی
خەبات هەاڵیەکی گەورەی نایەوە و کێشەی نێوان پارتی دیموکراتی
کوردستان و حکومەتی عەبدولکەریم قاسمی قووڵتر کردەوە و وانلیش لە
عیراق بە زۆر دەرکرا .زۆر جار ئەوەی دەگێڕایەوە ،کە ئەو ئەفسەرە
عیراقییەی تا فرۆکەکە بەرێی خستووە ،ئامۆژگاری کردووە جارێکی تر
سەردانی عیراق نەکات .بەاڵم وانلی ئامادە نەبوو مل بدات بۆ ئەو
ئامۆژگارییە .ئەو چەند جارێکی تر سەردانی کوردستانی بە نهێنی کردو و
جارێکیش سەری لە عیراقی هەمیشە پڕ لە کارەساتدا و ئەنجامەکەی
ئەوبوو خەریک بوو سەری تێدا بچێت .
وانلی دەستی لە مێژوو هەڵنەگرت و لە شەستەکان لە زانکۆی جنیف
ماستەری لەو بوارەدا بەدەست هێنا و لە ساڵی  ١٩٧٠دکتۆرای لە مێژوو
و سیاسەت لە زانکۆی لۆزان وەرگرت .تێزی دکتۆراکەی لە سەر دۆز و
بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد بوو لە باشوری کوردستان .وەکو
چاالکوانێکی سیاسی و نوێنەری شۆڕشی ئەیلول لە دەرەوە و ئاگادار لە
ڕووداوەکانی ئەو شۆڕشە و نهێنییەکانی ،دکتۆرنامەکەی واتای خۆی
هەیە لەو بارەیەوە وکارێکی باشە کە خەریکن وەریدەگێڕن و باڵوی
دەکەنەوە .لە سەر پێشنیاری دکتۆر کامەران بەدرخان عیسمەت شەریف
وانلی بۆ ماوەیەک مامۆستای مێژوو و کولتوری کورد بوو لە سۆربۆن .
لە  ٧ئوکتۆبەری  ١٩٧٦پیاوکوژانی بەعسی عیراق هەوڵی تیرۆرکردنیان دا
و لە ماڵەکەی خۆی لە لۆزان بە سەختی برینداریان کرد .ئەو پیالنەی
بەعسییەکان بە هۆی ئەو ڕاپۆرتەوە بوو ،کە وانلی و
وەزیرە جەزائیرییەکەی هاوڕێی لە بارەی سیاسەتەکانی حیزبی
بەعسەوە لە باشوری کوردستان لە دوای نسکۆی  ١٩٧٥باڵویان کردەوە.
راپۆڕتەکە ئەنجامی سەردانی لێژنەیەک بوو ،کە لە خۆی و وەزیرێکی
پێشووی جەزائیر و کابرایەکی سویسری پێکهاتبوو ،بۆ عیراق و چەند
دەڤەرێکی کوردستان لە هاوینی ١٩٧٥دا .
ڕقی بەعسییەکانی سوریاش لە عیسمەت شەریف وانلی لەوانەی
عیراق کەمتر نەبوو و ئەوانیش فەرمانی لە سێدارەدانیان لە دژی
دەرکردبوو .
وانلی زمانی فەرەنسی ،عەرەبی ،ئینگلیزی بە ڕەوانی دەزانی و لە
تەمەنی حەفتاساڵیشدا دەستی کردبوو بە فێربوونی زمانی کوردی ،
هەرچەندە زۆر بە باشی فێری نەبوو .ئەوەی بەالمەوە سەیر بوو وانلی،
کە زیاتر لە شەست ساڵی تەمەنی لە ئەوروپا بە سەر بردبوو و کارمن
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خانمی هاوسەری خانمێکی سویسری فەرەنسی زمان بوو  ،هەمیشە
دەیگوت برادەری ئەوروپاییم زۆر کەمن و لە دەرەوەی کار و کۆڕ و
کۆنفرانس ئەوەندە لە گەڵیان هەڵناسم ودانانیشم و دڵم هەر بە کۆڕ و
مەجلیسی کوردان دەکرێتەوە ،هەرچەندە ڕەخنەی جددیی هەبوو لە
سەر گەلێ نەریتی ناحەز و بارودۆخی کولتوری و سیاسی و رۆشنبیری
کوردی .
لە سەرەتای شەستەکاندا ولە دوای بەرپابوونی شۆڕشی ئەیلول
(کۆمیتەی پاراستنی مافی گەلی کوردی) لە سویسرا دامەزراندبوو .لە
ساڵی  ١٩٧٨یشدا لە تەک کۆمەڵێ کەسایەتی کوردی پارچەکانی
کوردستاندا هەوڵی دامەزراندنی پارتێکی کوردستانیان دا ،بەاڵم بە هۆی
باری سیاسی ئەو سەردەمەی کوردستانەوە ئەنجامێکی ئەوتۆی لێ
نەکەوتەوە .ساڵی ( ١٩٨٥یەکێتی مافناسانی کوردی لە ئەوروپا) لە گەاڵ
کۆمەڵێ پارێزەردا دامەزراند .ساڵی  ١٩٩٥بوو بە سەرۆکی (ئینستیتوتی
بەرلین بۆ زانست ولێکۆڵین) و لە هەمان ساڵیشدا بە ئەندامی دەستەی
بەرێوەبەری (پارلەمانی کوردستان لە دەرەوەی واڵت) هەڵبژێردرا .لە
نیوەی دووەمی نەوەتەکاندا سەرپەشتی پرۆژەیەکی تری نەتەوەیی کرد،
ئەویش پرۆژەی ئینسکڵۆپیدیای کوردستان بوو لە گەاڵ کۆمەڵێ پسپۆر و
شارەزای کورد و کوردناساندا .مخابن دوای هەوڵ و کۆششێکی
زۆر خەرجی ئەو پرۆژەیە دەستەبەر نەکرا لە ڕێگەی یۆنیسکۆ و فۆندی
کولتوریی ئەوروپاوە .زۆری پێخۆش بوو کە پێشنیاری ئەوەم بۆ کرد ئەم
پرۆژەیە ببەینەوە بۆ کوردستان بە تایبەتی دوای ئەوەی لە کۆتایی ساڵی
 ٢٠٠٦دا گەڕامەوە بۆ کوردستان .بێ یەک و دوو پێمی وت :گرنگ ئەوەیە
ئەو بۆ پرۆژەیە بۆ کورد و کوردستان ئەنجام بدرێ و هیچ گرنگ نیە ئێمە
بیکەین یا کەسانی تر .بە خۆشحاڵییەوە لە ئەکادیمیای کوردی دەستمان
بەو کارە کردووە و لە بەرنامەماندا بوو پایزی  ٢٠١١بانگهێشتی بکەین بۆ
ئەوەی لە نزیکەوە ئاگاداری کارکانمان بێت لەو پرۆژە نەتەوەییە گرنگە،
مخابن مەرگ دەرفەتی نەدا ئەو سەردانە بکات کە زۆر مەبەستی
بوو .سااڵنی ٢٠٠٣ – ١٩٩٩بە سەرۆکی (کۆنگرەی نەتەوەیی
کوردستان) هەڵبژێردرا و نووسەری ئەم چەند دێڕەش شەرەفی ئەوەی
هەبوو هەم لە پارلەمانی کوردستان لە دەرەوەی واڵت لە تەکیدا کار بکات
و هەم لە کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان جێگری بێ و لە پرۆژەی
ئینسکڵۆپیدیای کوردستانیش هاوکاری یەکەمی بێت .
عیسمەت شەریف وانلی لە نێوڕاستی شەستەکانەوە ئەوەی راگەیاندبوو
کە ئۆتۆنۆمی دادی کورد نادات و پێویستە کورد داوای دەوڵەتی فیدیرالی
دیموکراتی بکات ،مادام ناتوانێ دەوڵەتی نەتەوەیی سەربەخۆی خۆی
دابمەزرێنێ  .ئەمەی بە روونی لە تێزی دکتۆراکەی لە ساڵی ١٩٧٠
خستۆتە روو .لە دوای روخانی رژێمی بەعسیش لێکۆڵینەوەیەکی
فراوانی لە سەر سیستەمی فیدیرالی و دەستوری عیراق ئامادە کرد و
من کردم بە کوردی و باڵو کرایەوە .
وانلی تا بڵێی پیاوێکی ئیشکەر بوو ،لە کارکردن وەرس نەدەبوو ،رۆژانە
زیاتر لە دە سعات خەریکی نووسین و خوێندنەوە بوو  .لە سەدان
کۆنفرانس و کۆبوونەوە و سیمپۆزیۆمدا بەشداری کردووە و داخوازییەکانی
کوردی خستۆتە ڕوو  .لە سەر داخوازی مافی کورد زۆر توند بوو و ئامادە
نەبوو نەرمی بنوێنێ وسازش بکات .
لە ژیانی خۆیدا گەلێ کەسایەتی و سەرکردەی کوردستانی وجیهانی
بینیبوو .بێجگە لە سەرکردەکانی بزاڤی سیاسی و ڕۆشنبیری کوردی لە
چلەکانی سەدەی ڕابردووەوە تا دەسپێکی ئەم سەدەیە لە هەرچوار
پارچەی کوردستان ،عەبدولکەریم قاسم ،خومەینی ،قەزافی ،پاپای
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ڤاتیکانی پێشوو و گەلێ لە سەرکردەکانی ئیسرائیلی بینیبوو.
کەسایەتییە سیاسییەکانی ئەوروپا زۆریان عیسمەت شەریف وانلیان
دەناسی و ڕێزیان لێدەگرت.
کاتی خۆی زۆر هەوڵم لە گەڵیدا بیرەوەرییەکانی بنووسێتەوە .هەمیشە
دەیوت کاتم نیە .جارێک ڕێککەوتین کە من کۆمەڵێ پرسیاری بۆ بنێرم ئەو
وەاڵمم بداتەوە .کاتێ پرسیارەکانم بۆی نارد وتی ئەمە پێویستی بەوەیە
کتێبێک بنووسم .لە کۆتاییدا لە پرۆگرامێکی تەلەفزیۆنیدا بە نێوی (بۆ
مێژوو)  ،کە بۆ میدیا تیڤی ئامادەم دەکرد چاوپێکەوتنێکی پێنج کاتژمێریم
لە گەڵیدا بە زمانی عەرەبی ئەنجامدا .بەشی زۆری بیرەوەرییەکانی لەو
پرۆگرامەدا گێرایەوە و لە کاتی خۆیدا لەو تەلەفزیۆنە باڵو کرایەوە .هەر بۆ
ئەنجامدانی ئەو پرۆگرامەش ژمارەیەکی زۆر وێنەی دەگمەنی پێشکەش
کردم ،کە هەندێکێانم لە کاتی خۆیدا باڵوکردەوە و ئەوانی تریشیان لە
داهاتوودا باڵو دەکەینەوە .سەرباری ئەوە لەم پازدە ساڵەی دوایی
تەمەنیدا هەرچی شتێکی نووسیبێ دانەیەکی لێی بۆم ناردووە
وژمارەیەکی زۆر نامە گۆرینەوە لە نێوانماندا هەبووە ،هیوادارم لە داهاتوودا
دەرفەت هەبێ باڵویان بکەمەوە .
لە  ٩نۆڤەمبەری  ٢٠١١لە کاتژمێر چواری سەر لەبەیانیدا لە تەمەنی ٨٧
ساڵیدا لە شاری لۆزان کۆچی دوایی کرد .وانلی تەنها کوڕێکی هەیە کە
ناوی سیامەندە .
پرۆفیسۆر وانلی ژمارەیەکی زۆر وتار ولێکۆڵینەوە بەرهەمی زانستی بە
فەرەنسی  ،ئینگلیزی ،ئەڵمانی و عەرەبی باڵوکردۆتەوە وبەشێک لە
نووسینەکانی کراون بە کوردی ،تورکی ،ڕووسی و فارسی  .ساڵو لە
روحی پاکی وانلی و هەمیشە لە یادماندا بە زیندوویی دەمێنێتەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Dalovanسەبارەت
بە (عیسمەت شەریف وانلی) لە11:49:25 2013-11-20 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
وان
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1909 :

عەبدولباقی یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020213022533095
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ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی یەکێتی کوردە لە سووریا
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1910 :

عەبدولسەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015403357838
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی مەدەنی
جورێ کەس:
زیندانی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1911 :

عەبدولقادر خەزنەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015403357837
چاالکی مەدەنی
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی مەدەنی
جورێ کەس:
زیندانی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1912 :

عەلی تەتەر نێروەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081710260060710
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
پ .د .ک.
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نڤێسەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1913 :

غیاسەدین سایان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119141651412
لەساڵی ()1955دا لەناوچەی هاسکۆی سەر بەپارێزگای موش لەباکوری کوردستان لەدایکبووە،
لەساڵی ()1976وە لەبەرلین دەژی .سایان دەرچووی کۆلیژی زانستی سیاسیی زانکۆی بەرلینە و
لەساڵی 1995یشەوە ئەندامی پەڕڵەمانی هەرێمی بەرلینە و لەناو حزبیشدا وتەبێژی کۆمیسیۆنی
کۆچبەرانی سەر بەپارتی چەپە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
موش
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1914 :

فەق ساڵح بەخشی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191147184779
هۆزانڤان و خەباتکەر و شوڕەشگێر  ،ل ساال ( )1924ێ ل گوندێ (هەسن پیرکا) ل باکورێ رۆژ
ئاڤایێ (دەشتا زێ  -شێالدزێ) ل دەڤەرا ئامێدیێ هاتیە دۆنیایێ ،ژ هۆزا (مزوری بااڵ) یە ،هەر
دژیێ زاروکینیێ دا ل بەردەستێ بابێ خۆ دەست ب خاندنا قورئانا پیرۆز کریە و ل سەر رێکا
فەقیاتیێ چوویە و پەرتوکێن ئایینی خواندی نە ،ل ساال ( )1934ێ هاتیە رێکخستن بۆ ناف رێزێن
بزاڤا رزگاریخوازا کوردی دگەل (مەال مستەڤایێ بارزانی) و پشکداری دگەل برایێ خوە سەدیق
بخشی( )1998-1924سەرهەلدانا بارزان دا کری یە ،هەردیسا ل  1947/6/18دگەل بارزانی ل
ریبارێ (ئاراس) دەرباز بوویە بەرەف ئێکەتیا سوڤیەتی ،پشتی ژیانەکا پری تێکوشان و بەرگری و
بزاڤەکا ئێکجار مەزن د سەنگەرێن خەباتێدا ،ل تیرمەها ساال ( )1996ێ چوویە بەر دلوڤانیا خودێ.
سەرچاوە :هێرش کەمال رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1915 :

فەهمی سەلمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002060855203405
کارگێڕی لقی  18ی پارتی دیموکراتی کوردستان ئامێدیێ ،لە دایک بووی
 1970-1-1هەروەها ئەکتیڤیستە لە بواری ئاشتییدا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (فەهمی سەلمان) لە0:51:12 2010-11-1 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
پ .د .ک.
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1916 :

قادر قەچاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041620414356708
=1نافێ دروست(قادر عبدالعزیز رەشید)ە لساال  1962/03/08لکوندێ
(کورێمێ) سەر ب ناحیا (مانکێشکێ) لسنورێ بارێزکەها (دهوک) ز
خێزانەکا جوتیار ز دایک بویە.
=2خاندنا سەرەتایى لکوندێت دەوروبەر و کوندێ خو دوماهیک بێ
ئینایە(بەروشکا سەعدون و کوفلى و کورێمێ) و خاندنا نافجى و
ئامادەیى ل ناحیا (مانکیشکێ) و بارێزکەها (دهوک) بەردەوامى بێ دایە
و تاکو پبینجێ وێزەیى خاندیە.
=3ل ساال  1979دەمێ قوتابى ل خواندنکەها (برایەتى) لدهوک هاتیە
رێکخستن د ناف رێزێت(بارتى دیموکراتى کوردستان) و خەباتا نهێنى
کریە لسەر دەمێ رزێما (بەعسا فاشى)
=4ل ساال  1980بەرى قوناغا بوال بینج و شەشێ ئامادەیى دوماهێى
پێ بینیت رێکخستنا وان ئاشکرابیە و کەهشتیە رێزا شورەشا(کوالنا)
بێشکەفتن خواز و دەست ب خەباتا پێشمەکایەتیێ کریە و لروزا هەالتا
کوردستانێ وەک (مشەخت) بەردەوامىب زیانا شورشکبرى دایە و بیە
بێشمەرکەە لسنورێ (لقا سێ) وى دەمى ل نزیک (قەسرێ شرین)بیە
(لسەر بول زەهاو).
=5ل ساال  1981ل خوال حەفتێ یا پەیمانگەها پێگەهاندنا کادرێت پارتى
دیموکراتى کوردستان بشکدار بیە.بشتى شەش مەها بدوماهى هاتى
وەک کادر و بشتى دەمەکێ کێم وەک کارکێرێ لێزنا رزکارى یا بارتیێ
بەردەوام بیە ل کوندێ (شیناوا) نزیک(بیرانشەهر) .لسنورێ (هێزا
بارەکایێ سەرکردایەتیێ)
=6ل ساال  1984بشتى هەلبزارتن فێ بین لسنورێ لێزنا (خەبات) ل
باێرێ نەغەدە) کو کەلەک ئاوارێت مە لێ بینە هاتیە هەلبزاردن بۆ
بەربرسێ وێ لێزێ.
ل ساال  1986بیە رێفەبەرێ ئیدارا(مەکتەبا سیاسى) یا بارتى لکوندێ(رازان) و بشتى شەش مەها هاتیە فەکوهاستن بو سنورێ لقێ ئیک یا
بارتى وەک کارکێرێ لقێ.
=7ل ساال  1987دبتە بەربرسێ لێزنا دەڤەرا دهوک بارەکایێ وێ ل
کوندێ (تەلناسکێ)بیە.
ل ساال  1988کەدکەرێتە روزهەالتا کوردستانێ و بدەستتوێرى و ژز بوزیانا هەفزینێێ بێک بینت.و ل  1988/05/15ب هەفزینا خو(بەیان نایف
عەبدوالقادر) شاد دبت ل بازێرکێ (نەغەدە) و بشتى هنکى ماال خو
تینتە بازێرێ (ئورمیێ) لکەرەکا (مودەریس) و دبتە خودان دوو
زاروک.کورەک بنافێ(نەرەف) زدایک بویێ  1989ل بازێرێ ئورمیێ و
کجەک بناڤێ (وەک هەف)  1993لبازێرێ دهوک.
=8ل ساال  1988لدەمێ(ئەنفالێت رەش) تێت بو دەفەرێ لکەلیێ
(ساتێ) ل جیایێ هنداف کوندێ (توینس) د شەرەکى دا بدەستێت رزێما
فاشى ب سەختى بریندار دبت.دکەل جار بێشمەرکەهیت دى ێت
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قارەمان و بو جارەسەریێ فە دفەرییتە بازێرێ (جولەمێرکێ) و باش
بو(تەهران) و ئورمیێ).
=9ل ساال  1989ل کونکرێ نەهێ یێ بارتى تێتە هەلبزارتن و بو
ئەندامەتیا کومیتا ناوەندى و جێکرێ لقا دوو.
=10ل ساال  1990دبیتە ئەندامێ راکەهاندنا مەکتەبا سیاسیا بەرێز.
=11ل ساال  1991دکەل سەرهەلدانا بیروزا کەلێ کورد دبتە جێکرێ لقا
ئیک ل (دهوک).
=12ل ساال  1994دبتە بەربرسێ لقا نەها بارتى ل (ئاکرێ).
ل ساال  2000دبتە بەربرسێ لقا  10یا پارتى ل (سوران).
=13ل ساال  2001دبتە بەربرسێ نفیسینکەها رێکخستنا بێشمەرکەى
ل(بیرمام).
=14ل ساال  2003دبتە بەربرسێ ئاسایشى کشتى ل (هەفلیر).
=15ل ساال  2005دبتە بەربرسێ لقا دەها بارتامە ل (سوران) و بشتى
مەهەکێ دبتە بەربرسێ لقا ئیک ل (دهوک).
=16ل ساال  2008دبتە بەربرسێ بە یمانکەها کادرا ل(بیرمام).
=17ل ساال  2009دبتە بەربرسێ لقا لقا نەە یا بارتى.
=18ل ساال  2010ل کونکرێ سێزدێ یێ بارتى تێتە هەلبزاردن.
=19ل ساال  1980دەست بفەهاندنا هەلبەستا کریە ب هەر دوو شێوازا
کالسیکى و ئازاد و بهەر دوو زارافێت کرمانجیا سەرى و خوارێ و تا کو
نوکە سیزدە بەرهەمێت هەلبەستا هەنە
1بزاف 19842جاوەروانى 19853بەرخودان 19894بزاف و ئامانج 20005بزۆت 20036کولدان 20047توخیب 20058جیا فین20059کانى و رویبار 200610کەل و شکەفت 200711کیاندار بەروەر 200713حەمک و سینەم2010و ،نامیلکەیەک بناڤێ وتار بێزى.
20ل ساال  2005فەالتێ تورەفانى یێ جەواهرى وەرکرتیە.21تاکو نوکە  2086قوتابى لخولێت روشەنبیرى کج و کور لبەردەستێوى بەروەردە بینە لسنورێ ئەو دەفەرێت وى خزمەت لێکرى .جنکو هەر
دەفەرا جویێ بەردەوامى ب خولێت روشەنبیرى دایە و هەمى ئومێدا وى
ئەوە ئەو کەلتورێ داکیرکەرێت کوردستانێ برێکا پەرەستکەهێت ئولى و
دیوانخانا مەزیێ کوردا بەرى عەردێ وان داکیر کرى.باشترین جارەسەرى
بزافا روشەنبیرى یە.
22ل سەر دەستێ وى تاکو نوکە جارسەد و بیست و سێ()423خویندارى هاتینە جارەسەر کرن.
23یاسایا نوت یا کشت و کالى لدەفەرا ئاکرێ ئەو شیایە جێ بە جێبکەت .لسالێت  1995تاکو  2000بهەفکارى دکەل قائیمقامێ وى
سەردەمى و رێفەبەریا کشت و کالى لدهوک.
24بشکا بتر ل جادە و کوالنێت دهوک بنافێ وان کول و جیا و کانى ورویبار و کەل و شکەفتا کرینە ئەوێت دناف دیوانێت وى یێد هەلبەستا دا
هاتیە.
25-ل  2009/03/08موزەخانەک بنافێ (موزەخانا قەجاخ) بێک ئینا و فەکر
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نیفەکا خانیێ خو تەرخان کر بو فێ جەندێ بێک تێت ز فان
بشکا(.1فلوکلور .2شوینوار .3فوسیل  .4جارێ کەفن و نویى .5جەک
.6دەست نفێس .7عنتیک  .8تابلو  .9شانو  .10دیمەنێ سروشتى .11
کتێبخانە)
26ل ساال  2008سەرەدانا ئەوروبا کریە هەر بازێرەکێ بجویک و مەزنجوبتێ سەرەدانا موزەخانێت وان کریە و هەروەسا سەرەدانا مالێت
(ئەنفلیسى و فوتە و بتهوفن و بریخت و کافکا و نوبل و ناپلیون و ڤان کوخ)
کریە و وەالتێت (نەمسا و ئەلمانیا و جیک و دانیمارک و سوێد و نەروێز و
بەلجیکیا و هولەندا و لوکسمبورک و فەرەنسا دیتینە و دکەل ئیران و
سوریا و لوبنان و ئوردون ئیمارات و مسرێ.
27ز بلى خزمەتا پبێشمەرکایەتێێ حەزێکرنێت وى(هەلبەست و کوتاربێزى و موزەخانە و کول)ن.
28باوەرى ب سنورێت دەستکرد نینە.هەروەسا سنورێت عەشیرەتکەرىو ئاینى و بەر تەسک و وەسا دبینت دفێت هەستا نیشتمان بەروەرى ز یا
ئاینى و عەشیرەتى بلندتر ببت و ئەف هەستە د ناف زاروک و کەنجا دا
دەست بێ بکەت و خاندنکەهەکا هزرا و والت بارێزیێ بۆ ببیتە دامەزراندن
و ز دایکێ دەست بێ بکەت جونکو ئەکەر زەالمەک زانا بى مروفەک زانا
بى و ئەکەر زنەک زانا بى مللـەتەک زانا بى.
سەرچاوە :فەیسبووکی قادر قەچاخ
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
چاالکی سیاسی
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1917 :

گواڵن ئاڤچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003192300043998
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خەڵکی باکووری کوردستانە .گواڵن لەساڵی  1977لە قەزای تاتوانی
بەدلیس و لەبنەماڵەیەکی واڵتپارێزدا لەدایک بووە .بنەماڵەکەی بەهۆی
چاالکی سیاسی باوکییەوە ناچاربوون پاش کودەتای سەربازی 1980
واڵت بەجێبێڵن و بچنە سوید .ئەوکاتەی ئەوان چوونەتە سوید گواڵن 5
سااڵن بووە .گواڵن ،لەسوید گەورە بووەو وەک خۆی دەڵێت":واڵتی
دووهەمی منە" .ئەو ئێستا لەسەر لیستی پارتی گەل ئەندامی
پەڕڵەمانی سویدە .گواڵن ،بەشێوەیەکی سەرەکی لەسەر پرسگەلی
کورد و کوردستان ،مافەکانی مرۆڤ ،ژن ،ئازادی چاپەمەنی و باڵوکراوەکان
کار دەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەدلیس
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1918 :

گۆهدار مەعسوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010821030418885
ئەندامی پەڕڵەمانی باکوری هۆڵەندایە سەر بەلیستی پارتی کار،
دەرچووی کۆلێژی ئەندازیاری لەزانکۆی بەسرە بۆ ساڵی .1984
دوای ئەوەی لەزانکۆی سلێمانی و دواتر زانکۆی سەالحەدین قۆناغەکانی
یەکەم و دووەمی تەواوکردوە بەهۆی بەشداریکردنی لەخۆپیشاندانەکانی
ساڵی  ،1982بۆ زانکۆی بەسرە گواستراوەتەوە ،ساڵی  1992ئەندازیار
بووە لەوەزارەتی شارەوانی هەرێمی کوردستان ،ئێستا لەهۆڵەندا
نیشتەجێیەو دوو پۆستی هەیە لەوانە بەڕێوەبەری رێگاوبانە لەهەرێمی
باشووری هۆڵەندا (لەناوچەی دەنهاخ) ،لەساڵی  2007ەوە ئەندامە
لەپەڕڵەمانی هەرێمی باکوری هۆڵەندا کەدووەم هەرێمە لەو واڵتەدا،
جێگری سەرۆکی لێژنەی ئاو و رێگاوبانە ،ماوەی 18ساڵە لەهۆڵەندا دەژی
و ئێستاش کاندیدی پارتی کارە بۆ پەڕڵەمانی هەرێمی باکوری هۆڵندە،
کەبڕیاروایە لەمانگی ()3ی  2011ئەو هەڵبژاردنە بکرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1919 :

لوقمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021441031514
ساڵی  1989لە شارۆچکەی سمیل لەدایکبووە ،ئەندامی دەستەی راگەیاندنی سەنتەری
رۆشنبیریی سمێلە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چاالکی کلتووری
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1920 :

محەمەد خەتیب دیجلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060917234460246
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

پارتی ئاشتی و دیموکراسی- BDP
زیندانی سیاسی
پەڕڵەمانتار
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1921 :

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:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
چاالکی سیاسی
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1922 :

مێڤان عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041016391769468
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ژ دایك بویێ ساال  1991بو ل ناحیا دینارتە یا سەرب قەزا ئاكرێ ڤە و
دهەمان دەمدا خوێندكارێ پوال 9ێ بنەڕەتی و ل دەمێ هەالویستنا
ئاالیێن بزاڤا گوران ل ناحیا دینارتە ب ستینكێ ڤە كارەبا دگریت و پشتی
ماوەیەكی گیانێ خو ژدەست دەت.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1923 :

مەحمود عیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615285556
لە ساڵی  1962لەدایکبووه ،خەڵکی شەنگاله ،ئەندازەی لەسوید تەواوکردوە و  4منداڵی هەیە.
لەئیسپانیا نوێنەری یەکێتیی بووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1924 :

مەسعود ئاکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306165504119605
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی م .مرۆڤ
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1925 :

مەسعود عەلی حاجی سنجاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211206253578
موالید 1974 /سنجار
شهادە /بکالوریوس
اختصاص /کیمیای نەوت
کاری ئێستا /مامۆستای پەیمانگای تەکنیکی زاخۆ
چاالکی /لەگەڵ رێکخراوە ناحکومیەکان کاری کردووە بە بواری مافی
مرۆڤو دیموکراسی و گەنجان هەروەها سەرنووسەری گۆڤاری ڤینانو بووە
و لەگەل رۆژنامەی ئەلحەیاتی لەندەنیو ئەهالی کاریکردووە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1926 :
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مەشعەل تەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100811013062242
گوتەبێژی رەوتی موستەقبەل و ئەندانی ئەنجوومەنی نیشتیمانی بووە لە
شاری قامشلى لە  2011-10-07لەالیەن هێزە ئەمنیەکانی رژێمی
سوریا تیرۆرکرا.
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1927 :

مەمدوح سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=200901211936551056
مامۆستا و سیاسەتمەدارێکی کورد بووه ،ساڵی  1897لە ڤان لەدایکبووە.
ئەندامی جەمعییەتی تەعالی کوردستان و سەرنووسەری گۆڤاری (ژین)
بووە.سەرەتای دروستبوونی کۆماری تورکیا ،رووی کردووەتە شام و بووە
بە مامۆستا لە ئامادەیی (ئەنتیۆش) تاکوو ساڵی  .1938ساڵی  1976لە
شام کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
وان
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1928 :

ناسر ئەلیاس حەما شەنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211220503585
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ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1979 /شەنگال
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /تەندروستی
کاری ئێستا /پزیشک
چاالکی /کارکردن لە بواری الوانو کۆمەڵگەی مەدەنی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1929 :

نوری بریمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110150750246
ساڵی  1957لەعەفرینی رۆژئاوای کوردستان لەدایک بووە .دیبلۆمی لەکیمیادا هەیە .لەچەند
باڵوکراوەیەکدا لەدوای سااڵنی 1978ەوەدەنوسێ .ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی
یەکێتی بوەلەحیزبی وەحدەلەنێوان سااڵنی  1995تا  .2005هاوکاری هەر دوو گۆڤاری "حوار" و
"منبر" بوەکەبەزمانی عەرەبی دەردەچن .لەساڵی  1998لەکۆنگرەی شەشەمی حزبی "کار"دا
بەئەندامی لیژنەی مەرکەزی هەڵبژێردراوە .هەروەها لەکۆنگرەی چوار و پێنجدا بەئەندامی
مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی بازنەی رێکخستنی شاری حەلەبی وەحدەهەڵبژێردراوەو ئەندام
بوەلەلێژنەی بااڵی هاوپەیمانێتی دیموکراسی کوردی لەسوریا .یەکێکەلەئەندامانی دەستەی
دامەزرێنەری بزوتنەوەی تەڤگەری راستی کوردستان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەفرین
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1930 :

نیعمەت حەمە غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080623155960581
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی رێکخراوی یەکێتی قوتابیانی کوردستان
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئاکرێ
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
چاالکی خوێندکاران
پێشمەرگەیا دێرین
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1931 :

