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نووسەرنامە – وەشانی 2
تایبەتە بە ژیاننامەی ئەو نووسەرانەی کە
ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

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

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە ژیاننامەی ئەو نووسەرانەی 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
09-09-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
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190
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2

1347

4294

07-09-2015

پەندنامە  -وەشانی 2ەم

2

1579

5613

07-09-2015

زیندانینامە  -وەشانی 2ەم

2

2849

7015

07-09-2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 1ەم 1
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1
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2
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1
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404
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1

163
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2291

3289

28-05-2014

ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

188
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28-05-2014
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1

2753
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3562

12747

25-05-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1
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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 ،هاوبیر قادر رەسوڵ ،بەختیار شەمەیی ،سەریاس ئەحمەد ،داناز
عەبدولڕەحمان بابان ،رێناس نەورۆزی ،ڕەوەز جەالل ئەمین ،دلێر رەفیق ،کاروان
دوراندیش ،ئامانج حاجی نوری ،حیكمهت رهسوڵ ،شیال ،شوان مامساڵ ،مەڵبەند
غازی ،ئوسامە گوڵپی ،داستان ئاسۆ ،چاالک محەمەد ،ساموەيس ،دانا تەیب مەنمی،
شاهۆ حوسێنی ،خالد بلباس  ،دیلمان محەمەد کەریم ،پەشێو ،زانا سەرگەتی،
کامەران ئیبراهیم ،قادر دووردار ،رزگاری...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015
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ژمارەی تۆمارەکان4563 :
رۆژی ئامادەکردن21:02:49 2015/09/09 :
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2419 ....................................................................................................................... Salhê Heydo
2420 ............................................................................................................................ Salhê Silo
2420 ...................................................................................................................... Salihê Heydo
2420 ................................................................................................................... Salihê Kevirbirî
2421 ........................................................................................................................ Sebrî Botanî
2422 ..................................................................................................................... Sebrî Silêvanî
2422 ................................................................................................................... Sebriyê Hekarî
2423 .................................................................................................................... Sedat Yurtdaş
2423 .......................................................................................................... Segvan Ebdulhekîm

124

2424 .......................................................................................................................... Sehîdê Îbo
2425 ......................................................................................................................... Seîd Dêreşî
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2433 ..................................................................................................... Şêx Memdûhê Birîfkanî
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E-mail: evdilekocer@yahoo.com
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Govendistan (Weşanên Pêrî-2002)
Mirin (Weşanên Aram-2006)
Koçername (Weşanên Do-2009)
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Şeyhmus Dagtekin
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905125235115619
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە9 :
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کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
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✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە17 :

ئاراز وەیسی
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...
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە18 :

ئاراس ئیلنجاغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509525073895
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پوختەیەک دەربارەی ژیان وبەرهەمەکانم:
ناوی تەواو (ئاراس عومەر فەتحوڵال کاوێس) ناسراوبە(ئاراس ئیلنجاغی).لەدایکبووی()1976ی گوندی(ئیلنجاغی گەورە)ی سنوری کێڵگەینەوتی(تەقتەق)ە.
دەرچووی زانکۆی سەالحەددین،کۆلیژی ئاداب ،بەشی جوگرافیا(-1997).1998
لەساڵی()1999ەوە یەکەم بابەتی ڕۆژنامەنوسییلەباڵوکراوەی(هەنگاو)ی لۆکاڵی کۆمەلێک الوانی زەحمەتکێشانی
کوردستان ناوچەی تەقتەق باڵوکردۆتەوە.
دەستەی نووسەرانی مانگنامەی(تەقتەق)بووە ،لەساڵی ().2002-2001لە ڕۆژنامەی(رێگای کوردستان)کاریکردووە لەساڵی().2002-2001دەستەی دامەزرێنەری(ناوەندی ڕۆشنبیری تەقتەق) بووە لەساڵی().2004
لە()2004-12-24ەوە تا ( )2008سەرنووسەری مانگنامەی(تاک)بووە.لە()2008-8-1ەوە تا()2011-9-28پەیامنێری(کوردستانی نوێ)بووە.لە()2011-2010پەیامنێری(پیوکەی میدیا)سایتی کوردی بووە.ئەندامی بەشداری (سەندیکای ڕۆژنامەنوسانی کوردستان)لقیسلێمانی یەلە()2008ەوە تا ئەمرۆ.
ئەندامی(بنکەی خێرخوازی دکتۆر رەئوف)ە ،لە تەقتەق لەساڵی()2010ەوە.
ئەندامی بنکەی کۆیەی ڕووناکبیری گەاڵوێژەلەساڵی 2012ەوە.لەساڵی(2003ەوە تا )2011لەکارگێری(ئامادەیی تەقتەقی تێکەاڵو)وەکیاریدەدەرو بەرێوەبەرکاریکردووە.
لە(ئەنسکلۆپێدیای شاری هەولێر) بە نوسینی بابەتێک لەسەر(ناحیەیتەقتەق)بەشداریکردووە .
ئەندامی (کۆمەلەی ئینسایکلۆپیدیای کوردستان)ەو لەیەکەم کۆنفراسیکۆمەلە لە2012-12-15لەشاری هەولێر بەشداربووە.
لەڕۆژنامەوباڵوکراوەکانی (هەنگاو ،تەقتەق ،هاموون ،خەرمان ،تەقتەقینوێ ،ئامانج ،کوردستانی نوێ ،ڕێگای کوردستان ،رزگاری ،سایتی
پیوکەی میدیا،گۆڤاری کەکۆن) بابەتی جۆراوجۆری باڵوکردۆتەوە.
ئێستا لە خوێندنگەی (مەشخەڵی بنەرەتی ئێواران)مامۆستایکۆمەاڵیەتی یە.
لەباڵوکراوەکانی نوسەر:1تەقتەق ،پەلکەزێڕینەی کەنارزێی بچووک ،2007 ،لێکۆلینەوە.لەمایسی  2007لەچاپخانەی(کەمال) لەشاری سلێمانی –تیراژ
500دانەلە دوو توێی 283الپەرەی نیوفولسکاب ،چاپی یەکەم
بالوکردۆتەوە(مێژوویی و سیاسی و کۆمەالیەتیە)
2حاجی ،کرمانجێک لەوپەڕی مەزنیدا ،2012 ،لێکۆڵینەوە.لە دوو توێی164الپەرەی نیو ئەی فۆرە،چاپخانەی کەمال -سلێمانی تیراژ1000دانە
باس لە تیرەی حاجی و نازناوی حاجی و زولمی دەربەندی و کۆییەکان
سەبارەت بەحاجی و دەمەتەقێی نێوان هەندێک ڕۆژنامەنوسە لەسەر
حاجی(کە حاجی نازناوی کۆیی نەبووە بۆی دانراوە کەحاجی دەربەندی و
کۆیی نیە بەڵکو(زەنگەنەیی و گۆرقەرەجیە)
3کەسایەتی دکتۆر رەئوف ژیان وکاروهەڵوێستی مرۆڤدۆستانەی،2012کەسایەتی .چاپی یەکەم -چاپخانەی کەمال-تیراژ1000دانە ،تایبەت بە
کەسایەتی دکتۆر رەئوفی کوری کێخوا عەزیزی کوری کێخوا رەشیدی
تەقتەقە ،سەبارەت بەبایەخدانی بە هاندانی خوێندن و خەالتی ساالنەی
دکتۆر رەئوف بۆ خوێندکارە سەرکەوتووەکان و بنکە خێرخوازییەکەی.
4-پارتیزانەکانی کەرکوک ،2012 ،بەدواداچون وبیرەوەری .چاپی یەکەم،
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چاپخانەی کەمال-تیراژ1000دانە-سلێمانی-لەدوو توێی 264الپەرەی نیو
ئەی فۆر ،تایبەت بە پارتیزانەکانی سنوری پارێزگای کەرکوک 1990-1988
5ساتوقەاڵ ،هەرێمی ئیدۆ،2013،سەردانی مەیدانی و ڕاپۆرتیڕۆژنامەنوسی ،چاپخانەی کەمال-سلێمانی -چاپی یەکەم-
تیراژ500دانە،دووتوێی 166الپەرەی نیو ئەی فۆر ،باس لە شوێنەواری
قەالی ساتوقەال دەکات و نوسینەوەی مێژووی بەدەستهاتووی
ساتوقەالیە کە هیچی کەمتر نیە لەشارە مێژووییەکانی(لەگش و ئور و
ئوما وئاشور و بابل) عێراق
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاراس ئیلنجاغی)
سەبارەت بە (ئاراس ئیلنجاغی) لە22:56:58 2013-12-17 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە19 :

ئاراس بەکر هەالج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031210135782545
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە20 :

ئاراس جەواد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070922085571921
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نووسەر ،شاعیر ،میدياکار و رۆژنامەنووس
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
)(arass.martine@yahoo.comسەبارەت بە (ئاراس جەواد) لە-11-17 :
16:03:28 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە21 :

ئاراس حەمە ئەمین عوسمان مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571346
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە22 :

ئاراس عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082911230360793
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە23 :

ئاراس عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030910240265453
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە24 :

ئاراس عەزیز عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003091430563844
ساڵی 1962لەسلێمانی لەدایکبووە .خوێندنی سەرەتایی لە
(دەربەندیخان) و ناوەندی لە (ئازادی) و ئامادەیی لە (ئەزمەر) لەسلێمانی
تەواوکردووە .ساڵی  1987-1986کۆلێجی پزیشکی بەپلەی یەکەم و بە
ئاستی (زۆرباش) و ساڵی  1994دکتۆرای لە هەناویدا تەواوکردووە .لە
ناوەڕاستی حەفتادا لەگەل (فاروق رەفیق) و (ئاشتی حەمە) و چەند
خوێندکارێکی تردا کاری شانۆییان لەچاالکی قوتابخانەکاندا ئەنجامداوە.
ساڵی 1977یەکەم پارچەشیعری بەناوی (نێڵە) لە رۆژنامەی هاوکاری دا
باڵوبۆتەوە .لە الپەڕەکانی (بەیان ،رۆژی کوردستان ،رۆشنبیری نوێ،
ئاسۆ ،پاشکۆی عێراق ،رەنجی کرێکار ،کاروان و ئەدەب و هونەری
کوردستانی نوێ) داشیعری باڵوکردۆتەوە .لە زۆربەی کۆڕ و مێزگردە
ئەدەبییەکانی ئەو رۆژگارانەدا بەشداری کردووە .لەسلێمانی دیوانێکی
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شیعری بەناوی (حەسرەت)ەوە لەچاپداوە  .2009ئێستابەپلەی
پرۆفیسۆری یاریدەدەر راگری کۆلێجی پزیشکی سلێمانییە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دڵشادی عومەر
کاکی) سەبارەت بە (ئاراس عەزیز عەبدوڵاڵ) لە14:26:43 2010-3-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە25 :

ئاراس فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081453599896
نووسەر و رووناکبیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە26 :

ئاراس فەریق زەینەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281851202723
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یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆی سلێمانی بۆ کاروباری خوێندکاران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە27 :

ئاراس مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051620580858018
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە28 :