نیل دەمیر کازک
http://www.kurdipedia.org/?q=201003291447104072
سەرۆکی کۆمەڵەی هاوکاریکردن و پەروەردە و تەندروستی مندااڵنی
جیهان کە نووسینگەکەی لە تورکیایە لە میانەی پێشوازیکردن لە
(عەبدوڵاڵ گول)ی سەرۆک کۆماری تورکیا لە شاری (دیاربەکر) لەبەر
ئەوەی نەخشەی کوردستانی گەورەی بە یەخەیەوە بەستبوو لەالیەن
دادگای کۆمارییەوە لەو شارە رووبەرووی لێپرسینەوە کراوە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی مندااڵن
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1932 :

هاشم هاشمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903171016331664
ساڵی  1956لە شارۆچکەی جزیرە لە دایکبووە.لە ساڵی  1994- 1989بووەتە سەرۆکی شارەوانی جزیرە ،وەکپاڵێوراوی پارتی رەفاه.
دووجار لەسەر یەک لەسەر لیستی رەفاە لە دیاربەکر بە ئەندامیپەڕڵەمان هەڵبژێردراوە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
جزیرە
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1933 :

هەسن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008211212514818
نووسەر و روژنامەوانی کورد ،تا ئێستا چەندین پەرتوک و نامیلکە باڵوکردوتەوە ،کارگێری مەلبەندی
 36ی زاخو رێکخستنی (ی.ن.ک) یە ،پەرتوکێکێ بە ناوی سوسیال دیموکرات هەیە ،پەرتوکێکێ
وەرگێرای بە ناوی (دێ چەوا هەڤاال ب دەست ڤە ئینی ؟) چاپکردوتەوە ،نامیلکەکانی بە ناوێ
علمانیەت ،هەلبژارتن و سوسیاسل دیموکراتا فرەنسی هەیە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (هەسن عومەر)
لە23:19:09 2010-8-20 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
پارتی:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1934 :

هەمزە عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215125239712
ساڵی  1914لەناحیەی (باشقەاڵ) لەشاری وان لەدایکبووە.
باوکی ئەفسەری عوسمانی بووه ،لەشەڕی دژی روسیای قەیسەریدا
شەهیدکراوە.
بەهۆی محەمەدی برایەوە کە ئەفسەری سوپای عوسمانی و پاشان
ئەفسەری سوپای دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراق بووه ،لەزاخۆ
نیشتەجێ بووە.
ساڵی  1937کۆلیژی (حقوق)ی لەزانکۆی بەغدا تەواوکردووە.
هەر ئەو سەردەمەش تێکەڵی چاالکییە سیاسییەکان بووەو
پەیوەندیکردووە بەحزبی شیوعی عێراقەوە.
ساڵی 1938ناسنامەی عێراقی لێسەندراوەتەوە و ماوەیەک بەنهێنی
لەخانەقاکەی سەیید ئەحمەد دا لەکەرکوک ژیاوە.
سەرەتای چلەکانیش بەنهێنی لەگوندەکانی گۆپتەپەو عەسکەر درێژەی
بەکاری سیاسی داوه ،ئەو تێکەاڵوییەی لەگەڵ دانیشتوانی ناوچەکەدا
بواریان بۆ رەخساند شارەزاییەکی زۆر لەسەر رێبازی (هەقە)کان پەیدا
بکات.
سااڵنی  1944-1943پەیوەندی دۆستانەی لەگەڵ هەردوو حزبی
(شۆڕش) و(رزگاری)پەیداکردوە ،ساڵی  1946لەسەر داوای هەردوو حزب
چۆتە مەهابادو بەنیازی دامەزراندنی پارتێکی پێشڕەوی دیموکراتی
شۆڕشگێڕ پەیوەندی بە سۆڤێتییەکانەوە کردووە.
لەگەشتێکدا بۆ تەورێز هاوڕێ لەگەڵ شەهید مستەفا خۆشناو و چەند
کەسێکی تردا پڕۆژەی پەیڕەو و پرۆگرامی (پارتی دیموکراتی کوردی
عێراق)ی نیشانی لێپرسراوانی سۆڤیەت داوەو ئەوانیش
پەسەندیانکردووە .کە راگەیاندنی دامەزراندنی پارتی باڵوکرایەوە،
گەڕایەوە کوردستانی عێراقو لە یەکەمین کۆنگرەی پارتیدا پڕۆژەکەی
پێشکەشکرد.
لەو سەردەمەوە تاکۆتایی ساڵی  1949سکرتێری پارتی بوو .ئەم
سەرکردە سیاسییە گەورەیه ،نووسەرێکی کەمهاوتا بوو ،بەتایبەت
لەزمانی عەرەبیدا.
ساڵی  1958ناسنامەی عێراقی پێدرایەوە .تێکچوونی باری تەندروستی
وای لەمامۆستا کرد نەتوانێ وەکو جاران چاالکی سیاسی بنوێنێ ،بەاڵم
هەمیشە بەهەڵوێست و نیشتمانپەروەرو رێنیشاندەری نەوەی نوێ بوو.
دوو ساڵی کۆتایی ژیانی لەسلێمانی بەسەر بردوو و رۆژی /12 /13
 1998کۆچی دوایی کردو لە رێورەسمێکی شکۆداردا لەسەر وەسێتی
خۆی لەگۆڕستانی گوندی (سیتەک) بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندیێن بابەتی
وان
باژێر:
پ .گەل
پارتی:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1935 :

کاوار حەمید باڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022721311764321
ل گوندێ باڤا ل دەڤەرا دوسکیا ل 1985-4-1ـێ هاتیە سەر دونیایێ
ل ساال 1988ـێ ئاوارەی تورکیا بوویە دگەل خێزانا خۆ و ل کەمپا مێردینێ
ئاکنجی بوویە
پشتی سەرهلدانا پیرۆز ڤەگەریاینە کوردستانێ و دەست دایە خواندنا خۆ
و ل قوتابخانێن (وەالت و قازی محمد و کاروان و شینوار و مالتا).
کولیژا یاسا و رامیاری ب داوی ئینایە ل زانکۆیا نەوروز ل دهۆکێ ل ساال
خواندنێ 2011-2010
د ناڤ ئێکەتیا قوتابیێن کوردستانێ دا کار کریە و بوویە (کادرێ ناوچا
ئازادی یا قوتابیان و کارگێرێ ناوچێ و پاشان کادرێ لقا قوتابیان و پاشان
ئەندام بەشێ قوتابیان) هەتا ساال 2005ـێ
بۆ ماوەیێ  6ساالن ژ ساال 2005ـێ بوویە کادرێ پارتی دیموکراتی
کوردستان ل لقا ئێک نڤیسینگەها رێکخستنێ
نوکە ل پشکا پەیوەندیان یا پەیمانگەها گەل و سیاسەت ل دهۆکی کار
دکەتن
دەستێ نڤیسینێ هەبوویە و بابەتێن خپ ل کوڤار و رۆژنامێن جودا یێن
باژێرێ دهوکێ بەالڤکرینە وەکی (ئەڤرۆ و وار و ڤەژەن و سیالڤ و رەوانین
و...هتد).
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کاوار حەمید باڤی)
سەبارەت بە (کاوار حەمید باڤی) لە20:06:01 2012-2-27 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە1936 :

کەمال بورقای
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031647222347
سیاسەتمەدار و نووسەری کوری باکور ،لە سالی  1937لە دێی قزلکالە
لە دێرسم لە دایک بوویە ،لە سالی  1949چووەتە ئێنستیتوتی گوندی
ئاکچاغ ،لە سالی  1955بووە ماموستا ،لە سالی  1960بووەتە قائمەقام،
لە ئەرزوروم لەشکەری کردووە ،خالی هونەرمەندی کچ سەهەر دیلوڤانە،
سەروکی پارتی سوشیالیستی کوردستانە لە تورکیا و چەندین پەرتوکی
لە بواری سیاسی و کومەالیەتی چاپکردووە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (کەمال بورقای) لە0:55:06 2010-8-22 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دەرسیم
باژێر:
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

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

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1937 :

Ahmad Hardî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145114115778
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Regez:

👨 Piyawan

Ulat - Herêm:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Başûrê Kurdistan
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1938 :بابەتی ژمارە

Cemal Kavak
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083021254536814
...
Taybetmendiyên babetî
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1939 :بابەتی ژمارە

Îbrahîm Ehmed
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145159115920
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Başûr - Soranî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1940 :بابەتی ژمارە

Îsmet Sherif Wanlî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711415687595
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Sala 1924ê li Şamê hat dunyayê. Sala 1948'ê li derveyî welêt
perwerdeya dadimandiyê (huqûq) bir serî. Bi gelek kesayetên
kurd ên serdemê re xebitî. Salên 1950, 60 û 70'yî li derveyî welêt
nûnertiya têkoşîna doza maf û azadiyên kurdan bi serkeftinî kir.
Berpirsiyarî û nûnertiya gelek dezgehên kurd ên li derveyî welêt
kir. Gelek berhem û pirtûkên wî bi zimanên biyanî derketin. Ji van
a herî navdar ew a bi navê 'Pirsgirêka netewî ya kurd li Tirkiyê'
ye. Roja 9.11.2011 çavê xwe li jiyanê girt.
Taybetmendiyên babetî
Çalakê siyasî
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1941 :بابەتی ژمارە

Kemal Burkay
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205134939119233
...
Taybetmendiyên babetî
Dersîm
Bajêr:
Çalakê siyasî
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1942 :بابەتی ژمارە

Kerîm Etrûşî
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112509245910867
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(1944 – 2010)
berpirsiyarê PDK ê li ،Kadirê Partiya Demokrat a Kurdistanê
roja ،Komara Bulgaristanê – Kerîm Etrûşî piştî nexweşiyek giran
23ê meha Çiriya Paşîn wefat kir.
piştî Şoreşa Îlon a pîroz bi ،Kerîm Etrûşî - ji xortaniya xwe ve
gihişte nav refên Partiya Demokrat a ،serweriya Barzaniyê nemir
Kurdistanê û heta roja wefata xwe girêdayî xeta neteweyî – xeta
Barzaniyê nemir ma.
Kerîm Etrûşî di sala 1967an de wekî xwendevan giha Bulgaristanê
،û li vir Uniwersiteya Çandiniyê (Ziraatê) li bajarê Plovdivê xwend
paşî jî li heman Uniwersiteyê Doktoreya xwe kir û bi salan wekî
asistan li Uniwersiteyê kar kir.
berpirsiyariya Bulgaristanê ya PDK kir ،Di jiyana xwe ya siyasî de
û herweha çendîn deman bû endamê rêvebiriya Ewrûpa ya
Partiya Demokrat a Kurdistanê.
Du zarokên Kerîm Etrûşî bi navên – Alan û Darîn hene.
Taybetmendiyên babetî
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1943 :بابەتی ژمارە

Leyla Zana
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318114733119785
...
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Çalakê siyasî
Corê kes:
Perlemantar
Corê kes:
Zîndanê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1944 :بابەتی ژمارە

M. E. Pêncwênî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205135126119234
...
Taybetmendiyên babetî
Pênciwên
Bajêr:
Çalakê siyasî
Corê kes:
Hozanwan
Corê kes:
Perlemantar
Corê kes:
Kurd
Netewe:
PKK
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1945 :بابەتی ژمارە

Mesud Akko
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145218115981
...
Taybetmendiyên babetî
Çalakê mafê mirov
Corê kes:
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📰 Rojnamenvîs

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1946 :بابەتی ژمارە

Mesud Barzanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082315383872371
Mesud Mela Mistefa Barzanî li (16/8/1946) li bajarê Mehabad li
Kurdistana Êranê, li jêr alaya Kurdistan û li roja damezrandina
Partiya Demokrata Kurdistan li dayik buye. Li serdema temena
kurt ya Komara Kurdistan li Mehabad ku yekem giyana serbixwe
ya Kurdî buye.
Piştî rûxana Komara Kurdistan li sala (1947), binemaleya birêz
Mesud Barzanî li gel komek li Pêşmergeyan û binemala wan naçar
bûn vegerin Kurdistana Êraq û paşê li aliyê rejîma Êraqê ve hemû
bo bajarên xwarê Êraq hatin dûrxistin, bi taybetî (Bexda û Besre),
lê belê Mela Mistefa Barzanî bavê Mesud Barzanî rêberê şoreşa
Kurd li gel hevalên xwe berev Yêkîtiya Sowyetê bi rêketin û heta
sala (1958) li wir man.
Mesûd Barzanî bi sedema hokara siyasî û peywendiya bi şoreşa
eylul xwendina navendî temam nekir û Bexdayê bi cîh hişt û li
temena (16) sal li sala (1962) çek hilgirtiye û çûye rêzê
Pêşmergeyê Kurdistanê û rolekî berbiçavî hebûye li şoreşa Kurd
ku li yanzdeha eylula (1961) bi rêberiya Mela Mistefa Barzanî
destpêkird û heta sala (1975) berdewam bû. Li jêr rênimayî û
piştgîriya bavê xwe têkilî xebata siyasî buye.
Birêz Barzanî jiyana xortaniya xwe terxan kiriye ji bo wan
armancên ku Partiya Demokrata Kurdistanê bilind kiriye, li sala
(1961), Demokrasî ji bo Iraq û otonomî û paşê federalîzm ji bo
Kurdistanê li çarçêweya Iraqekî demokratîk da, rêzdar xebatekî
mezin ji bo vê çareseriya rasteqîne kiriye.
Birêz Barzanî li temena bîst salî da bi awayekî rêk û pêk têkilî
karubarê siyasî bûye û li sala (1970) beşdarî wê tîma Kurdî bûye
ku gûftugoyê li gel Hikûmeta Iraqê, li ser rêkeftina otonomî kiriye.
Li sala (1971) li dema sazkirina kongreya heşta Partiya
Demokrata Kurdistanê bi sîfeta endamê komîteya navendiya Partî
hatiye hilbijartin û paşê bûye endamê yedegê mekteba siyasî û
erkê berpirsiya dezgeha emnî girtiye stûyê xwe.
Piştî ruxandina şoreşa eylul li encama rêkkeftinnameya Cezaîr li
navbera Şahê Îran û Hikûmeta Îraqê li sala (1975), bi rênimayiya
cenabê Mela Mistefayê bavê, Mesûd Barzanî li gel Îdrîs Barzanî
birayê wî û jimareyek li hevalên xwe pêkve helsan bi rêxistina
rêzên Pêşmerge û damezrandina serkirdayetiya demkî ya Partiya
Demokrata Kurdistanê ji bo dakokîkirina li Kurd û Kurdistan û li
(26/ Gulana/ 1976) şoreşa Gulan dest pêkiriye.
Li sala (1976 heta 1979) Mesûd Barzanî li gel bavê xwe li Emerîka
jiyaye û piştî rûxana rejîma Şahê Îranê, vegeriyaye Îran û heta
tertîbata hatina bavê xwe, bo Îran bike lê belê wê roja ku birêz
Barzanî (01/03/1979) gihişte Îran, bavê wî li Washington koça
dawî kir. Li meha (11 î 1979), li kongreya nehema Partiya
Demokrata Kurdistanê bi awayekî demokrasiyane birêz Barzanî
Serokê Partiya Demokrata Kurdistan hate hilbijartin.
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Rola her yek li Mesûd Barzanî û Îdrîs Barzanî yê birayê wî, gelek
berbiçav bûye li salên (1980 heta wekî 1987) li damezrandina
çendîn bereyên siyasî li Iraq û bi taybetî ku bereyên Kurdistanî li
çendîn rêxistin û hizbên Kurdistanî damezrand.
Birêz Barzanî û ji malbata xwe gelek qurbanî li ser kêşeya Kurd
daye û li dawiya li dayik bûnê heta 12 sal birêz bavê xwe nedîtiye,
ku ew li dûrî welat li Yekêtiya Sowyetê dijiya. Sîxurên rejîm sê
birayê birêz Barzanî teror kirine (32) kes le endamên malbata
birêz li gel wan (8000) Barzanî bûn ku ji aliyê rejîma Bees ve li
sala (1983) hatin enfal kirin. Cenabê Mesûd Barzanî xwedî çendîn
hewldanên terorê bûye bi taybetî hewlên teror kirina li Viyana
paytexta Nemsa li (8/1/1979). Rejîmê Iraq yek li dawiya yekê
(16) çar gundê Barzaniyan xera kiriye ku gundê birêze, birêz
Barzanî pirtûkekî li ser rola dîroka Mistefa Barzanî bavê xwe li
Tevgera Neteweya Kurd li jêr navê (Barzanî û Tevgera
Rizgarîxwaziya Kurd) ku li sê bergan pêk hatiye nivîsandiye, li gel
çendîn gotar û babetên siyasî ku li rojname û kovarên Kurdistanê
hatine belav kirin.
Piştî şerê hevpeymaniyan dijî bi Iraq, birêz Barzanî hem ahengî
bereya Kurdistanî kir û serkirdayetiya raperîna adara (1991) ê
Kurdan kir ku bûye hoya azad kirina beşekî mezinê Kurdistana
Iraqê ji deste rejîma Bexdayê.
Li meha nîsana (1991) gûftugo li gel Bexda destpêkir û birêz
Barzanî ji bo çendîn mehan Serokayetiya şanda Kurdî kir ku li
hemû hizbên bereya Kurdistanî pêk hatibûn. Li gûftugoyan bi hîç
encamek negihiştin bi sedema redkirina daxwaziyên Kurd ku birîtî
bûn li otonomî herêmayetî û demokratîze kirina ji aliyên Iraqê ve.
Her wiha li kongreya (12) ê Partiya Demokrata Kurdistanê li sala
(1999) birêz Mesûd Barzanî Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê
careke din hatiye hilbijartin.
Birêz Mesûd Barzanî li salên nohtan û heta weku ji navçûna
rejîma Bees, beşdarî çendîn kongre û civînên navdewletî kiriye.
Wekî civînên Washington li sala (1992) û paşê li (1993) û li
kongreya Selaheddîn (1992) û kongreya London li eylula (2002) û
kongreya Selahedîn li şubata (2003).
Birêz Barzanî rolêkî xweyê serekî li sercem pêşhatiyên siyasiyê
Iraqa nû da hebûye, paşê li damezrandina Encûmena hukimrana
Iraqê li (31ê temmuza 2003), ku têda bûye endam û dawiyê jî
bûye Serokê Encûmenê.
Li (12 Hezîrana2005) birêz Mesûd Barzanî wekî yekemîn Serokê
Herêma Kurdistanê ji aliyê Encûmena Nîştimaniya Kurdistana
Iraqê ve hate hilbijartin.
Birêz Mesûd Barzanî li hilbijartinên roja 25/07/2009 bi rêjeya %
70 ê dengan bi destxist û bi awayekî raste rast ji aliyê gelê
Kurdistanê ve duyemîn car wekî Serokê Herêma Kurdistanê hate
hilbijartin û li roja 20/08/2009 li beramber Parlemena Kurdistanê
sonda yasayî xwar.
Wekî Serokê Herêm, li çendîn welatan bi seredanên fermî kiriye û
çendîn Serokê welat û Serok Wezîrê van welatan dîtiye, li encama

1147

van hevdîtinan de li gel Serok Bush Serokê Emerîka li
(25.10.2005) û Tony Bileir Serok Wezîrên Britanya li (31.10.2005)
û Papayê Vatîkan li (14.11.2005) û Berlusconî Serok Wezîrê Îtalya
li (13.11.2005) û Şah Abdulla Melîkê Suudiye li (13.03.2007) û
Şah Abdulla Melîkê Urdin li (19.03.2007).
Wekî Serokî Herêmê ji bo geşkirina hevpeymanî li nav hêzên
siyasiyên Kurdistanê çend organekî damezrandiye û li herêmê
proseya biryardanê baştir kiriye:
A- Li roja (22 /01 /2007) Encûmena Serokayetiya Kurdistanê hate
damezrandin ku têda Serokê Herêm serpereştiya civînan dike, û
Cîgirê Serokê Herêm birêz (Kosret Resul) li gel Serokê Parlemena
Kurdistanê û Serokê Hikûmeta Kurdistanê û cîgirên wan û Serokê
Dîwana Serokayetiya Herêmê.
B - Encûmena bilinda Partiyên siyasiyan, ku kesayetiya yekema
partiyên siyasiyan têda endamin, ku ji van hizbên xwarê ve pêk
dihêt: Partiya Demokrata Kurdistanê, Yekîtiya Nîştimaniya
Kurdistanê, Partiya Zehmetkêşên Kurdistanê, Partiya Sosyalîsta
Demokrata Kurdistanê, Yekgirtiya Îslamiya Kurdistanê, Komeleya
Îslamiya Kurdistanê.
Serok Barzanî şeydayê xwêndinêye bi taybetî jî hez bi xwêndina
pirtûkên dîrokî û siyasî û serbazî dike û her wiha gelek hez ji
werzîşê dike.
Birêz Mesûd Barzanî sala (1965) dest bi jiyana hevjîniyê kiriye û
xwedî heşt zarokane.
Barzanî şarezayî bi temamiya zimanê Kurdî û Erebî û Farisî ye, her
wiha şarezayî zimanê Îngilîzî ye û dikare pê biaxive.
Taybetmendiyên babetî
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1947 :بابەتی ژمارە

Osman Sebrî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140521100950100572
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Osman Sebrî (Apo) (*1905 li gundê Narincê ya Kolik a Semsûr 1993 li gundê Berkevir, li Başûrê Rojavaya Kurdistanê) yek ji
helbestvanên mezin ên kurd e. Ew yek ji helbestvan nivîskarên
Rêbaza Hawarê bû. Apê Osman ji serokên êla Mêrdêsî bû. Bil ji
helbestin û nivîsînê, ew pardarî xebata rizgarîxwaza gelê xwe jî
bû.
Jînenîgar
Osman Sebrî li sala 1905ê li gundê Narincê yê Kolîka Semsûrê jı
dayik bû. Bavê wî serokê êla Mêrdêsiyan bû. Dema Osman Sebrî
hêşta zarok bû, bavê wî li sala 1915ê çû ser dilovaniya xwe û ew
li ba apê xwe yê ko bû serokê êlê, mezin bû.
Piştî Serhildana Şêx Seîd, Osman jî digel herdu apên wî Şukrî û
Nûrî li sala 1926ê hatin girtin û li zîndana Amedê hatin darvekirin.
Osman du salan di zindana Denisliyê da ma û piştî efûyeka giştî, li
sala 1928ê hat berdan.
Li sala 1929ê, careka din Osman digel 26 serokên kurd hat girtin,
lê dîsa zû hat berdan. Ew li 24ê çileyê pêşîna 1929ê reviye
Sûriyeyê, du salan bû endamê Partiya Xoybûnê û di kovara
Hawarê da li ser mijarên cihê dest bi nivîsandinê kir. Pir helbestên
wî hatine çapkirin û yên ne çapkirî jî hene.
Li sala 1957ê Apê Osman digel hin welatparêzên Kurd, di xebata
damezirandina Partiya Demokrat a Kurdî li Sûriyeyê da cih girt û
wekî sekreterê partiyê hat hilbijartin.
Osman Sebrî roja 11ê çileyê paşîna sala 1993ê wefat kir. Ew li
gundê Berkevirê, li binxetê veşartî ye.
Jiyana dîrokrêzî ya Osman Sebrî (Apo)
1905 - li gundê Narincê ya Kolik a Semsûrê çavên xwe vedike
1915 - bavê xwe diçe dilovaniya Xwedê
1922 - dibistana "Rûştiye" kutayî dike
1928 - da dawiya vê salê di zîndana Denizli de
1929 - li Meletîyê didin dadgeha Cengî (Dîwanî Herb)
1929 - di 24.11 de derbasî binxetê (Sûrî) dibe
1930 - vedigere Kurdistana Bakur
1930 - Dûrxistin (sirgûn) li bajarê Reqa
1930 - di 01.07 vê salê de dîsa dikeve Kurdistana Bakur bo
alîkariya Şoreşa Agirî
1930 - meha 10an xweveşartin di nava Inizan de
1930 - dawiya salê derbasî Kurdistana Başûr (Barzan) ji bo xwe
bigihîne Birkoyê Celalî, Şoreşa Agirî
1931 - meha Gulanê li Musul û Bexda di girtîgehê de
1931 - meha Pûşperê rev nav Bedewîyan li Tilelqed
1931 - meha sermawezê heya sala 1935'ê dûrxistin li Aman û
Filistîn
1935 - direve nav eşîra Berazan, tê dîlgirtin du mangî di girtîgehê
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de
1936 - dûrxistin li Girava Madagaskar (Efrîqa)
1937 - vegerandina Lûbnanê
1938 - vegerandina Şamê û heya sala 1941'ê danxwandina
zarokên Kurd di "Nadî Seleheddîn" de
1941 - payîza vê salê dîsa direve Kurdistana Bakur (bi tevî lawê
xwe Welato yê ku paşê tê şehîdxistin)
1942 - heya sala 1943'ê xebat di kovara Hawarê de, tev Celadet
Bedirxan
1944 - heya sala 1949'ê karmendiyê dike û bi destê wezîrê
(neroyê) hundirî tê avêtin (ji ber xebatên wî yên Kurdewarî)
1956 - danîna hîmê Partiya Demokratî Kurdî li Sûrî
1960 - heya sala 1962'ê di girtîgehê de
1962 - heya sala 1963'ê li Beyrût
1963 - 23.05 ya vê salê heya 31.12.1964 di girtîgehê de
1969 - 14.06 ya vê salê dikeve nav Kurdistana Bakur, ji ber ku di
16.03.1969'ê de biryara 2 sal girtîgehê li ser hatibû dayîn
1972 - heya sala 1973'ê dîsa di girtîgehê de, li Şamê
1973 - Dewleta Sûrî ji bo wî biryara çavnêriya nêzîkî (Nezareta
binçavî) ya temendirêjiyê dertîne û heya dawiya jiyana xwe di bin
kontrola polîsên Surî de jiya
Kurtehelbestek ji Osman Sebrî
Maf
Ger zilmê hene top û tifing, keştî û leşker
Têk de dişîne ser xwedîmaf pê rê dike şer
Ew tev nikarin destên wê yên pola bibestin
Zorbaz û sîtemkarên keleş tê de diwestin
Her maf wekî ro nayê veşartin bi tevayî
Bayek tê, dibe ewrên di reş, zû dike sayî
Şam, 1960, Zîndana Mêzê çavkanî: Arşîva Bablekan
Berhem
1954 Alfabeya kurdî ya latînî
1956 Bahoz / Şam
1956 Derdên Min gotar û çîrok / Şam
1984 Çar Leheng/ Şam
1981 Gotinên xav napijin bê tav / helbest / Almanya / , helbestên
vê dîwanê hêja Hemereş Reşo ji kovarên Hawar û Ronahiyê daye
hev û pêşgotina xwe û pêşgotina Dr.Nûredîn Zaza çapkir
1982 Elîfbêya Tekûz / Şam
1992 Berseva Hoşeng / Şam
Taybetmendiyên babetî
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✍ Nivêser

Corê kes:

Zîndanê siyasî

Corê kes:

Çalakê siyasî
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1948 :بابەتی ژمارە

Refîq Hilmî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105100639118652
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Çalakê siyasî
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1949 :بابەتی ژمارە

Şêrko Bêkes
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112400088594
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

1950 :بابەتی ژمارە

نەسرین عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212005300119345
. یەپەژە، فەرماندەی یەكینەكانی پاراستنی ژنان،نەسرین عەبدوڵاڵ
Taybetmendiyên babetî
Çalakê siyasî
Corê kes:
♐ Serbazî

Corê kes:

Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
Rojawa Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1951 :بابەتی ژمارە

Dr Abdurahman Qasemlo
http://www.kurdipedia.org/?q=20150114111146118798
Born in, Urmia East Kurdistan, "Iran", he was instructed in a
teological schooll. He was the son of Mohammad Vesugh, a
wealthy landowning Kurdish Ahga. Ghassemlou started his
university studies in France, and pursued them in Czechoslovakia,
where he met his wife Helen Krulich. They had two daughters
together, Mina (1953) and Hewa (1955). He was fluent in 11
languages including his mothertongue. He could read and write
and speak and understand Kurdish, Persian, Arabic, Turkish,
Azerbaijani, French, English, Russian, Czech and Slovak and was
familiar with German.
Political life
Ghassemlou went back to Kurdistan in 1952, after completing his
studies. He then spent several years as an active militant in the
Kurdish political field. In 1973, during the Third Congress of the
PDK, he was elected to the position of Secretary General of the
party, a position to which he was re-elected several times until
his assassination. In 1979, his party supported the revolution
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which ended in the fall of Mohammad Reza Shah Pahlavi. The
party bojcotted the referendum for the new constitution. This was
the start of confrontation of the party and the new regime, which
ended in a military oppression of the Kurdish people by the
central government. The backwardly islamistic Ayatollah Khomeini
declared a "holy war" on the "separatisttic Kurds". Thousands of
executions and massacres followed in Kurdistan, which were
continued up to 1984 in the middle of Iran-Iraq War (1980–
1988).
Assassination and funerals
In 1988, after the war had ended, the Iranian government
decided it was time to negotiate. Several meetings followed in
Vienna, on December 28, December 30 and January 20. Another
meeting was set up for July 13, again in Vienna. The Tehran
delegation was Mohammed Jafar Sahraroudi and Hadji
Moustafawi, except that this time there was also a third member :
Amir Mansur Bozorgian whose function was that of bodyguard.
The Kurds also had a three-man delegation : Abdul Rahman
Ghassemlou, his aide Abdullah Ghaderi-Azar (member of the
PDKI Central Committee) and Fadhil Rassoul, an Iraqi university
professor who had acted as a mediator. The next day, 13 July
1989, in the very room where the negotiation took place Abdul
Rahman Ghassemlou was killed by three bullets fired at very
close range by the Iranian delegation members. His assistant
Abdullah Ghaderi-Azar was hit by eleven bullets and Fadhil
Rassoul by five. Hadji Moustafawi succeeded in escaping.
Mohammad Jafar Sahraroudi received minor injuries and was
taken to hospital, questioned and allowed to go. Amir Mansur
Bozorgian was released after 24 hours in police custody and took
refuge in the Iranian Embassy.
The PDKÎ Deputy Secretary General, Sadegh Sharafkandi,
succeeded Ghassemlou as Secretary General (he was
assassinated on September 17, 1992). Abdullah Ghaderi Azar and
Abdul Rahman Ghassemlou were buried on July 20 in Paris at
Pére Lachaise Cemetry.
Items Property
Urumiya
Cities:
East Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
K. D. P. Iran
Party:
Political activist
People type:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

1952 :بابەتی ژمارە

Falakaddin Kakayi
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711334987597
Died at his home in his age of 70 in Saladin city in southern
Kurdistan.
Falakaddin Kakayi has published countless many Kurdish works in
the form of novels, short stories and essays. He has been at
Kurdish montains in several years as a Kurdish freedom fighter
(Peshmerga) in 1960-70'ies.
He was the editor of the Kurdish Radio Voice of Revolution which
broadcasted at Kurdistans montain. He has also been minister of
culture for the first Kurdish government in southern Kurdistan.
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
K. D. P.
Party:
Political activist
People type:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1953 :بابەتی ژمارە

Ismet Cheriff Vanly
http://www.kurdipedia.org/?q=20140524150608100590
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...
Items Property
Van
Cities:
North Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Badini Language - Dialect:
Kurd
Nation:
Political activist
People type:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1954 :بابەتی ژمارە

Jalal Talabani
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041116475964475
the free encyclopedia ،From Wikipedia
Jalal Talabani
6th President of Iraq
Incumbent
Assumed office
7 April 2005
Prime Minister Ibrahim al-Jaafari
Nouri al-Maliki
Vice President Adil Abdul Mahdi
Tariq al-Hashimi
Preceded by Ghazi Mashal Ajil al-Yawer (Acting)
President of the Governing Council of Iraq
In office
1 November 2003 – 30 November 2003
Preceded by Ayad Allawi
Succeeded by Abdul Aziz al-Hakim
Personal details
Born 12 November 1933 (age 78)
Iraq(1) ،Kelkan
Political party Patriotic Union of Kurdistan
Spouse(s) Hero Ibrahim Ahmed(2)
Children Qubad
Alma mater University of Baghdad
Religion Sunni Islam
Arabic: ، Celal Tallebanîجەالل تاڵەبانیJalal Talabani (Kurdish:
1933) is the sixth ، Jalāl Ṭālabānī; born November 12جالل طالبانی
a leading Kurdish politician. He is ،and current President of Iraq
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although Abdul Kareem ،the first non-Arab president of Iraq
Qasim was of partial Kurdish heritage.(3)
Talabani is the founder and secretary general of one of the main
the Patriotic Union of Kurdistan (PUK). ،Kurdish political parties
He was a prominent member of the Interim Iraq Governing
which was established following the overthrow of the ،Council
Saddam Hussein regime by the invasion of Iraq in 2003. Talabani
has been an advocate for Kurdish rights and democracy in Iraq
for more than 50 years.
Contents (hide)
1 Early life
2 Career
2.1 Rights for Kurds
2.2 Presidency
3 References
4 External links
()Early life
Talabani was born in 1933 in Talaban Village and descends from
the Talabani tribe that has produced many leading social
figures(citation needed). He received his elementary and
intermediate school education in Koya (Koysanjak) and his high
school education in Erbil and Kirkuk. In the late 1950s Mustafa
Barzani sent him to Syria to study law. He is fluent in Kurdish and
Arabic and has working knowledge in Persian with Kurdish accent
at the age of 13 he formed a secret Kurdish ،and English. In 1946
is the ،Qubad ،student association. His youngest son
representative of the Kurdistan Regional Government in the
United States.
()Career
()Rights for Kurds
Main article: Iraqi Kurdish Civil War
the Kurdish revolution for the rights of ،When in September 1961
the Kurds in Western Iraq was declared against the Baghdad
Talabani took charge of the ،government of Abdul Karim Qassem
Kirkuk and Silemani battle fronts and organized and led separatist
Rezan and the Karadagh regions. In March ،movements in Mawat
he led a coordinated offensive that brought about the ،1962
liberation of the district of Sharbazher from Iraqi government
،forces. When not engaged in fighting in the early and mid 1960s
representing ،Talabani undertook numerous diplomatic missions
the Kurdish leadership at meetings in Europe and the Middle East.
Jalal Talabani with President Barack Obama during a visit to
2009. ،April 7 ،Iraq ،Camp Victory

1156

Talabani with Supreme Leader Ayatollah Seyed Ali Khamenei of
Iran
The Kurdish separatist movement collapsed in March 1975 after
Iran ended their support in exchange for a border agreement
،with Iraq. This agreement was the 1975 Algiers Agreement
where Iraq gave up claims to the Shatt al-Arab(Arvand Rūd)
which later became the basis for the ،waterway and Khuzestan
Iran-Iraq war. Believing it was time to give a new direction to the
with a ،Talabani ،Kurdish separatists and to the Kurdish society
founded the Kurdish ،group of Kurdish intellectuals and activists
Patriotic Union of Kurdistan (Yekiaiti Nishtimani Kurdistan). In
he began organizing an armed campaign for Kurdish ،1976
Talabani sided with ،independence inside Iraq. During the 1980s
Iran and led a Kurdish struggle from bases inside Iraq until the
crackdown against Kurdish separatists from 1987 to 1988.
he helped inspire a renewed effort for Kurdish ،In 1991
independence. He negotiated a ceasefire with the Iraqi Ba'athist
government that saved the lives of many Kurds and worked
France and other countries to ،UK ،closely with the United States
set up the safe haven in Iraqi Kurdistan. In 1992 the Kurdistan
Regional Government was founded. Talabani has pursued a
negotiated settlement to the internecine problems plaguing the
as well as the larger issue of Kurdish rights in ،Kurdish movement
the current regional context. He works closely with other Kurdish
politicians as well as the rest of the Iraqi opposition factions. In
Talabani and the Kurds ،close coordination with Massoud Barzani
played a key role as a partner of the US-Coalition in the invasion
of Iraq. Talabani was a member of the Iraqi Governing Council
Iraq's ،that negotiated the Transitional Administrative Law (TAL)
interim constitution. The TAL governed all politics in Iraq and the
process of writing and adopting the final constitution.
()Presidency
Talabani shakes hands with Israeli Defence Minister Ehud Barak
in 2008
Talabani embracing President Ahmadinejad of Iran
2005 by the ،Talabani was elected President of Iraq on April 6
Iraqi National Assembly and sworn in to office the following day.
Talabani began his second term as President ،2006 ،On April 22
becoming the first President elected under the country's ،of Iraq
his office is part of the Presidency ،new Constitution. Currently
Council of Iraq. Nawshirwan Mustafa was Talabani's deputy until
Mustafa resigned in 2006 and formed a media company called
on 11 ،Wusha. Talabani visited the Cambridge Union Society UK
May 2007.(4) The visit itself was organized by the then President
during ،Ali Al-Ansari. In an interview ،of Cambridge Union Society
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Jalal Talabani described Tony Blair as a 'hero' for ،the visit
helping secure Iraq's freedom.(5) He was reelected by the
Parliament for a new term on 11 November 2010.(6)
()References
^ "Jalal Talabani". Nndb.com. 2005-04-06. Retrieved 2011-12-02.
^ "Iraqi first lady survives bombing". BBC News. 2008-05-04.
Retrieved 2008-08-14.
^ "Iraq's president appoints Shiite as prime minister".
chinadaily.com. 2009-04-21. Retrieved 08-04-2005.
^ (1)(dead link)
^ "President Talabani of Iraq : Free Download & Streaming :
Internet Archive". Archive.org. Retrieved 2011-12-02.
^ (2)
Items Property
Koya
Cities:
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
Political activist
People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1955 :بابەتی ژمارە

Jawad Mella
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122411423987097
...
Items Property
West Kurdistan Country - Province:
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👨 Male

Gender:

Kurd
Political activist

Nation:
People type:

✍ Writer

People type:

Veteran Peshmerga

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1956 :بابەتی ژمارە

Kamal Mirawdeli
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826012257125535
Kamal Mirawdeli is a Kurdish academic, writer and poet. He has
obtained BA in English from Baghdad University, MA in Philosophy
and PhD in Literature (Orientalism) from University of Essex, UK
and MSc in Economy and Political Science from London School of
Economics (LSE). He has taught literature, philosophy and
language and has written extensively about Middle East issues,
and Kurdish literature and politics. He has also worked for many
years in the Voluntary Sector in Britain providing management,
training and consultancy for the development of civil society
organisations and institutions.
Items Property
Qeladize
Cities:
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:

Political activist

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1957 :بابەتی ژمارە

Şerif Pasha
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102608571477809
Mohammed Serif Pasha (1865, Üsküdar, Istanbul - December 22, 1951; Catanzaro,
Italy), was an Ottoman diplomat. He was a leading Kurdish nationalist. He is the son of
Said Pasha Kurd.
Serif Pasha was an Ottoman Ambassador to Stockholm and the second documented
Kurd in Sweden and one of the delegates at the Treaty of Sèvres. Serif Pasha lived in
Sweden for ten years. The first documented Kurd in Sweden was the physician Mirza
Seid from east Kurdistan (Iran) who came 1893.
The article title in the New York Times where Serif Pasha denounced atrocities against
the Armenians during World War I
Before 1908 Serif Pasha was a supporter of the Young Turk movement and provided
economic support to Ahmed Riza, a young Turk leader in Paris. After the 1908
Revolution he returned to the Ottoman Empire and headed up the Committee of Union
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and Progress branch in the Istanbul district of Pangaltı. However, he soon fell out with
the CUP. The reasons for this are debated. According to Serif Pasha and his supporters,
we was concerned with the role of the military in politics. However, his detractors claim
that he had been angered by the fact that he had not been appointed the Porte's
Representative London. He again left the Empire and helped to found a number of
opposition parties. He also published an opposition newspaper in Paris entitled
Meşrutiyet (Constitutionalism). Due to his role in the opposition, the Committee of Union
and Progress launched a failed assassination attempt on him in 1914. Serif Pasha
survived and remained in Monte Carlo throughout the Great War. After 1918 he rejoined
Ottoman government service, however soon defected from the Ottoman side, joining
the Kürdistan Teali Cemiyeti (Society for the Rise of Kurdistan). He reached an
agreement with the Armenian delegation in Paris which involved the division of eastern
Anatolia between a Kurdish and Armenian state. In a New York Times article dated
October 10, 1915, Şerif Pasha condemned the massacres and declared that the Young
Turk government had the intentions of "exterminating" the Armenians for a long time.
In this agreement Van and Bitlis both fell within Armenian, and so the was a hostile
response from many Kurdish leaders in those region who had no wish to be a part of
Armenia. Paris was subsequently bombarded with telegrams from the region
condemning the accords. After the Kurdish movement was suppressed, Serif Pasha
remained in exile. However, during the Second World War he was in contact with both
British and German intelligence.
Items Property
👨 Male

Gender:

Kurd
Political activist

Nation:
People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1958 :بابەتی ژمارە

Sherko Bekas
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711313387598
Sherko Bekas (S,êrko Bêkes in Kurdish), (2 May 1940 - 4 August
2013), is a prominent contemporary Kurdish poet. He was born
on 2 May 1940 in Sulaimaniya in Iraqi Kurdistan as a son of the
Kurdish poet Fayak Bekas. He joined the Kurdish liberation
movement in 1965 and worked in the movement's radio station
(the Voice of Kurdistan). He left his homeland because of political
pressure from the Iraqi regime in 1986. From 1987 to 1992, he
lived in exile in Sweden. In 1992, he returned to Iraqi Kurdistan.
He died of cancer in Stockholm, Sweden in 4 August 2013.
Literary works
Sherko Bekas takes a prominent role in the modern Kurdish
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literature. He introduced a new element into the Kurdish poetry,
called Rûwange (vision), in 1971 which was a break from the
strict traditional rules of poetry, such as Rhyme. The poems
translated in "The Secret Diary of A Rose" by Reingard and
Shirwan Mirza, with Renate Saljoghi, are examples of this style.
For the first time, he introduced the "poster poem" (a term
originating from sculpture and painting) in 1975 into the Kurdish
poetry. Most of these poems are short, as small or seemingly
trivial objects are conveyed into great mysteries. Everything in
these poems is alive. In the beginning, thoughts are often
depicted vaguely, the poet rousing the reader's curiosity and
fantasy. The poem culminates in a surprising and sometimes
shocking climax, in which the mystery of the poem is solved.
Literary critics in the Orient called the style of such poster poems
As-sahil mumtana' , as "the simple unattainable".
Sherko's works are distinguished around the Globe and have
been translated into Arabic, Swedish, Danish, Dutch, Italian,
French and English. In 1987, he was awarded the "Tucholsky
scholarship" of the Pen club in Stockholm and in the same year
he was awarded the freedom prize of the city of Florence.
A two-volume collection of his poetry works has been published in
Kurdish under the title "Sherko Bekas' Diwan" in Sweden. These
two 1000-page volumes contain his poetic works in their entirety.
He has read his poems in Sweden, Denmark, Norway, Germany,
Switzerland, Austria, United Kingdom, Russia, and Italy, where he
was named honorary citizen of Milan. He visited United States in
1990.
Items Property
Sulaimaniyah
Cities:
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
Political activist
People type:
Poet
People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1959 :بابەتی ژمارە

ابراهیم أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112616472487604
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1960 :

ابراهیم يونس حافظ يونس العتیدي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221257193679
الموالید-1955 :موصل.
التحصیل الدراسي :بکالوريوس علوم العسکرية.
المهنة :ضابط متقاعد.
الحالةاالجتماعیة :متزوج ولدي اربعة اوالد.
اللغات التي اجیدها :العربیة واالنکلیزية و الترکیة والکردية.
تخرجت من الکلیة العسکرية بتاريخ ( )1975/12/1برتبة مالزم دائمي في الجیش العراقي
()6کانون الثاني 1978الدورة ( )57خريج کلیة القیادة الدورة الثالثة عشر وعملت في الجیش
العراقي طیلة فترة خدمتي بمهنیة و کفاءة عالیة الى ان تم احالتي على التقاعد سنة 1990
السباب سیاسیة وفي سنة ( )2000-1999عملت في مديرية شباب والرياضة نینوى ،حالیا عضو
قضا و الموصل.
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1961 :

احسان علي بگ عیسي ارکوازي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211517243595
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محل وتاريخ الوالدة  /خانقین 1946
التحصیل الدراسي  /خريج کلیة ااڵداب جامعة بەغداد
نشاطات /بعد عام  1991کنت عضوا في لجنة التنظیمات السرية لإلتحاد
في قضا و خانقین و
في عام  2002ألقي القبض علي من قبل المخابرات العراقیة المنحلة
وأصدرت المحکمة الخاصة (للمخابرات) علي حکما بالسجن المؤبد وحجز
األموال المنقولة والغیر المنقولة.
تم اغتیال اثنین من أخوانه من قبل جهات ظالمة ومجرمة في خانقین
وهما الشهید الشیخ عادل والشهید المحامي ديار.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي ديالە بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
خانقین
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1962 :

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:

جنوب کردستان
👨رجال
ح .د .ک.
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
🎭مسرحي
نائب في المجلس
✍کاتب
ناشط سیاسي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1963 :

احمد شهاب احمد خضیر الصمیدعي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221427393686
أمیر قبیلة السادة الصمیدع في العراق ،أمام وخطیب جامع الرحمن/
خانقین ،مرشح قائمة التحالف الکردستاني
تولد  1967/1/1أکملت دراستي لالتدائیة والمتوسطة واالعدادية في
خانقین.
المهنة /أمام وخطیب منذ ( )15عام ،موظف علي مالک اوقاف کرمیان
متزوج و لي أبنة في الصف السادس االدبي.
التحصیل الدراسي /دبلوم علوم اسالمیة /بکلوريوس لغة عربیة.
درست العلم الشرعي منذ ( )30عاما وأساتذتي هم کبار المشايخ في
العراق منهم
1العالمة الشیخ :عبدالکريم بیارة المدرس2العالمة الشیخ :عمر الديبکي3العالمة الشیخ :مەولود الترکي4العالمة الدکتور :عەبدولقادر العاني5الدکتور االستاذ :عبدالرزاق الحربي6الشیخ :عمر سنکاويوکثیر من العلما و واالساتذة األجالء.
شارکت غي دورات کثیرة ،منها دورة أعداد االمة والخطبا و في کلیة
العلوم االسالمیة بەغداد وتخرجت منها بتقدير (جید جدا) و دورات کثیرة
مع منظمات المجتمع المدني ،عملت في مجال الدعوة واالرشاد وکنت
أخرج الي القرى واالرياف للوعض والتوجیة ،شارکت في تأسیس عدة
مراکز مجتمع مدني کمرکز ذوي االحتیاجات الخاصة.
رابطة شمال حمرين لشیوخ عشائر ومثقفي وأعیان المنطقة.
اتحاد علما و کردستان -فرع خانقین ،رابطة علما و الدين في العراق.
أجید /اللغة العربیة -اللغة االنکلیزية بشکل متوسط.
عضو مؤسس رابطة علما و العراق ،عضو اتحاد علما و کردستان.
عضو الهیئة العامة نقابة السادة االشراف في العراق المقر العام /الکوفة
عضو المجلس المرکزي لوجها و وشیوخ عشائر العراق مسؤول لجنة
التوعیة واالرشاد الديني فیه.
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي ديالە بۆ
هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:

اجنبي(ة)
ناشط سیاسي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1964 :

احمد هردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112542992572
ولد الشاعر هردي في السلیمانیة عام  1922وکان من الشعراء
المجددين ،إمتاز شعره باألصالة والرومانسیة .رغم قلة أشعاره إال ان
قصائده أصبحت على لسان جمیع الشباب وخاصة المناضلین فهو الذي
غنى للشعب الکوردي بشعره المعنون (نحن أحرار الکورد).
تعرض الشاعر إلى اإلعتقال والفصل مرات عدة والتحق بالثورة الکوردية
لثالث مرات ،ومنذ عام  1991کان الجئاً سیاسیاً في لندن وبعد تعرضه
للمرض عاد إلى مدينة السلیمانیة حیث کان بیته مزاراً لألدباء والشعراء
والمثقفین والسیاسیین الذين کانوا قلقین على صحته.
ومن أهم مؤلفاته:
ديوان (رازي تنیايي -نجوى الوحدة) ،وله کتاب قیم في علم العروض عمل
فیه أکثر من  20سنة.
توفي صباح يوم األحد 29/10/2006الشاعر الکوردي المعروف أحمد هردي
في مدينة السلیمانیة عن عمر ناهز  84عاماً ،إثر مرض عضال ألم به،
ومن ودفن جثمانه الثرى أيضاً في السلیمانیة.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
شاعر
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1965 :

اخالص کامل بهنام يعقوب بلو
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211657453639
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محل و تأريخ الوالدة 1965 /بەغداد
تحصیل الدراسي /دبلوم ادارة +بکلوريوس لغات
المهنة /مدير اقدم في دائرة االستثمارات بوزارة الصناعةو المعادن
نشاطات /مشارکة مع الشبکة النسا و العراقیات ،حضور المؤتمرات
الخاصة بالمرأة و ناشط في مجال مجتمع المدني.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
گوران  -تغییر
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1966 :

ارکان احمد علي اکبر جعفر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211634573622
محل وتأريخ الوالدة1976 /
تحصیل الدراسي /بکالوريوس
عمل الحالي /صاحب محل ادوات احتیاطیة
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
گوران  -تغییر
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1967 :

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 ژمارە1968 :