ئاراس نوری ئەحمەد تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011910223163894
ناو بەپێ ی بەڵگەنامەی ئەڵمانی  :ئاراس معروف
ناو بەپێ ی بەڵگەنامەی عێراقی  :ئاراس نوری ئەحمەد تەها
ساڵی لەدایک بون 1954 :
شوێنی لەدایک بون  :سلێمانی
شوێنی ژیان  :سلێمانی  ،بەغداد ،زاربرویکن ئەڵمانیا
باری خێزان  :جیا
منداڵ  :دو کچ  -النە و کانی
قوتابخانە  1968 – 1961 :سەرەتایی لەبەغداو سلێمانی
1969 – 1974ناوەندی و ئامادەیی لەبەغداو سلێمانی
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شەشی ئامادەیی ( بەشی زانستی) تەواو کردووە
خوێندنی بااڵ  1978 - 1975 :بەشی زانستی کشتوکاڵ /چاندی روەک
لە زانکۆی سلێمانی
تەواو کردنی زانکۆ بەپلەی بەکالۆریۆس لە زانستی کشتوکاڵ
بابەتی کاری دیبلۆم .کاریگەری (مادەی پارێزەری روەک) لەسەر
بەروبومی گەنمەشامی.
1999 - 2000خولی راهێنان لە بواری ناوبژی لەنێوان کلتورەکاندا بۆ
چارەسەری گیروگرفتەکان.
خولی بەردەوام  :مافی کارگێڕی – ئیداری -و ماڵگێڕی) ،یاسای بنەڕەتی،
یاسای مافی مانەوە (أقامه) ،یاسای پەنابەری ،خولی کۆمپیوتەر.....هتد
ڕەوتی پیشە  1981 – 1979 :ئەندازیاری کشتوکاڵ لەدائیرەی زەراعە لە
سلێمانی
1987 – 1990پەیماننامەی کار لە زاربرویکن
 1990دامەزران وەکو کارمەندی حکومی لە وەزارەتی ئابوریئەرکەکانم لە وەزارەتی ئابوری :
1راوێژکاری و بەڕێوە بردن و رونکردنەوەی کاروباری بنەڕەتی لەبوارەکانی:
*بەپیتی خاک و کێاڵنی زەوی
*شێوازی نوێ و جیاواز لە کشتوکاڵدا
*شێوازی نوێ و جیاواز لە بەرهەم هێناندا
*چاندنی روەک و پاراستنی
2لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندنی دۆکۆمێنت ( بەڵگە) دەربارەی شێوەیخەرج کردن و بەکار هێنانی یارمەتی دارایی کەدراوە لە چوارچێوەی
بەرنامەی کاروباری کۆمەاڵیەتی وباشترکردنی ستراکچەری کشتوکاڵ
لەیەکێتی ئەوروپا .سەربەخۆ ئەم کارانەم کردوەو دۆکۆمینتی پێویستم بۆ
بەکار هێناوە.
1994نەقڵ کرام بۆ وەزارەتی " ژینگە ،ووزە  ،هاتوچۆ" بە هەمان ئەرک و
بەرپرسیاریە وە وەک لە خاڵی  2دا
1997بەهۆی چاالکی سیاسی وکۆمەاڵیەتیمەوە نەقڵ بووم بۆ
وەزارەتی" کار ،تەندروستی ،وکۆمەاڵیەتی و ژنان"
بۆ بواری الوان و خێزان.
ئەرک و بەرپرسیاریم لەم بوارەدا بریتی بوە لەچاالکی دژی رەگەزپەرستی
و پەروەردەی سیاسی لەچوار چێوەی کارو باری الوان و یارمەتی دانیان،
هەروەها چاالکی لە بواری  ،جیهانی سێ هەم  .وەیارمەتی دانی
ئاوەدانکردنەوە.
2003گواستنەوەی کارم بۆ وەزارەتی ناوخۆ و وەرزش.
ئەرک وبەرپرسیاریم لە ساڵی  2003بەدواوە:
1راوێژکاری وەزارەتی ناوخۆ بۆ کاروباری پەنابەری وجێگیرکردنیپەنابەران و روونکردنەوەی پرسیارە بنەڕەتیەکانی ئەم بوارە و داڕشتن و
بەڕێوەبردنی بەرنامەی کارو لێکۆڵینەوە لە دیاردەی ماف خوراوی بەهۆی
جیاوازی رەگەزو دینەوە .سەرەڕای ئەم هەنگاو وبەرنامانەش راوێژیی لە
بواری دیالۆگ لەنێوان کلتورەکاندا.
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2- 2005/ 2006بەرهەم هێنانی یەکەم کۆنسێپتی ( بەرنامەی کار) بۆ
جێگیرکردنی پەنابەران و کۆچبەران لە هەرێمی زارالند  /ئەڵمانیا .
Saarland
داڕشتنی بناغەی یارمەتی دان بۆ ژنان و خێزان.
3پیادەکردن و خستنەکاری کۆنسێپتی جێگیرکردنی کؤچبەران.4مامۆستا لە قوتابخانەی بااڵی راهێنانی پۆلیس ،بەشیچارەسەرکردنی گرفتی نێوان کلتورەکان.
5- 2007 / 2008نۆێنەری هەرێمی زارالند و ئەو هەرێمە ئەڵمانیانەی کە
لە الیەن پارتی
ە وە بەڕێوە دەبرێن لە بەرهەم هێنان و داڕشتنی پالنی جێگیرکردنی
پەنابەران و کۆچبەرانی)(C D U
حکومەتی ئەڵمانیدا .
6بەشداری کردن لە کۆنگرێسە تایبەتمەندەکان لەئاستی هەرێم وسەرتاسەری ئڵمانیاو یەکێتی ئەوروپا.
بە هۆی گۆڕانی حکومەتی هەرێمی زارالند ،ئەرکەکانی وەزارەتەکان
گۆڕران .ئەرکو بەرپرسیاریم زیادبوو و بەشی راوێشکاری سەبارەت بە دژە
راسیسم لە نێوان گەنجان و نەهێشتنی دروستبوونی بێ ئیشوکاری
چووە سەر.
لە ساڵی  2009هەتا ئەمڕۆ لە وەزارەتی کاروبار ،خێزان ،کۆمەاڵیەتی،
خۆپاراستن و وەرزش.
ڕەوتی بەرپرسیاری و کاروباری سیاسی لە ئەڵمانیا:
1981بەجێ هێشتنی عێراق لەبەر هۆکاری سیاسی و داواکردنی مافی
پەنابەری لە ئەڵمانیا.
1987وەرگرتنی مافی پەنابەری سیاسی بەپێی بڕگەی  16لە یاسای
بنەڕەتی پەنابەرێتیدا.
1988وەرگرتنی ناسنامەی( جنسیەی) ئەڵمانی.
چاالکی سیاسی بۆ کوردستان لە :2009 – 1981
1بەشداری کردن لە خۆپیشاندانە سیاسیەکان لە ناوەوە و دەرەوەیئەڵمانیا بۆ ناساندنی دۆزی کورد له
لە ئاستی ئەوروپادا .
2پشتگیری لەپرسیاری کوردی لە کۆمەڵگای ئەڵمانیدا ،ووتەو گوفتارلەچاالکیەکانی بە یادهێنانەوەی ئەنفال ،گێڕانی سیمینار لە باخچەی
مندااڵن ،قوتابخانە ،زانکۆی بەرلین و الیپسیگ،لە کەنیسەو الی پارتە
سیاسیەکان.
3بەشداری کردن لە گفتوگۆی گشتیدا لەگەڵ مێدیا ( صحافە)4چاوپێکەوتن و لێدوان لە میدیا و تیڤیەکانی ئەڵمانیا و کوردستاندەربارەی دۆزی نەتەوەیی کوردی
5- 2007 / 2008نۆێنەری هەرێمی زارالند و هەرێمە ئەڵمانیانەیەکانی لە
الیەن پارتی دێمۆکراتی مەسیحیەوە بەڕێوە دەبرێن ،بۆ بەرهەمهێنان و
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داڕشتنی پالنێکی گشتی جێگیرکردن و گونجاندنی پەنابەران و
کۆچبەرانی لە ئەڵمانیا.
لە گۆڤار و سایت و رۆژنامەکانا نووسینگەلێکی بەرچاوی باڵو کردۆتەوە.تا ئێستاش بەردەوامی چاالکیە جۆربەجۆرەکانە ،بۆ بردنە پێشەوەی
کۆمەڵگای کوردی لە رووی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و الیەنەکانی تری
ژیاری.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (ئاراس نوری ئەحمەد تەها) سەبارەت بە
(ژیان و کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-09-11
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە29 :

ئاراس وەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040312065930801
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە30 :

ئارام ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083013192660819
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە31 :

ئارام ئەحمەد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615514675629
...
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 ژمارە32 :

ئارام ئەحمەد محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371244
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

ئارام بۆگدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122322450974442
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە34 :

ئارام تەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306131421119600
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە35 :

ئارام جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030916282682519
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە36 :

ئارام جەالل حەسەن هەمەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040422072121541
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە37 :

ئارام جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201008020913174609
بەڕێوەبەری پەیمانگای کوردی بۆ هەڵبژاردن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کارگێڕی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

ئارام حسێن مەحمود وەلید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371262
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە39 :

ئارام حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022019445680644
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە40 :

ئارام حەمە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=200911070007322507
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

ئارام داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122716231120060
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە42 :

ئارام رەفعەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032815564322494
لە سالی  1967لە دەڤەری رانییەی سەر بە پارێزگای سلێمانی لەدایک
بووە .
لە ساڵی  1992بەکالەریۆسی لە ئەندازیاری نەوتی کۆلیژی ئەندازەی
زانکۆی بەغدا تەواو کردووە .هەڵگری ماستەرە لە بواری پێوەندییە
نێودەوڵەتییەکانی زانکۆی ساوس ئەوسترالیا و ئێستاش خوێنکاری
دکتۆرایە لە بەشی سیاسەت لە کۆلیژی زانستە کۆمەاڵیەتییەکانی
زانکۆی ئەدەالیدی ئوسترالیا.
لە سەرەتای هەشتاکانەوە لەتەمەنی هەرزەکارییەوە تێکەڵی کاری
سیاسی و رێکخراوەیی ئەو سەردەمە بووە لەپێناو سەربەخۆیی
کوردستان و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی لەکوردستاندا تێکۆشاوە .
کۆمەڵێک بابەتی ئەکادیمی دەرهەق بە کێشەی کورد لەژۆرناڵە
ئەکادیمیەکانی جیهانی بە زمانی ئینگلیزی بالوکردۆتەوە.
نامیلکەیەکیشی دەربارەی سیاسەتی شیعەکان دەرهەق بە کەرکوک و
فیدراڵی و دەیان وتاری تری لەسەر مەسەلە سیاسییەکانی کوردستان
بەزمانی کوردی باڵوکردۆتەوە.
هەندێک لە بابەتەکانی بە زمانی ئینگلیزی:
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or merely a Kurdish ،1- ‘An independent Kurdish state achievable
،Political and Economic Studies ،dream?’ The Journal of Social
pp. 267-304; ،Fall 2007 ،no. 3 ،vol. 32
Middle East ،2- ‘US Kurdish relations in post- invasion Iraq’
pp. 79-89; ،no. 4 ،vol. 11 ،Review of International Affairs
3- ‘Kirkuk: The central issue of Kurdish politics and Iraq’s knotty
pp. ،no. 2 ،vol. 28 ،Journal of Muslim Minority Affairs ،problem’
251-266.
4- The Kurds in post-invasion Iraq: the Myth of Rebuilding the
Political and Economic ،The Journal of Social ،Iraqi state
No. 4 : pp: 405-425 ،vol. 33 ،JSPES،Studies
end
) تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئارام رەفعەت:سەرچاوە
4:43:11 2011-4-2 :سەبارەت بە (ئارام رەفعەت) لە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
✍نووسەر & لێکۆڵەر

:جۆری کەس

👨پیاوان

:رەگەزی کەس

کورد
باشووری کوردستان

:نەتەوە
:واڵت
:کویک ریسپۆنس کۆد

43 :بابەتی ژمارە

ئارام زامدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511344733019
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
:جۆری کەس
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

:رەگەزی کەس
:نەتەوە
:واڵت
:کویک ریسپۆنس کۆد

44 :بابەتی ژمارە

ئارام ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209141927118230
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە45 :

ئارام ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120616531778153
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە46 :

ئارام سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112110420410798
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

ئارام شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012522464475325
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

ئارام شێخ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002172248523493
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
ً
رێ ََکخراوی 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:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە49 :

ئارام شێخ وەسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140702233624100974
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە50 :

ئارام عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031049074623
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە51 :
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ئارام عەبدولواحید حەمەرەشید مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=20140704234701101049
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە52 :

ئارام عەلی سەعید کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271212
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە53 :

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

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە54 :

ئارام فەتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020718185384720
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە55 :

ئارام قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081230154548950
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ساڵی  1965لە دایکبووە ،خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی لە شاری
هەڵەبجە تەواو کردووە ،لەسالی  1981دەستی بەکاری سیاسی
کردووە ،ساڵی  1986لە زانکۆی موسڵ لە کۆلێجی زانست ،بەشی
بایلۆجی وەرگیراوە ،بە تۆمەتی کاری سیاسی لە زانکۆ دەرکراوە .ساڵی
 2007بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە کۆلێجی یاسای زانکۆی سلێمانی
بەدەستهێناوە و ئێستا قوتابی ماستەری یاسایە لە شانشینی
یەکگرتووی بەڕیتانیا".
ئەندامی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسالمی کوردستانە ،ئەندامی
پەڕڵەمان و سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسالمی کوردستانە لە
پەڕڵەمانی کوردستان.
بۆ پەیوەندیکردن:
mailto:aramqadir@yahoo.com
مۆبایل009647702179091 :
وێبسایت: http://www.aramqadir.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی
پەڕڵەمانتار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە56 :

ئارام قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030311432730204
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە57 :
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ئارام محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051922001058064
سەرنوسەری گۆڤاری هۆنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە58 :

ئارام مەال محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011053009151860128
سەرنوسەری گۆڤاری هۆنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە59 :

ئارام نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031609475934071
پەیامنێری تەلەفزیۆنیKNN
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە60 :

ئارام کاکەی فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112616353810888
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە61 :

ئارام کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042021251756786
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە62 :

ئارام یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822082763568
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە63 :

ئاران زاگرۆسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109121528158
ناوی سەباح محەمەد عەبدوڵاڵیە 1962 ،لەشاری کەرکوک لەگەڕەکی رەحیماوە لەدایکبووه.
بەهۆی باری کۆمەاڵیەتی و رامیاری ئەو سەردەمە نەیتوانیوە خوێندن تەواو بکات.
لە ساڵی  1989نامیلکەیەکی بەناوی (ناڵەی من و فرمیسکی چاوانی نەسرین) وە باڵو کردۆتەوه.
لە ساڵی  1996نامیلکەیەکی تری بەناوی (پەیامی هەست)وە بەچاپ گەیاندووه.
لە ساڵی  1991گەیشتۆتە واڵتی نەرویج و ئێستاش نیشتەجێی ئەو واڵتەیە .لەزۆربەی گۆڤار و
رۆژنامەکاندا بەرهەمی باڵوکردوەتەوە ،جگەلەزمانی دایک زمانی عەرەبی و فارسی و نەرویجی و
کەمێکیش ئینگلیزی دەزانێت .لەبوواری مۆسیقاش ئامێری باڵەبان و زوڕنا و دوزەلە و شمشاڵ و
سەکسیفۆ ن دەزانێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە64 :

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

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هونەرمەند
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە65 :

ئارشەڤێ ئۆسکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201007300927034588
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە66 :

ئاری ئاغۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120716221114223
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە67 :

ئاری ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006220925194474
نووسەر و رۆژنامە نووس ،لە ساڵی  1976لە گەڕەکی سەرکارێزی شاری
سلێمانی لەدایک بووە.
ماوەی  2000ەوە دەستی بە نووسین و کاری رۆژنامەوانی کردووە
پەیامنێری هاواڵتی بووە لە سەرەتای دامەزراندنی رۆژنامەی هاواڵتییەوە،
وە هاوکارێکی سەرەکی بووە.
الوەی  10ساڵە لە دانیمارک دەژی ،توێژەری کۆمەاڵیەتییە لە دانیمارک
لە ئیستادا وتار و بابەت لە رۆژنامەکانی هاواڵتی ،ئاوێنە ،رۆژنامە و نم نم
دا بالودەکاتەوە
خاوەنی گۆشەیەکی هەفتانەیە لە رۆژنامەی نم نم بە ناوی "کۆد"
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Ariسەبارەت بە
(ئاری ئەبوبەکر) لە4:21:38 2010-8-21 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە68 :

ئاری عوسمان خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915473722080
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە69 :
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ئاری عەبدوللەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082022072072330
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە70 :

ئاری قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081614532068782
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە71 :

ئاری مەعروف عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272322052707
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە72 :

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
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
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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

بابەتی ژمارە73 :

ئاریان ئیبراهیم شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272312492704

173

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :

ئاریان بەکر جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095154125334
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە75 :

ئاریان دەرگەڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012012135132867
لە ساڵی 2006دەستی بە کاری رۆژنامەوانی کردووە ،بۆ یەکەم جار لە
(رۆژنامەی هەولێر) دەستی بە کاری رۆژنامەوانی کردووە ،ئیستایش هەر
لەو رۆژنامەیە بەردەوامە ،جگە لە کارکردن لە الپەرەی هونەری هەولێر ،بۆ
ماوەی  2ساڵ لەالپەرەی هەمەرەنگ و کۆمەاڵیەتی و سیایەتی ناوەخۆ
لە رۆژنامەی هەولێر وەکو پەیامنێر کاری کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە76 :

ئاریان رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060213285485457
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە77 :

ئاریان کامل امین فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571344
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە78 :

ئاریتما محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032420360080073

175

نوسەر ،رۆژنامەنوس ،چاالکی مەدەنی و سیاسییە کە لە پێوەندی بە
پرس و کێشە سیاسی و مەدەنییەکانی کوردستان و رۆژهەاڵتی
نێوەڕاست وتار و بابەت و لێکۆڵینەوە دەکات ،ناوبراو تاکوو ئیستا دەیان
وتار ،بابەت و راپۆرتی لەو پێوەندیانەدا باڵو کردووەتەوە .ئەندامی
سەرکردایەتی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستانە .تاکو ئیستا
وەک نوسەری چەندین رۆژنامە و ماڵپەڕ و گۆڤار و بالڤۆک وتار و بابەتی
نوسییوە.
ئاریتما موحەممەدی لە بوارە جیاوازەکانی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و
هزری چاالکە و نوسین و بەرهەمەکانی لەبەر دەست دان.
ئاریتما موحەممەدی لە 20ی  1ی 1986ی زایینی لە یەکێک لە
ناوچەکانی سەر بە شاری جوانڕۆ لە پارێزگای کرماشان لە رۆژهەاڵتی
کوردستان لە دایکبووە.
ناوبراو هەنوکە دانیشتوی واڵتی نۆروێژە و لە دەرەوەی واڵت ژیان بە سەر
دەبات .لە جوگرافی سیاسیدا شارەزایە و وەک کاسایەتییەکی سیاسی
لە کایە سیاسییەکاندا دەور دەگێڕێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شیال) سەبارەت بە
(ئاریتما محەمەد) لە9:42:12 2013-5-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە79 :

ئارێز ئەندەریاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080522492360560
لە دایک بووی ساڵی  1976شاری سنە لە رۆژهەاڵت.
چاالکی سیاسی و رۆژنامەنووس.
نووسینی وتاری سیاسی ،مێژوویی ،وێژەیی ،لێکۆڵینەوەیی.
نووسینی کێتبی" فێربوونی ئالفا بێتی کوردی".
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئارێز) سەبارەت بە
(ئارێز ئەندەریاری) لە21:44:42 2011-8-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە80 :

ئارێز سمکۆ حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171634484256
لە ساڵی  1987لە هەولێر لە دایکبووە.
گشت قۆناغەکانی خوێندنی لە هەولێر تەواو کردووە و ،دەرچووی کۆلێژی
یاسا و رامیاری بەشی یاسای زانکۆی سەاڵحەددینە.
ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی "ژیانی نوێ"یە ،کە تایبەتە بە
خوێندکاران و الوان لە سلێمانی دەردەچێت.
سەرباری باڵوکردنەوەی وتار گەلێکی جۆراو جۆری ئەدەبی و سیاسیی لە
گۆڤار و رۆژنامە و سایتەکاندا ،کۆشیعرێکیشی ئامادەیە بۆ چاپ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە81 :

ئازا حەسیب قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904151404421716
ئازا حەسیب عەلیکە بە ئازا حەسیب قەرەداغی ناسراوە ،لە 1960/5/16
لە سەرچناری شاری سلێمانی لە دایکبووەو ژیانی هاوسەری پێکهێناوە و
باوکی سێ منداڵە.
1980 -1979لە موستەنسریە کۆلێژی کارگێڕی و ئابووری تەواو کردووە.
2006بەشی کۆمەڵناسی زانکۆی سەاڵحەدینی تەواو کردووە ،ئێستاش
قوتابی ماستێرە لە کۆمەڵناسی.
ئەندامی مەکتەبی ناوەندی راگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستانە.
سەرچاوە :سۆران عەزیز و هیوا بەرزنجی  -ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
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رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە82 :

ئازا کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051021245778616
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە83 :

ئازا یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051814534378541
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە84 :

ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120222541374109
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە85 :

ئازاد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101921053010169
نووسەر و هۆزانەوان
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە86 :

ئازاد ئەحمەد ئەسوەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514054432760
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە87 :

ئازاد ئەحمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410142416120854
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە88 :

ئازاد بایز عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095525125337
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە89 :