اسماعیل حقي شاويس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503195043121032
اسمه الحقیقي اسماعیل حقي علي رسول احمد اغا ولد في سنة
 ) 1(1894في مدينة الموصل ،كان والده ضابطا في الموصل وفي سنة
1904بعد ان تخرج في مدرسة الرشدية العسكرية التحق باالعدادية
العسكرية في بغداد،وفي سنة 1907التحق بالمدرسة الحربیة في
اسطنبول،وفي سنة1911تخرج فیها واصبح ضابطا في الجیش التركي
برتبة مالزم ثان،واشترك مع الجیش التركي في القضاء على انتفاضة
القومیات في البلقان (الیونان،وصرب،وجبل االسود) المناهضة للحكومة
التركیة في البلقان،والتي بدأت بین اعوام 1912ـ 1913وتم اسره من قبل
الثوار الیونانیین في مدينة(سالونیك) .وعندما تم اطالق سراحه من االسر
من قبل الیونانیین عاد ثانیة الى اسطنبول والتحق بالجیش في شهر
مايس عام 1914برتبة مالزم اول.وفي اثناء الحرب العالمیة
االولى1914اشترك في جبهات القتال وتم اسره من قبل القوات
االنكلیزية ،وتم نفیه الى الهند،وبعد انتهاء الحرب العالمیة االولى تم
اطالق سراحه وعاد الى السلیمانیة وانضم الى الشیخ محمود الحفید
عام 1919واصبح رئیس الوفد الكوردي للتفاوض مع(الجنرال فرايزر) محاوال
ايجاد حل للقضیة الكوردية بطرق سلمیة ولكن المفاوضات فشلت وبعد
انتصار القوات االنكلیزية على قوات الشیخ محمود الحفید ،اختفى
اسماعیل حقي شاويس عن االنظار في داخل مدينة السلیمانیة،وعلم
االنكلیز بوجوده في مكان ما من المدينة عن طريق عمالئه،وعندما علم
اسماعیل بان االنكلیز يبحثون عنه أللقاء القبض علیه خرج من مدينة
السلیمانیة متنكرا بمالبس رجل دين واتجه الى قرية(بیستان سوور)
الواقعة شرق شهرزور.وهناك اصبح امام جامع وعرف باسم(مال
شاويس)ولكن لم يبق كثیرا في القرية وعن طريق ايران وتبريز ذهب الى
تركیا والتحق بالجیش التركي مرة اخرى،واشترك في الحروب التي قام
بها الجیش التركي في ارمینیا واراس وقارص ما بین سنوات 1920و.1921
وفي ايلول عام 1923ارتقى الى رتبة نقیب في الجیش التركي،وفي
سنة 1924بعد ان تراجع الكمالیون عن وعودهم التي قطعوها على
انفسهم باعطاء الحقوق القومیة للكورد ضمن الدولة التركیة الحديثة
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وبسبب نشاطات اسماعیل حقي شاويس السیاسیة عاد الى
العراق،وكما يقول معروف جیاوك في كتابه القضیة الكوردية المطبوع
عام((1925انه حرر نفسه من ظلم واضطهاد االتراك الكمالیین وسیاستهم
المتطرفة)) .وبعد عودته الى السلیمانیة تم تعیینه مدير مدرسة في
الناصرية براتب شهري( )170روبیة برغم ان هذا الراتب كان ضئیال ولكن
اضطر القبول به النه كان يرفض العمل في الجیش العراقي الحديث
النشأة.وبعد فترة تم نقله الى منطقة(كرمیان) في كركوك ،وفي شهر
تشرين االول سنة 1925ذهب الى فرنسا ألغراض سیاسیة وعاد الكرة
في سنة 1926وفي سنة 1927اصبح مرة اخرى معلما في الناصرية ومن
ثم في كفري وكركوك .واخیرا تم فصله من الوظیفة ألسباب سیاسیة
ولصعوبة الحیاة وحاجته الى المادة اضطر للعودة الى الجیش العراقي
وارتقى الى رتبة(رئیس) في الجیش و تم فصله من الجیش بتهمة ملفقة
ال أساس لها من الصحة قائال انه تجاوز على شخصیة ملك العراق .وفي
خريف عام 1927سافر الى فرنسا وصادف ان عقد المؤتمر القومي
لجمعیة(خويبون) في شهر تشرين االول سنة 1927في
جبل(حمدون)بلبنان واشترك فیها،وفي سنة 1935سافر مرة اخرى الى
فرنسا واصبح يعمل هناك في بعض االعمال الحرة وهناك حاول ان يوضح
للرأي العام العالمي القضیة الكوردية،وفي سنة 1936م عاد الى العراق
،في زمن وزارة ياسین الهاشمي وتم تعیینه قائممقاما لـ(قضاءعقرة)،وبعد
مرور ثمانیة اشهر على وظیفته تم فصله من الوظیفة .وفي سنة
1939عادة الى الوظیفة واصبح قائممقاما لـ(قضاء مخمور)ثم قائممقاما
لـ(قضاء رانیة).وفي سنوات 1943ـ 1945تم تعیینه في دائرة(انحصار التبغ)
في بلدة(قلعة دزة).ويقول المرحوم طاهر احمد حويز بان تعیینه في هذه
الوظیفة(أي دائرة انحصارالتبغ) كان بهدف ابعاده من السلیمانیة وهناك
بعض الباحثین يقولون ان قبوله بهذه الوظیفة يعود الى حاجته الى المادة
ألن االوضاع المعیشیة كانت صعبة ألرتفاع اسعار الموادوغالء فاحش،فضال ً
عن قلة راتبه التقاعدي.وعندما تم تشكیل جمهورية مهاباد في
كوردستان ايران كان اسماعیل حقي شاويس احد المثقفین الكورد الذين
اشتركوا في جمهورية مهاباد وكان له عالقاته الخاصة مع القاضي محمد.
برغم ان اسماعیل حقي شاويس اعتقل عدة مرات
في(السلیمانیة،وكركوك،وبغداد،وديوانیة،وبعقوبة) لنشاطاته السیاسیة
ولمواقفه الوطنیة وحبه لكوردستان حیث اصبح دكانه الصغیر مشبوها
لدى السلطات الحكومة العراقیة ويقول االستاذ محمدي مال كريم في
حديثه الخاص عن اسماعیل حقي شاويس :ان الدكان (عطارية
شاويس)الذي كان يديره اصبح مشبوها وان أي شخص يزورهذا الدكان
كان سببا كافیا اللقاء القبض علیه.وانا شخصیا(الكالم ألستاذ محمدي مال
ي كانت احدى التهم
كريم) في خريف عام 1945عندما تم القاء القبض عل ّ
ي بموجب التقارير التي كتبها عمالء الحكومة ادعاءهم بأنني
الموجهة ل ّ
كنت اتردد على ذلك البیت الذي كان يوجد دكان اسماعیل حقي شاويس
فیه.وهذا ما اكده ايضا االستاذ الدكتور كمال مظهر احمد والذي قال بان
الناس كان يخشون التقرب من دكان اسماعیل حقي شاويس .وفي
يوم( )12مايس1976/توفي في مستشفى السلیمانیة .
دور اسماعیل حقي شاويس في انتفاضة سنة 1919التي قادها الشیخ
محمود الحفید ومؤتمر الشعوب بالشرق االوسط
في عام 1919قاد الشیخ محمود الحفید انتفاضة ضد بريطانیا ولكن
ألسباب ع ّ
دة فشلت االنتفاضة ووضع االنكلیز نهاية لهذه االنتفاضة سنة
 .1919برغم ان قوات الشیخ محمود الحفید استطاعت وبسرعة فائقة
في البداية من الحاق الخسائر بالقوات البريطانیة وبسطت نفوذها على
مدينة السلیمانیة وضواحیها اال ان القوات البريطانیة المتألفة من عشرين
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الف جندي متدرب تدريبا جیدا استطاعوا ان يحرزوا النصر بسهولة(.) 1من
جهة اخرى اخذ الشیخ محمود بالتفاوض مع االنكلیز لحل القضیة سلمیا
وقد اختاراسماعیل حقي شاويس للقیام بهذه المهمة لمعرفته من القرب
فضال عن دوره السیاسي المعروف وفي 18حزيران سنة 1919التقى
اسماعیل حقي شاويس مع(جنرال فرايزر) قائد القوات البريطانیة بمدينة
كركوك( ) 2وبرغم ان المفاوضات فشلت ولكن استطاع الوفد الكوردي
برئاسة اسماعیل حقي شاويس ان يوضح لالنكلیز بان المسألة الكوردية
اكبر مما هم يتصورون،وان تصوراتهم عن الكورد غیر صحیحة واكد لهم ان
ما يجري االن في المناطق الكوردية هو نتیجة لتصرفات خاطئة والمعاملة
السیئة التي يقوم بها البريطانیون .وقال اسماعیل حقي شاويس(للجنرال
فرايزر) نصا((انتم حاربتم ضد الكورد وهذا مخالف للمواثیق والعهود التي
تم ابرامها بین(الكورد واالنكلیز) وان الخسائر التي تحدث
وحدثت،البريطانیون هم المسؤولون عنها،ألن من المفروض ان تقوم
بريطانیا بحماية استقالل كوردستان بموجب الوعود المعطاة للكورد،
واضاف قائال :وان الدماء التي تنزف تقع مسؤولیتها على الجانب
البريطاني)) .ورد علیه جنرال فريزر قائال((:من المفروض ان تسلم مدينة
السلیمانیة وكوردستان لألنكلیز وبدون حرب وشرط ألن نحن لدينا جیش
عظیم واذا استوجبت الضرورات للحرب فاننا نستطیع ان ناتي بالقوات من
بغداد والبصرة والهند الى السلیمانیة والى جمیع انحاء كوردستان))(1
).وكرر اسماعیل حقي شاويس مسؤولیة بريطانیا على كل ما يجري في
كوردستان وان حكومة الشیخ محمود بريئة منها .وانتهت المفاوضات دون
ان يصلوا الى نتیجة وفي20حزيران سنة 1919حركت بريطانیا قواتها باتجاه
السلیمانیة ،ومنها الى منطقة(ده ربندى بازيان) وهناك استطاعت ان
تحقق انتصارها على قوات الشیخ محمود الحفید واصیب الشیخ محمود
في هذه المعركة بجروح وعلى اثره تم القاء القبض علیه ووقوع اعداد
كبیرة من جنوده في اسر القوات البريطانیة.اما الباقون فروا من ساحة
المعركة .وكان اسماعیل حقي شاويس واحداً من اولئك المقاتلین الذين
هربوا الى كوردستان تركیا عن طريق كوردستان ايران(). 2
جمعیة التقدم الكوردي
تأسست جمعیة التقدم الكوردي في الموصل سنة1930وكانت جمعیة
سرية ،استمرت في العمل لمدة عام ونصف العام .وكان اسماعیل حقي
شاويس من اعضائها البارزين واتصلت الجمعیة بشخصیات كوردية وطنیة
مرموقة منهم رفیق حلمي،واحمد خواجه،واحمد فخري،واشخاص اخرون.
اما اعضاء الجمعیة فشملت معظم فئات المجتمع من ضباط وجنود وتجار و
متقاعدين .
اما اعضاء فرع الجمعیة في الموصل فكانت متألفة من(محمود جودت،
واسماعیل حقي شاويس ،وفايق كاكه امین ،ومحمد علي كوردي ،وامین
راوندوزي) ،ولم تمر مدة طويلة حتى انكشف امرها من قبل االنكلیز
واستطاعت ان تضع نهاية لهذه الجمعیة الفتیة بعد مالحقة اعضائها
وتشريدهم واختفائهم عن االنظار(). 1
جمعیة زه رده شت حسب بعض المصادر تم تأسیس جمعیة(زه رده
شت) سنة 1928من قبل مجموعة من الشباب الكورد الوطنیین ومن
اهدافها المطالبة بالحكم الذاتي للكورد فضال ً عن لم شمل الطالب
والشباب ودفعهم باتجاه خدمة الوطن وكوردستان والعمل ضد مخططات
االتراك ومناهضة فكرتهم المتمثلة بـ(الطورانیة)سیاسة التتريك التي كان
االتراك يتبنونها ويستخدمونها ضد االقلیات غیر التركیة ومن ضمنهم
الكورد .كان اسماعیل حقي شاويس رئیسا للجمعیة وبجهوده الخاصة
استطاع اقناع الشیخ محمود الحفید ان يكون رئیسا فخريا للجمعیة.
وحول سنة تأسیس الجمعیة هناك عدة اراء منها ،هناك وثیقة بريطانیة
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تؤكد فیها ان الجمعیة تأسست سنة 1926ولكن هذا التاريخ مشكوك في
امره ألن الذين اسسوا الجمعیة(زه ردشت)كانوا هم اعضاء في
حزب(خويبون)وانشقوا فیما بعد منها(اي من حزب خويبون)ومن المحتمل
بعد انشقاقهم انهم اسسوا جمعیة(زه ردشت)،علما ان
حزب(خويبون)كان قد تأسس في اواخر سنة 1927وان احاديث مؤسسي
جمعیة(خويبون) يؤكدون على ان جمعیة(زه ردشت) تأسست سنة.1928
واستمرت الجمعیة بالعمل الى عام 1929عندما تم كشف امرها من قبل
االنكلیز والحكومة العراقیة وتوقفت عن العمل(). 2
جمعیة األخوّة
انتشرت االفكار السیاسیة في الثالثینیات من القرن المنصرم بین
المثقفین الكورد واصبحت مدينة السلیمانیة مركزا لنشاطات بعض
التنظیمات السیاسیة القومیة التي كانت تعمل سرا ومن هذه
التنظیمات(جمعیة االخوة)ففي سنة 1937تم تأسیسها من قبل بعض
الشباب الوطنیین برغم من ان الجمعیة كانت نشاطاتها محدودة والن عدد
اعضائها كانوا قلیلین ولكن من اهدافها هو تحرير الكورد وكوردستان .يقول
كريم زند في مذكراته :تأسست هذه الجمعیة في مؤتمر عقد في منزل
الشیخ لطیف الحفید لیلة الخمیس على الجمعة المصادف 13ـ14
/آب .1937/اما مال اسعد محوي الذي كان عضو مؤسس لجمعیة االخوة
واصبح النائب الثاني لرئیس الجمعیة يقول في مذكراته :تم عقد المؤتمر
التأسیسي في منزل الشیخ لطیف بن الشیخ محمود في لیلة الخمیس
المصادف( )10مايس سنة .1937واشترك في المؤتمر التأسیسي ثمانیة
اعضاء وهم كل من (الشیخ لطیف الحفید ,واسعد محوي ,واسماعیل
حقي شاويس,وصديق شاويس ،وفؤاد رشید ,واحمد فخري ,واحمد
محمود )1(,والشیخ قادر سید احمد),وكان مقررا ان يجتمع اعضاء
الجمعیة مرة اخرى في لیلة الجمعة بـ(خانقاى محوى) ويتم ارسال
الدعوى لبعض االشخاص المعروفین ووجهاء المجتمع .والجمعیة كانت
تتألف من الشیخ لطیف الحفید نائب رئیس الجمعیة ،ومال اسعد محوي
عضو عامل ،والنائب الثاني لرئیس الجمعیة ،اما االعضاء فكان كل
من(اسماعیل حقي شاويس ،ومحمد صديق شاويس ،والشیخ لطیف،
وحمه بور محمد امین منكوري,وحمه تابو,وماجد مصطفى،واحمد فخري،
وفؤاد رشید ،والشیخ قادر سید احمد،واحمد محمود،واخرون ،وكانت
للجمعیة فروع في كل من المدن التالیة(بغداد ،وكركوك ،وكويسنجق)،
وقام اعضاؤه باتصاالت مع المثقفین في مدينة اربیل محاولة منهم لفتح
فرع لها هناك( ). 1
نشاطات اسماعیل حقي شاويس في تركیا
)تشكیالت االستقالل الكوردي (
انظم اسماعیل حقي شاويس الى تنظیم(تشكیالت االستقالل الكوردي)
التي تأسست سنة  1921بشكل سري في منطقة ارضروم بقیادة
میراالى خالد بك جبرائلي رئیس عشیرة جبرائلي( .) 2وان الباحثین الذين
كتبوا عن هذا التنظیم لم يتوصلوا الى سنة تأسیسه بصورة صحیحة بل
هي تكهنات،فان االستاذ نوري درسیمي يعتقد بان التنظیم تم تأسیسه
1922اما زنار سلبي يعتقد بانه تأسس سنة  .1923اما اسماعیل حقي
شاويس واحسان نوري بدلیسي وتوفیق مارديني واحمد راسیم يعتقدون
بان التنظیم تأسس سنة .)3 (1921وكانت الهیئة الرئاسیة لتشكیالت
االستقالل الكوردي متألفة من السادة يوسف زيابك،و اسماعیل حقي
شاويس،و راسیم شكاك،و خورشید وانلي،و احسان نوري
بتلیسي(،بدلیسي) واشخاص اخرين( ) 4وخالل مدة قلیلة من عمل
الجمعیة استطاعت ان تشكل جیشاً تعداده عشرة االف مقاتل
يقوده()150ضابطا ،وانیطت مسؤولیة فتح الفروع للجمعیة في مناطق
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ومدن كوردستان الى اسماعیل حقي شاويس،وقام بفتح فرع في مدينة
دياربكر( ). 5
حزب خويبون
تأسس حزب(خويبون)شهر تشرين االول سنة 1927وتم فتح فروع لهذا
الحزب في عدة مدن كوردية ،منها فرع في مدينة السلیمانیة ،وكان
مصطفى زكي صائب افندي رئیسا للفرع والشاعر الشیخ سالم
سكرتیرا( .) 1وبموجب المصادر المتوفرة لدينا لم تذكر بان اسماعیل حقي
شاويس كان عضوا في فرع السلیمانیة لحزب(خويبون) برغم انه كان احد
مؤسسي الحزب وكان مسؤوال لفتح فروع لهذا الحزب في المدن
الكوردية( .) 2ويقول دلشاد محمود عبد الرحمن في هامش ص 83في
كتابه الموسوم بـ(اسماعیل حقي شاويس) قائال((:انني اعتقد بان عدم
قیام اسماعیل حقي شاويس بتدوين مذكراته وعدم تدوينه لألحداث
والوقائع المهمة ومحطات حیاته الصعبة التي عاشها.اصبحت من عقبات
وعثرات امام المؤرخین ولهذا السبب نرى ان اغلب المعلومات التي تم
تدوينها عنه من قبل الكتاب يوجد فیها بعض النواقص واوقع الكثیر من
الباحثین في اخطاء))( ) . 3
عالقة اسماعیل حقي شاويس بالشخصیات الكوردية في تركیا
اما حول عالقته بالشخصیات الكوردية في كوردستان تركیا فكانت له
عالقات قوية واشترك في كثیر من نشاطات االحزاب والجمعیات الكوردية
ففي سنة 1913وبعد ان تم اطالق سراحه من اسره من قبل الثوار
الیونانیین وعودته الى اسطنبول التقى ببعض الشخصیات الوطنیة
والقومیة الكوردية ومنهم الشیخ عبد القادر الشمزيني(  )4باعتباره رمزا
للنضال الكوردي واراد اسماعیل حقي شاويس ان ينضال معهم من اجل
تحرير الشعب الكوردي من سیطرة الدولة التركیة(  )5ولكن هذه العالقة
لم تدم طويال ألن الحرب العالمیة االولى قد بدأت واشترك اسماعیل حقي
شاويس في الحرب ضد االنكلیز وتم اسره في جبهات القتال من قبل
جنود االنكلیز ونفیه الى الهند( . )1وكانت له عالقات قوية مع كل من(خالد
بك جبرائلي,ويوسف زيابك،والشیخ سعید بیران،وكمال فوزي،ورشدي
بك،وقدري جمیل باشا,واكرم جمیل باشا،واحسان نوري
بدلیسي،والدكتور فؤاد،وثريا بدرخان.وعمل مع االخیر(ثريا بدرخان)() 2
بخصوص تحقیق توصیات حزب خويبون .
-------------------تشیر اغلب المصادر التي تبحث عن تاريخ میالد اسماعیل حقي شاويس
الى انه ولد سنة 1896للمیالد اما الوثیقة التي اعطیت له اثناء تخرجه
في مدرسة الرشدية العسكرية في السلیمانیة تشیر الى سنة()1323
رومي والتي يصادف سنة( )1907للمیالد ،وان الوثیقة تشیر الى انه ولد
سنة( )1310رومي والتي يصادف سنة(1894للمیالد) وفي سنة()1317
رومي المصادف()1901للمیالد تم قبوله في المدرسة الرشدية العسكرية
في السلیمانیة (.علما بان مدرسة الرشدية اول مدرسة عسكرية تم
افتتاحها بجهود سعید باشا خندان سنة 1893م ).
وكان له اخ اسمه جمیل افندي االخ االكبرلـ(اسماعیل) كان ضابطا في
الجیش العثماني وكان وطنیا رفیع المقام يقال:عندما قاد والي الموصل
سلیمان نظیف بك قواته لمهاجمة منطقة بارزان التي وجدت فیه قوات
الشیخ عبدالسالم البارزاني ،كان جمیل افندي ضابطا للمدفعیة ولكنه
تمرد على اوامر الوالي سلیمان نظیف بك وقال مقولته الشهیرة((انا
كوردي ولم اصبح ضابط المدفعیة حتى اوجه فوهات المدافع الى ابناء
قومي))(رفیق حلمي ،يادداشت(كوردستانى عیراق و شورشه كانى
شیخ مه حموود) ب ،3به غدا ،1992 ،ل .) 122
ـ ئه حمه د خواجه  ،جیم دي ،ب ،1به غدا ،1968 ،ل 38ـ 58؛ م.ر .هاوار،
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شیخ محمودي قاره مان،ب،1ل ، 429به دواوه؛ م.س.الزاريف ،المسألة
الكوردية(1917ـ ،)1923ترجمة عبدي ناجي(د.ت)  ،ص71ـ. 72
ـ د .حامد محمود عیسى علي ،المشكلة الكوردية في الشرق االوسط
منذ بدايتها حتى سنة  ،1991مصر  ،1991،مكتبة مدبولي ،ص 124ـ125؛
شیخ لطیف حفید ،يادداشته كانى شیخ له تیفى حه فید له سه ر شوره
شه كانى شیخ مه حموودى حه فید ،ساخ كردنه وه ى كه مال نوورى
معروف ،ج ،1995 ، 1ل 57؛ محمد عبدهللا كاكه سوور  ،هه مان سه
رجاوه ى بیشوو  ،ل 39
ـ شیخ له تیفى حفید  ،سه رجاوه ى بیشوو ،ل57؛ ويعتقد محمود الدرة
بان محادثات اسماعیل حقي شاويس مع جنرال فرايزه ر تم في
11حزيران ()1919انظر محمود الدرة ،القضیة الكوردية ،ط ،2بیروت،196 ،
ص  .139ئیسماعیل حه ققي شاوه يس  ،حكوومه تى كوردستان ،ده
ستنووس ؛ ب.م ئیسماعیل حه ققي شاوه يس  ،ته رجمه ى حالم  ،ده
ستنووس ،سلیماني25 ،ى نیسانى  .1976ـ في الحقیقة كانت بريطانیا
قد قررت بضرب الكورد وتدمیر قواتهم وكسر شوكتهم من اجل الحفاظ
على مصالحهم في المنطقة(د .دلیر ئیسماعیل حه ققي شاوه يس،
يادي مامؤستاى به هه شتى  ،ل 217؛ علي سیدو الكوراني ،من عمان
الى العمادية أو جولة في كوردستان الجنوبیة ،عمان،1939،ص107؛ م.ر.
هاوارسه ر جاوه ى بیشوو،ل. 520
ـ د.كمال مظهر احمد ،االستاذ اسماعیل حقي شاويس يروي صفحات
من نضال الشعب الكوردي ،التاخي(صحیفة) ،بغداد ،العدد ( ،)1462في
 15تشرين االول ,1973ئه حمه د خواجه ،جیم دي ،ب ,3سلیماني,
 , 1970ل  30؛د .كمال مه زهه ر ئه حمه د ،ماموستا به شیر له به
لكانامه يه كى نهینى به ريتانیاى كه وره دا ( ،ره نكین) ،كوفار ،به غدا ،
زماره ( ، )27سالى  ، 1990ل .27ـ د .كمال مه زهه ر ئه حمه د ،خیر و
بیرى رابورنوسیكى كورد ،به شى دووه م  ،ره نكین  (،كوفار) ،به غدا،
زماره ( ، )90سالى  ،1996ل 6؛ شیخ سه الم شیخ ئه حمه د ،ديوانى
سه الم ،ئاماده كردن و بیداجوونه وه ى ئومید كاكه ره ش  ،جابى دووه
م ،به غدا ،1990 ،ل 38؛ ئارام ،كومه له ى زه رده شت له میزووى
كورددا ،به يان(،كوفار) ،به غدا ،زماره( )89تشرينى دووه مى ،1974 ،
ل. 8
ـ اسماعیل شكر رسول ,اربیل ,دراسة تاريخیة في دورها الفكري
والسیاسي 1939ـ ،1958اطروحة دكتوراه منشورة مقدمة الى مجلس
كلیة االداب جامعة صالح الدين /اربیل ،999 /ص 110؛ محمد خضر احمد
(حمه بور) حیزبي برايي له سلیماني سالى  1937وبه سه رهاتم ،
هولیر ،د ه ستنوس ؛ جالل الطالباني ،كوردستان والحركة القومیة
الكوردية ،بیروت  ،1969،ص 121؛ د .عبد الستار طاهر شريف ،الجمعیات
والمنظمات واالحزاب الكوردية في نصف قرن  ،بغداد ،ص 92من منشورات
شركة المعرفة؛سوران مه حوى ،كه سیه تى مه ال ئه سعه دي مه
حوي ،به يامى راستى(،كوفار) ،سلیماني ،زماره ( ،)57تشرينى يه كه م
, 1999 ،ل125؛ لقاء مع كريم زند بتاريخ / 16كانون االول1999/في
السلیمانیة؛ فؤاد عارف ،مذكرات فؤاد عارف ,ج,1ط,1دهوك
,1999ص,136هامش رقم ((13
ـ روبه رت ئولسن ،راثه رينى شیخ سعید بیران ،ل73؛ سديق سالح
خورشید ،ره شید وانلى بیشمه ركه يه كى ون ،هه زار میرد(،كوفار) ،
سلیمانى  ،زماره ( ،)5سالى دووه م ،ئه يلوولى ،1998ل. 162
ـ زنار سلوبي  ،مذكرات ،ص14؛ ئیسماعیل حه ققى شاوه يس  ،كومیته
ى ئیستقاللى كوردستان (،رؤزى نوى)(كوفار)  ،سلیمانى ،زماره(، )1
سالى دووه م  ،ئايار ،1961 ،ل 20؛ روبه رت ئولسن  ،رابه رينى شیخ
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سعید بیران  ،ل  72ـ . 73
ـ روبه رت ئولسن ،سه رجاوه ى بیشوو،ل  ، 72،27،73ئیسماعیل حه
ققي شاوه يسن خه بات و كوسى ئینجیزانى كورد،ل 24؛ ئیسماعیل حه
ققي شاوه يس  ،كومیته ى ئیستقاللى كوردستان،ل. 21
ـ زنار سلوبي ،مذكرا ،ص104
ـ د .كه مال مه زهه ر ئه حمه د ،خیروبیرى رابوت نوسیك  ،به شى يه
كه م ،ره نكین (كوفار) ،به غدا ،زماره ( ، )88سالى ،1996ل. 13
ـ روهات ئاالكوم  ،ريكخراوى خويبون و شورشى ئاكرى  ،وه ركیر شوكور
مسته فا  ،رامان(كوفار)  ،هه ولیر  ،به شى يه كه م ،زماره()5( ، )38ى
ئابى  ،1999ل12
ـ دلشاد مه حموود عه بدوره حمان ،ئیسماعیل حه ققي شاوه
يس( 1894ـ  )1976كوردستان ،هه ولیر ،2004 ،ل . 83
ـ د .كمال مظهر احمد  ،االستاذ اسماعیل شاويس يروي صفحات ،ص3
ـ المصدر نفسه .
ترجمة  :المحامي شعبان مزيري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♐عسکري
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1969 :

اسماعیل قرداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=201010102147359933
أحد الناشطین السیاسیین في بەغداد ،تعرض للسجن والنفي مرات
عديدة ،تلقى تعلیمه في کفري وبەغداد ومصر ،وهو األبن البکر للعالمة
والشاعر محمد شکري قره داغي والد األستاذ طه أسماعیل وکیل وزير
الصناعة السابق.
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي
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بابەتی ژمارە1970 :

اشرف محمد علي حسین الفیلي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211647053630
محل وتأريخ الوالدة1974 /
تحصیل الدراسي /بکلوريوس ادارة اعمال کلیة االدارة و االقتصاد
نشاطات /يجید اللغات العربیة و الکردية و االنکلیزية
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1971 :

اواز حمید افندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032908155893082
مرشح الپارتي لبرلمان كردستان٢٠١٣ ،
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
ح .د .ک.
کردي(ة)
ناشط اجتماعي

بابەتی ژمارە1972 :

اکرم رضا عیسي مراد دلوي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211523533598

1174

الموالید 1962 /
الشهادة /خريج دار المعلمین  /بعقوبة
نشاطات السیاسیة /
عملت مع تنظیمات حزب الديمقراطي الکردستاني و تعینت بوظیفة
معلم ،وفي عام  1993فصلت من الوظیفة لعدم تطبیق واجبات الجیش
الشعبي
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي ديالە بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1973 :

بدرية سعدهللا فتح هللا مندالوي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211648243632
تحصیل الدراسي /بکلوريوس تأريخ+دبلوم معهد المعلمین المرکزي
عمل الحالي/معلمة
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1974 :

بشری احمد رستم شیرخان شیرواني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221255033677
موالید1960/1/1 :بەغداد -الرصافة
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التحصیل الدراسي :خريجة کلیة علوم-قسم الرياضیات-جامعة المستنصرية-بەغداد
انني من االکراد الفیلیین الذين تعرضوا لتهجیر بین اعوام 1970الى  1980واکملت کافة مراحلي
الدراسیة في محافظة بەغداد ،اشتغلت في مجال التدريس لسنوات عدة في اعداديات هولیر
حتى عام  1995التحقت بعدها بصفوف االتحاد الوطني الکوردستاني عام  1991وکان مسؤولي
المباشر انذاک االستاذ(نیازي حسن) وبعدها عملت في منظم) (Helpااللمانیة لمساعدات
االنسانیة وکننا نقوم بتوزيع المساعدات االنسانیة المختلفة 0على محافظات اقلیم کوردستان
واالن اشتغل منصب عضو (کومیتة/هیوا/ملبند موصل) ولي تنظیمات نسوية في المحافظة و عضوة
في نقابةصحفیي کردستان/فرع موصل ولي مقاالت عدة حول المراة وقضیتها الشرعیة المنشورة
في اعداد مختلفة في جريدة التواصل التي يصدرها االتحاد الوطني الکردستاني في محافظة
نینوى ،شارکت في العديد من المؤتمرات في محافظات (السلیمانیة و دهوک واربیل و موصل)
وشارکت في العديد من المؤتمرات حول قضايا المراة و شؤونها.
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
االتحاد الوطني الكردستاني
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1975 :

بفراو احمد امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014013022312192865
مرشحة قائمة االتجاه الثالث لبرلمان كردستان ٢٠٠٣ -
خصائص السجل
جنوب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ناشط سیاسي
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1976 :

بکر صدقي
http://www.kurdipedia.org/?q=201010032318379770
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عسکري وسیاسي عراقي من أبوين کرديین ،ولد في قرية عسکر
القريبة من مدينة کرکوک ،درس في أألستانة  -إسطنبول في المدرسة
الحربیة  /الکلیة العسکرية الحقاً وتخرج فیها ضابطا ٌ في الجیش العثماني،
وشارک في الحرب العالمیة أألولى في أخر سنینها ،وبعد نهاية الحرب
وأندحار (الدولة العثمانیة) أنظم إلى الجیش العراقي الذي أسسه
المحتلون في  1920 / 1 / 6برتبة مالزم أول.
تدرج في رتبته العسکرية حتى وصل إلى رتبة فريق رکن في عهد الملک
غازي وأشتهر بالصرامة والتنفیذ الحرفي لالوامر العسکرية عندما قاد
الجیش العراقي ضد انتفاضة أألثوريین أو االشوريین کما يسمون انفسهم
حالیاً عام  1933على عهد وزارة رشید عالي الکیالني ،ثم ضد انتفاضة
العشائر في منطقة الفرات أألوسط عام  1935ثم ضد أنتفاضة البارزانیین،
وتوطدت العالقة بینه وبین وزير الداخلیة آنذاک الترکماني حکمت
سلیمان.
في أواخر عهد وزارة ياسین الهاشمي الثانیة أشتد الصراع بین الوزارة
والمعارضة التي عملت جاهدة ألسقاط الوزارة التي سعت للتمسک
بالحکم بکل الوسائل والسبل ،وفي تلک أأليام شغل الفريق بکر صدقي
منصب قائد الفرقة الثانیة وکان يتردد وبأستمرار على دار قطب المعارضة
المعروف حکمت سلیمان ،وکان الحديث يدور حول أستئثار وزارة
الهاشمي بالحکم ،رغم أفتقارها للتأيد الشعبي ،وحین ذلک أختمرت عند
بکر صدقي فکرة أسقاط وزارة الهاشمي بالقوة عن طريق القیام بأنقالب
عسکري.
تحرک بکر صدقي وأستطاع أقناع رجال ذوي نفوذ داخل المؤسسة
العسکرية في مقدمتهم الفريق عبد اللطیف نوري قائد الفرقة أألولى
والعقید محمد علي جواد قائد القوة الجوية  -الطیار الخاص لجەاللة الملک
لألنضمام إلى فکرته وتأيیده باألطاحة بحکومة الهاشمي ،سارت أألمور
بتکتم شديد مما تعذر على أألستخبارات العسکرية کشف الحرکة قبل
وقوعها ،وجا و موعد مناورات الخريف للجیش عام  1936وجد بکر صدقي
ضالته المنشودة بهذه المناسبة فقد کانت المناورات تقتضي أجرائها في
منطقة جبل حمرين في محافظة ديالى بین خانقین وبەغداد وکان من
المفترض أن تکون الفرقة أألولى بقیادة الفريق عبد اللطیف نوري في
موقع الدفاع عن بەغداد فیما تکون الفرقة الثانیة بقیادة بکر صدقي في
موقع الهجوم.
في  29تموز  ،1936سافر رئیس أرکان الجیش الفريق ياسین الهاشمي
شقیق رئیس الوزرا و بمهمة إلى خارج العراق وأناب عنه الفريق عبد
اللطیف نوري مما سهل لألنقالبیون أألمور کثیراٌ .جرى أألتفاق على نقل
الفرقة الثانیة من قرتبة إلى قرغان لیلة  26/25تشرين أألول ،على أن
يجري تسلل وحدات الفرقة لیلة  29 / 28إلى بعقوبة مرکز محافظة ديالى
المتاخمة لبەغداد والتي تبعد عنها حوالي  50کم .في لیلة الخمیس 26
أکتوبر  1936زحفت قوات الجیش إلى بعقوبة وصلتها صباح الیوم التالي،
حیث قامت بقطع خطوط أألتصال ببەغداد وأستولت على دوائر البريد
والتلفون وعدد من المواقع أألستراتیجیة في المدينة ،ثم واصلت زحفها
نحو بەغداد في الساعة السابعة والنصف بقیادة الفريق بکر صدقي،وفي
الساعة الثامنة والنصف من صباح ذلک الیوم ظهرت في سما و بەغداد
طائرات حربیة يقودها العقید محمد علي جواد والقت الوف المنشورات
التي أحتوت على البیان أألول لألنقالب! .في الوقت الذي کانت الطائرات
تلقي بیان أألنقالب ،أستقل حکمت سلیمان سیارته وتوجه نحو القصر
الملکي (قصر الزهور) حامال ٌ المذکرة التي وقعها الفريقان بکر صدقي وعبد
الطیف نوري والتي حددا فیها مهلة أمدها  3ساعات للملک غازي ألقالة
وزارة ياسین باشا الهاشمي حیث سلمها إلى رئیس الديوان الملکي
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رستم حیدر.
حاول وزير الدفاع الفريق األول جەعفەر العسکري وقف زحف قوات
أألنقالبیون نحو بەغداد ،فأتصل ببکر صدقي وأبلغه أنه آت لمقابلته وأنه
يحمل رسالة من الملک غازي .کانت فرصة بکر صدقي قد حلت للتخلص
من جەعفەر العسکري صهرالرجل القوي وزير الخارجیة آنذاک والمقرب
من أألنکلیز الفريق األول نوري السعید باشا ،فرتب أألمر مع الضباط
المقربون منه ألغتیاله والتخلص منه .ما أن وصل الفريق األول جەعفەر
العسکري إلى المنطقة المحددة ،حتى جردوه من سالحه ومرافقیه،
بعدها تقدم عددا من الضباط وجهوا صوبه وابل من الرصاص حیث لقى
مصرعه في الحال ،ولما وصل الخبر إلى نوري السعید باشا سارع اللجؤ
إلى السفارة البريطانیة التي قامت بدورها بتهريبه إلى الخارج.
أستمرت قوات أألنقالبیون بالزحف نحو بەغداد ،حیث وصلت أبوابها
الساعة الرابعة بعد الظهر ،لذلک أضطر الملک غازي من توجیه خطاب
التکلیف إلى حکمت سلیمان في  29تشرين أألول بتشکیل وزارة جديدة،
وعند الساعة الخامسة والنصف کانت القوات قد دخلت شوارع بەغداد من
دون أن تلقى أية مقاومة .أتم أألنقالبیون تشکیل وزارتهم وصدرت أألرادة
الملکیة بتشکیلها في الساعة السادسة مسا ٌء وجائت على النحو أألتي:
حکمت سلیمان رئیس الوزرا و وزيراً للداخلیة.
جەعفەر أبو التمن للمالیة.
صالح جبر للعدلیة.
ناجي أألصیل للخارجیة.
کامل الجادرجي لألٌتصاد والمواصالت.
يوسف أبراهیم للمعارف.
ٌ
أما بکر صدقي فقد تولى منصب رئیس أرکان الجیش بدال من الهاشمي
الذي أحیل على التقاعد.أما ياسین الهاشمي ورشید عالي الکیالني
ونوري السعید فقد غادرا العراق على الفور بمساعدة السفارة البريطانیة
خوفا ٌ من بطش بکر صدقي .أراد قائد أألنقالب بکر صدقي أن يرسل من
يقوم بتصفیة نوري السعید والکیالني والهاشمي اال أن حکمت سلیمان
رفض الفکرة .في الوقت نفسه نظمت العناصر الوطنیة المظاهرات المؤيدة
للحکومة وکان على رأس تلک المظاهرات السادة محمد صالح القزاز وهو
من الشیوعیون المعروفین والشاعر الکبیر المرحوم الجواهري وغیرهم من
الوطنیون ،وتقدمت المظاهرات بمطالب للحکومة تدعوا فیها إلى أصدار
العفو العام عن المسجونین السیاسیین وأطالق حرية الصحافة وحرية
التنظیم الحزبي والنقابي وأزالة آثار الماضي والعمل على رفع مستوى
معیشة الشعب وضمان حقوقه وحرياته وتقوية الجیش لیکون حارسا ٌ أمینا ٌ
ألستقالل البالد ،ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة فقط ،بل أمتدت
إلى سائر المدن أألخرى.
سیطر بکر صدقي على مقدرات البالد وکان هو الحاکم الفعلي أألول
وأألخیر ،لقد رتب قوائم المرشحین لمجلس النواب ومعظمهم من المؤيدن
له ،وقد جرت أألنتخابات في  20شباط  1937وجائت النتیجة کما خطط لها
سلفا ٌ وأصبح يمتلک ظهیرا ٌ قانونیا ٌ لبقائه سید الموقف من دون منازع.
اغتیال بکر صدقي
قرر بکر صدقي السفر إلى ترکیا لحضور المناورات العسکرية الترکیة
المقرر القیام بها في  18آب 1937وقد أتخذ أألنکلیز قرارهم بتصفیته وهو
في طريقه إلى ترکیا .غادر العراق في  9آب بالطائرة إلى الموصل ،وکان
برفقته العقید محمد علي جواد قائد القوة الجوية ،وکان من المقرر أن
يغادر بالقطار ولکنه أحس بوجود مؤامرة ضده لذلک قرر السفر بالطائرة.
وصل إلى الموصل ونزل في دار الضیافة وقد وجد المتآمرون فرصتهم في
التخلص منه ،حینما أنتقل إلى حديقة مطعم المطار وبینما کان جالسا ٌ مع
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العقید محمد علي جواد والمقدم الطیار موسى علي يتجاذبان أطراف
الحديث ،تقدم نائب العريف عبد هللا التلعفري نحوهم لیقدم لهم المرطبات
وکان يخبئ مسدسا ٌ تحت مالبسه ،ولما وصل قرب بکر صدقي أخرج
مسدسه وصوبه نحو رأسه وأطلق النار علیه فقتل في الحال ،ثم أقدم
على أطالق النار على قائد القوة الجوية وقتله هو آاڵخر.تم القا و القبض
على القاتل وأشبعوه ضربا ٌ وفي التحقیق البدائي أعترف بأن الذي جا و به
لتنفیذ الجريمة هو الضابط محمود هندي الذي أختفى بعد الحادث.
وقیل أن العقید فهمي سعید کان لولب الحرکة وأن الضابط محمود
خورشید هو العقل المدبر لتلک العملیة ،وسارت شائعة تقول أن ضابط
األستخبارات البريطاني في الموصل هو الذي دبر عملیة األغتیال .وفي
صباح يوم الخمیس  12آب نقل جثمان بکر صدقي ،ورفیقه إلى بەغداد،
حیث شیع إلى مثواه األخیر تشییعا ٌ رسمیاٌ ،وسار في مقدمته الوزرا و
وکبار الضباط واألعیان والنواب والسفراء.
سەرچاوەي وێنە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

♐عسکري
ناشط سیاسي
♕وزير

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1977 :

توانا فائق هوشیار
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211617513613
الموالید  1956سلیمانیه -العراق
الديانة مسلم
الحالة االجتماعیة متزوج
التحصیل العلمي:
1995دبلوم في األدارة واألقتصاد (شهادة دبلوم معادلة من مملکة
هولندا ).
1981بکالوريوس إدارة االعمال-کلیة االدارة واالقتصاد -جامعة بەغداد.
1977خريج األعدادية المرکزية  -بەغداد .
الوظائف التي عمل بها:
منذ نهاية سنه  2008ناشط في حرکة التغییر .
سنة  2006-2005مدير مکتب الملحقیة العسکرية العراقیة-
سفارة جمهورية العراق /مملکة هولندا ،وبالدرجة الوظیفیة ().1 / 1
سنة  2005مکتب المدير العام لألستخبارات واألمن-وزارة الدفاع.
سنة  2004مستشار في مکتب نائب رئیس الوزرا و العراقي .
سنة  2004مساعد رئیس الجمعیة الوطنیة العراقیة (البرلمان
سنة  2004 -2003مساعد نائب عضو مجلس الحکم (العراق).
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سنة  1985-1983مدير إدارة و رئیس الهیئة الفنیة المتخصصة
لدائرة الهندسة في المؤسسة العامة للسیاحة –بەغداد.
سنة  1993 -1986مدير إدارة شرکة الفردوس للمقاوالت العامة .
نشاطات اخرى:
سنة  2004المشارکة مع السید رئیس الجمعیة الوطنیة العراقیة
(البرلمان العراقي) في تأسیس بناة أول برلمان عراقي بعد تحرير العراق
سنة . 2003
سنة  2004 -2003عضو في لجنة المجتمع المدني في مجلس الحکم
العراقي.
سنة  2004 -2003عضو في لجنة األمن الوطني العلیا في مجلس الحکم
العراقي.
اللغات:
الکرديه
العربیه
الهولندية
االنکلیزيه
•بعدسنة  2010سکرتیر المنسق العام لحرکه التغییر االستاذ نوشیروان
مصطفى أمین .و مساعد المشرف العام على القسم القانوني لحرکة
التغییر.
•سنة  2010أحد مرشحي کتلة التغییر لمجلس النواب العراقي عن
محافظة بغداد.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (توانا فائق هوشیار)
سەبارەت بە (توانا فائق هوشیار) لە16:13:15 2013-3-7 :
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1978 :

تەيالس حەسەن عومەر حسێن خانەقا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211659323640
محل وتاريخ الوالدة 1953 /کرکوک
تحصیل الدراسي /دبلوم زراعة
اختصاص/مهندسة في تطوير الزراعة واالرشاد في السیاحة
نشاطات /عضوة ناشطة في منظمات المجتمع المدني و لها عدة بحوث زراعیة في تطوير الزراعة.
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خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
🔥کرکوک
ناشط اجتماعي

بابەتی ژمارە1979 :

جلیل غالم امام علي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211650513634
محل وتأريخ الوالدة 1961 /بەغداد
تحصیل الدراسي /دبلوم فني
عمل الحالي /کاسب
نشاطات /عضو االمانة العامة في المنظمة العراقیة للکرد الفیلیین،
اعتقلت في مديرية امن الثورة.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1980 :

جمال نبز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543392599
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1981 :

جواد مال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022164287945
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1982 :

جینان حسین نعاس غیس الموسەوي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211621463615
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محل وتأريخ الوالدة 1966 /بەغداد
تحصیل الدراسي /دبلوم فني قسم التصمیم
عمل الحالي /ناشطة بحقوق االنسان من خالل منظمات المجتمع
المدني
نشاطات /عملت في مجالت المراءة  1988و افاق عربیة  1990و شارکت
في معارض عدة و لها خبرة طويلة في طباعة على القماش و في
التنسیق و التصمیم.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
گوران  -تغییر
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1983 :