ئازاد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021026419312
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ئازاد عەبدول محەمەد بەرزنجی .
لەدایکبووی شاری سلێمانییە .
خاوەنی بڕوانامەی دیپلۆمە لە شانۆدا .
خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە زمان و ئەدەبی ئینگلیزیدا .
بە زمانەکانی (ئینگلیزی و فارسی و عەرەبی و کوردی) دەئاخڤێت و
دەنووسێت و وەردەگێڕێت .
لە هەشتاکانەوە تا ئێستا لە چەندین رۆژنامە و گۆڤاردا بابەتی باڵو
کردۆتەوە .
خاوەنی پتر لە  40کتێبە لە بوارەکانی :فەلسەفە ،فیکر ،رۆمان ،باس و
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی وڕەخنەیی و هتد ...کە بەشێکی زۆریان وەرگێڕانن
لە زمانەکانی ئینگلیزی و فارسی و عەرەبییەوە بۆ کوردی و بەشێکیشیان
نووسینن .
لە چەندین گۆڤاری ئەدەبی و رۆشنبیریدا بەڕێوەبەری نووسین یا ئەندامی
دەستەی نووسین بووە .
هەر لە سەرەتاوە لە دامەزرێنەرانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
بووە لە سلێمانی وئێستاش ئەندامی ئەنجومەنی ئەو دەزگایەیە و
سەرپەرشتیاری گشتیی زنجیرەی کتێبەکانی سەردەمە .
ئەندامی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی جیهانە .
ئەزموونێکی درێژی لە بواری کاری چاپ و باڵوکردنەوەدا هەیە .
کتێبە چاپکراوەکانی :
چاوەکانی (ڕۆمان) بوزورگ عەلەوی چاپی یەکەم  1997چاپی هەشتەم
2009
سانی نەورەس>")'جۆناسانی نەورەس (کورتە رۆمان) ریچارد باخ چاپی
سێیەم 2007
خەونێک لە واڵتی پیاوە بچکۆلەکاندا (کورتە چیرۆکی جیهانی) چ1997 1
چ2010 2
بەناوی ژیانەوە(وتار و لێکۆڵینەوە و گفتوگۆ)ئەریک فرۆم چ 1998 1چ2004 3
پیدرۆ پارامۆ (ڕۆمان) خوان رۆلفۆ (لەگەڵ ریبوار سیوەیلیدا) چ 1999 1چ2
2010
چەند وێستگەیەکی فیکری و ئەدەبی (وتار و باسی فیکری وئەدەبی) چ1
 2001چ2006 2
تورکیا لە سەردەمی گۆڕاندا محەمەد نورەدین 2001
لەگەڵ ئەقڵی خۆرئاوادا (گفتوگۆی فەلسەفی و ئەدەبی) 2001
نیچە پۆڵ ستراتێرن 2001
ژنێ لەبەردەم وەرزێکی سارددا ژیان و شیعری فروغ فەڕوخزاد چ2002 1
چ2009 2
سارتەر پۆڵ ستراتێرن 2002
مۆدێرنەکان (وتار و باسی فیکری و ئەدەبی) رامین جەهانبەگلو چ2003 1
چ2009 2
کیرکەگۆر پۆڵ ستراتێرن 2003
کازانتزاکیس یۆرگۆس ستاسیناکیس 2004
دەربارەی ئەقڵی مۆدێرن (گفتوگۆی فەلسەفی و ئەدەبی) بە هاوکاری
لەگەڵ ئاوات ئەحمەددا 2004
چاکە و خراپە کریشنامورتی 2004
ئاوریشم (ڕۆمان) ئەلێساندرۆ باریکۆ چ 2004 1چ2007 2
بەفر (ڕۆمان) ماکسێنس فێرمین 2004
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کەمانچە رەشەکە(ڕۆمان) ماکسێنس فێرمین 2005
هەنگوین (ڕۆمان) ماکسێنس فێرمین 2006
نامەی منااڵن بۆ خوا ستیوارت هامپڵ و ئیریک مارشاڵ 2005
فەلسەفەی بوونگەرایی جۆن ماکواری 2005
الپەڕە پەرشەکان (چەند دەقێکی وەرگێڕراو و نووسراو) 2005
حیکایەتەکانی دوێنێ و ئەمڕۆ پاولۆ کۆییلیۆ 2006
مێژووی شارستانێتی ویڵ دیورانت (بە هاوکاریی دانا ئەحمەد و نەبەز
کەمال) 2007
سازی ئاسنین (شانۆنامە) جۆزیف ئۆکۆنۆر 2007
بەبێ خوێن (ڕۆمان) ئەلێساندرۆ باریکۆ 2008
نۆڤێچێنتۆی پیانۆژەن (یان ئەفسانەی  )1900ئەلێساندرۆ باریکۆ 2008
شارۆچکەکەمان (شانۆنامە) تۆرنتۆن وایڵدەر 2010
هەزار خۆری درەوشاوە (ڕۆمان) خالید حوسەینی 2011
خاک و خۆڵەمێش (ڕۆمان) عەتیق رەحیمی 2011
نیگاکان (وتار و باسی نووسراو و وەرگێڕراو) 2011
وەرگێڕان لە گفتوگۆدا (وتار و گفتوگۆ لەسەر وەرگێڕان) 2012
مرۆڤی یاخی ئەلبێر کامۆ 2012
هەزار ماڵ لە خەون و ترس (ڕۆمان) عەتیق رەحیمی 2012
عاشق هەمیشە تەنیایە (شیعر و ژیانی سوهراب سپهری) 2006
گوڵەکان بۆ کێن؟ محێدین زەنگەنە (شانۆنامە>")'سێ شانۆنامە) 2012
وەرگێڕان بۆ عەرەبی :
مضیق الفراشات (قصیدة طويلة للشاعر شیرکو بیکس) بیروت – لبنان
 1996ط 2السلیمانیة مؤسسة سردم للطباعة والنشر 2007
عار تماما کالما و (مختارات شعرية للشاعر دالور قرداغي) سوريا –
دمشق 200
سفر الروائح (قصیدة طويلة للشاعر شیرکو بیکس) دار نینوی -دمشق –
سوريا 2001
انبهارات (مختارات للشاعر شیرکو بیکس) المرکز القومی للترجمە –
القاهرە2011-
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (باران) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی ئازاد
بەرزنجی) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-05-06
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە90 :
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ئازاد بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112509303310869
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە91 :

ئازاد تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062308164178282
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە92 :

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 ژمارە93 :

ئازاد جەالل 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201004292029234196
لە سالی  1973لەدایکبووە .ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی
کوردستانە
بەشی کۆمەڵناسی زانکۆی سلێمانی تەواوکردووە ،سەربەرشتیاری
باشکۆی ماڵ ە و لە رۆژنامەی هاواڵتی بەربرسی البەرەی خۆناسینەوە
دووجار خەالتی باشترین رۆزنامەنوسی دەرووندروستی وەرگرتووە.
سەرنووسەری گۆڤاری (خود) یەکەمین کۆفاری سێکسۆلۆجیە لە
کوردستان و برفرۆشترین گۆڤارە لە کوردستان بە هەردوو شیوەزاری
کرمانجی زووروو خواروو باڵودەبێتەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (azad jalalسەبارەت
بە (ئازاد جەالل  )2لە7:47:55 2012-1-20 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئازاد جەالل) سەبارەت
بە (ئازاد جەالل) لە19:20:49 2010-4-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە94 :

ئازاد حاجی
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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 ژمارە95 :

ئازاد حەمدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112810092710918
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە96 :

ئازاد حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915033922068
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە97 :

ئازاد حەمە شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131623403263
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە98 :

ئازاد حەمەدەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181331584739
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سکرتێری لقی هەولێری سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە99 :

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

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە100 :

ئازاد دارتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021505832881
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە101 :

ئازاد رێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170135
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە102 :

ئازاد سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201007031520394532
ئازاد سدیق لە ساڵی  1970دا لە قەزای پێنجوێنی سەر بە پارێزگای
سلێمانی لە دایکبووەو قۆناغەکانی خوێندنی بە سەرکەوتوویی بڕیوە و
کۆلێژی ئاداب بەشی زمانی ئینگلیزی زانکۆی سەاڵحەدینی تەواوکردووە.
دواتریش کۆلێژی یاسای زانکۆی سلێمانی تەواوکردووەو بووە بەپارێزەرو
وەک کادیرێکی بەتوانای بواری راگەیاندن لەماوەی تەمەنیدا لە چەند
دەزگایەکی راگەیاندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا کاری کردووە و
یەکێک بووە لە کادیرە دیارەکانی ئەو بوارە.هەواڵ و پێشکەشکاری
بەرنامەی (دیدار) کاری کردووە ماوەیەکیش سەرنوسەری رۆژنامەی
(ئاسۆ) بووە ،دواتریش شانبەشانی پارێزەری لە مەکتەبی
پەیوەندییەکانی( ی.ن.ک) بەردەوامبووە لە خزمەت و بۆ هەتایە چاوە
گەش و پڕ لە ئومێدەکەی لێک ناو دڵە پڕ هیواو ویستەکەی لە لێدان
کەوت.
(ئازاد سدیق) ی پارێزەرو رۆژنامەنووس لە گۆڕستانی شێخ مارفی نۆدێ
بەخاک سپێردرا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولرەحمان)
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سەبارەت بە (ئازاد سدیق) لە16:46:20 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە103 :

ئازاد سرێشمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121414001462540
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە104 :

ئازاد سوبحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102609041777810
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە105 :

ئازاد سەید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119010317118913
ساڵی  1978لە سەقز لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە106 :

ئازاد سەید ئیبراهیمی (هۆگر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530091531121255
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە107 :

ئازاد عوبێد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021113491175715
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە108 :

ئازاد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121209133087303
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە109 :

ئازاد عەبدولعەزیز مزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227123431118535
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە110 :

ئازاد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120109283311167
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە111 :

ئازاد عەبدولواحید
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070108484185683
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە112 :

ئازاد عەبدولکەریم عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818100115125342
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە113 :

ئازاد قەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216000433763
لەدایکبووی ساڵی  – 1957کەرکووک
دەرچووی پەیمانگای کشتوکاڵی بەغداد – ساڵی 1980
لەساڵی 1985ەوە دەنووسێت و چەند کتێبێکی هەیە
لەساڵی  1997چووەتە هۆڵەندا و تائێستا لەوێ ژیان دەباتە سەر
ساڵی  2005بەکالۆریۆسی بەدەستهێناوە لەبواری (سۆشیال پیداگۆگی)
لەهۆڵەندا
لەساڵی  2007ماستەری وەرگرتووە لەبواری (ئاین لەروانگەی زانست و
فەلسەفەوە) لەهۆڵەندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە114 :

ئازاد مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150627210419124635
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە115 :

ئازاد محەمەد امین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471274
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە116 :

ئازاد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110171140272
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
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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 ژمارە117 :

ئازاد نسری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003010949283778
رۆژنامەوان
•لەداییک بوون - 21/3/1983 :دهۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە118 :

ئازاد نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020921324275676
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ناویی سیانی :ئازاد نەجم مەجید .
ساڵ و شوێنیی لەدایکبون 1978 :گوندیی ناڕوجەی ناوچەی شوانی
کەرکوک.
ئاستیی خوێندن :دووی ناوەندیی.
شوێنی ژیان :قەزای ڕانییە.
لەبواری وەرگێڕاندا کار دەکات و لە ساڵی  2002وەوە بەرهەمەکانی لە
گۆڤار و ڕۆژنامەکاندا باڵودەبنەوە .خاوەنی چوار کتێبی وەرگێڕدراوە بە
ناوەکانی (نامەیەکی نەنێردراو ،کۆمەڵە چیرۆک  2010وەزارەتی
ڕۆشنبیریی و الوان)( ،دزەکان ،کۆمەڵە چیرۆک  2011یەکێتی نوسەران
لقی کەرکوک)( ،ژوری ژمارە شەش ،نۆڤلێت  2012سەنتەری ڕۆشنبیریی
ئاسۆس)( ،ڤانکا و چەند چیرۆکی تر ،کۆمەڵە چیرۆک  2013کۆمەڵەی
ڕوناکبیریی کەرکوک) کۆمەڵە چیرۆکێکی تریشی ئامادەی چاپە بەناوی
مۆتەکە.
هاوسەردارە و باوکی سێ مناڵە بە ناوەکانی نیگا ،دیار و ئامەد .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (ئازاد نەجم) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-11-17
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
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 ژمارە119 :