جەالل محمد حاجي محمد فەيلي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211605433610
محل وتأريخ الوالدة 1958 /بەغداد
تحصیل الدراسي /مرقن قید في مرحلة ثانیة کلیة الهندسة بجامعة
التکنولوجیة في بەغداد
عمل الحالي /اعمال حرة
نشاطات /مارس النشاظات السیاسیة و عمل راصد لالنتهاکات حقوق
االنسان و لديه الخبرة في مؤسسات المجتمع المدني و کان احد
مؤسسي مؤسسة رافدين لحقوق االنسان.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي
ناشط حقوق األنسان
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بابەتی ژمارە1984 :

حبیب محمد کريم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022551487937
*ولد في  1931 / 12 / 16في ناحیة زرباطیة التابعة لمحافظة واسط
*غادر زرباطیة الى بغداد في عام 1939
*اکمل الدراسة االبتدائیة والمتوسطة والثانوية والجامعیة في مدينة
بغداد ،والتحق بکلیة الحقوق في بغداد عام  1952وتخرج فیها عام 1959
بسبب فصله من الکلیة لمدة سبع سنوات بسبب نشاطه السیاسي،
من زمالئه في کلیة الحقوق االخوة جالل الطالباني ومحسن دزةيي
وشمس الدين المفتي وغیرهم کثیرون.
*انتسبت الى الحزب الديمقراطي الکوردستاني في عام .1952
*اصبح مسؤوال عن تنظیمات بغداد للحزب الديمقراطي الکوردستاني
عام  ،1954وعضوا في اللجنة المرکزية للحزب عام  1956وجرى انتخابه
سکرتیرا عاما للحزب عام  1964بعد االنشقاق الذي حصل في الحزب في
السنة المذکورة ،وبقي في هذا المنصب لغاية  1975بعد النکسة التي
اصابت الحزب بعد اتفاقیة الجزائر المشؤومة.
*ترک العمل السیاسي والحزبي لفترة وعاد الى صفوف الحزب مرة
اخرى عام  ،1991وغدا مسؤوال عن االعالم في الحزب لعدة سنوات ثم
مسؤوال عن هیئة المراقبة والتفتیش.
*في عام  1994وفي اثناء (حرب اقتتال االخوة) ،أصیب بجروح خطرة في
القدمین ،بسبب سقوط قنبلة مدفع على سیارته ،عندما کان في مصیف
صالح الدين ،اثناء قصف صالح الدين في حینه.
*سافر بعد ذلک الى العالج في سوريا ،ولبنان ،ولندن ،ومنحته الجهات
البريطانیة حق اللجوء السیاسي هناک ،وبقي في بريطانیا الى ان جاء
االخ مسعود البارزاني في زيارة الى بريطانیا ،وطلب منه العودة الى
کوردستان فرجع عام .2000
*اصیب بمرض عضال شفي منه اال انه قد عاوده مجدداً وقضى معظم
وقته في الشهور من حیاته يتلقى العالج في مستشفى بلبنان حیث
وافاه االجل يوم الثالثاء  30تموز .2013
*له مؤلفات عديدة ومنها کتابه في مسیرة الحزب الديمقراطي
الکوردستاني .وعمل مذيعاً في التلفزيون العراقي في اوائل نشوءه.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي
اعالمي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1985 :
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حسین حسن نرمو درويش
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221245283672
الموالید.1959/1/10 :
التحصیل الدراسی :بکالوریوس هندسة /جامعة الموصل 1984
بعد اشتراکی فی االنتفاضة االذاریة فی ( )1991انتمیت الى تنظیمات
االتحاد الوطنی الکوردستانی
فی بدایة التسعینات من القرن الماضی فی مدینة دهوک.
عملت فی مجال البث التلفزیونی فی تلفزیون شعب کردستان فی
بهدینان .وبعدها غادرت کردستان
و استقرت فی المانیا و عملت هناک فی مجال التنظیمات فی صفوف
االتحاد الوطنی الکردستانی
ولحد االن ،شغلت کرئیس تحریر فی صحیفة قندیل الکترونیة ولی
عشرات المقاالت فی الشأنین الکوردستانی والعراقی.
جدیر بالذکر :ان والدی (الشهید حسن نرمو) کان یشغل منصب نائب
مکتب الکومالیتی و عضو مجلس محافظة نینوى على قائمة التحالف
الکوردستانی /االتحاد الکوردستانی فی منطقة الشیخان ومن
المؤسسین (لجنة محلیة الشیخان) ابان ثورة ایلول المجیدة.
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستان لە پارێزگای موسڵ بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1986 :

حسین علي جان میران عیدا قرلوسي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211647433631
محل وتأریخ الوالدة 1978 /بەغداد
تحصیل الدراسی /بکلوریوس فی فیزیا و
عمل الحالی /معید فی قسم الفیزیا و طالب ماجستیر فی فیزیا و النوویة
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای بەغداد بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:

👨رجال
گوران  -تغییر
ناشط سیاسي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1987 :

حسێن عەلي ئەحمەد حسێن گۆراني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221249423674
الموالید.1947 :
الحالة الزوجیة :متزوج واب الربع اوالد و سبع بنات.
الحالة الدراسیة :خريج معهد اعداد المعلمین .1969-1968
وانا االن عضو مجلس قضا و الموصل ورئیس لجنة التربیة و التعلیم في
مجلس منذ  2005ولحد االن .کما اعمل کنائب رئیس اتحاد معلمي
کوردستان فرع موصل بعد توحید سکرتاريتین.
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ
هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1988 :

حمزة داود محمد کريم مندالوي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211649023633
محل و تأريخ الوالدة 1974 /بەغداد
تحصیل الدراسي /طالب بکالوريوس في علوم حاسبات
المهنة /صاحب معرض و ورشة ريفان لصناعات الجلدية و نائب مدير
مؤسسة جماعة التراث العراقي المستقلة.
نشاطات /اقامة المعارض فنیة في مجال التراث في الداخل و الخارج.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال
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القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1989 :

حەلیمە ئەحمەد عوسمان سندي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201838083551
موالید 1969 /دهوک
شهادة /بکالوريوس في الهندسة المعمارية جامعة الموصل
دبلوم عالي في التخطیط االقلیمي جامعة دورتموند
ماجستیر في التخطیط الحضري جامعة دهوک
المهنة  /مدرس مساعد  -کلیة الهندسة المعمارية  -جامعة دهوک
االنشطة  /المشارکة في ورش العمل ودورات التطوير في االدارة
والتخطیط في عمان  ،2007 – 2006حوار الثقافات في الشرق االوسط
في المانیا  ،2008 -2007تفسیر الصور الجوية في جامعة دهوک  2009و
المشارکة في مؤتمر فکر بعمق حول حقوق المراءة في اربیل  2010و
کانت مهندسة مشرفة ومصصمة لمشاريع القطاع الخاص في الموصل و
في منظمة الصحة العالمیة في دهوک لثالث سنوات و ثم اشرفت في
التخطیط العمراني واالدارة المحلیة في محافظة دهوک.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي دهۆک بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
دهوک
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1990 :

ذکريا مهدي جادي محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211641413626
محل وتأريخ الوالدة 1961 /بەغداد
تحصیل الدراسي /دبلم الفني في هندسة المساحة
عمل الحالي /اعمال حرة في مجال االختصاص و مجاالت اخرى
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نشاطات /عمل في مجال الدفاع عن حقوق االنسان و الحريات العامة و حقوق االقلیات وعضو کل
من مؤسسة التقدم لالستطالع و الرافدين لحماية حق المؤلف و مجلس االقلیات العراقیة و مرصد
بەغداد لحقوق االنسان ءو مؤسسة أومید الثقافیة االجتماعیة.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
گوران  -تغییر
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1991 :

رافیدە قادر سەفەر باجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221429233687
تاريخ المیالد1954 :
جهة المیالد :خانقین
العنوان:بعقوبة – التحرير -دور األطباء
الدرجات العلمیة :بکالوريوس اقتصاد  -جامعة السلیمانیة 1978
بکالوريوس قانون  -کلیة الیرموک الجامعة 2000
التخصص:اقتصاد ،قانون
اللغات التي تجیدها :العربیة ،االنکلیزية ،الکردية ،الترکمانیة
العنوان الوظیفي :مدير أقدم
المنصب :مديرة قسم األمور اإلدارية والمالیة والقانونیة في دائرة صحة
ديالى
النشاط :عضوة في جمعیة النقا و الخیرية\ مقرها بعقوبة
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي ديالە بۆ
هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1992 :

رشید باجالن
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http://www.kurdipedia.org/?q=201010111441149994
من الخالدين في ضمیر اإلنسانیة المناضل الوطني والحقوقي المعلم
الکبیر رشید باجالن فقد سلطة المفکرة الوطنیة السیدة بهار باجالن من
خالل والدها الخالد بعض من الضؤ على تاريخ الحرکة التحررية للشعب
الکردي في احد احلک الضروف الحساسة والخطرة بعد وأثنا و الحربین
العالمیین بشعوبها التواقة للحرية امام اعدا متمرسین في االستعباد
واالستعمار .وقد کتبت الصحفیة الاللمعیة امل باجالن ديبجة نشرة
بجريدة االتحاد الغرا و بتاريخ  2005بکلمات جلیلة تلیق بمکانت المناضل
الوطني الکبیر رشید باجالن والهمیة وموضعیة الکتاب ننشر من التعلیق
کما ورد لنکون کما کان معلمنا الکبیر في امانته للقضیة التحررية لشعب
کردستان،
عرض  /امل باجالن
صدر مؤخرا کتاب “بعنوان رشید باجالن ( )2001 – 1920المناضل الکردي
العريق “ عن مؤسسة (زين الحیا و التراث الوثائقي والصحفي الکردي)
من اعداد بهار رشید باجالن والتي کانت حريصة على ابراز وتعريف تاريخ
نضال والدها کقائد کرس حیاته للعمل في القضیة الکردية خالل سنوات
حیاته القرن الماضي ،وان هذا الکتاب متکون من( )294صفحة فیها()27
موضوعا ومقالة باللغة الکردية ومثلها بالعربیة ،تم االشراف على الطبع
في مرکز صديق صالح في السلیمانیة ويعتبر عدد  103في سلسلة
الکتب عدد النسخ من الکتاب 1000نسخة.
کان رشید باجالن محامیا ومن ثم قاضیا منتمیا إلى حزب هیوا الکردي
في االربعینیات من القرن الماضي ويعتبر احد المؤسسین والقیاديین
البارزين في حزب رزکاري انتخب سنة  1945عضوا قیاديا للحزب ،وعضوا
في اول لجنة مرکزية لـلحزب الديمقراطي الکردستاني في ايران ايام
جمهورية مهاباد سنة  ،1946وکان من المؤسسین في لجنة خانقین
“لحرکة انصار السالم “ معه الشیخ مراد زنکنة ورجب صفر واالخرين من
الشخصیات االجتماعیة والدينیة المعروفة .اخذ اول دروس الکردايتي على
يد الشاعر الکردي بابا علي (بیدار) وتعمق فکره القومي واخذ ابعاده
السیاسیة عندما التقى بالمناضل دلدار الذي کان من مؤسسي جمعیة
(دارکه ر – الحطاب) ،وشهد له انه المؤمن منذ وقت مبکر بالراي االخر
والتعددية لقد کان حقا محامیا عن حقوق شعبه طوال حیاته .وصف بانه
مولع باالدب والثقافة ويعد احد الباحثین المهمین في کردستان عن
المخطوطات القديمة ومحتفظا بالجرائد والوثائق بجانب مساهماته في
دوريات الصحف الکردية وقیل عنه انه صديق لالدبا و والمثقفین يتحف
مجالسهم بالحديث الطیب وبذکرياته عن االدب والسیاسة واالجتماع .بعد
أن تقاعد عن الوظیفة عن عمر يناهز الثامنة والستین عاما أصبح عضوا
في لجنة التاريخ والتراث الکردي في الهیئة الکردية للمجمع العلمي
العراقي إلى يوم وفاته في تاريخ  ،122001 16انه رشید باجالن من أبنا و
مدينة خانقین اطلق اسمه على احدى الشوارع الرئیسیة في خانقین
بعد سقوط النظام تخلیدا لذکراه في المدينة .اهدت المعدة ما في الکتاب
لروح والدها الفقید حیث کان اهداؤها عبارة عن رثا و رائع لخصته في
قصیدة نثرية مؤثرة نذکر البعض منها کما وردت في الکتاب :إلى روح
والدي.....جزا و يسیرا من الوفاء .....لذلک السیف الثمانیني الذي ما
انثلم يوما ....رغم عاتیات الزمان .......للسامق الشامخ کجبال
کردستان ....لذلک النبع الرقراق کعیون الجبال ....للذي تفتحت في
احضانه مدارکي واحترامي للذات واإلنسان من قبل کل شيء ....کما
قامت بهار رشید باجالن بتقديم شکر خاص إلى کل من ساهم في کتابة
المقاالت والمساعدة في توفیر الوثائق والصور وتالیف القصائد الرثائیة لروح
الفقید في هذا الکتاب الذي يلخص نضاالت رشید باجالن وفي مقدمتهم
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الدکتور المؤرخ کمال مظهر ئەحمەد احد المع رواد کتابة تاريخ الشعب
الکردي الحديث ،کونه کان خیر عون لمعدة الکتاب في التحضیر والصیاغة
والنشر ،ويحوي على مقاالت وارا و کتاب مثقفین وصحفیین مع عدد من
االصدقا و المقربین للفقید المرحوم ورفاق دربه في النضال يتحدثون عن
تاريخه وتضحیاته الجسام عبر سنوات حیاته ،ومنهم المتاثرون بدربه
ومهنته فأصبح مثاال لهم ونحن سوف نذکر البعض مما ذکروا هؤال و وتم
تدوينه في هذا الکتاب الذي نستعرضه عبر هذه االسطر القلیلة حیث نبدأ
عرضنا بالتحدث عن سیرة رشید باجالن کما ذکرها صديق صالح احد
العاملین في مؤسسة زين والمساهمین في تسلیط االضوا و على
المسیرة النضالیة ألبنا و شعبنا الکردي ،ودوره الريادي في احیا و التراث
الوثائقي في الصحافة الکردية.
سیرة حیاة رشید باجالن
يقول صديق صالح عن سیرة حیاته ان اسمه رشید ابن إسماعیل اغا ابن
عزيز اغا ابن جلیل اغا ابن حسین اغا باجالن ،ولد سنة  1920في قرية
تازه شار بمنطقة بنکوره التابعة لقضا و خانقین والدته سیمة هیاز وزوجته
طوبا بنت عبدللـە اغا بن عبد العزيز ابنة عمه انجب منها ستة أوالد ديار،
سوار ،بهار ،شرين ،محمد وتارا وله ثمانیة احفاد .وعن دراسته باشر
رشید اغا بدخوله المدرسة االبتدائیة سنة  1930واکمل الصف الخامس
ابتدائي عام  1935في خانقین ،واکمل الصف الخامس الثانوي في بعقوبة
عام  1940وبعد ذلک دخل جامعة بەغداد واکمل کلیة الحقوق عام 1944
وفي السنوات األخیرة من العقد الثالث من القرن المنصرم شکل مع
السادة (عزيز بیشتوان ،محمد امین دة ربند فقره يي ومجموعة مخلصة
من الکرد) حزبا صغیرا باسم (براية تي) ولکن لم يستمر الحزب طويال .بعد
ذلک انضم إلى صفوف حزب هیوا کقائد نشیط وفعال ،وبعد اضمحالل حزب
هیوا کان من احد القادة البارزين الذين ساهمو في المؤتمر التاسیسي
لحزب رزکاري وانتخب في المؤتمر األول کعضو في اللجنة المرکزية عام
 1945وفي الیوم السادس عشر من الشهر نفسه ساهم في المؤتمر
األول للحزب الديمقراطي الکردي وانتخب کعضو في اللجنة المرکزية
للحزب المذکور .ثم يذکر کاتب المقال في عرض لسیرة حیاته نظرا
لسمعته المرموقة دعته بعض االحزاب المعادية لالحالف والعاملة من اجل
رفع مستوى الطبقات الشعبیة کـ(حزب التحرر الوطني) وحاولت کسبه
إلى جانبهم وضمه إلى هیئتهم المؤسسة کممثل عن الکرد.
حیاته المهنیة
من الناحیة الوظیفیة تدرج في عدة وظائف حکومیة بعد اکمال دراسته
في کلیة الحقوق سنة  1946أصبح عضوا في نقابة المحامین في خانقین
وبدا يمارس المحاماة لغاية سنة  1960جرى تعیینه للمرة األولى کمعاون
في دائرة تسوية االراضي في اربیل باشر في عمله من  8 20ولغاية
 2912من سنة  1948ومن ثم نقل وظیفته إلى مندلي ولکنه طرد منها
بسبب مشارکته في مظاهرة ضد غال و االسعار وعدم توفر المواد
المعیشیة مع عدد من اصدقائه ومعارفه منهم السادة (عبدللـە قرة
داغي،إسماعیل المعلم وحسن محمد زهاوي ،وإسماعیل المصالوي
ومحمد محمد امین دربند فقرىیي وئەحمەد محمد) ،حیث تم اعتقالهم
لمدة اسبوع واطلق سراحهم لعدم وجود ادلة الدانتهم واعتقل مرة أخرى
بدعوة من احد الیهود (موشي حاي) لعدم قناعته في براءتهم إال أن
محکمة جزا و خانقین افرجت عنهم فعاد بعدها وباشر المحاماة من جديد.
بعد ثورة  14تموز اعید إلى الوظیفة بمرسوم جمهوري فباشر العمل اوال
کحاکم في محکمة بداءة بعقوبة بتاريخ  2031960واستمر في الوظیفة
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لمدة سنة واحدة ومن ثم تنقل من الوظائف التالیة محکمة االستئناف
الخاصة بقضايا اإلصالح الزراعي في کرکوک لمدة شهر سنة  1961ومن
ثم بداءة المقدادية وبقي فیها لمدة سنتین وکان يزور محکمة بداءة
خانقین يوما واحدا في االسبوع لالشراف على اعمالها خالل تلک السنة
والتي استولى فیها البعثیون على الحکم اعتقل للمرة الثالثة في حیاته
بموجب امر وزاري سنة  1963واجبر على التخلي عن الوظیفة بعد ذلک
وبموجب الحاکم العسکري العام تم إطالق سراحه واعید إلى الوظیفة.
نقل إلى محکمة بداءة المقدادية ثم بداءة الحلة ومن ثم بداءة بعقوبة من
السنوات ( )1967 -1963في السنة التالیة باشر کعضو منتدب في الهیئة
التمییزية لإلصالح الزراعي من السنوات  1970ولغاية  1983باشر في
العمل الوظیفي متنقال من بداءة المقدادية إلى الحاکمیة کمحکمة
المقدادية ثم بداءة الکاظمیة وبعد ذلک نقل إلى رئاسة الهیئة التفتیشیة
في وزارة العدل کمفتش عدلي ثم أصبح حاکما في محکمة بداءة الرصافة
ثم نقل إلى المحکمة الخاصة بقضايا المرور في الرصافة احیل على
التقاعد في تاريخ  3061983لبلوغه السن القانوني اي  63سنة.ولکن في
سنة  1988اعید إلى الوظیفة مرة أخرى کقاض في محکمة جزا و امانة
العاصمة وبقي في الوظیفة لغاية سنة  1989ثم انتقل إلى محکمة
االستئناف الخاصة بمنطقة بەغداد وفي سنة  1992بلغ السن الثامنة
والستین ترک الوظیفة الحکومیة للمرة األخیرة ،وبلغ عدد سنوات خدمته
خمسة وثالثون عاما وستة اشهر وعشرة ايام .قضى بقیة حیاته في
القراءة والمطالعة وکانت لديه مکتبة عامرة وغنیة بأنواع الکتب وأصبح
عضوا في لجنة التاريخ والتراث الکردي في الهیئة الکردية للمجمع العلمي
العراقي إلى يوم وفاته في  122001 16ودفن في مقبرة الکرخ .انه الرائد
الحالم بغد افضل للکرد وکردستان ويصفه الکاتب ابراهیم باجالن الذي
ساهم باکثر من مقال في کتاب رشید باجالن قائال کان إنسانا اجتماعیا
يعرف العادات والتقالید العشائرية متواضعا اليانف عن زيارة الشیوخ
العاجزين والعجائز من عشیرته أثنا و زياراته المتکررة إلى مسقط راسه
في بنکوره وکانت عالقاته واسعة مع المناضلین من اجل الحقوق العادلة
للکرد في منطقة (کرمیان ،خانقین ،کرکوک ،السعدية جلوال و وفي
الموصل وفي مختلف ارجا و کردستان) کان يزورهم ويتابع أخبارهم
ويشارک في مناسباتهم وکان ذلک الوالد الحنون التشغله مهماته عن
متابعة کل صغیرة وکبیرة في اسرته ،انه ذلک الرائد الحالم بغد افضل
للکرد وکردستان .ويذکر احد المساهمین في کتابة مقالة عن المناضل
العريق کان حريصا على مصالح أبنا و مدينته فیما يخص التعلیم في
المدينة وتاريخ المدارس التي اسست فیها والمساهمین في هذا المجال
فقد کان المرحوم رشید باجالن احد القالئل الذين ساهموا بشکل فعال
لغرض تطوير التعلیم في المدينة خاصة مايتعلق بمرحلة ما بعد االبتدائیة
اي المرحلة الثانوية فقد شارک مع عدد من الشخصیات في المدينة
للعمل على تذلیل تلک العقبات امام طلبة خانقین حیث عانى المرحوم
لمعاناة الطلبة وترکهم الدراسة المتوسطة في المدينة الضطرارهم
االنتقال والسفر إلى بەغداد أو المدن المجاورة الکمال دراستهم وکانت
معظم العوائل التمتلک تلک اإلمکانیة لالنتقال .فقاموا بتشکیل ما نسمیها
هیئة العمل على استحصل الموافقات الرسمیة والقانونیة من جمعیة
النقیض االهلیة في بەغداد الفتتاح فرعها في خانقین.حیث تقدموا بطلب
إلى تلک الجمعیة في بەغداد وقدمت بعض التعهدات في ذلک الشأن
کتامین بناية للمدرسة في حال تاسیسها ومبیت للمدرسین وفعال تمت
الموافقة على افتتاح المدرسة في منتصف اربعینات القرن الماضي في
خانقین ،ولم يکن رشید باجالن من المساهمین في تاسیس المدرسة
فقط وانما من االساتذة المهمین الذين القوا محاضرات فیها لیتواصل مع

1191

طلبتها في سبیل خدمة أبنا و مدينته .وعن عالقته مع رجال الدين کانت
تتسم باالهمیة والجدية حیث کان يتبادل معهم الزيارات المتواصلة وکان
رجل الدين لديه المکانة والوقار عند رشید باجالن يتبادل معهم النقاشات
في امور الدين والدنیا ،ومن الشخصیات التي کان يزورها وله عالقة وثیقة
معه الشیخ احسان عبد الرحمن الجمور والشیخ عبد الکريم المدرس
(بیارة) مفتي العراق وشیخ شیوخها ورئیس رابطة علما و العراق .ان من
خالل قراءتي للمقاالت المدونة في کتاب رشید باجالن استوقفني ماکتبه
قاضي طاهر خلیل بک دلو حیث يظهر مما دونه ان هذا الرجل التاريخي
کان له التاثیر الواضح على مسار حیاته المهنیة وعلى ايمانه بالقضیة
الکردية فمنذ ان کان صغیرا زرع فیه الرغبة في أن يکون محامیا وقاضیا
کي يخدم المظلومین ويحمي حقوقهم ،فحدد ذلک مستقبله في ما بعد
عندما اخذ بنصیحة والده خلیل بک دلو ورشید باجالن في أن يکمل کلیة
الحقوق بدال من کلیة الطب بحکم انه الصديق المقرب من العائلة لیتخرج
بعد ذلک ويمتهن المحاماة ومن ثم يتولى القضاء ،ورغم أن طاهر خلیل
قطع دراسته في کلیة الحقوق لیلتحق بثورة ايلول ولکن رشید باجالن
تنبئ له سوف يتخرج من کلیة الحقوق وسیکون قاضیا مستقبال ومن
ناحیة النضال وااليمان بقضیة االمة الکردية فیقول في ختام مقاله ان
رشید باجالن هو “استاذي في الکردايتي” وهذا ان دل على شي و فیدل
على ان رشید باجالن کان قائدا بین أبنا و جیله وقدوة لالجیال التي تلت
من بعده تاثروا بنجاحه وحرصه على مصالح االمة الکردية لیستحق بذلک
فعال لقب المناضل الکردي العريق( .ان يستمر في نضاله وسوف يکمل
کلیة الحقوق وسوف يکون قاضیا مستقبال)
يسرد القاضي طاهر خلیل بک دلو بعض من ذکرياته عن رشید باجالن
وعالقاتهم العائلیة مع هذا الرجل ومدى تاثره به وبما کان يؤمن في مقالة
ضمن الکتاب
باللغة الکردية حیث ترجمتها إلى العربیة لما تحوي من احداث جرت
واشخاص مهمة تاريخیة ذکرت اسماؤهم في خانقین خالل تلک الفترة
والتي يتضح
من خاللها مدى قوة عالقة رشید باجالن مع عائلة خلیل بک دلو فیقول
القاضي طاهر في مبتدأ المقال ان في سنة ( 1951ولغاية  )1952کنت
طالبا في االبتدائیة وکان رشید باجالن صديقا لوالدي خلیل بک دلو واغلب
األحیان کان يزور والدي في بیتنا عندما کنا نسکن في خانقین مع عدد
اخر من االصدقا و امثال (محمد امین دة ربند فه قره ،عزيز بشتوان ،محمد
صالح دلو ،شريف اول شهید ثورة ايلول في مدينة خانقین ،رضا بک دلو،
شريف بک دلو ،عبد القادر زهاوي ،خلیل زهاوي ،ابراهیم امین ،علي
عمر ،ياور عبدللـە قاضي دلو) حیث ان جمیع الذين ذکرتهم ااڵن توفوا إلى
رحمة اللـە .وعندما کنت طالبا في مدرسة غازي االبتدائیة في الصف
الخامس اعلنوا في المدرسة عن مسابقة في کتابة إنشا و عن موضوع
(ماذا تحب ان تکون في المستقبل؟) وکان علینا حینها کتابة صفحة کاملة
من اإلنشا و عن هذا الموضوع حینها ذهبت إلى والدي وسالته ماذا
استطیع ان اکتب رغم أنني کنت ارغب ان اکون طبیبا في المستقبل في
ذلک الحین ،والدي قال -:اذهب واسال عمک رشید لیساعدک في هذا
االمر ،وذهبت إلى عمي رشید في مکتبه وکان محامیا انذاک فشرحت له
ما اريد فسالني( :انت تحب ان تکون ماذا؟ ولماذا تحب ذلک؟) قلت له
احب ان اکون طبیبا حتى اعالج الناس المرضى .فقال لي بني الطبیب
يعالج عددا من االشخاص بینما نحن امتنا جمیعهم مرضى لذلک مازلنا
تحت وطأة االعدا و ولم نتحرر بعد .فسالت عمي رشید ماذا تفضل ان
اکون في المستقبل أن لم اکن طبیبا؟ فقال لي -:ان تکون محامیا حتى
تقوم بالدفاع عن حقوق المظلومین من أبنا و شعبنا وفي المستقبل
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تکون قاضیا وتستطیع ان تخدم وطنک اکثر في هذا المجال!! فعدت إلى
البیت وعلى ذلک االساس کتبت انشائي حول ماذا احب ان اکون في
المستقبل وعندما اخذتها إلى المدرسة اتذکر ان االستاذ عزيز بیشتوان
لم يعجبه الموضوع وقال لي حینها ان اتعقل وانسى موضوع اإلنشاء.
واتذکر عندما تم تتويج ملک فیصل الثاني ملکا للعراق والدي اراد الذهاب
إلى بەغداد واخذني معه حینها وقرب مقهى الکرندي والدي التقى رشید
باجالن فساله إلى اين تسافر اجابه والدي اذهب إلى بەغداد احب ان
احضر احتفاالت تنصیب ملک فیصل على عرش العراق .رشید باجالن
انذاک قال حول تلک االجابة هل سیاتي يوم يضعون فیه ملکا على االمة
الکردية؟ والدي اجابه بان الرب کريم!! وعندما تخرجت بعد االعدادية
قدمت إلى جهتین للقبول في کلیتي األول کلیة الحقوق والثاني کلیة
الطب في استطنبول على حسابي الخاص فتم قبولي في الکلیتین
ومازلت احتفظ باستمارة قبولي في کلیة الطب في استطنبول لهذا
الحین ،حینها قال لي والدي بني انا وعمک رشید باجالن نرتاي ان توافق
على ان تدخل کلیة الحقوق بدال من الطب قبلت بنصیحة والدي وعمي
رشید باجالن وکنت کذلک ،في سنة ( )1964-1963لم تصل مفاوضات
الکرد مع بەغداد إلى نتیجة وکان مسؤول الکلیة للحرس القومي اسمه
“محمد خیاط” کان يسب الزعیم المال مصطفى برزاني يومیا وفي احد
االيام لم اتحمل اهانة هذا الرجل لزعیم الکرد فقمت بضربه امام جمیع
الطالب في نادي کلیة الحقوق ،حینها علمت انني إذا لم اهرب سوف
يقومون باعتقالي فالتحقت فورا بصفوف البیشمرکة بدون علم والدي أو
عمي رشید باجالن حینها ذهبت إلى منطقة “جم ريزان” مع مام جەالل
عندما کان هناک فقرر مام جەالل حینها ان نکون “انا طاهر خلیل بک
ومامون الدباغ وروبیتان جاف “ اول سلطة قضائیة في ثورة ايلول .ومن
االشخاص الذين تعرفوا على شخص رشید باجالن في جم ريزان “مال
ناصح” مسؤول سیاسي في جم ريزان توافاه اللـە .وعندما کنت
بیشمرکة في جم ريزان ارسل الي رشید باجالن رسالة باسم عباس
فیلي يقول فیها (قولوا لطاهر ان اليهتم وان يستمر في نضاله وسوف
يکمل کلیة الحقوق وسیکون قاضیا في المستقبل) .وکان والدي خلیل
بک دلو مقاوال واغلب األحیان کان يعمل في منطقة نفط خانة حیث کان
ياخذ المقاوالت من الشرکات االنکلیزية التي کانت تعمل هناک واتذکر ان
والدي في احد االيام قام باستضافة مسؤول احدى الشرکات االنکلیزية
وبحضور عمي رشید باجالن کان مسؤول الشرکة االنکلیزية اسمه
نیفیسن  m. neveseinعلى ما اتذکر ،وبعدما انهوا الغدا و سال عمي
رشید باجالن ذلک االنکلیزي قائال":لقد جعلتم من العرب والترکمان
والفرس ملوکا على شعوبهم لماذا النکون نحن الکرد أيضا ملوکا على
ارضنا وشعبنا؟" اجابه االنکلیزي ان هذا السؤال ينبغي ان تساله
النفسکم ولیس نحن .وکان في هذا الحديث رئیس عشیرة الدلو فتح هللا
بک وغفور دلو وإسماعیل رشید بک دلو حاضرون .رشید باجالن کان
استاذي في الکردايتي
وبعض الذکريات األخرى التي تحضرني عن رشید باجالن عندما کان يزور
بیتنا فکان مع والدي خلیل بک دلو ومحمد امین ومحمد صالح دلو ورضا
بک دلو وعلي عمر واخرين کانو ينشدون قصیدة “ئه ي ره قیب“ واتذکر
في احدى المرات قمنا بجمع التبرعات لثورة ايلول وبحضور (والدي وعمي
رشید باجالن ومحمد صالح دلو قبل استشهاده وعلي عمر وشريف بک
دلو وعزيز بشتوان إسماعیل رشید بک دلو وسلمان داوود جمور ويعقوب
کاکیي وعەبدولقادر زة هاوي ونوري باجالن) وکنت اسمع هؤال و ان
اغلبهم في حزب هیوا وکنت اتذکر ان قاضیین اخرين کانا يزوران بیت
والدي باستمرار مع رشید باجالن وهما رشید عبد القادر الذي اعتقل فیما
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بعد ثم أصبح في اواخر القرن الماضي رئیس محکمة تمییز إقلیم
کردستان وحاکم جمال الادري ماذا حل به ااڵن .وکان رشید باجالن
واصحابه االخرون على اتصال دائم مع الحزب الديمقراطي الوطني في
ايران وعالقاتهم کانت وثیقة جدا ،ويختم الحاکم طاهر حديثه عن رشید
باجالن قائال ان عمي رشید باجالن کان إنسانا هادئا وصبورا جدا کان
صاحب مبدأ ومقتنع باتجاه القضیة الکردية ونجاح الثورة .وفي عمله کقاض
ومحامي ..الناس في خانقین کانوا راضین عنه وکان يأمل للحرکة التحررية
الکردية النجاح وکانت لوالدي مع رشید باجالن واالخرين صور وذکريات
جمیلة کنت احتفظ بها في بیتنا في خانقین ولکن بعد التحاقي بثورة
ايلول واعتقال والدي مع الحاج جلیل بک دلو وعلي عمر وعلي عیسى
بک ارکوازي الادري ماذا حلت بتلک الصور وانا سعید الني کتبت هذه
الصفحات حول ذکرياتي عن رشید باجالن الذي کان استاذي في
الکردايتي .وفي رحیل رشید باجالن يقول الدکتور بدرخان السندي “اال
ايها الرجل الوقور على صهوة النبل” ها هي شمسک وقد ابت وانت ترنو
االمل الموشى بألق العشق السرمدي عسى ان تطل علیک الحبیبة
بکامل محیاها فما بان من الشمس التي تختفي ورا و جبل اشم اال جز و
من قرصها المدمى وانت تکابر على جرحک المستديم وماذوت فیک عیون
االنتظار وماملت وما رف لک جفن يلثم فیک قرص الشمس سیکتمل
الريب مرتفعا في السما و التي هامت بروحک الطیبة منذ ان کنت فتیا.
ايها المعلم الذي تالمس الرقة فیه شغاف افئدتنا لقد کنت درسا يمشي
على قدمین وکتابا مفتوحا مداده الروح المکتوبة بلظى الخبرة المشرفة
على صحائف النقا و والعفوية والزهد .بعد أن ذکرنا البعض مما قیل وما
دون عن تاريخ وحیاة ومهنة رشید باجالن وجدت بین صفحات الکتاب الذي
هممت بعرضه مقالة بعنوان شي و من الذاکرة وفضلت نقل ماکتبه کامال
من خالل عرضي للکتاب لیتعرف القارئ على هذا الجز و من شخصیة
هذا الرجل من خالل أسلوبه وکلماته وذکرياته التي رسمت شخصیته في
المستقبل فأصبح رشید باجالن الذي عرفناه.
“شي من الذاکر “ کان على ما اتذکر اواخر شهر ايلول سنة  1930وانا
في دار والدي في قرية شیروةند ارسل بطلبي عمي عبدللـە اغا رئیس
عشیرتنا الشخص المدعو فەتاح عبد للـە خلیل احد عماله الزارعین لغرض
جلبي إلى قرية اواي کورة والتي تبعد بضعة کیلومترات من قرية شیروةند
النني کنت قبل هذا رجعت منها إلى قرية والدي لغرض قضا و عطلة
الجمعة حیث کنت ادرس فیها لدى الشیخ بابا علي مال ئەحمەد ومال
ئەحمەد زاري فقد جا و هذا الرسول وهو راکبا بغله واخبر والدي عن نیة
عمي بسفري معه إلى خانقنن الدخالي إلى المدرسة االبتدائیة الوحیدة
هناک وبعد أن اقتنع والدي وعلى مضض بالفکرة رکبت خلف فەتاح على
البغلة التي کان يرکبها والذهاب إلى القرية المذکورة .وبعد أن مکثت هذا
الیوم وفي اللیلة التالیة وقبل الفجر ذهبت مع عمي وجماعة من خیالته
اتذکر منهم ياور وقد خصص لي حصانا ضعیفا الرکبها في سفري وبعد
تعب واعیا و شديدين وبسبب عدم ممارستي رکوب الخیل وضعف هذا
البغل الذي کنت ارکبه الذي کان يتخلف عن الرکب وانا اضربه برجلین
والید وقد وصلت خانقین قبل بزوغ الشمس والول مرة اشاهد المدينة وقد
ادهشني علو بیوتها وتعدد طوابق بعض البیوت ورصف الطريق في االزقة
باالحجار وقد دخلنا إلى دار عمي والتي کانت في الجهة الشمالیة من
المدينة وهي تطل على نهر الوند وهي في نهاية العمران وکانت تدعى
بالقوناغ .بعد نزولنا من الخیول وانا في حالة تعب واعیا و شديد واندهاش
عظیم الن الدار کانت على طابقین ولم اشاهد مثلها قبل ذلک قد
استقبلتنا هناک العجوزان بوري حلیم وحلیم نةنةس ام حلیمة بالترحاب
وقد کانتا ساکنتین في القوناغ مجاننا لقا و خدمة الضیوف والمسافرين