ئازاد وەرتێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051613261928
لە دایکبووی ناحیەی وەرتێ-ی سەر بە قەزای رواندزە لە پارێزگای
هەولێرە .ساڵی  1967لە دایک بووە ،ساڵی  1983پەیوەندی بە
رێکخستنەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانەوە کردووە ،ساڵی 1986
پەیوەندی بە ریزەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە دەکات لە ریزی
ینک لە تیپی بەڕانەتی .دواتر دەگوازرێتەوە تیپی 78ی کارۆخ و لەوێدا
دەبێتە کادری رێکخستن.
ساڵی  1989-1988دەبێتە پارتیزان لە چوارچێوەی یەکەی پارتیزانی 78ی
کارۆخ .ساڵی  1991-1989دەگوازرێتەوە راگەیاندنی ناوەندیی یەکێتیی
نیشتمانی کوردستان کە ئەوسا بارەگایان لە شاری سەقزی کوردستانی
رۆژهەاڵت بوو.
1992-1996لە ئیدارەی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانی
کوردستان بە ناونیشانی لێپرسراوی زاتیە کار دەکات 1996-1993 .لە
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رۆژنامەی کوردستانی نوێی زمانحاڵی یەکێتیی لە بەشی سیاسی کار
دەکات و خاوەنی دەیان وتاری سیاسی ناوخۆیی ،هەرێمی و جیهانییە و
لە رۆژنامەکانی کوردستانی نوێ ،رۆژنامەی رۆژنامە ،ئاسۆ ،هاواڵتی،
ئاوێنە ،سەکۆ (بەرلین) ،پێشهات ،االتحاد و چەندین گۆڤار و رۆژنامەی تر
دەنوسێت.
ساڵی  1996دەچێتە واڵتی ئەڵمانیا و لە شاری هێنف-ی لە ویالیەتی
نۆرد راین ڤێست فالن دەگیرسێتەوە .ساڵی  2006بە یەکجارەکی
دەگەڕێتەوە کوردستان و ئێستا بە ناونیشانی شارەزا لە پەڕڵەمانی
کوردستان کار دەکات .ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە،
هەروەک ئەندامی دەستەی دامەزرێنەرانی رۆژنامەنووسانی ئەلەکترۆنی
کوردستانە .لە نێو یەکێتیشدا راوێژکاری مەکتەبی ناوەندیی راگەیاندیی
(ینک)ە.
ئازاد وەرتی بێجگە لەوەی نووسەر و رۆژنامەنووسە شارەزایێکی
باشیشی لە بوارەکانی کۆمپیوتەر هەیە و شارەزای وێب ئەپلیکەیشنە بە
شێوەی داینامیکی و خاوەنی وێبسایتی خۆیەتی بە ناوی werti.net.
بێجگە لە زمانی دایک دەتوانێت بە زمانەکانی عەرەبی ،فارسی ،ئەڵمانی
و ئێنگلیزی بنووسێ و بخوێنێتەوە و قسە بکات .لە رووی
کۆمەاڵیەتیشەوە خێزاندارە و خاوەنی پێنج منداڵە واتە چوار کچ و کوڕێک.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگوباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە120 :

ئازاد وەڵەدبەگی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140902220709115581
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە121 :

ئازاد کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022522141182382
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە122 :

ئازاد کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121620033392735
لە زمانی خۆیەوە
ئازاد حسێن ئەحمەد
نازناو :ئازاد کەريمی له دايکبووی  1974سەقز ،کوردستان.
بەکالۆريوس له بواری ياسای دادودری ،دانیشتووی هەولێر .چیرۆکنووس،
شاعیر ،رۆژنامەنووس ،پارێزەر .زاڵبوون بەسەر زمانەکانی کوردی
(کورمانجی ،سورانی ،کەڵهوری گۆران) ،فارسی ،هەروەها تێگەيشتن له
عەرەبی و ئینگلیزی .وەرگێڕ بۆ دەزگای چاپ و رۆشنبیری موکريانی_
هەولێر.
شارەزا بۆ هەڵسەنگاندنی پەرتووکی ئەدەبی له ناوەندی رۆژنامەوانی و
چاپ و باڵوکردنەوەی وەزارەتی رۆشنبیری و الوانی هەرێمی کوردستان.
ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کورد ،هەولێر ئەندامی پێشووی P.E.N
internationalئەندامی پێشووی ئەنجومەنی ئەدەبی مەولەوی کورد لە
سنه .هاوکاريی رۆژنامەوانی لەگەڵ سیروان ،مەهاباد ،راسان ،افق بینا،
رامان.
بەرهەمی ئەدەبی:
1نامەیەک لە قوبرسەوە (کورتەچیرۆک)2بووکەبەردينه (کۆ کورتەچیرۆک)3بەنديخانەی بۆرسۆئین (کۆ کورتەچیرۆک)4له بەرزايیەکانی مه زرابوتانه وه (کۆ شیعر)( 5-EZDAکورتەچیرۆک بۆ مندااڵن)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە123 :

ئاسۆ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831170332115555
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە124 :

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.
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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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە125 :

ئاسۆ جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031448052309
ئاسۆ جەبار لە شاری سلێمانی لەساڵی  1973دا لەدایکبووەو خوێندنی
قۆناغەکانی خوێندنی تا پەیمانگەی تەکنیکی لەسلێمانی تەواو کردووە،
خاوەنی  10کتێب و چەندین وتار لێکۆڵینەوەیە لە گۆڤار ء رۆژنامە
سەربەخۆکاندا ،ئێستا لە واڵتی ئەمریکا دەژی.
لە کتێبە چاپکراوەکانی نوسەر :
1موسافیرء چاوەڕوانی نەورەسێک ،دیوانە شیعر ،چاپی یەکەم  ،1998لەچاپکراوەکانی بنکەی ئەدەبی روناکبیری گەالوێژ.
چاپی دووەم / 1999زنجیرە باڵوکراوەکانی رێکخراویtdc.2کۆچء سەفەر ،لێکۆڵینەوەیەکی ئەنترۆپۆلۆژی کۆمەڵناسییەدەربارەی دیاردەی کۆچ لە جیهاندا بەگشتیء لە کوردستاندا بەتایبەتی،
چاپی یەکەم  / 2000لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپء پەخشی سەردەم.
3چاپی دووەم  2001بە هاوکاری وەزارەتی رۆشنبیری لە سلێمانی .4تازەگەری  /لێکۆڵینەوە دەربارەی تازەگەریء راڤەکردنی دیووەنادیارەکانی قەسیدەی رەنگدانی شێرکۆ بێکەس ،چاپی یەکەم 2003
چاپخانەی ئەهلی.
5کۆمەڵگای مۆدێرن /دەربارەی دیموکراسی ،کۆمەڵگای مەدەنیءمەترسییەکانی تیرۆر ،لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی)(kieء بەهاوکاری
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رێکخراوی ) (rtiنێودەوڵتی ،چاپی یەکەم 2004
6کۆمەڵگای داخراو /رۆشنبیر ،کۆمەڵگا ،دەسەاڵت ،لەباڵوکراوەکانیبەڕێوبەرایەتی چاپءباڵکردنەوەی وەزارەتی رۆشنبیری لەسلێمانی ،چاپی
یەکەم 2004
کۆمەڵگەی داخراو /چاپی دووەم2005 :7غوربەتی فڕین /شیعر /لەباڵوکراوەکانی بەڕێوبەرایەتیچاپءباڵکردنەوەی وەزارەتی رۆشنبیری لەسلێمانی ،چاپی یەکەم 2005
8دەسەاڵتی کوشندە لەکۆمەڵگەی دیکتاتۆرە بچوکەکاندا /وتارءلێکۆڵینەوە /لەسەر ئەرکی نوسەر چاپکراوە /چاپی یەکەم2007 :
9مۆدێرنەء حیکایەت /دنیای پاش حیکایەتە گەورەکان  /وتارءلێکۆڵیەنەوە2010.
10دۆزەخی حەقیقەت /لێکۆڵینەوەء بەڵگەءئامارء دۆکۆمێنت2012.پڕۆژەکانی داهاتووی نوسەر :
1/دەسەاڵتی غەیبانی /تێرۆرء کولتوری مەرگدۆستی /لێکۆڵینەوە.
2/کۆمەڵگەی زیندوو &کۆمەڵگەی مردوو /وتارء لێکۆڵینەوە.
3/فیردۆسەکانی دۆزەخ  /رۆمان
4/زوڵمەتی عەتر /شیعر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە126 :

ئاسۆ حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082909041089043
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە127 :

ئاسۆ حامید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010919554919307
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە128 :

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 ژمارە129 :

ئاسۆ سەراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001241603023324
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە130 :

ئاسۆ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041615522804
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە131 :

ئاسۆ عەبدوللەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171322454252
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

203

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە132 :

ئاسۆ عەلی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071418322896
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 ژمارە133 :

ئاسۆ فارس حارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061709475866213
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە134 :

ئاسۆ فەریق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021522632882
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە135 :

ئاسۆ کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031209012255
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە136 :

ئاسۆس ئەحمەد هەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901251620591097
لەساڵی  1963لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،دەرچووی کۆلیژی
ئەندازیاری میکانیکە و ساڵی  1987بووەو بەپێشمەرگەو لەراپەرینەکەی
بەهاری ساڵی 1991وە گەراوەتەوە بۆ ناوشار و لەوکاتەوە وەکو کەسێکی
سەربەخۆ ماوەتەوە ،ناوبراو بێجگە لەنووسینی سەدان وتار لەنێو رۆژنامە و
گۆڤارەکاندا خاوەنی وەرگێرانی سی کتێبە کەدوانیان هی نووسەری
ناسراو ئیسماعیل بێشکچییە و ئەوی تریشیان تایبەتە بەمێژووی
ئەردەاڵنییەکان .بەڕێوەبەری کۆمپانیای ئاوێنەیە.
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی رۆژنامەی (هاواڵتی)و لە لە دامەزراندیەوە
( )2000/11/5تا کۆتایی ساڵی پێنجەم ( )2005/11/5سەرنووسەری
هاوالتی بووە .
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی رۆژنامەی (ئاوێنە)و لە یەکەم رۆژی
دەرچوونیەوە ( )2006/1/3سەرنووسەری بووە تا ().2009/3/15
لە ()2009/12/12دا خەاڵتی (جوبران توینی) بۆ رۆژنامەگەریی ئازاد
پەبەخشراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە137 :

ئاسۆس شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062013465170177
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە138 :

ئاسۆس محەمەد مەال قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112509365010870
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە139 :