1194

لجماعتنا أثنا و مجیئهم إلى خانقین .وبعد أن استرحنا تناولنا الفطور
المهیأ من قبل بوري حلیمة ومن ثم ذهبت إلى الحمام المجاور الدار
والمسمى حمام ولي اغا الموروث منه لوالدي وعمي .وبعد االستحمام
ذهبت مع عمي إلى السوق وقد مر عمي ومن معه اوال على وکیله
المدعو حسن کابیز” في دکانه وکان هو المشرف على امالک والدي
وعمي في قصبة خانقین ويجمع وارداتها السنوية ويقوم باجرا و الحساب
معهما في بداية شهر مارس لکل سنة بعد أن يجبي وارد الدکاکین
والحمام واالمالک األخرى العائدة الیهما لسنة واحدة .وبعد أن عرفني به
جلبني عمي إلى الحالقة االسطة بیرام وقد تمت حالقتي بالشکل
المطلوب للمدرسة ثم عرجنا على محل احد الخیاطین انذاک هو ئەحمەد
الهندي وفصل لي بدلة من قماش جید .ومن بعض الدکاکین المتقاربة
جهزني بالثیاب والحذا و وغیر ذلک من االلبسة المذکورة .وبعد ذلک بايام
جرى تسجیلي في الصف الثاني بالمدرسة االبتدائیة الوحیدة في خانقین
بسبب ختمي للقرآن .والبد ان اذکر قبل کل شي و محل تولدي وکیفیة
تسجیله قبل دخولي إلى الکتاتیب لدى المال وقد سجل میالدي سنة
 1920من قبل اللجنة المؤلفة لهذا الغرض من قبل الحکومة انذاک وکانت
تتجول في قرى ونواحي قضا و خانقین ورئیس تلک اللجنة هو عضو
المجلس البلدي السید شفیق محمد الملقب شفیق حنوف – حنیفة
وهو ذو ثقافة ترکیة جیدة وموضع ثقة الحکومة وينحدر من عائلة معروفة
والشک في تقديري لعمري واعمار االخرين وقد تفرع من جده عائلة
توفیق که که وحبیب افندي .وقد ولدت بقرية تازة شارال کما جا و في
التسجیل في قريت شیرة وند التي کنا نسکنها أثنا و التسجیل والتي
کانت مرکز ناحیة في العهد العثماني وفیها تشکیالت حکومیة من مدير
ناحیة وقاض شرعي وافراد الجندرمة ومختار وتسمى تلک الناحیة
ببنکورية وکان يتولى ادارتها قبال جدي عزيز اغا عمر اغا باعتباره رئیسا
لعشیرة باجالن في المنطقة العثمانیة ثم بعد وفاة اخیه ولي اغا وبعد
فترة تنازل لکبر سنه البن اخیه عبد الوهاب اغا المثقف والحکومي انذاک
المدفون في مقبرة امام سرجکي وقد کتب تاريخ وفاته على شاخصة
رخامیة جیدة من النوع المجلوب من بەغداد انذاک لشهرته ومقامه عند
الشعب والدولة وان رئاسة هذه العشیرة کانت لجدي عمر اغا ومن ثم
ألوالده واحفاده فیما بعد .وبعد أن انحلت االمارة الباجالنیة العثمانیة والتي
دوما تتنازل عن اراضیها من االصقاع العثمانیة إلى االيرانیة الصفوية
والزندية والقاجرية نتیجة الحرب أحیانا وأحیانا أخرى نتیجة المعارضة
بسبب ضعفها من معاهدة زهاب –زهاو وانتها و السنة  1911تنازلت عن
امارة باجالن ومن ضمنها منطقة زهاو وغیرها من االراضي في أنحا و
أخرى من العراق ونواحي عثمانیة أخرى وفي بداية الدوام المدرسي
ذهبت إلى المدرسة واظبت على الدراسة التي کانت باللغة العربیة
وکانت نتیجتي في الصف الثاني اوال على الصف والشهادة باقیة لذکرى
واما قضیة سکني في خانقین للسنة األولى من دراستي کانت في دار
کريم محمد سیرة (کريم باجالن) حیث سکنت مع افراد اسرته کواحد
منهم وکنت اذهب إلى المدرسة مع ولده البکر محمد صالح الذي دخل
االبتدائیة والى الصف األول في نفس السنة الدراسیة وبقیت معهم لمدة
سنة دراسیة واحدة .وفي السنة التالیة اسکنني في دار وکیلنا حسن
کابییز الذي هو من افراد البارزين من عشیرة باجالن في خانقین انذاک
وبقیت لسنة ثانیة معهم وتعلمت منه بعض اللغة الترکیة التي کانوا
يتحدثون بها وکنت ارافق کل لیلة اخت زوجة االسرة امینة وهي ارملة
إلى دارها وانام هناک 1935 - 1931 .سنوات الدراسة االبتدائیة – 1936
 1940متوسطة وثانوية  1944 – 1941کلیة الحقوق .لقد کتب رشید
باجالن هذه الصفحات بتاريخ  1982/3/2والتي کانت عن ذکرياته عن ايام
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الطفولة اال انه لم يکملها ألسباب لم تذکر في الکتاب الذي نقوم بعرضه
ااڵن وارتاينا ان ننقل لکم نص المقالة دون أن نختصر فیه کونه مختصرا
ومرکزا وملخصا بحد ذاته وان الغرض من ذکرها کما کانت هو عرض
أسلوب الکاتب في هذه الکلمات فعندما تقرأ ” شي من الذاکرة” بقلم
رشید باجالن تاخذک کلماته إلى تلک القرية التي جا و منها فتدخل في
عالم ذکرياته القصیرة والبعیدة وکیف انه کان ذلک الطفل الخاتم للقرآن جا
و من القرية ابن االعیان في بلدته الصغیرة وکیف أصبح الرجل صاحب
النضاالت وکرس حیاته لقضیة امته ،فمسیرة رشید باجالن من القرية إلى
المدينة کمسیرته في حیاته بکل ما يمثله من احداث ومواقف تاريخیة
مهمة .اما عن الصیغة واللغة فقد استخدم في تلک الصفحات القلیلة
األسلوب السلس والسهل الممتع في القراءة اليخلو ذلک بشي و من
الطرافة في سرد االمور واالحداث وخصوصا في ذکر االشخاص والقابهم
التي عادة ماتتمیز مدينة خانقین بوضع االلقاب لالشخاص المعروفین من
أبنا و المدينة وتصوير االبنیة والطرقات فبکل مايذکر من تفاصیل دقیقة
وربما إذا ماوصفت بالتفاصیل الدقیقة يتبادر إلى الذهن انها صفحات
مطولة ومملة بل هي على العکس من ذلک ،فالکلمات تشدک إلى ان
تقرأ سطور ومن ثم تکمل الصفحات التالیة وفي الختام عندما تکمل
القراءة تبتسم في نهاية االمر وتقول مااجمل ذلک الزمن الذي جا و منه
هذا الرجل وما اروع ذلک الطريق الذي يخیر له ان يتخذه وتلک االيام
والتي عاشها بسیطة بتواضعه وعظیمة بانجازاته ونضاالته الخالدة رغم
الرحیل .والجدير بالذکر ان کتاب رشید باجالن يضم عددا من االشعار
والقصائد التي کتبت عنه وعن شخصیته من قبل الشعرا و (محمد بدري
والشاعر طالب عبد الحمید رستم وبهار رشید باجالن) ويبلغ عددها
حوالي سبع قصائد شعرية ونثرية .اما عدد الوثائق الرسمیة کشهادات
تخرج المرحوم من المدرسة والکلیة وکتب رسمیة صدرت لتعیینه في
المناصب الحکومیة کما ضم أيضا کتبا واوامر القا و قبض صدرت بحقه
وبحق رفاقه وتبلغ تلک الوثائق التاريخیة المدونة في الکتاب حوالي ستة
وخمسون وثیقة مختلفة ،وعدد الصور التي تم توثیقها في الکتاب
للمرحوم رشید باجالن مع الشخصیات تاريخیة معروفة امثال رؤسا و
العشائر في خانقین (کعبدللـە اغا وشخصیات معروفة من أبنا و المدينة
مثل خلیل بک دلو ورفاق نضاله امثال ويونس رؤوف (دلدار) وجمیل مجید
بک بابان وئەحمەد بابان وغیرهم) حیث تبلغ عدد الصور الموثقة في
الکتاب حوالي ( )115صورة شخصیة وجماعیة .يعتبر کتاب رشید باجالن
 2001 – 1920المناضل الکردي العريق ارشیفا تاريخیا لشخصیة کردية
نضالیة من القرن الماضي کرس حیاته في سبیل حرية أبنا و شعبه وظل
کذلک حتى اخر يوم من حیاته.
عن نشرة بجريدة التاخي الغرا و بتاريخ  2009_12-21السید د.شەعبان
مزيري حول شخصیات مناضلة عاصرت المناضل رشید باجالن من التعلیق
کما ورد لنکون کما کان معلمنا الکبیر في امانته للقضیة التحررية لشعب
کردستان..........،
==التکوين السیاسي والثقافي لألحزاب والجمعیات الکوردية من سنة
 1880لغاية 1958م( ..مؤسسوها ونشاطاتها) د.شەعبان مزيري الحلقة
السادسة==
وکتب الدکتور حسن الجاف إن رئیس الحزب هیوا قررحل الحزب وتأسیس
حزب بديل يحل محل حزب هیوا يضم إلى صفوفه کوادر مثقفة وقطاع
واسع من الجماهیر بعد أن کشف تلک المؤامرة التي دبرها مکرم
الطالباني لضرب الحزب من الداخل وقیامه بتزوير توقیع رئیس الحزب رفیق
حلمي فقررت اللجنة المرکزية لحزب هیوا بتشکیل محکمة خاصة
لمحاکمة مکرم الطالباني وکانت هذه المحکمة قد تشکلت من أعضا و
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الحزب وهم السادة :فايق هوشیار ،ورشید باجالن ،وحمه خانقا ،وبرهان
الجاف وقرروا طرد مکرم الطالباني من الحزب(.د.حسن الجاف ،ئه م
قسانه به م بیوانه باويان نه ماوه ،مطبعة الزمان(،بەغداد ،)1996ص ص
 .)18،31،32وهذا ما أکده أيضا يونس رؤوف (دلدار) الذي کان الشخص
الثاني في حزب هیوا بعد رفیق حلمي حیث قال لرفیقه مسعود محمد
الذين کانوا يدرسون معاً في کلیة الحقوق في بەغداد وقال بان مکرم
الطالباني هو الذي وضع المؤامرة لضرب الحزب من الداخل( .د.حسن
الجاف ،المصدر السابق ،ص .)19وفي مؤتمر کالر الذي انعقد في صیف
عام 1944في منزل داؤد بک في مدينة کالر والذي حضره نخبة من أعضا
و اللجنة المرکزية وهم السادة:داؤد بک ،وکريم بک ،شقیقه ،والشیخ
حمه نجیب الطالباني ،والشیخ عطا الطالباني ،ومال سعید حکیم ،ورشید
باجالن ،وعلي أکبر ،ورفیق حلمي ،وعزيز بشتیوان ،وحمه صالح دلو،
وضابطین (مصطفى نريمان ،بیره وه رى يه کانى زيانم،ص ص
.)84،85وفي هذا المؤتمر الذي کرست جلسته لمناقشة بعض الصعوبات
الداخلیة التي کانت تواجه الحزب اتهم مکرم الطالباني رئیس الحزب رفیق
حلمي بان له ارتباطات مشبوهة مع اإلنکلیز ويعمل لصالحهم وهذا مما
دفع بالضابطین الذين حضروا مؤتمر کالر وکانا ضمن لجنة ازادي بترک
الحزب واالبتعاد عنه (د .حسن الحاف ،المصدر السابق ،ص ص
.)28،29ولکن اسم مکرم الطالباني لم يرد ضمن قائمة أسما و أعضا و
الحزب الذين حضروا مؤتمر کالر(.مصطفى نريمان ،بیره وه رى يه کانى
زيانم ،ص  .)85الوفد الکوردي تشکل الوفد الکوردي بعد الحرب العالمیة
الثانیة في عام  1946لعرض حالة الشعب الکوردي وقضیته الوطنیة بالذات
على الحکومات والمحافل الدولیة ،وتألف الوفد الکوردي من بعض
الشخصیات الوطنیة الکوردية البارزة وقدم ع ّ
دة مذکرات إلى منظمة األمم
المتحدة مطالباً بإدراج القضیة الکوردية في جدول أعمالها وضع حد
لمأساة الشعب الکوردي واعتراف بحقوقه ومنها حق تقرير مصیر بنفسه
ولکن منظمة األمم المتحدة أخبرت الوفد الکوردي بأنها ال تستطیع بحث
القضیة الکوردية إذا لم تعرض علیها من قبل أحد أعضا و المنظمة وقد
انتشر أخبار نشاط الوفد الکوردي وکتبت بعض الصحف العراقیة عنه وتتبع
الشعب الکوردي أعماله بکثیر من االهتمام وعلق علیه آماال ً واسعة
وأظهر له تأيیداً عمیقاً رغم أن هذا التأيید لم يتطور إلى حقل المساندة
العملیة على الوجه األکمل ومن أبرز أعضائه ومؤسسیه الدکتور کامران
بدرخان .معهد الدراسات الکوردية أن کثیراً من المتتبعین لشؤون الشعب
الکوردي يعرفون عن هذا المعهد بأنه مؤسسة ثقافیة هدفه تعريف العالم
باألمة الکوردية .نشأ هذا المعهد في باريس عام 1949وسمي بمعهد
الدراسات الکوردية وکان رئیسه الدکتور کامران بدرخان وقد أصدر المعهد
مجلة اسمها (النشرة الکوردية) باللغة الفرنسیة واإلنکلیزية وکانت مجلة
مصورة ونشرت بحوثاً قیّمة ،وصدر منها ثالثة عشر عدداً .حزب شورش أو
الحزب الشیوعي العراقي الکوردي قبل الدخول في الموضوع من
المفروض إعطا و ولو بصورة مختصرة نبذة موجزه عن االنشقاق الذي
حدث داخل الحزب الشیوعي العراقي وخاصة في فترة األربعینات من هذا
القرن1 .ـ المحاولة األولى کان عام 1942قادها ذنون أيوب وأصدر جريدة
إلى أمام2 .ـ المحاولة الثانیة کان عام 1943وقادها عبد هللا سعود
القريني وأصدر جريدة شرارة3 .ـ المحاولة الثالثة کان عام 1943أيضاً
وقادها داود الصايغ وأصدر جريدة القاعدة .کان للحزب الشیوعي العراقي
فرع في المنطقة الکوردية يسمى بالحزب الشیوعي العراقي
الکوردستاني وکان يتزعمه کل من السادة صالح الحیدري ،جمال
الحیدري ،نافع يونس وعلي عبد هللا وعبدالکريم توفیق ورشید عبد القادر
وعبدالصمد محمد ونوري محمد أمین.ومن أهداف الحزب(ضرورة توزيع
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األراضي على الفالحین والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا وصحیا
وثقافیا ومنح الشعب الکوردي حقوقه الثقافیة واإلدارية)() وکان مجلة
ئازادى التي کانت تصدر باللغة العربیة لسان حالها.کان قیادة هذا الحزب
بید األکراد التقدمیین( )67والمثقفین والعمال والعاملین في مصافي النفط
وفي طرق المواصالت.أن فعالیة حزب شورش کانت متجهة نحو توحید
جمیع القوى التقدمیة في کوردستان العراق مع جمیع القوى التقدمیة
في البالد ،وذلک الجل توحید النضال العربي الکوردي المشترک ضد العدو
الواحد أال وهو االستعمار وأذنابه حکام العهد الملکي المباد وفي سبیل
تأسیس نظام ديمقراطي حر في البالد.و أثنا و الثورة الکوردية التحررية
عام 1943ـ1945في العراق ساعد حزب شورش تلک الثورة بعدم فسح
المجال لالستعمار البريطاني والقومیین الشوفینین العرب باتهام الثورة
الکوردية التحررية بتهم وافتراءات مختلفة کتسمیتها بثورة رجعیة وضد
الشعب.وقد اتجهت أهداف هذا الحزب نحو تحقیق األمالي()68القومیة
للشعب الکوردي بینما شجب الحزب الشیوعي العراقي فکرة تألیف حزب
شیوعي خاص باألکراد ..بالمقابل رفض الحزب شورش االعتراف بسلطة
الحزب الشیوعي العراقي عندما انفصلوا..لقد ساهم قادة الحزب
الشیوعي في تأسیس الحزب شورش الکوردي وأصدروا جريدة باسم
شورش وسمى بعد ذلک الحزب باسم الجريدة أي (شورش) ومن أشهر
قادتها السادة صالح الحیدري الذي ع ّ
د سکرتیراً للحزب فیما بعد نوري
شاويس ،علي عبد اللـە ،رشید عبد القادر ،عبد الصمد محمد ،نافع
يونس ،کريم توفیق ،نوري محمد أمین.وقد بقي أعضاؤه مترددين بین
الحزب الشیوعي الکوردي والحزب الشیوعي العراقي(.)69وأخیراً ولیس
آخراً فقد مهد حزب شورش الطريق لقیام حزب آخر هو حزب رزکاري
الکوردي ثم الحزب الديمقراطي الکوردي حیث شکل حزب شورش
باالشتراک مع حزب رزکاري حزباً جديداً آخر هو الحزب الديمقراطي
الکوردي في المؤتمر التأسیسي الذي انعقد في /16أب1946/حیث
انخرط بعض أعضا و حزب شورش في صفوف الحزب الديمقراطي الکوردي
أما المعارضون من حزب شورش فقد رفضوا االنخراط في صفوفه بسبب
إصرار األستاذ حمزة عبد هللا ( )70إدخال بعض المالکین الکورد إلى قیادة
الحزب الديمقراطي الکوردي وهم السادة الشیخ لطیف ابن الشیخ
محمود الحفید ومحمد زياد أغا .حزب رزکاري کورد(الخالص) في أواخر
سنة 1944و أوائل سنة  )71(1945تبلورت فکرة تکوين جبهة وطنیة
کوردية من جمیع القوى الوطنیة والکتل السیاسیة التقدمیة في
کوردستان العراق ألجل مکافحة االستعمار والرجعیة واإلقطاع وحق تقرير
المصیر وتحرير کوردستان الکبرى .ونتیجة لتبلور فکرة تبني حزب شورش
وباقي الکتل الیسارية والعناصر التقدمیة األخرى المتبقیة من حزب هیوا
فکرة تحقیق الجبهة الوطنیة الکوردية وکذلک العناصر المخلصة من
المستقلین والمثقفین والطلبة ومن الجمعیات الکوردية الصغیرة في ذلک
الوقت فقد تم بمبادرة هذه العناصر التقدمیة ونضالها الدائب إلى تأسیس
حزب سیاسي کوردي هو الجبهة الوطنیة الکوردية الموحدة في العراق
وتحت اسم (خالص األکراد)،وبعد ذلک غیّر اسمه إلى حزب رزکاري أي
تحرير الکورد ،وضعت القیادة بید لجنة منتخبة متکونة من سبعة أشخاص
من ممثلي حزب شورش هم السادة:صالح الحیدري(،)72نافع يونس،
نوري شاويس ونوري محمد أمین وغیرهم ومن باقي الکتل السیاسیة
والعناصر التقدمیة األخرى وهم السادة :الدکتور جەعفەر محمد کريم،
رشید باجالن ،طه محي الدين ،علي مجید ،علي مهدي ،هؤال و کانوا من
المستقلین ،کما(ضم الحزب ممثلي الطبقة العاملة والبرجوازية الصغیرة
الکوردية طبقا للمعلومات التي ذکرها صالح الحیدري احد أعضا و الحزب
البارزين أما منهاج الحزب االجتماعي فقد أکد على نشر المعارف وأحیا و
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تاريخ األدب الکوردي )().وأصدروا بعد ذلک جريدة سرية باسم رزکاري
وکانت هذه الجريدة ناطقة باسم الحزب ،وکان هذا الحزب يناضل في
سبیل تحقیق أهداف الشعب الکوردي ونیل الحکم الذاتي له في
العراق(،)73وقد وجهوا ندا و إلى هیئة األمم المتحدة يطالبون فیه بحقوق
األکراد وتحقیق الحکم الذاتي له في العراق .وقد انتهت حیاة الحزب بعد
المؤتمر التأسیسي األول للحزب الديمقراطي الکوردي في /16أب/
1946وانخرطوا في صفوفها ..وقد انشأ فروعاً له في المدن بکوردستان
وهذا ملخص بیان حزب رزکاري کورد ( )74الصادر عن الهیئة التأسیسیة
وقد هدف إلى توحید وتحرير کوردستان الکبرى ،وتحرير العراق من أيدي
االستعمار وتعمیم استعمال اللغة الکوردية في کافة الدوائر والمدارس
ضمن المناطق الکوردية والحصول على االستقالل اإلداري في العراق
لکوردستان ،وتقوية العالقات مع األحزاب الکوردية في الداخل والخارج
ألجل الوصول إلى الهدف النهائي والسعي للقیام بحل المشاکل
السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادية وکذلک شرح القضیة الکوردية للعالم
ومکافحة خطط االستعمار والرجعیة وتأيید حق تقرير المصیر للشعوب
التي تناضل في سبیل حقوقها المشروعة .کذلک جا و في البیان أن
الحزب يؤکد تأيیده لنضال األکراد في ترکیا وفي إيران وکذلک يعمل على
تحرير العراق من أيدي االستعمار البريطاني ويناضل في سبیل حقوق
الشعب الکوردي بما فیه الحکم الذاتي لکوردستان العراق.وقد أصدر مجلة
رزکاري حیث کانت هذه المجلة سیاسیة أدبیة تاريخیة أسبوعیة تصدر
في بەغداد وباللغتین الکوردية والعربیة حیث کان صاحب امتیازها صالح
الحیدري ورئیس تحريرها ومسؤولها المحامي فؤاد جواد .الحزب
الديمقراطي الکوردستاني کان األستاذ حمزة عبد هللا قد بلور فکرة في
إيران حول تشکیل الحزب الديمقراطي الطلیعي في کوردستان العراق
باالتفاق مع السادة میرحاج ئەحمەد ،مصطفى خوشناو ،سید عزيز
الشمزيني وبعض الوطنیین ااڵخرين الذين کانوا يعیشون الجئین
سیاسیین وقد شکلوا هیئة مؤسسة برئاسة مال مصطفى
البارزاني()75حین کانوا الجئین سیاسیین في مهاباد وعقدوا سلسلة من
االجتماعات( )76حضرها کل من السادة میر حاج ئەحمەد ،علي حمدي
نوري ئەحمەد طه،مصطفى خوشناو ،محمد قدسي ،عزت عبد العزيز،
عزت عبد القادر ،خیرهللا عبد الکريم()77واغلبهم کانوا من ضباط الجیش
وأسفرت تلک االجتماعات عن تأسیس بارتي الديمقراطي الکوردي،
واصدر مال مصطفى بیاناً دعا فیه جمیع المواطنین األکراد إلى االنخراط
في صفوفه وقد أرسل مال مصطفى البارزاني مستشاره حمزة عبد هللا
إلى العراق لکي يتصل باألعضا و ورؤسا و األحزاب والجمعیات السیاسیة
الکوردية وخاصة حزب شورش ورزکاري(.)78وبعد سلسلة من االجتماعات
وافق األعضا و على عقد المؤتمر التأسیسي في بەغداد سراً
في/16أب1946/بعد أن حضرها أعضا و حزب شورش السادة صالح
الحیدري وعلي عبد هللا وغیرهم ،وأعضا و جمعیة بعث کوردستان التي
انحلت وأصبحت فرع الحزب الديمقراطي الکوردستاني /فرع السلیمانیة
والذي کان يترأسه عندما کانت جمعیة بعث کوردستان إبراهیم ئەحمەد
وکذلک حضر المؤتمر أعضا و حزب رزکاري وهم السادة الدکتور جەعفەر
محمد کريم والمحامي رشید باجالن وعلي حمدي بعد اندماجهم ،حیث
أصبح حمزة عبد هللا سکرتیراً للحزب لکنه عجز عن أدارته بسبب طبیعته
االنحرافیة()79واستمراره إدخال بعض المالکین أمثال الشیخ لطیف ابن
الشیخ محمود الحفید وکاکا محمد زياد اغا في القیادة مما أدى إلى
االنشقاق بین أعضا و حزب شورش ذات االتجاه الیساري المارکسي،
والذي حل نفسه بعد انضمام أعضائه إلى بارتي الديمقراطي
الکوردستاني().وقاد االنشقاق کل من صالح الحیدري وجمال الحیدري
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ونافع يونس وحمید عثمان وعلي بیشکوتن ،وانضموا إلى الحزب
الشیوعي العراقي مرة أخرى.أما السادة علي عبد هللا وکريم توفیق
وعبدالصمد محمد ونوري محمد أمین ومحمد أمین معروف ورشید عبد
القادر فقد انضموا إلى بارتي الديمقراطي الکوردستاني.لکن جماعة صالح
الحیدري انضمت مرة أخرى إلى الحزب الديمقراطي الکوردستاني
وبسبب افتضاح أمر هذا الحزب لدى السلطات التي اعتقلت اکثر األعضا و
القیاديین في الحزب اغتنم أعضا و الحزب الشیوعي (شورش) ()الذين
انضموا إلى بارتي الفرصة حیث دخل األکراد الشیوعیون ونجحوا بما
يملکونه من ثقافة في الوصول إلى المراکز القیادية فیه بعد ذلک استلم
مال مصطفى البارزاني قیادة الحزب(،)80بسبب مکانته االجتماعیة وقیادته
العسکرية باعتباره من قادة الثورة الوطنیة ولکن مع هذا کان الحزب
الديمقراطي الکوردستاني ذا عالقة وثیقة مع الحزب الوطني الديمقراطي
وحزب االتحاد الوطني ومع بقیة األحزاب السیاسیة.وقد أصدر الحزب
جريدة رزکاري باللغتین الکوردية والعربیة( )81أي أصبح جريدة حزب
رزکاري الموسومة بـ(رزکاري) لسان حال للحزب الديمقراطي
الکوردستاني بعد اندماجه فدعا إلى تحقیق األخوة الکوردية وإجرا و
اإلصالحات االجتماعیة والزراعیة والصناعیة وجعل اللغة الکوردية اللغة
الرسمیة في الدوائر الحکومیة في کوردستان واستمر نشاطه حتى ثورة
 14تموز ،1958وبعد نجاح ثورة  14تموز )82(1958ورجوع مال مصطفى
البارزاني مع جماعته إلى الوطن بعد صدور العفو عنهم ،وبعد مرور مدة
من الزمن قدم المال مصطفى البارزاني ورفاقه الذين يتکون من
السادة:إبراهیم ئەحمەد المحامي ،صالح عبد هللا يوسفي ،مال عبد هللا
إسماعیل ،حلمي علي شريف ،إسماعیل عارف ،شمس الدين المفتي،
طلباً إلى وزارة الداخلیة للموافقة على إجازة حزبهم وأرفقوه بمنهاج
الحزب الذي تضمن في المادة الثانیة منه أن (الحزب الديمقراطي حزب
ثوري يمثل مصالح العمال والفالحین والکسبة والحرفیین والمثقفین
والثوريین في کوردستان العراق).أما المادة الثالثة فتنص على أن الحزب
(ينتفع في نضاله السیاسي وفي تحلیالته االجتماعیة من النظرية
العلمیة المارکسیة اللینینیة).أما المادة الرابعة( )83فتنص(على أن الحزب
يناضل من اجل صیانة الجمهورية العراقیة وتوسیع وتعمیق اتجاهها
الديمقراطي على أساس الديمقراطیة الموجهة التي تضمن إطالق
الحريات الفردية والعامة) ويناضل الحزب من اجل صیانة السالم في العالم
والسیر على هدى قرارات مؤتمر باندونک ومیثاق األمم المتحدة ومواصلة
السیر على انتهاج سیاسة وطنیة معادية لالستعمار ،وتصفیة بقیة
االتفاقیات والمعاهدات المخلة بسیادة العراق واستقالله وتقوية عالقاته
مع دول العالم کافة وخاصة المعسکر االشتراکي وانتهاج سیاسة أخوية
مع دول الجامعة العربیة وإسناد حرکة التحرر الوطني التي تخوضها
الشعوب من اجل استقاللها وحق تقرير مصیرها ،کما يناضل من اجل
تعزيز االخوة والصداقة بین الشعبین العربي والکوردي وسائر األقلیات
القومیة ،وتعزيز الوحدة الوطنیة وتوسیع الحقوق القومیة للشعب الکوردي
على أساس الحکم الذاتي ضمن الوحدة الوطنیة وإقرار ذلک في الدستور
الدائم وفي المادة الثالثة والعشرين من المنهاج تأکید على أن الحزب
(يساند نضال الشعب الکوردي في مختلف أجزا و کوردستان للتحرر من
النیر االستعماري والرجعي)( .ودعا الحزب إلى إجرا و عدد من اإلصالحات
االجتماعیة للشعب الکوردي مثل جعل اللغة الکوردية رسمیة في بعض
الدوائر الحکومیة وقد ظل منهاج الحزب االجتماعیة دون مستوى طموح
الشعب الکوردي لکون کان خالیا من معالجة قضايا الفالحین واإلصالح
الزراعي وتوزيع األراضي على الفالحین)
سەرچاوە :ويکیپێدياي عەرەبي
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خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي
⚖حقوقي