ئاسۆس کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017060275026
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە140 :

ئاشتی شەهباز
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181539234269
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە141 :

ئاشتی عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122013602118979
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە142 :

ئاشنا تەڵعەت گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213005801627
لە دایکبووی ساڵی  1989شاری هەولێرە ،قوتابی شەشەمی زانستی ئامادەیی روناکی کچانە،
یەکێکە لەو کچە بەهرەمەندانەی کەلەڕێی شیعرەکانیەوە ئازاری کچانی واڵتەکەی ئەتوێتەوە ئەیکا
بە ملوانکەیەکی خەم رەوێن ئەیدا بە زەمەن بۆ ئەوەی چیتر خەم بەسەر کچانی واڵتەکەی
نەبارێنی ،ئاشنا نۆ ساڵە بەشیعر ئاشنایە ،لە ڤیستیڤاڵی کە (سەنتەری ئاشتی) سازی دابوو بۆ
قوتابیانی بەهرەمەند توانی پلەی یەکەم بەدەست بهێنێ و دیاری سەرۆکی حکومەت کە
چاپکردنی دیوانێکە بۆ خۆی بەرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە143 :

ئاغا عینایەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191825061022
هۆزانڤانێکی کوردی رۆژهەاڵتی کوردستانە .کوڕی ئاغا هیدایەتی مەال نەشئەتی مەال حوسێنە .لە
ساڵی  1881لە شارۆچکەی (جوانڕۆ) لەدایک بووە .هەر بە منداڵی دایک و باوکی مردوون .الی
مەال خوێندوویەتی ٬پەاڵم تاسەر نەبووە .لە  1931دا زیندانی کراوە و  10ساڵ لە زینداندا ماوەتەوە.
هۆنراوەی نیشتمانپەروەری و ئاینیی بە کوردی و فارسی داناوە .دژی رژێمی شای ئێران بووە.
دیوانێکی هۆنراوەیی لەپاش بەجێماوە .پیاوێکی شیرینزمان و دڵپاک و میهرەبان بووە .سوارچاک و
نیشانشکێن و شکارچی بووە .یارمەتیی هەژارانی داوە .مزگەوتێکی بە پارە و رەنجی شانی خۆی
دروست کردووە و هەر خۆیشی پێشنوێژیی تێدا کردووە و بەڕێوەی بردووە .ساڵی  1957کۆچی
دواییکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە144 :

ئاقەی کوری مەلیک قاسم ئەیوانی کەڵهور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520440074148
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
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نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە145 :

ئاالن پەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032420564655814
شاعیر و نووسەری کورد ،لە دایکبووی ساڵی  1978شاری سلێمانی
باشوری کوردستان .لە ساڵەکانی  1995بۆ  1996خولیای نووسینی
شیعری لەال دروست بووە و خاوەنی  4کۆمەڵی شیعرییە بە هەردوو
زمانی کوردیو عەرەبی .لە چەندین رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان
هۆنراوە و وتاری هونەری باڵوکردۆتەوە .دانیشتوی وڵآتی دانیمارکە و
ئەندامییانەی قەڵەمی دانیمارکییەو چەند هەوڵێکی بۆ نوسینی شیعری
دانیمارکی هەیە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاالن پەری) سەبارەت
بە (ئاالن پەری) لە20:46:00 2011-3-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە146 :

ئاالن ساحێبقڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012011445632862
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە147 :

ئاالن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001061420353121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە148 :

ئاماژ جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031416335651988
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە149 :

ئامانج ئیسماعیل عەبدوڵاڵ ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271207
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە150 :

ئامانج خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031445382307
لەدایک بووی ساڵی  - 1980پارێزگای سلێمانی
بەڕێوەبەری ناوەندی هەواڵی کەناڵی  NRTلەسلێمانی.
لەساڵی  2002وە وەک رۆژنامەنوس و پاشان وەک دەستەی نوسەران لە
رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ کاری کردوە.
لەکۆتایی ساڵی  2003وە لەرۆژنامەی هاواڵتی کاری کردوە و پاشان
لەساڵی  2005دا بوە بە ئەندامی دەستەی نوسەران.
لێپرسراوی ماڵپەری هاواڵتی بووە لەساڵی  2006بۆ کۆتایی ساڵی
.2007
لێپرسراوی بەشی ناوخۆ و راپۆتی سیاسی بووە لە رۆژنامەی هاواڵتی
لەساڵی  2005بۆ کۆتایی .2008
لەساڵی  2006و لەگەڵ دامەزراندنی ئاژانسی ئەسوات عیراق وەک
ریپۆرتەر تا ناوەڕاستی  2008کاری کردوە.
ساڵی  2010 - 2009لەبەشی ناوەندی هەواڵی کەناڵی  ROJ TVلە
بەلجیکا(برۆکسل) کاری کردوە.
راهێنراو و دەرچووی پەیمانگای رۆژنامەوانی جەنگ و ئاشتیە )(IWPRکە
پەیمانگایەکی نێودەوڵەتییە و لەچەندین واڵت ئۆفیسیان هەیە ،ئۆفیسی
سەرەکی پەیمانگاکە لە بەریتانیایە.
لەساڵی  2004تا کۆتایی ساڵی  2008لەپەیمانگای رۆژنامەوانی جەنگ و
ئاشتی) (IWPRوەک ریپۆرتەر کاری کردوە.
چەندین راپۆرت و بەدواداچونی ڕۆژنامەوانی لەڕێگەی  www.iwpr.netوە
بەزمانەکانی ئینگلیزی ،عەرەبی ،کوردی باڵوبۆتەوە و لەوێشەوە بەشێک
لە دەزگا و رۆژنامە و گۆڤارە بەناوبانگەکانی جیهان وەریانگرتوە و جارێکی
تر باڵویان کردۆتەوە.
چەندین کۆرسی رۆژنامەوانی لە بەیروت ،عەمان .برۆکسل وەرگرتوە.
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لەگەڵ دامەزراندنی کەناڵی  NRTلەساڵی  2010دا وەک لێپرسراوی
ماڵپەری ئێن ئاڕتی  WWW.NRTTV.COMکاری کردوە دواتر بوە بە
سەرنوسەری ناوەندی هەواڵ.
ئێستاش بەڕێوەبەری ناوەندی هەواڵی کەناڵی  NRTیە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئامانج خەلیل)
سەبارەت بە (ئامانج خەلیل) لە2:43:48 2013-9-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە151 :

ئامانج سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062911082285664
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە152 :

ئامانج سەیدسادقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120611491774205
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە153 :

ئامانج شارباژێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120612082674208
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە154 :

ئامانج شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031011533082528
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە155 :

ئامانج شێخ نوری شێخ ساڵح
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:

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

بابەتی ژمارە156 :

ئامانج عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409342582361
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە157 :

ئامانج عەبدوڵاڵ سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=200912081123582920
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە158 :

ئامینا زکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120913255612422
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هەلبەستڤانا کورد ئامینا زکری ل ساال  1979ل باژێرێ ئەسفەهانێ ژ
دایک بوویە خواندنا خوە بەردەوام کرییە هەتا کو بەکالۆریۆسا ئادابێ
بەشێ کوردی ب دەست ڤە هینایی .ل ساال 1998ێ بۆ ئێکەمین جار
بابەتێن خوە د کۆڤار و رۆژنامەیێن دەڤەرێ دە بەالڤکرنە .ئەنداما لێژنەیا
راگەهاندنا ئێکەتییا ئافرەتێن کوردستانێ ( )2007-2001یە .وەک
دەستەکا نڤیسەران ل کۆڤارا نووبوون کارکرییە .بابەتێن جڤاکی ل دۆر
پرس و کێشەیێن ژنان و گەنجان د کۆڤار و رۆژنامەیان دە دوەشینە.
ئەنداما دەستەکا دامەزرینەرە یا رێکخراوێن مافێن مەدەنی و رێکخراوا
رۆژنامەگەرێن ئازاد و رێکخراوا نەتەوەیی ل دهۆکێ و نها ژی کار
(رێکخراوێن ) NGOدکت .ئانها برێڤەبەرا پەیمانگەها دهۆکێ یە بۆ پرسێن
سیاسی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(ئامینا زکری) لە23:52:33 2010-12-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە159 :

ئامینە مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123113360574560
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە160 :

ئاهی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119130106397

217

ناوی ساڵح کوڕی ئەحمەده ،نازناوی "ئاهی"یه ،لەساڵی  1845لەسلێمانی لەدایکبووه.
قۆناغەکانی خوێندنی حوجرەی تەواو کردووه .
وەک دەستووری ئەو سەردەمانە بۆ وەرگرتنی زانستی هەندێ گوند و ئاوایی کوردستان گەڕاوە
ئەوانەی مەدەرسەی عیلمی ئایینی و مەالی گەورەیان لێ بووه .دوا قۆناغی خوێندنی لەکۆیەبووە
و ماوەیێکی زۆر بەمەالیەتی لەوێ ژیاوه.
لەئەنجامدا گەڕاوەتەوە مەڵبەندی خۆی لەسلێمانی ،لەساڵی  1906کۆچی دواییکردووە و
لەگۆڕستانی گردی سەیوان نێژراوه .ئاهی پاش خۆی کۆمەڵە شیعرێکی بەناوی ئاهییەوە بۆ
بەجێهێشتووین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە161 :

ئاوا ئەحمەد حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021907565782322
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە162 :

ئاوا هوما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714232818007
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە163 :

ئاوات ئاالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201101201218493287
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە164 :

ئاوات ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122720180163556
وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
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 ژمارە165 :

ئاوات ئەحمەد سوڵتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071415311971110
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە166 :

ئاوات حەسەن ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022315295582353
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە167 :

ئاوات حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052922241360122
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە168 :

ئاوات زەالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010914540022065
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە169 :

ئاوات سارێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821284874927
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە170 :

ئاوات عەبدولخالق باباڵاڵ مجنون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271217
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە171 :

ئاوات عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031449362311
لەساڵی  1981لەشاری سلێمانی لەدایک بوە ،لەسەرەتای گەنجی و
لەتەمەنی  16ساڵیدا دەستی بەباڵوکردنەوەی بەرهەمەکانی کردوە
لەرۆژنامە و گۆڤارەکاندا ،دواتر لەساڵی 2003دا یەکەمین بەرهەمی خۆی
باڵوکردەوە لەژێر ناوی (دەرونی کوڵ بوو) کە کۆمەڵێک چیرۆکی لەخۆ
گرتبوو ،لەدواتردا ئەم کتێبانەی تری باڵوکرایەوە:
زانکۆ و تراژیدیای مەعریفە 2004 ،چاپ کراوە.حیزب و دەسەاڵت ،گەنج و بەشداری سیاسی 2005 ،چاپ کراوە.رۆژی هاتنەکەی عودەی ،چیرۆک 2005 ،چاپکراوە.هەروەها کتێبی (سیاسەت و بەرپرسیاری)  2007چاپکراوە .جگە لەمانە
چەندین وتارو لێکۆڵینەوەی سیاسی و ئەدەبی لەگۆڤار و رۆژنامەکاندا باڵو
کردۆتەوە ،وە لەزۆرینەی شارو شارۆچکەکانی کوردستان کۆڕوسمیناری
روناکبیری لەبواری گەنجاندا سازکردوە.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە172 :

ئاوات فەهمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110217482310551
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە173 :

ئاوات قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011008
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش
هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە174 :

ئاوات محمود محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818091711125307
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

223

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :

ئاوات محەمەد پیروەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=200911280017132712
ساڵی لەدایکبوون1964 :
شوێن :هەرێمی کوردستان /سلێمانی
بواری کارکردن
1کاری رێکخراوەیی ناحکومی لەبواری مافی مرۆڤ (لەچەندینرێکخراوی لەو بوارەدا کارم کردووە و تائێستاش هەر بەردەوامم)
2کاری رۆژنامەوانی وەک نووسینی گۆشەی هەفتانە بۆ هەندێکرۆژنامە و گۆڤاری ناوخۆ
3بواری ئەدەبی :لەرەخنەی ئەدەبیدا توێژینەوە و نووسینم لەزۆرێکگۆڤارە کوردیەکاندا هەیە ،بەتایبەتی بابەتی رەخنەیی لەسەر شیعر و
تیۆرەی ئەدەب
بەرهەمە باڵوکراوەکانم
1ئاینء شیکردنەوەی دەروونی ،نووسینی ئەریک فرۆم (وەرگێڕان)،چاپی یەکەم  ،1999چاپی دووەم 2006
2توندوتیژی خێزانی ،وەرگێڕان .چاپی یەکەم  ،2000چاپی دووەم 20083سۆزانء قوتابخانە ،چیرۆکی مندااڵن ،وەرگێڕان.چاپی یەکەم 20014ئاین نوێگەری دنیاگەری ،وەرگیڕان ،چاپی یەکەم 20025توندوتیژی خێزانی ،توێژینەوەی مەیدانی .چاپی یەکەم 20026خوێندنەوەیەک لەناو کتێبە پیرۆزەکاندا2003 :7هێڵکاری دەستووری ،وەرگێڕان چاپی یەکەم 20058جاڕنامەی مافەکانی مندااڵن ،وەرگێڕان.چاپی یەکەم 20059مێژووی فەلسەفە ،بەرگی یەکەم ،وەرگێڕان.چاپی یەکەم 200810سێکس و توندوتیژی و پیرۆزی لەمیتۆلۆژیای ئیسالمدا ،وەرگێڕان2008
11جیهانی لەدەستدەرچوو ،ئەنتۆنی گیدنز ،وەرگێڕان2009 ،12دەق و راڤەکاری (کتێبێکی رەخنەیی تیۆرییە لەمەڕ فکر و ئەدەب(نووسین) چاپی یەکەم .2009
13لێکدانەوەی شیعر و ئاماژەکانی پشتەوەی دەق ،رەخنەیی و تیۆریئەدەبی ،چاپی یەکەم 2011
14ئەزموونی شیعریی الی ژنە شاعیرەکانی ناو ئەدەبیاتی کوردی15چیرۆکەکانم هەر ئەوەندە بوو (کورتە چیرۆک).16شاعیرێک لەگوڵی هەنار (کتێبێک دەربارەی شێرکۆ بێکەس)17نووسینی چەند لێکۆڵینەوەیەکی رەخنەیی شیعری لەسەرشاعیرانی وەک جەمال غەمبار ،بەختیار عەلی ،شێرکۆ بێکەس ،دالوەر
قەرەداغی....
18نووسینی کۆمەڵێک لێکۆڵینەوەی رەخنەیی لەسەر ئەزموونی نوێیچیرۆکی کوردی ،لەوانە :ئارام کاکەی فەالح ،جەمیل سائیب ،نەوەی
سێهەمی چیرۆکی کوردی ،بەختیار عەلی ،کاروان کاکەسور ،عەتای
نەهایی ،یوسف عیزەدین و ...هتد.
19چەند لێکۆڵینەوەیەکی تیۆری و لێکدانەوەی چەمکە رەخنەییەکان.http://www.awatmp.com/

224

https://www.facebook.com/awat.mohammad.7/photos
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە176 :

ئاوات نەسرەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053122281483039
ناوی ئاوات نەسرەدین لە ريکەوتی  1979/11/26لە شاری سلێمانی لە
دایک بووە ،خويندنی سەرەتایی ناوەندی و ئامادەیی هەر لەو شارە
تەواوکردووە ،هەر لەتەمەنی نەوجەوانییەوە خولیای نوسینی هۆنراوەی
هەبووە .سەرەتا بە هۆنراوەی منااڵن دەستی پیکردو نامیلکەیەکی
بەناوی بابەنوئێل باڵوکردەوە .زۆريک لە هۆنراوەکانی کراون بە گۆرانی لە
ڤیستڤاڵی سااڵنەی منداڵپارێزی کوردستان بەدەنگی منااڵن پیشکەش
کراون وە هەنديک لە هۆنراوەکانی لە کەناڵەکانی کوردسات و خاک
کلیپیان بۆکراوە .لە هەرە بەرهەمە ناوازەکانی کە زۆر پێی ناسرا
هۆنراوەی دنیای مناڵ بوو کە لەالیەن گۆرانی بێژ ئاسۆ مەحمود وتراوەو
پیشوازیەکی باشی هەبووە .ئاوات نەسرەدین ئێستا لە وواڵی سوید
دەژی و خێزاندارەو خاوەنی مناڵیکە بەناوی ئارژین
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاوات) سەبارەت بە
(ئاوات نەسرەدین) لە15:11:50 2013-5-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە177 :
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ئاوات کۆکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032816001780033
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە178 :

ئاوات یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112314283073844
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە179 :

ئاوارە حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062213095559356
ناو :ئاوارە حەمید سەعید
ساڵ و رۆژی لەدایکبوون1988-3-26 :
ڕەگەز :نێر
باری کۆمەاڵیەتی :خیزاندار
تەلەفۆن_07501182383:
پۆستی ئەلیکترۆنی : awarahamed@yahoo.com
فەیس بووک: awarahamed
تویتەرawarahamed
نەتەوە :کورد
ناونیشان :هەولێر ماجدی مۆڵ
بڕوانامە :
دەرچووی پەیمانگای تەکنکیکی هەولێر راگەیاندن بەشی رادیۆ و تیڤی
2009زانکۆی سەاڵحەددین
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چەند بڕوانامەیەک لە بواری رۆژنامەوانی و بەشداری کردنی چەند خولێک
لە رێکخراوەکانی نێوخۆ و نێو دەوڵەتی
ئەو کارانەی ئەنجاممی داون:
کاری پەیامنێری لە هەریەک لە رۆژنامەی رۆژنامە ،سایتی سبەی،
رادیۆی گۆڕان و رۆژنامەی هاوالتی هەروەها بەرێوەبەری ماڵپەری فەرمی
فراکسیۆنی گۆڕان لەپەرلەمانی کوردستان  www.gran.gبۆ ماوەی سێ
ساڵ .لە ساڵی  2009وەک پەیامنێر لە  knnتۆری هەواڵی کوردی
ئیستاش بەردەوامم .فەرمانبەری دیوانی پەرلەمانی کوردستان_لە
مانگی 4ی  2015بەشێوەی تەنسیب لە وەزارەتی دارایی و ئابووری وەک
بەرپرسی هۆبەی ماڵپەر کار دەکات
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاوارە حەمید)
سەبارەت بە (ئاوارە حەمید) لە12:06:21 2015-4-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە180 :

ئاوارە عەبدوڵاڵ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042414073256850
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە181 :

ئاوارە واڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728122843115348
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ناسر ئوستادڕەحمانی ناسراو بە ئاوارە واڵت ،ساڵی  1980لە گوندی کولیجەی ناوچەی مەحاڵی
مەهاباد لەدایکبووە .تا ساڵی  1999لە مەهاباد ژیاوە و لەوێ خوێندوویەتی .لە  1999تا  2009لە
نێو خەباتی شاخدا بووە .لە 2009وە لە باشووری کوردستان دەژی .خەریکی وەرگێڕانە و جاروبارە
شێعرەکانی لە وێبالگەکەیدا باڵودەکاتەوە .دوو بەرهەمی چاپکراوی هەیە-1 :ئێمە هەوری
بارانتانین(کۆمەڵە شێعر) ئەزموونێکی شێعری سێ قۆڵییە کە گەڵ تاپۆ مهابادی و سەیوان مانی.
ساڵی  2003لە شاخ چاپ و باڵوبۆتەوە-2 .تەیری تەکباڵ (نۆڤلێت) رۆمانێکی "یاشار کەماڵ"ە و لە
تورکییەوە وەریگێڕاوەتەوە سەر زمانی کوردی .ساڵی  2013لە شاری هەولێر و لە الیەن گۆڤاری
تورکیاناسییەوە چاپ و باڵوبۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە182 :

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:

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

بابەتی ژمارە183 :

ئاودێر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020221202533106
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 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

چاالکی مەدەنی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە184 :

ئاورین فەرەیدون عەلی فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571316
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە185 :

ئاوێزان نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911262054142663
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە186 :

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

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە187 :

ئاڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122815311718952
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە188 :

ئاڤان جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201010072222309870
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خەڵکی باشووری کوردستانە ،لە هەولێر دادەنیشێت ،لە دایکبووی
1988ە ،دەرچووی بەشی راگەیاندن ،ئێستا لە گۆڤاری وارڤین کاردەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (avanسەبارەت بە
(ئاڤان جاف) لە23:05:23 2010-11-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە189 :

ئاڤان عەلی میرزا تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090617591477309
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە190 :

ئاڤێستا سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218204604119398
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە191 :

ئاڤێستا کەمال مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912131938115694
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە192 :

ئاکۆ ئاکۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912220940163025
هۆزانەوانە ،ساڵی  1966لە دۆڵی ئاکۆیانی سەربە رەواندز لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە193 :

ئاکۆ ئەمین ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092123125310
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە194 :

ئاکۆ خەلیلزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111131194379
نووسەر و رۆژنامەنوسی ئازاد و سەربەخۆ
چاالکوانی مەدەنی و سیاسی
ئەندامی کارا لە "تۆری بەرگری لە ماف و ئازادییەکانی خەڵک
/کوردستان"
جێگری سکرتێری کۆمەڵەی قەالچۆکردنی مادەهۆشبەرەکان
نوێنەری سەنتەری دژی لەسێدارەدان/کوردستان
ئەندازیاریکارەبا
5ساڵ شارەزایی لە بواریGSM tel communication
ماوە  5ساڵە کارمەند لە بەشی تەکنیکی لە کۆمپانیای ئاسیاسێل بۆ
پەیوەندیە تەلەفۆنیەکان لە عێراق
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئاکۆ خەلیلزادە سەبارە بە ژیان و کارنامەی
خۆی لە 2010-09-14
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە195 :

ئاکۆ رەئوف عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818105235125352
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە196 :

ئاکۆ عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040213481465984
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە197 :

ئاکۆ عەبدولکەریم شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112313482173838
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
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 ژمارە198 :

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:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە199 :

ئاکۆ محەمەد سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211548584300
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە200 :

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 ژمارە201 :

ئاکۆ محەمەد کەالری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071310390691421
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە202 :

ئاکۆ میرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041210164413342
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە203 :

ئاکۆ نوری ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818091835125308
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە204 :