بابەتی ژمارە1993 :

رفیق البشدري
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153122117043
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
رانیة
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1994 :

رفیق حلمي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111316560887852
رفیق حلمي ،شخصیة ثقافیة و سیاسیة کوردية معروفة ،فهو کاتب و
مثقف و کان رئیساً لحزب هیوا ،ولد عام  1898في مدينة کرکوک ،أنتقلت
عائلته إلى مدينة السلیمانیة حیث عاش و ترعرع هناک و أکمل الدراسة
فیها.يکنى بـ"المنور" لثقافته العالیة وافق تفکیره الواسع في شتى
القضايا السیاسیة و الثقافیة والفکرية ،کان في حینه مثقفاً بارعاً في
وقت قلما وجد مثقف متنور في أواخر عهد الدولة العثمانیة.بعد إکماله
مدرسة اإلعدادية العسکرية توجه إلى اسطنبول لدراسة الهندسة ،کان
له دور فاعل في عشرينیات القرن العشرين و إثناء فترة حکومة الشیخ
محمود في السلیمانیة ،إلى جانب لغة االم – اللغة الکوردية – کان له
إلمام واسع باللغة العربیة و على إطالع واسع في اللغات الفارسیة و
الترکیة و األنکلیزية و الفرنسیة ونظم عدة قصائد باللغة الترکیة ،عرف
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کمثقف و سیاسي وطني مقرباً من الشیخ محمود و إلى جانب مهنة
التدريس کان يعمل في المجالین السیاسي و الثقافي بنشاط وجد و
اطلق علیه اسم رفیق حلمي المتنور.و کان له إتجاه نقدي في تقییم
جمیع المظاهر السیاسیة و اإلجتماعیة و الثقافیة المختلفة لذلک لم يکن
عند حسن ظن الشیخ محمود کما کتب في مذکراته.کان لرفیق حلمي
دور عظیم في أحداث السادس من أيلول عام  ،1930تسنم مناصب
حکومیة عديدة و مهمة في فترات مختلفة و أنجز أعماله اإلدارية بنجاح
فائق النظیر حیث کان مفتشاً للمعارف في السلیمانیة و مديراً للمعارف
في لواء البصرة و مديراً للمعارف ايضا في لواء بعقوبة ،و بعد ثورة  14تموز
 1958عین ملحقاً ثقافیاً في السفارة العراقیة بترکیا.إضافة إلى نشاطاته
هذه ،کان بارعاً في التألیف و الکتابة ،و من مؤلفاته :االکراد منذ فجر
التاريخ ،المذکرات في ستة اجزاء ،دراسات في األدب الکوردي المعاصر،
الشعر و األدب الکوردي في مجلدين ،إضافة إلى ترجمة العديد من الکتب
المنهجیة للمدارس.توفي بتاريخ  1960/8/4في بغداد و نقل جثمانه إلى
السلیمانیة و شیع في مقبرة سیوان.
المصدر :موقع کردسات
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1995 :

روشن قنبر رضا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211630053619
محل وتأريخ الوالدة 1962 /بەغداد
تحصیل الدراسي /معهد تکنولوجیا
عمل الحالي /موظفة
نشاطات /ناشطة في المجال حقوق االنسان کراصد لالنتهاکات حقوق االنسان و عضو مؤسسة
الرافدين لحق المؤلف و عضو مؤسسة التقدم لالستطالع و لها عدة مشارکات في مجال االدب و
لديها الخبرة في ممارسة االعمال االدارية ضمن نطاق عملي في وزارة االعمار و عمل کمعاون
مدير مالیة في الهیئة العامة للطرق و الجسور.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج
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الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي
ناشط حقوق األنسان

بابەتی ژمارە1996 :

زاهیدە وەلید سەرحان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002220027423669
تاريخ التولد – 1978/7/1 :زاخو (السندي)
العنوان :محافظة دهوک – قضا و زاخو – حي الشهداء
الحالة الزوجیة :متزوجة ولها طفلتان
التحصیل الدراسي :االبتدائیة – المتوسطة – االعدادية في زاخو
جامعة دهوک کلیة القانون والسیاسة -سنة التخرج 2001-2000
تاريخ االنتما و للنقابة 2002/9/7 :باشرت بعمل المحامات في محکمة
زاخو و محاکم دهوک وأربیل.
تأريخ االنتما و لصفوف الحزب ،2003 :کنت أحد مستشاري القانون في
مرکز  36في زاخو ،وشارکت في شرح بنود دستور العراق في راديو
أشتي في زاخو وايضا شارکت في المراکز االنتخابیة علي مستوى
العراق واالقلیم بصفة مديرة المحطة في زاخو ،وکذلک شارکت في توعیة
المواطنین وحثهم على المشارکة في االنتخابات.
کانديدي لیسي هاوپەيماني کوردستاني لە پارێزگاي دهۆک بۆ
هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي کوردستاني نوێ
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
زاخو
ناشط سیاسي
⚖حقوقي

بابەتی ژمارە1997 :

زيد محمد خلف االحبابي
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002230934093704
الموالید-1955 :یثرب –قریة االحباب-صالح الدین.
الحالة االجتماعیة :متزوج واب لە  5اوالد
المهنة :مدرس فی اعدادیة صناعة بیجی
ولدیە ابن استشهد فی  2006وکان قبل استشهادە مالزم شرطة.
مرشح االئتالف الکوردستاني في محافظة صالح الدين .٢٠١٠ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

الجنس:

👨رجال

القومیة:

اجنبي(ة)

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1998 :

سالم عبدهللا ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022314581893007
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1999 :

سەربەست عومەر بامەڕني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201840173552
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موالید1945 /
تحصیل الدراسي /حاصل على شهادة البکالوريوس في اللغة الکورديه
من جامعة بەغداد وشهادة البکالوريوس في القانون من جامعة
المستنصريه قسم القانون والسیاسة
مهنة /صحفي ومحامي
نشاطات /شارک في ثورة أيلول و انتخب عضوا في قیادة اتحاد طلبة
کوردستان عام 1964و عضوا في قیادة شبیبة کوردستان عام  1971ثم
انظم إلى االتحاد الوطني عام  1976وعمل في صفوف التنظیمات السرية
حتى عام  1982في بەغداد واربیل ،غادر إلى سوريه ملتحقا بتنظیمات
االتحاد الوطني وعمل بشک خاص في إصدار صحیفة االتحاد و في 1984
انتخب عضوا في قیادة اتحاد ثوريي کوردستان ومن ثم عضوا في قیادة
االتحاد الوطني عمل کنائب رئیس تحرير جريدة المؤتمر اختیر وکیال لوزير
الثقافة عقب سقوط النظام عام  2003عمل بشکل رئیس في حقل
الصحافة وهو احد مؤسسي نقابة الصحفیین العراقیین وعضو نقابة
المحامین وعضو نقابة صحفي کوردستان واالتحاد الدولي للصحفیین،
يجید اللغتین العربیة والکورديه ويتحدث االلمانیه واالنکلیزيه.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي دهۆک بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2000 :

سەرهنگ کریم حسن قرني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211619503614
محل وتأریخ الوالدة 1956 /السلیمانیة
بکالوریوس علوم فی الفیزیاء من جامعة بغداد.
عمل لسنوات عدیدة فی مستشفی ابن النفیس فی بغداد کفیزیائی
فی قسطرة القلب.
أختصاص /اختصاص فی برمجة و الحاسبات االلکترونیة و بنامج SPS
لسیطرة و تشغیل المعامل و المؤسسات من معهد  B.F.Iااللمانی
المرتبط بجامعة هانوفر.
عمل الحالی /متعاقد مع شرکة نوسلی األلمانیة لألشراف علی مشاریع
فی مختلف أنحاء العالم مثل لیبیا و غینیا األستوائیة.
نشاطات /أدارة الموقع االلکترونی کوردزانست و اجرا و العدید من
المقابالت الصحفیة و االذاعیة و التلفزیونیة و یجید لغات االلمانیة و
االنکلیزیة.
کان مرشحا للبرلمان العراقی لسنة  2010علی قائمة حرکة التغیر
(گۆران).
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لە کتابات سیاسیة و علمیة و اجتماعیة باللغتین الکردیة والعربیة فی
المواقع األلکترونیة ،مثل سبەی ،کوردستان پۆست ،النور.
سەرچاوە :تۆمارێكی تایبەت بۆ كوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەنگ کەریم
قەرەنی) سەبارەت بە (سەرهەنگ کەریم حەسەن قەرەنی) لە-12-1 :
14:26:27 2014
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2001 :

شكیب عقراوي
http://www.kurdipedia.org/?q=20140528125007100600
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
آکري
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2002 :

شالش طلب شالش عبود الجبوري
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230933233703
موالید1957/3/1 :
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التحصیل الدراسي :خريج اعدادية اال انني دخلت کلیة الهندسة الحاسبات اال ان الضروف المادية
واالقتصادية اجبرتني على ترک الدراسة
حالیا انا شیخ عشیرة المال حمد في شرقاط.
کانديدي لیسي هاوپەيماني کوردستاني لە پارێزگاي سەاڵحەدين  -تکريت بۆ هەڵبژاردني
پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اجنبي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2003 :

شیرکو هژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551092608
...
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

شرق کردستان
کاژيک
کردي(ة)
ک .جنوبي
مهاباد
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2004 :

شیما موحسین حەيدەر حسێن ئەلحەسەني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211655013637
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محل وتأريخ الوالدة1976 /
تحصیل الدراسي /دبلوم فني
عمل الحالي /عضو االمانة للمنظمة العراقي للکرد الفیلیة.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2005 :

شڤان عەلي حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211635303623
محل وتأريخ الوالدة 1970/السلیمانیة
تحصیل الدراسي /بکالوريوس في الهندسة
عمل الحالي /مدير فرع العراق لمجموعة شرکات انترناشنال میديکل
کروب
نشاطات /يجید لغات کردية ،عربیة ،انکلیزية ،المانیة ،فارسیة و الترکیة.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2006 :

شکر نوري رمضان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014012023083292800
مرشح قائمة االتجاه الثالث لبرلمان کردستان ٢٠١٣ -
خصائص السجل
جنوب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ناشط سیاسي
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2007 :

صادق عبد المهدي صالح محمد الناشي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211640593625
من عشیرة الخزاعل/ال محمد
محل وتأريخ الوالدة 1935 /ذي قار
تحصیل الدراسي /اعدادية
عمل الحالي /معلم متقاعد
نشاطات /عمل في صفوف الحرکة التقدمیة منذ سنة  1954و ساهم في ثورة تموز  1958و سجن
السباب سیاسیة و االن عضو في جمعیة السجنا و السیاسیین الکردستانیة ،عمل في نشاطات
الديمقراطیة و الثقافیة کما شارک في المؤتمر التاسیسي االول لنقابة المعلمین في  1959و له
مساهمات عدة في صحافة العراقیة و کتب ل :اتحاد الشعب ،صوت الجنوب ،صوت االحرار ،المبدأ،
المستقبل و الشارع العراقي.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

گوران  -تغییر
اجنبي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2008 :

صالح محمد قادر حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021414555692994
مرشح حركة التغییر النتخابات برلمان كردستان ٢٠١٣ -
خصائص السجل
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األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2009 :

صالح بدرالدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110113313088093
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2010 :

طارق شەممە عیدان القرلوسي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211652373635
محل وتأريخ الوالدة 1970 /بەغداد
تحصیل الدراسي /بکلوريوس بحوث عملیلت
عمل الحالي /صاحب و مدير مفوض لشرکة التجارية
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

گوران  -تغییر
اجنبي(ة)
ناشط سیاسي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2011 :

طالب محمد مصطفي محمود البیاتي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230930373700
العنوان :صالح الدين -قضا و الطوز -ناحیة سلیمان بک
الموالید1965/7/1 :
التحصیل الدراسي :بکالوريوس قانون -بکالوريوس لغات
الوظیفةالحالیة :مدير ناحیة سلیمان بک
الوظیفة السابقة :عضو مجلس محافظة صالح الدين
انهیت الدراسة االعدادية عام  1985و التحقت بجامعة بەغداد کلیة
اللغات /قسم اللغة العبرية و بعد التخرج عام  1990التحقت بالجیش
"الخدمة الزامیة" عام و نصف قضیتها في المديرية العامة لتوجیه
المعنوي و بعد انها و الخدمة العسکرية و عدم تعیني في اي وظیفة في
الدولة لجأت لالعمال الحرة ثم قدمت الي الدراسة المسائیة في جامعة
بەغداد کلیة القانون و انهیت الدراسة عام ( )2005وبعد سقوط النظام
دخلت في العملیة السیاسیة في عام ( )2004و انتخبت رئیسا للمجلس
المحلي في الناحیةوفي عام  2005رشحت لالنتخابات مجلس محافظة
صالح الدين و کنت عضوا علي قائمة التحالف الکردستاني و کنت احد
اعضا و مجلس المحافظة و في نهاية عام 2006و بعد استشهاد مدير
ناحیة سلیمان بک االستاذ( :محمد قاسم) رشحت لمنصب مدير الناحیة
و فزت باجماع االعضاء.
و منذ السقوط ولحد الیوم تعرضت لمحاوالت عديدة من قبل االرهاب و
بسبب رفضي لالرهاب و مصارعته قدمت الکثیر من الضحايا المادية
والبشرية فقد استشهد لي ثالث اخوة واصابتني اصابات بالغة من قبل
االرهاب لکن ذلک لم يبعدني عن مقارعة االرهاب من اجل بناءعراق
ديموقراطي آمن يتم فیه تداول السلطة بشکل رسمي و تم ترشیحي
عن القومیة العربیة في قائمة التحالف الکردستاني.
کانديدي لیسي هاوپەيماني کوردستاني لە پارێزگاي سەاڵحەدين -
تکريت بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2012 :
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عادل مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101616274810123
أحد أشد الطبله في النضال الکوردايتي في منتصف الستینات في جامعة
بەغداد والى انقالب تموز  1968حیث ترک الدراسه لیلتحق بالثوره ومن
ثم يعود بعد بیان آذار  1970لیصبح رئیس اتحاد طلبة کردستان وعضو
محلیة بەغداد للحزب الديمقراطي الکردستاني .عرفته مناضال شديدا
وعتیدا متحديا عصابات االمن العامه وزمر البعث في الجامعه .اتمنى له
من االعماق ان ينعم بالصحه التامه والتي اعتبرها اهم من کل شیئ
بالنسبه له..
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2013 :

عاديلة خان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140730162151115417
السیدة عاديلة إمرأة كوردية معروفة ،بنت عبدالقادر بك صاحقبران ،ولدت
في سنة  ١٨٥٩في مدينة سنة من شرق كوردستان ونشأت بین
عشیرة أردالن ،وبعد سقوط سلطة البابانیین أستقرت هي وعائلتها في
سنة.
في عام  ١٨٩٥تزوج من عثمان بك ،بن محمد باشا جاف ،وأستقروا في
حلبجة وعاشوا فیها ،وبعد رحیل محمود باشا،أصبح عثمان بك من كبار
عشیرة الجاف وبالتالي أختیر من قبل الدولة العثمانیة لكي يتولى منصب
قائمقام حلبجة آنذاك.
وكانت السیدة عاديلة تشاور زوجها في كافة أموره وتساعده ،وكان هذا
سبب لكي تكسب شهرة واسعة خالل مدة قصیرة بحیث روى عنها
المؤرخون بسبب نشأتها بین األردالنیین ،أكتسبت محبة األيرانیین
لها،وعكس ذلك ُقبلت بكره شديد من قبل األتراك.
أشتهرت السیدة عاديلة برحمتها و حبها للخیر ،و أنشأت في مدينة
حلبجة سوق و ثالث منازل كبیرة ،و شهدت حلبجة في ذلك العصر تقدم و
إزدهار عمراني ،و كان لها دور فعال
في توحید عشیرة الجاف.
عاش المیجر سون فترة من الزمن في ديوان السیدة عديلة ،و كتب عنها
و عن شجاعتها في أحدى مذكراته ،كذلك أشاد محمد أمین زكي
بالسیدة عديلة و بحضورها المتمیز و ذكائها
الذي كان له دور بارز في تسییر أمور زوجها و المنطقة بأكملها و
إستطاعتها في الولوج في جمیع النواحي العمرانیة و الحضارية من أجل
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النهوض بمدينة حلبجة إلى مستوى أفضل.
في سنة  ،١٩٠٩ذهب المیجر سون إلى حلبجة تحت أسم تاجر إيراني،
و استطاع أن يتعرف علیها عن قرب من خالل صورة كانت بحوزته ،هذه
الصورة تركت أثراً بالغاً في نفسیة السیدة عديلة.
حسب ماقاله سون ،أن السیدة عديلة كانت إمراة متفهمة و صاحبة
شخصیة قوية جداً ،حاكمة عادلة في منطقة شاره زور ،لیس فقط في
مجال السیاسة و إنما كانت لها محكمتها
الخاصة و أنشأت سجناً و كانت تترأس المحاكمات بنفسها و تسجن
العناصر المسیئة من الرجال.
باإلضافة إلى كل هذا انشأت منزل وبناية فخمة و سوق بالغ الترتیب و
النظافة في حلبجة التي كانت أحد القرى التي تعاني من اإلهمال و
التقصیر من جمیع النواحي الخدمیة و
الصحیة نتیجة التقصیر من قبل الدولة العثمانیة ،و استطاعت عديلة أن
تجعل منها مركزاً سیاسیاً و تجارياً كبیراً ،األمر الذي أدى إلى إزدياد
مطامع الساسة العثمانیین و محاوالتهم إلى تأسیس مقراً لهم ،لكنها لم
تدعمهم يحصلون على مبتغاهم في تواجد مقرللعثمانیین في حلبجة.
و في هذا الشأن لم يستطع أحد أن يخرج عن كالم السیدة عديلة ،و
أجربت كل األطراف على إحترامها و الموافقة على كل آراءها.
ئیدموندز ،و هو عضو ناشط في الكولونیال البريطاني في كوردستان و
العراق أجمع آنذاك ،وبعد أكثر من عشر سنوات بعد المیجر سون ذهب
إلى السیدة عديلة و كتب عنها و وصفها مثل ما وصفها سون و أكثر.
السیدة عاديلة ،بعد الحرب العالمیة األولى و بعد وفاة زوجها ترأست أكبر
قبیلة كوردية التي كانت تعرف بقبیلة الجاف ،و كان زوج السیدة عديلة
عثمان باشا رجال ً عطوفاً و
ملیئ بالحنیة ،و كان قلیل البقاء في منطقة حلبجة ،كان دائم التنقل و
السفر بین مدن السلیمانیة و كركوك و الموصل ،تاركاً جمیع أعباء العمل و
الحیاة على عاتق زوجته
عديلة.
و كان ممثل قائد القوات البريطانیة قد زار السیدة عديلة لتقديم الشكر و
التقدير لها ،و كان األنكلیز يدعونها بالـ سیدة ،و من كثر محبتهم لها كانوا
يلقبونها
بالسیدة الهندية السیدة به هادوور ،و كانت عند األكراد بمثابة الملكة
التي لم تتوج.
وفاها األجل في يوم  ١٩تموز في عام  ،١٩٢٤عن عمر يناهز الخامسة و
الستین ،و دفنت في مقبرة أبا عبیدة الجراح المعرف عند األكراد بـ
عبابیلي.
المصدر :موقع كردسات
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
هلبجة
ناشط سیاسي
ناشط اجتماعي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2014 :

عبدالرحمن مال محمد تاطر خالد زيباري
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221253543676
الموالید1967/7/1 :
العشیرة:زيباري
محل الوالدة :عقرة-نینوى
الحالة االجتماعیة :متزوج
عدد االوالد)8( :
التحصیل الدراسي:خريج کلیة الشرطة عام ().1989
عملت في مديرية شرطة نینوى من عام1992لغاية عام 1995وعملت في مديريةشرطة کرکوک
لغاية 1996-1995و بعدها عدت وعملت في شرطة نینوى لغاية عام 1999بصفة ضابط تحقیق.
عملت بصفة مدير االقضیة والنواحي في مديرية جنسیة واحوال مدنیة اربیل من عام 1999ولغاية
.2003
دخلت کلیة القانون  /کلیة الرماح –جامعة الموصل عام 2002وتخرجت عام 2006
العنوان السابق :محافظة نینوى-حي الزهراء
العنوان الحالي :محافظة السلیمانیة –قضا و رانیة
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2015 :

عبدهللا اوجالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111422511987836
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

شمال کردستان
👨رجال
حزب العمال الكردستاني
کردي(ة)
ک .شمال
اورفا
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2016 :

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 ژمارە2017 :

عصام اکرم منصور خیري فیلي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211559243609
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محل وتأريخ الوالدة 1971 /بەغداد
تحصیل الدراسي /اعدادية
عمل الحالي /موظف بدرجة معاون مدير_وزارةت الصناعة والمعادن
نشاطات /معتقل سیاسي و عضو منظمة األغاثة و التنمیة الدولیة  IRDو
عضو المجلس العام للکرد الفیلیین و عضو مجلس االقلیات العراقي و
عضو لجنة األعالم بمؤسسة التقدم لألستطالع و کتب عديد من المقاالت
التي تتناول الشأن السیاسي العراقي و الکردي بصورة خاصة و له خبرة
 19سنة في االعمال االدراية و مجال مجتمع المدني.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2018 :

عصام عبدالکريم احمد تقي البولي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211646053629
تحصیل الدراسي /دبلوم ادارة و اقتصاد
عمل الحالي /کاتب في وزارة النفط
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
گوران  -تغییر
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2019 :

عصمت شريف وانلي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112016580487729
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

شمال کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
وان
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2020 :

عماد احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192590
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
کردي(ة)
ناشط سیاسي
نائب في المجلس

بابەتی ژمارە2021 :

عمر أوسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315234135119737
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رئیس المبادرة الوطنیة لألكراد السوريین
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2022 :

عمر عزو محمد علي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002220031473670
الموالید 1952 :کرفر/ناحیة زمار/محافظة نینوى.
التحصیل الدراسي :بکالوريوس خريج کلیة االداب قسم اللغة االنکلیزية
جامعة موصل.
اني شقیق الشهید الخالد (ابراهیم عزو) والذي التحق بصفوف الثورة
الجديدة في سوريا بعدما اکتشف بعض الخاليا تنظیماتهم في بەغداد.
وکنت انا اتابع من قبل اجهزة االمن واالستخبارات النظام البائد في کل
تحرکاتي .وقد سجنت عدة مرات بسبب مواقفي السیاسیة مرة انا
وحدي ومرة مع والدتي وقد تعرضت لشتى انواع التعذيب في سجون
مديرية امن العامة في بەغداد ،وقد کنت في سجن بەغداد في نفس
القاعة الذي سجن فیها الخالدون خال شهاب وانور زوراب و ماموستا
جەعفەر و کوکبة اخرى من المناضلین و بعد ستةاشهر اطلقوا سراحي
بکفالة ،بعدها تعینت في حويجة بصفة مدرس في ().1978/1/8
بعد االنتفاضة المجیدة في ( )1991استلمت بعض التعلیمات من قیادة
االتحاد الوطني الکوردستاني بمواصلة العمل الحزبي بشکل سري جدا
في منطقتي .بتاريخ ( 2001/3/7ولخطورة وضعي في الموصل غادرت
مکان اقامتي الى السلیمانیة و بعدها مارست عملي في مکتب عالقات
االتحاد الوطني في سلیمانیة.
في ( )2003/4/9رجعت الى مدينة الموصل لالسراع ببد و العمل
التنظیمي هناک و اشتغلت منصب کارکیر في مرکز تنظیمات موصل
بعدها فتحنا اول کومیتة في منطقتنا باسم شهید (ابراهیم عزو) وعملت
وعدد من اخواني في تشکیل لجنة لتهیئة االجوا و االنتخابیة في منطقة
الزمار النتخابات مجلس المحافظات و قمنا بعدد کبیر من الندوات
واالجتماعات لفوز عضو قائمتنا (قائمة التآخي) في مدينة الموصل وفاز
مرشحنا.
کانديدي لیسي هاوپەيماني کوردستاني لە پارێزگاي دهۆک بۆ
هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي کوردستاني نوێ
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2023 :

فؤاد رشید امین قادر دربندفقرة
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211513193593
محل وتأریخ الوالدة  :خانقین 1951
التحصیل الدراسی  :دبلوم عالی هندسة  /سنة بعد البکالوریوس
الوظائف الحکومیة التی مارسها :
اللغات التی یجیدها  :العربیة  ،االنکلیزیة ،الروسیة ،الترکیة
النشاطات االجتماعیة والسیاسیة  :فی نهایة الستینات من القرن
الماضی انضمت الى االتحاد العام للطلبة والشبیبة الدیمقراطی وبسبب
اعتقال والدە فی سجن بعقوبة المرکزی فارسلە الى محافظةالنجف
ونسبت مدرسا فی اکادیمیة الخلیج العربی للدراسات البحریة لحین قبل
انتها و الحرب عام  1987و مسؤول الشعبة الهندسیة – مرکز علوم البحار
جامعة البصر و عمل کالمدرس مساعد فی جامعةالبصرة و اشرفت علی
عدة المشاریع هندسیة فی مناطق عدة.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دیالە بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
مراقب سیاسي

بابەتی ژمارە2024 :

فاطمة محمد اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201847423555
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تاريخ ومکان الوالدة 1957 /زاخو
تحصیل الدراسي /خريج معهد الفني تکنلوجیا
نشاطات/عملت في قسم المباني و معلمة صناعي واالن يدرس القانون.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي دهۆک بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
زاخو
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2025 :

فريال يوسف بابا محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211613093611
محل وتأريخ الوالدة 1957 /بەغداد
تحصیل الدراسي /دبلوم في فنون التطبیقیة /تصمیم
المهنة /مديرة اعالم في وزارة العمل /ديوان الوزارة
نشاطات /عملت بجرائد الجمهورية و المکتبة الوطنیة و تصمیم عديد من البوسترات و خلفیات
التلفزيونیة.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
گوران  -تغییر
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2026 :

فريدون علي امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192611
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هو األستاذ المربي واألديب المناضل والمؤلف فريدون بن علي بن الحاج
أمین بن کاکه حمه .ولد في مدينة السلیمانیة سنة  1933من أسرة
معروفة بحبها للعلم والمعرفة واکمل دراسته األبتدائیة والمتوسطة في
مسقط رأسه بتفوق ثم التحق في بغداد بدار المعلمین االبتدائیة في
خريف سنة .1949
تعرض خالل دراسته في تلک المدرسة الى المالحقة واألعتقال بسبب
مواقفه الوطنیة التقدمیة ونشاطه الحزبي ،اال أنه تمکن من اتمام دراسته
العلمیة والتربوية ،حتى تخرج من ذلک المعهد سنة  ،1953فعین معلماً
في المدارس األبتدائیة بمحافظة السلیمانیة.
خدم مهنة التعلیم والتربیة في قرى ومدن کوردستان بکل جد واخالص
وکان في الوقت نفسه عنصراً وطنیاً يناضل من اجل وطنه وأمته مخلصاً
لحرکة شعبه الکوردي التحررية ،لذا کان هدفاً لمراقبة رجال السلطة
الملکیة له ولم يذق في العهد الجمهوري طعم الحرية طويالً ،حیث اعتقل
بسبب مواقفه القومیة بعد اندالع ثورة ايلول التحررية في 1961/9/11
بقیادة البارزاني مصطفى وبعد اطالق سراحه من المعتقل إلتحق بالثوار
وناضل بکل حماس وتفان في صفوفهم کمناضل مثقف فدائي من 1962
الى  ،1970فقد اسهم مع لفیف من األدباء الملتحقین بالثورة في تحرير
مجلة (صوت البیشمرکة) فرفدها بمقاالته السیاسیة القیمة واشتغل
بسبب خبرته في الشؤون القانونیة کحاکم في قوة (خه بات) الفدائیة.
وبعد عقد اتفاقیة  11آذار  1970بین قیادة ثورة ايلول وحکومة العراق
المرکزية ،عاد الى السلیمانیة ثم توجه الى بغداد لیسهم في نشاطات
اتحاد األدباء الکورد وتأسیس جمعیة الثقافة الکوردية ودخل في فترة
هدنة اتفاقیة آذار جامعة المستنصرية المسائیة ببغداد ودرس فیها بکل
جد الى أن نال شهادة بکالوريوس في التربیة وعلم النفس سنة 1975
وعین بین سنوات  1985و 1989کمحاضر لمادة األدب الکوردي والنقد في
کلیة التربیة بجامعة بغداد.
کان فريدون علي أمین استاذاً مربیاً ومناضال ً قومیاً واديباً في الشعر
والقصة القصیرة يکتبها الطفال کوردستان وکان عضواً بارزاً في اتحاد األدباء
الکورد ،يسهم في جمیع مؤتمراته ومهرجاناته وندواته األدبیة وألف خالل
سني حیاته األدبیة سلسلة من کتب تربوية الطفال کوردستان من شعر
وقصة وتمکن من نشر قسم منها ندرجها وفیما يأتي:
1کتاب (باله¬واني دواروز) :بطل المستقبل ،ألفه مع المعلم المربيعمر عبد الرحیم وطبعه سنة  1958ويقع في  32صفحة.
2بیاوه بجکوله که (الرجل الصغیر) عبارة عن قصص وأشعار تربوية مصورةلألطفال طبعها سنة  ،1972تقع في  48صفحة.
( 3-جه ند سه رنجیک له بیره میردي شاعیر)( :مالحظات نقدية عن
الشاعر بیره میرد)وهي عبارة عن دراسة نقدية عن حیاة الشاعر
السیاسیة واألدبیة طبعها سنة  1971وتقع في  56صفحة من القطع
الکبیر.
( 4-کارزوله) (الجدي) :قصص وأشعار مصورة طبعت سنة 16 ،1972
صفحة.
( 5-باکزي) (النظافة) :قصة لألطفال طبعت سنة  12 ،1974صفحة.
( 6-سیو)( :التفاحة) قصة مترجمة من العربیة ،طبعت  12 ،1974صفحة.
( 7-که نمة شامي)( :الذرة) قصة لألطفال طبعت سنة  8 ،1974صفحات.
( 8-جوجه له وبیجوه مراوي) (الکتکوت وفرخ البط) -قصة مترجمة من
العربیة -طبعت سنة  8 ،1974صفحات.
( 9-بیره میرديکي ريش دريز)( :شیخ عجوز ذو لحیة طويلة) عبارة عن
مجموعة قصص وقصائد مبسطة لألطفال مترجمة من العربیة -طبعت
سنة .1985
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وعدا هذه التألیفات التربوية ،کان ينشر دوماً مقاالت تربوية قیمة ودراسات
أدبیة وسیاسیة هادفة وأشعاراً وقصصاً ألطفال کوردستان منذ سنة 1954
في جرائد ومجالت کوردية وله اسلوب جذاب خاص في تحرير کتاباته
يتصف بالسالسة والعمق واألبتعاد عن کل تکلف والیکم نموذجاً من
اشعاره على لسان األطفال مترجماً الى اللغة العربیة:
انا حفید کاوه کوردستان
شوکة في عیون اعداء بالدي
انني اطهر من الحمامة الوديعة
لکني اکثر جرأة من األبطال
اتفاخر کثیراً بفرسان مريوان األثني عشر
فهم مصدر مجدي في حیاتي!
لقد اصبحت جبال (شاهو) و(بمو)
طعنات في عیون اعداء وطننا
انني افتخر دوماً بنوروزي
ألنه عید تحرر أمتي
من ربقة العبودية
توفى األستاذ المناضل فريدون علي أمین في  1991/11/25بعد ان
شارک في انتفاضة شعب کوردستان ضد المستبدين والهجرة الملیونیة
البناء امته الى خارج األقلیم وبعد عودته الى الوطن شارک في مؤتمر
اتحاد األدباء الکورد الذي عقد بین  17-15تشرين األول سنة  1991في
مصیف شقالوه والذي سمي بـ(مؤتمر األنتفاضة) ،حیث اعاد األتحاد
استقاللیته بعد أن حل سنة  1982وألحق باتحاد األدباء والکتاب العراقیین.
وهکذا رحل عنا مرب فاضل وأديب مناضل کافح ضد العدو من اجل مجد
أمته ووطنه.
المصادر
1.الدکتور عبد هللا آکرين -مقاله المنشور في جريدة (برايه تي ئه دب
وهونه ر) العدد  205في .2000/12/1
2.مصطفى نريمان -معجم المؤلفین الکورد -بغداد .1986
3.من ذاکرة کاتب المقال حیث کان يعرفه عن کثب بسبب صداقته
الحمیمة معه.
کريم شارزا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کاژيک
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2027 :

فريق صالح محمد احمد سلیڤاني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211222553586
تحصیل الدراسي /ماجستیر
اختصاص /علوم سیاسیە في جامعە اوسلو بنرويج و نڤام السوق
االوروبي المشترکە
نشاگات /مدير مخیم الجئین في نرويج لمدە  8سنوات و ختي االن و
عچو محکمە االستئناف في دائرە الهجرە في مملکە النرويج  4سنوات و
هیئە مراقبي السالم التابعە لالمم المتحدە في لبنان و صحراو الغربیە،
يجید لغات الکرديەو العربیە و االنکلیزيە و النرويجیە و الفارسیە.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2028 :

فلک الدين کاکائي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113372992601
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
ح .د .ک.
کردي(ة)
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2029 :

فوزي االتروشي
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http://www.kurdipedia.org/?q=20141227005146118520
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
ح .د .ک.
کردي(ة)
ک .شمال
دهوک
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2030 :

فیودور لیتکین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010534587977
...
خصائص السجل
األقلیم:

🇺🇷اإلتحاد
السوفیتیة

الجنس:

👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2031 :

گالويژ علي امین پیرداود
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221243423671
الموالید1974 /11/20 :
الحالة االجتماعیة :متزوجة وام الربعة اوالد
التحصیل الدراسي :بکالوريوس قانون /کلیة القانون والسیاسة جامعة صالح الدين /الدراسات
المسائیة .2008-2007
اللغات التي اجیدها :الکردية والعربیة والمام واسع باللغة االنکلیزية
االتجاه السیاسي :عضو في االتحاد الوطني الکردستاني.
النشاطات:
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عضوة في اتحاد حقوقي کردستان
عضوة في اتحاد معلمي کردستان
عنوان :محافظة نینوى  /قضا و المخمور /محلة قةال
کانديدي لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە
2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2032 :

المع علي اسعەر حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211630413620
محل وتأريخ الوالدة 1956 /بەغداد
تحصیل الدراسي /بکالوريوس في القانون
عمل الحالي /محاماة و طالب ماجستیر
نشاطات /کان رئیسا في مجلس الخدمة العامة منذ سنة  1980-1975و
اعد بحثین في القانون المدني.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2033 :

لیلي شوکت جوامیر حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211515073594
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محل وتأريخ الوالدة  /خانقین 1964
التحصیل الدراسي /دبلوم اعداد معلمات
اللغات التي يجیدها /العربیة الترکیة باالضافة الى لغة االم الکوردية
النشاطات االجتماعیة والسیاسیة  /قام النظام البعثي البائد بمصــــــادرة
اموال عائلتها انتقاما من مواقفهم الوطنیة و قام ايضا بترحیل عائلتها الى
الرمادي ،شارکت في عدة اجتماعات الموسعة ضمن اطار التنظیم
النسوي في السلیمانیة وکالر وديالى و شارکت في النضال ضمن
تنظیمات منذ عام .1991
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي ديالە بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2034 :

ماجد علوان رضا میرزا ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211555313608
محل وتأريخ الوالدة 1956 /بەغداد
تحصیل الدراسي /بکلوريوس في المحاسبة وادارة االعمال
عمل الحالي /مدير أقدم في وزارة ااڵتصاالت
نشاطات /عضو فخري في عدد من مؤسسات المجتمع المدني و لديه
کثیر من مقاالت تخص الشعب الکردي عموما الفیلیین خصوصا في عدة
من مجالت والجريدات و المواقع االنترنت .و له خبرة في مجال تأهیل
معامل السمنت و ابراج االتصاالت مع شرکة اوراسکوم المصرية.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2035 :

محمد جواد محمد مراد ناوخاس جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211520283596
محل وتاريخ الوالدة  /خانقین 1957
التحصیل الدراسي /بکلوريوس التربیة الرياضیة و حاصل على شهادة التحکیم الدولي لکرة القدم
من الدنمارک – الدرجة الثاني
النشاطات  /التحقت بتنظیم االتحاد الوطني الکوردستانى عام  1982و بعد االنتفاضة التحقت
بالثورة الکوردية وکان مسؤال على مرکز تدريب بیشمرکة خانقین في قلعة میدان ثم تم نقله لکلیة
الضباط في قالجواالن بمنصب ضابط العاب عام  1994سافرت الى الدنمارک وعملت في سلک
السیاسة و عام  2005عادت الى کوردستان و عملت في هیئة االرکان
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي ديالە بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ک .لري
خانقین
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2036 :

محمد غربي فاضل يوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211657013638
محل وتأريخ الوالدة 1971 /بەغداد
تحصیل الدراسي /بکالوريوس ادارة االعمال
عمل الحالي /محاسب
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:
نوع الشخص:

👨رجال
ناشط سیاسي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2037 :

مصطفى جمعة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082923393289011
سکرتیر حزب آزادي الکردي في
سوريا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2038 :

مال نجم الدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192584
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
✍کاتب
ناشط اجتماعي

بابەتی ژمارە2039 :

ملكة مزان
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http://www.kurdipedia.org/?q=20141225100304118490
...
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👩نساء

القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

اجنبي(ة)
(صديق) الکورد
ناشط سیاسي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2040 :

مولود رسول محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20141205230122118199
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
الحزب الشیوعي العراقي
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
ناشط سیاسي
سجین سیاسي

بابەتی ژمارە2041 :

نادية حمید مجید اسماعیل زنگنة
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221258123680
الموالید1967 :
التحصیل الدراسي :بکالوريوس علم االجتماع /ماجستیر علم اجتماع (جامعة موصل)
بکالوريوس تاريخ (الکلیة التربیة المفتوحة).
المناصب الذي اشتغلت فیها:
1-معاونة ثانوية الفضیلة للبنات
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2مديرة ثانوية الفضیلة للبنات 20033مديرة ثانوية عويزةکانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2042 :

نازك العابد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227005458119467
جان دارك الشرق ...كورد سوريا
امینة الزهراء العابد هي الكوردية التي أسست جمعیة الهالل األحمر
السوري ورئیستها في االربعینیات من القرن العشرين .الماضي..
هي حفیدة محمد سعید باشا شمدين زعیم كورد الشام في اواخر القرن
التاسع عشر...
برزت امینة في مسألة الخالف بین اسرتها واسرة العابد الكوردية
الدمشقیة حول وراثة الجد الباشا في امارة الحج السلطاني فكانت معقد
صلح العائلتین االرستقراطیتین عندما تزوجت من محمد علي بن عزت
باشا العابد بن هولو الكوردي مقابل ان يستلم شقیقها عبدالرحمن باشا
الیوسف المنصب السامي والذي اصبح فیما بعد رئیس مجلس الشورى
اي البرلمان خالل عهد الملك فیصل اعوام  1918الى ...1920
واصبح زوجها محمد علي العابد فیما بعد اول رئیس لسوريا عام 1928
الى ......1932
وسنتعرف على شقیقتها نازك العابد نجمة میسلون
ولدت نازك العابد في دمشق عام  1887حیث والدها هو مصطفى باشا
العابد من اعیان دمشق وكان متصرف الكرك ثم والیا على الموصل في
اواخر العهد العثماني  ،و والدتها فريدة الجالد  ،ورغم حیاتها الرغیدة
المريحة اال انها فضلت االنحیاز الى قضايا الشعب والوطن...
نفیت عائلتها الى مدينة ازمیر التركیة حیث تعلمت فن التصوير والعزف
على البیانو واهتمت بالتمريض واالسعاف و تعلمت اللغة االنجلیزية
والفرنسیة واأللمانیة اضافة للعربیة وبعد عودتها من المنفى كتبت في
مجالت العروس و الحارس ودعت فیها الى تحرير المرأة وتحرير الوطن
حیث ظالم الحكم العثماني  ،فقامت بتاسیس جمعیة نور الفیحاء
لمساعدة ضحايا الثورة العربیة الكبرى بقیادة الشريف حسین ضد
العثمانیین ...1916
اصدرت نازك مجلة نسائیة تحمل اسم الجمعیة وخصصتها للدعوة الى
النهوض بالمرأة وتثقیفها  ,1920واسست أيضاً النادي النسائي الشامي
الذي ضم نخبة سیدات دمشق ولقبت نازك بالوردة الدمشقیة ويعود الى
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اسمها الكوردي نازك اي الرقیقة بالكوردي...
بعد رحیل العثمانیون انعقد بدمشق المؤتمر السوري االول واعلنت
المملكة السورية ونصب الملك فیصل ملكا علیها  ،وهنا كان اعالن فرنسا
االنتداب على سوريا فارسلت الجنود من لبنان لتمر من سرغايا والزبداني
وقبل وصولها للديماس وفي میسلون جرت معركة بین الفرنسیین
والسوريین بقیادة الكوردي وزير الدفاع و مؤسس الجیش السوري يوسف
العظمة  ،وكانت نازك والتي كانت قد منحها الملك فیصل رتبة النقیب
بالجیش السوري وتلبس الزي العسكري لتكون اول امرأة في سوريا
تحارب ضد فرنسا ،وكانت ضمن الفرقة التي حاربت في میسلون وقد
قامت باسعاف يوسف العظمة عندما اصیب وحاولت انقاذه قبل وفاته....
قام الفرنسیون بنفیها الى اسطنبول عامین وبعدما رجعت لدمشق لم
تستطع الوقوف مكتوفة الیدين فنفاها الفرنسیون مرة اخرى لالردن ولم
يسمح لها العودة اال عند تعهدها باعتزال السیاسة وعندما عادت اقامت
بالغوطة لتختلط بالفالحین وتحرضهم على الثورة  ،وفي عام  1925قامت
الثورة السورية فكانت نازك احد ثوارها ومتنكرة بزي الرجال وتساعد الثوار
كونها كانت خبیرة بجغرافیة المنطقة.....
1929تزوجت نازك من الوجیه اللبناني محمد جمیل بیهم  ،حیث كان من
اعضاء المؤتمر السوري االول وعاشت معه في بیروت  ،وهناك أسست
جمعیة المرأة العاملة و میتما لتربیة بنات شهداء لبنان  ،وبعد نكبة
الفلسطینیین  1948اسست نازك جمعیة لمساعدة الالجئین
الفلسطینیین.....
1957حیث بلغت نازك العابد السبعین من العمر قامت بتأسیس لجنة
لالمهات لرفع مستوى االم اللبنانیة وفي  1959انتخبت رئیسة لها وفي
العم نفسه توفیت عن عمر  72عاما فكانت بحق قائدة الحركة النسوية و
رائدة تحرر المرأة في سوريا...
ولكن اهملها الكتاب الیساريون لمنبتها الغني االرستقراطي و اهملها
الكتاب الیمینیون لتمردها على الواقع ونزعها الحجاب فلقبت بالسیف
الدمشقي المنسي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
ناشط حقوق األنسان

بابەتی ژمارە2043 :

نجم الدين عبدهللا عباس حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211511133592
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تاريخ و مکان الوالدة 1963/خانقین/قوره تو
التحصیل الدراسي :بکالوريس علوم سیاسة/جامعة السلیمانیة
نشاطات /بعد تخرجه في المعهد عام  1983التحقت بلثوار في جبال
کردستان و بقیت مع الثوار حتى انتفاضة عام  1991و بعد تحرير جز و من
اقلیم کردستان شغلت منااصب عدة منها مسؤل اسايش (االمن) خانقین
عام  1994-1993و قائمقام خانقین عام  2001-1999ثم قائمقام
دربنديخان عام  2004-2001و قائمقام جمجمال عام 2005-2004
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي ديالە بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2044 :

نشوان کرخي عبدالکريم افندي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211623513616
محل وتأريخ الوالدة 1973 /اربیل
تحصیل الدراسي /بکلوريوس في فیزيا و و طالب ماجستیر حالیا
عمل الحالي /مدرس في جامعة اربیل طبیة
نشاطات /نائب االمین العام لمؤسسة اعالمیون وصحفیون بال قیود و
عضو المرکز العربي لحقوق االنسان و القانون الدولي بالنرويج و له خبرة
ادارية و التجارية ويجید لغات العربیة ،انکلیزية ،ترکیة و الکردية.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2045 :
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نیسان سفر محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211157013576
موالید 1978 /نینوي مخمور
شهادە /بکلوريوس
اختصاص /قانون
مهنە /مديرە مصرف الرەشید فرع مخمور
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
👩نساء

الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2046 :

هژار کامال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012100045292808
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
👨رجال

الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
⚖حقوقي
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2047 :

هڤال عبدهللا سلیمان ياسین برواري
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221255593678
الموالید -1969 :موصل
الحالة الزوجیة :متزوج
الشهادة :خريج اعدادية
منذ البداية کنت مؤمنا بالعراق الجديد الديموقراطي و قد اشتغلت في منصب عضو مجلس
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قضاءالموصل ومن خالل عملي في مجلس القضا و و عملت في لجان الخدمیة ولمدة عامین
ترأست لجنة الخدمات في مجلس القضاءالموصل وقد عملت بکل جد واخالص في سبیل خدمة
المدينة کما ترأست المکتب في لجان منها لجنة الرياضة والشباب ولجنة الحقوق االنسان .حیث
کلنا امل نعمل في خدمة العراق الجديد عراق الحرية والديمقراطیة.
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
کردي(ة)
ک .شمال
موصل
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2048 :

ولید جنبالط
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123111562187000
سیاسي لبناني من اصول کردية.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2049 :

ولید سالم حسن علي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221252313675
الموالید -1958-12-29 :موصل
الحالة االجتماعیة :متزوج واب الربعة اوالد وبنتین.
عنوان العمل :شرکة شورش للمقاوالت العامة واالستشارات الهندسیة المحدودة.
التحصیل الدراسي :بکالوريوس علوم في هندسة المدنیة کلیة الهندسة –جامعة الموصل .1985
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بکالوريوس في القانون –کلیة القانون جامعةالموصل2001
النشاطات:
عضو نقابة المهندسین العراقیین .1985
عضو نقابة المهندسین العرب-عمان –االردن 1999
عضو نقابة مهندسي کردستان2001
عضو نقابة المحامیین العراقیین2001
عضو نقابة محامیي کردستان 2002
عضو في هیئة الخبرا و في رئاسة محکمة استئناف نینوى 1992
عضو في هیئة الخبرا و في رئاسة محکمة استئناف دهوک2009 -
اللغات:
اجید اللغة الکوردية بلهجتیها.
اجید اللغةالعربیة
اجیداللغة االنکلیزية
اجید اللغة الصربیة
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
موصل
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2050 :

يونس علي اولفت جاف ارکوازي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211632403621
يونس علي ألفت الجاف ارکوزي
محل وتأريخ الوالدة 1969 /خانقین
تحصیل الدراسي /خريج معهد تکنولوجیا و طالب في کلیة االداب قسم
انثربولوجي بجامعة المستنصرية
نشاطات /له مشارکات عديدة مع المنظمات غیر الحکومیة و شارک في
مؤتمر المقابر الجماعیة و يجید لغات العربیة و الکردية و الترکمانیة و
الفارسیة.
لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق لە
2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2051 :

کامران احمد علي اسماعیل ارکوازي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211537303604
محل و تأريخ الوالدة  /خانقین 1974
التحصیل الدراسي :دبلوم فني – نفط
النشاطات األجتماعیة و السیاسیة :عمل في المنظمات األنسانیة ويجید
اللغات العربیة – الکردية – الفارسیة و الترکمانیة.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي ديالە بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2052 :

کامل جعفر عبدالرحمن سلیمان سورةمیري
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211614003612
محل وتأريخ الوالدة 1969/بەغداد
تحصیل الدراسي /بکلوريوس في قسم األحصا و والحاسبات کلیة علوم
عمل الحالي /موظف في مجلس النواب العراقي في لجنة المالیة
نشاطات /اعتقل اذبان النظام البائد مع افراد عائلته عام  1981و لم خبرة
في عمل على حاسوب و مجال تصنیع و انتاج المعادن و کذلک عمل في
مجال الموازنة العامة االتحادية للعراق و قانون التقاعد العام و يجید لغات
العربیة و الکردية واالنکلیزية.
کانديدي لیسي گۆڕان لە پارێزگاي بەغداد بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي سبەي
خصائص السجل
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األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
گوران  -تغییر
کردي(ة)
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2053 :

کمال توفیق عنتر بايزيد شیخکي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221259073681
الموالید 1969 :موصل
الحالة االجتماعیة :متزوج وله ( )6اوالد
التحصیل الدراسي :بکالوريوس التربیة الرياضیة)1989-1988( .
بکالوريوس القانون ()1999-1998
لم انتمي الى الحزب البعث ولم اکن بعثیا يوما لذلک فصلوني في مرحلة الرابعة في کلیة التربیة
الرياضیة لعدم انتمائي لحزب البعث ولعدم مشارکتي في مخیمات تدريبیة التي کانت تقام في
فصل الصیف في عهد النظام البائد رغم انني استلمت الطلب من عدة قوائملالکون ضمن
مرشحیها اال انني فضلت ان اکون في صفوف القائمة التحالف الکردستاني ايمانا مني بمبادى و
القائمة الراسخة و لخدمة قومیتي الکوردية التي انتمي الیها.
کانديدي يەکێتي بۆ لیسي هاوپەيماني کوردستان لە پارێزگاي موسڵ بۆ هەڵبژاردني پەڕڵەماني
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕي پوک میديا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
کردي(ة)
ک .شمال
موصل
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2054 :

یسرى رجب کمر علی مراد السویرة مة یری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211521443597
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الموالید  /دیالى  /خانقین 1977
التحصیل الدراسی  /بکالوریوس قانون من الجامعة السلیمانیة 2002
سنة التخرج .وحالیا طالبة فی الدراسات العلیا فی الجامعة المستنصریة
الوظیفة الحالیة  /موظفة قانونیة فی کلیة التربیة – کالر – الجامعة
السلیمانیة
نشاطات  /عملت مدرسة فی المعهد الفنی التقنی فی کالر  /سلیمانیة
سنة  2003و مارست مهنة األعالم کمذیعة ومعدة برامج االجتماعیة فی
رادیو (تە وار) صوت اتحاد نسا و کردستان فی کرمیان شارکت فی ندوات
ومؤتمرات عدیدة فی مجال حقوق المرأة واألعالم ولدیها شهادات تقدیریة
من قبل منظمات أجنبیة ومنها شهادة تقدیریة من منظمةIWPR.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای دیالە بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
گوران  -تغییر
کردي(ة)
خانقین
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2055 :

سید جالل حسینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140715150713111534
...
خواص ایتم
شرق کردستان
اقلیم:
سقز
شهرها:
ک .جنوبی
لهجە:
کرد
ملت:
فعال حقوق بشر
نوع شخص:
زندان سیاسی
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2056 :
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شیرکو بیکس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123000070587017
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨مردان
سلیمانیە
ک .جنوبی
کرد
شاعر
فعال سیاسی

بابەتی ژمارە2057 :

صدیق مینایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317154619119773
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
ک .جنوبی
کرد
✍نویسندە
فعال سیاسی

بابەتی ژمارە2058 :

عبدالقادر عزیز پور اقدم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031316195370890
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دانش اموخته علم حقوق ،دبیر بازنشسته دبیرستانهای سردشت،
شاعر و فعال مدنی.
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
سردشە
ک .جنوبی
کرد
فعالیت مدنی
شاعر

بابەتی ژمارە2059 :

محمود صالحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140715150713111533
...
خواص ایتم
شرق کردستان
اقلیم:
سقز
شهرها:
ک .جنوبی
لهجە:
کرد
ملت:
فعال حقوق بشر
نوع شخص:
زندان سیاسی
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2060 :

مریم قاضی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140715150758111676
فعال مدنی و ادبی مهاباد
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:

شرق کردستان
👩زنان
مهاباد
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لهجە:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .جنوبی
کرد
زندان سیاسی
فعالیت مدنی

بابەتی ژمارە2061 :

مصطفی مولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112921371811101
یەکێک لە جێگرەکانی سکرتێری گشتی حزبی دیموکرات
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
حزب:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
حزب دمکرات کردستان ایران
کرد
فعال سیاسی

بابەتی ژمارە2062 :

کویستان عمرزاده
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021413495092993
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👩زنان
کرد
شاعر
✍نویسندە
فعالیت مدنی
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2063 :بابەتی ژمارە

DERWÊŞ ŞİNO - Vedat ACAR
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020315182275563
Kod Adı: DERWÊŞ ŞİNO
Adı Soyadı: Vedat ACAR
Doğum Tarihi ve Yeri: 1984 / VAN
Anne Adı: Şehriban
Baba Adı: Ali Eşref
yer ve Tarihi: 31 Ekim 2010 İstanbul Taksim Meydanı
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Siyasi aktivist
Kürt
Kuzey Kürdistan
PKK
Van

meslek:
Millet:
Özerk:
Parti:
Şehirler:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2064 :بابەتی ژمارە

Necmettin Büyükkaya
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004092636116549
...
Başlık özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan
Siyasi aktivist

Lehçe:
meslek:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2065 :بابەتی ژمارە

Abdullah Öcalan
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072914171889393
Abdullah Öcalan werd geboren in Ömerli, een dorpje in het
district Halfeti van de provincie Şanlıurfa in het zuidoosten van
Turkije in 1948. Na de middelbare school verliet hij zijn dorp om
politicologie te studeren in Ankara. Na afronding van zijn studie
werd hij ambtenaar in de stad Diyarbakir en werd hij lid van de
Democratische culturele Associatie van het Oosten, een
organisatie die opkwam voor de rechten van de Koerden. In 1978
werd de PKK opgericht, waarvan Öcalan de voorzitter werd.
In 1984 startte de PKK een gewapend conflict waarbij zowel
Turkse regeringstroepen [1][2][3][4] als burgers werden
getroffen[5][6][7] om een onafhankelijke Koerdische staat af te
dwingen. De PKK werd hierop gelinkt aan wapen- en
drugshandel, wat ertoe leidde dat de Verenigde Staten, de
Europese Unie, de NAVO, Syrië, Australië, Turkije en andere
landen de PKK op hun lijst van terroristische organisaties
plaatsten. [8][9][10]
Later vluchtte Öcalan naar Syrië. Hier werd hij in 1998 het land
uitgezet na dreigementen van Turkije waarna hij naar Rusland en
diverse andere landen reisde. Uiteindelijk verbleef hij enige tijd in
Kenia, waar hij op 15 februari 1999 werd gearresteerd.
Öcalan werd ondergebracht op het eiland İmralı in de Zee van
Marmara, waar hij in afzondering werd opgesloten. Tijdens dit
verblijf werd hem enige tijd het contact met zijn advocaat
ontzegd. Öcalan werd in eerste instantie ter dood veroordeeld,
maar later werd deze straf omgezet in levenslang.
Op 12 mei 2005 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens dat het proces tegen Öcalan niet eerlijk is verlopen en
het proces volgens het hof opnieuw zou moeten worden gevoerd.
Turkije is lid van de Raad van Europa en wordt geacht zich aan
dit oordeel te houden, hoewel het daar strikt genomen niet
verplicht toe is.
Eigenschappen van de item
Koerdish - Badini
Dialect:
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👨 Man

Geslacht:

Politieke activist

Mensen type:

✍ Schrijver

Mensen type:

Koerd
Noord Koerdistan
Urfa

Natie:
Provincie:
Steden:

:کویک ریسپۆنس کۆد

2066 :بابەتی ژمارە

Abdullah Öcalan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101400121488333
...
Artículos propiedad
Urfa
Ciudades:
Kurdo - Badini
Dialecto:
👨 Macho

Género:

Kurdo
Partido de los Trabajadores del Kurdistán
PKK
Activista político
Prisionero político
Norte del Kurdistán

Nación:
Partido:
Personas Tipo:
Personas Tipo:
Provenza:
کویک ریسپۆنس
:کۆد

2067 :بابەتی ژمارە

Masud Barzani
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101400020992405
Nació en la república de Mahabad, hijo de Mustafa Barzani. Su
familia tuvo que emigrar a Moscú debido a que tropas iraníes
retomaron Mahabad y pusieron fin a la república kurda existente.
En 1958, Masud y su familia retornó a Irak por invitación del
gobierno. En 1970, junto con su hermano Idris Barzani y su
padre, comenzó a trabajar en proyectos políticos y militares cuyo
objetivo era formar un estado kurdo independiente.
Actualmente es líder de un territorio habitado por kurdos cuya
capital es Irbil, el cual no es reconocido de forma internacional
como estado independiente.
Artículos propiedad
Kurdo - Badini
Dialecto:
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👨 Macho

Género:

Kurdo

Nación:

Activista político
Kurdistán del Sur

Personas Tipo:
Provenza:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2068 :بابەتی ژمارە

内奇尔万·伊德里斯·巴尔扎尼
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030214411584833
...
项目物业
政治活动家

人键:

K. D. P.

党:

库尔德人

国:

👨男

性别:

库尔德 - 巴迪尼

方言:

南库尔德斯坦

普罗旺斯:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2069 :بابەتی ژمارە

塔拉巴尼
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102010230888267
...
项目物业
政治活动家

人键:

库尔德斯坦爱国联盟

党:

库尔德人

国:

👨男

性别:

南库尔德斯坦

普罗旺斯:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2070 :بابەتی ژمارە

1245

马苏德·巴尔扎尼
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102010262892419
...
项目物业
政治活动家

人键:

K. D. P.

党:

库尔德人

国:

👨男

性别:

南库尔德斯坦

普罗旺斯:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2071 :بابەتی ژمارە

Աբդուլլահ Օջալանը
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030214523584835
...

Քուրդ

Քրդական աշխատավորական
կուսակցության (PKK)

Urfa

Նյութերի գույք
Ազգ:
Երկիր - Նահանգ:
Լեզու - Բարբառ:
Կուսակցություն:
Մարդիկ
մուտքագրել:
Մարդիկ
մուտքագրել:
Քաղաքներ:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2072 :بابەتی ژمارە

Մուրաթ Քարայըլանը
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302152759119490
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...

Քուրդ

Քրդական աշխատավորական
կուսակցության (PKK)

Նյութերի գույք
Ազգ:
Երկիր - Նահանգ:
Լեզու - Բարբառ:
Կուսակցություն:
Մարդիկ
մուտքագրել:
Մարդիկ
մուտքագրել:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2073 :بابەتی ژمارە

Նեչիրվան Բարզանին
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302152541119489
...
Նյութերի գույք
Քուրդ
Ազգ:
Երկիր - Նահանգ:
Լեզու - Բարբառ:
K. D. P.
Կուսակցություն:
Մարդիկ մուտքագրել:
👨 Արական

Սեռը:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2074 :بابەتی ژمارە

Ջեմիլ Բայըքը
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302153914119492
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...

Քուրդ

Քրդական աշխատավորական
կուսակցության (PKK)

Նյութերի գույք
Ազգ:
Երկիր - Նահանգ:
Լեզու - Բարբառ:
Կուսակցություն:
Մարդիկ
մուտքագրել:
Մարդիկ
մուտքագրել:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2075 :بابەتی ژمارە

Սելահաթթին Դեմիրթաշը
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302153317119491
...
Նյութերի գույք
Քուրդ
Ազգ:
Երկիր - Նահանգ:
Լեզու - Բարբառ:
Մարդիկ մուտքագրել:
Մարդիկ մուտքագրել:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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