ئاکۆ کەریم مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125211621119039

238

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە205 :

ئااڵ شاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221172928118401
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە206 :

ئااڵ فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021707293875807
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە207 :

ئااڵ لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150704235345124721
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە208 :

ئاڵتان تان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171645581316
ساڵی  1958لە پارێزگای باتمان لەدایک بووە .کوڕی بەدیع تانە کەسەرمایەدارێکی ناسراو بووە و لە کودەتا سەربازییەکەی  1980دا
دەستگیرکراوە و بە ئەشکەنجەی زیندان گیانی سپاردووە .
خوێندنی ئەندازە و بیناسازی تەواوکردووە .ساڵی  1987پەیوەندی بە پارتی رەفاهەوە کردووە و بووەتە بەرپرسیئەو پارتە لە باشووری رۆژهەاڵتی تورکیا ،بەاڵم کاتێک رەفاە لەگەڵ حزبی
نەتەوەپەرستی مەهەپە هاوپەیمانیی بەست ،ئاڵتان تان هەڵوێستی
وەرگرت و وازی لە ئەندامەتی رەفاە هێنا .
لە  2000تا  2002ئەندامی بەڕێوەبردنی پارتی هادەپی کوردی بووە،واتر دەوڵەتی تورک ئەو پارتەی هەڵوەشاندەوە .
چەندین باڵوکراوەی سیاسی داناوە و ناونیشانی دوا کتێبی بریتییە لە"کێشەی کورد :یان برایەتی راستەقینە ،یاخود بەندایەتیی تەواوەتی"..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پەڕڵەمانتار
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باتمان
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە209 :

ئایار فەلەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965529
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە210 :

ئایدا محەمەد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217210320118337
لەزمانی خۆیەوە
ساڵی  1986لە شاری هەولێر لەدایکبووە.
لەسەرەتای سالێ  2009وە دەستی بە نوسینی کردووە.
لەسەرجەم ڤیستڤالەکان لە شارەکانی هەرێمی بەژداری کردووە.
لە رۆژنامەی کوردستان و گۆڤاری ژنان وەک رۆژنامەنوس کاری کردووە.
لەساڵی  2007تا  2010بەریوەبەری کۆمیەتەی یەکیتی ژنان بووە لە
ئیستادا ئەندامی کۆمیتەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە211 :

ئوسامە گوڵپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052508550558203
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە212 :

ئومێد ئاشنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040816132228894
لە بنەماڵەیەکی رۆشنبیر و ئایینپەروەر لە شاری سلێمانی لە ساڵی
 1955لەدایکبووە .ساڵی  1979/1978پەیمانگای پێگەیاندنی
مامۆستایانی لە شاری هەولێر تەواوکردوە ،و لەناوچەکانی قەرەداغ،
دوکان ،دەربەندیخان و پاشان ناوشاری سلێمانی مامۆستا بووە .لە
ساڵی 1978ەوە ئەندامی یەکێتیی نووسەرانی کورد بووە .لەسەر داوای
خۆی لەساڵی  1994دا خانەنشین کراوە ،تاکوو دەرفەتی تەواوی هەبێت
بۆ خزمەتکردن لەبواری ساغ کردنەوە و کۆکردنەوەی بەرهەمی ئەدەبی و
رۆشنبیری نەتەوەی کورد .ساڵی  2000کۆچی دوایی کردوە.
مامۆستا ئومێد پرۆژەیەکی ئەدەبی بەدەستەوە بوو بەناوی (پرۆژەی سەد
کتێبی کوردی) ،توانی نزیکەی  70کتێب و نامیلکەی لێ چاپ بکات ،بەاڵم
بەژمارەی کەم بەهۆی بێتوانایی ماڵی ،سامانێکی ئەدەبی زۆری
جێهێشتووە بەاڵم زۆربەیان دەستنوسن.
لەڕۆژی  2000/1/16دا لەتەمەنی  45ساڵیدا ،کاتێ کە تەواو سەرقاڵی
بەرهەمهێنانی ئەدەبی بووە ،کۆچی دوایی کردوە و لەگردی سەیوان لە
سلێمانی نێژراوە .ژمارەیەکی زۆر دەستنووس و  3جگەرگۆشەی بەناوی
(سیامەند ،سایە و ،شاد) لەپاش بەجێ ماوە.
ناوی هەندێک لە بەرهەمەچاپکراوەکانی
ئەم بەرهەمانەی لە دەزگای ئاراس لە هەولێر باڵوبوونەتەوە:
ڕەشید نەجیب :ژیان و بەرهەمی
ئەشکی باوان :بەرهەمە باڵونەکراوەکانی کامەران موکری
پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەکی نوێی ژیان و بەرهەمەکانی :دوو بەرگ لە
 900الپەڕەدا
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دیوانی شێخ رەزای تاڵەبانی 2003 -
ئیسماعیل حەقی شاوەیس  -کۆکردنەوە
بەرهەمی تر..
گۆران نووسین و پەخشان و وەرگێڕاوەکانی
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە213 :

ئومێد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201006210950004464
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە214 :

ئومێد پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150102163134118607
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە215 :

ئومێد حەبیبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021810542624528
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی هەورامی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە216 :

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

چاالکی سیاسی
پەڕڵەمانتار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە217 :

ئومێد عپمان شەریف محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471298
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە218 :

ئومێد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070816505471908
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە219 :

ئومێد عەلی حمە رەحیم رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371261
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە220 :

ئومێد فوڕات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102109130810180
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 ژمارە221 :

ئومێد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022284932900
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە222 :

ئومێد گێڵەرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121716170512934
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە223 :

ئومێد محەمەد عەبدولڕەحمان امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171188
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە224 :

ئومێد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070810041471869
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە225 :

ئومێد کاکەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201001032335433073
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە226 :

ئۆراڵ ئەبوبەکر حسێن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471302
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە227 :

ئۆسمان سەبری  -ئاپۆ ئۆسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110170317269
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
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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
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 ژمارە228 :

ئیبراهبم ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030518272782465
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە229 :

ئیبراهیم ئیسماعیل عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=200902280850231474
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لە زمانی خۆیەوە:
لەدایکبووی  1976شاری قەاڵدزێیە.
لە ()2001ەوە دەستی بەباڵوکردنەوەی وتارەکانی لەرۆژنامەو گۆڤارەکاندا کردووە.
لە()2005ەوە هاوشانی نووسین ،کاری رۆژنامەگەری کردووە.
ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەو ماڵپەرێکی کوردییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە230 :

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،
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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
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).
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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:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
رۆماننووس
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە231 :

ئیبراهیم ئەحمەد شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140525100022100593
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە232 :

ئیبراهیم ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150412135422120863
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە233 :

ئیبراهیم ئەمین باڵدار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118144550339
لە ساڵی  1920لە شاری سلێمانی لە دایکبووه .خوێندنی سەرەتایی لە
شارەکەی خۆی تەواوکردووە و چووەتە بەغدای لە قوتابخانەی "خانەی
مامۆستایانی الدێ".
لە رۆستەمییە وەرگیراوە و لە هاوینی ساڵی 1940دا خوێندنی
تەواوکردووە و بڕوانامەی دەرچوونی وەرگرتووە و لە مانگی تشرینی
یەکەمی هەر ئەو ساڵە کراو بە مامۆستای قوتابخانەی سەرەتایی لە
پارێزگای سلێمانی و لە گەلێک شار و دێهاتەکان مامۆستایی کردووه.
چەند ساڵ لە گوندەکانی هەورامان و هەڵەبجە و لە دواێنی چیای
سوورداش لە قەمچووغە و گوندی دیکە مامۆستا بوو و لەو ماوەیەدا ئەلف
و بێیەکی نوێی بۆ فێرکردنی زمانی کوردی داناوە و دەستنووسەکەی
ناردووە بۆ بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی و لەوێ لەالیەن
لێژنەیەکی پسپۆڕ پەسندکراوە و نادراوە بۆ شالیارێتی پەروەردە لە بەغدا،
کە ئەوسا پێیان دەگووت "شالیارێتی مەعاریف" و پسپۆرانی ئەویش و
رێکخراوی "یۆنسکۆ"ش پەسندەی دەکەن ،ئینجا چاپکردنەکەی بەخۆی
دەسپێرن.
بەر لە تەواوبوونی چاپەکەی ئەو "ئەلف و بێ"یە نوێیە مامۆستا باڵدار لە
ساڵی 1950دا گوێزراوەتەوە بۆ شاری هەولێر و ئەو ئەلف و بێیە نوێیەی
لە هەولێر گوتۆتەوه ،کە لەسەر رێگای رستەیی دەگوترێتەوه ،نەک پشت
بە دەنگی پیت و تاکە وشە ببەستێ و ئەم رێگایەی مامۆستا باڵدار
گەلێک زانستی و پەروەردەییه.
مامۆستای ئیبراهیم باڵدار ئارەزووی تەواوکردنی خوێندنی بااڵتری بوو،
بۆیە بە هەوڵ و کۆششێکی زۆر بڕوانامەی دەرچوونی لە تاقیکردنەوەی
گشتی قۆناغی ئامادەیی وەرگرت و لە کۆلێژی بازرگانی و ئابووری لە
زانکۆی بەغدا وەرگیرا و لە ئەنجامدا بڕوانامەی بەکالۆریۆسی وەرگرت و
هەر بە ئەوەندە نەوەستا بەڵکو هەوڵیدا بچێتە ئەمەریکا و لە سەرەتای
شەستەکانی سەدەی رابردوودا بڕوانامەی ماستەری لە کۆلیژی "سان
فڕانسیسکۆ" لە واڵتی ئەمەریکا لە پەروەردە وەرگرت و گەڕایەوە بەغدا.
مامۆستا باڵدار لە دوای کردنەوەی زانکۆی سلێمانی و گەڕانەوەی لە
ئەمەریکا دەکرێتە مامۆستا لە کۆلیژی ئاداب لەو زانکۆیەدا.
کاتێکیش کە ئەو زانکۆیە دەگوازرێتەوە بۆ هەولێر و ناوەکەی دەکرێتە
"زانکۆی سەاڵحەددین" ئەویش هەولێر و لە کۆڵێجی ئاداب  -بەشی
کوردی ماوەیەک وانە دەڵێتەوه.
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ئینجا دەچێتە شاری بەغدا لە زانکۆی موستەنسیرییە وانە دەڵێتەوە تاکو
لە رۆژی  1998.07.11دا لە بەغدا و لە ماڵەکەی خۆیدا دڵە گەورەکە لە
لێدان دەوەستێ و تەرمی ئەم خزمەتگوزارەی کورد دەبردێتەوە بۆ
سلێمانی لە گۆڕستانی گردی سەیوان بە خاک دەسپێردرێت.
بەرهەمە چاپکراوەکانی:
مامۆستا ئیبراهیم ئەمین باڵدار لە ماوەی ژیانیدا ئەم بەرهەمانەی
خوارەوەی داناوە و بە چاپی گەیاندوون:
1ئەلف و بێی نوێی کوردی بەغدا  -چاپی یەکەمی  1951و تاکو ئێستاپتر لە دەیان جار چاپکراوەتەوە و  98الپەڕەیه
2ئەلف و بێ بۆ گەوران  -بەغدا  -چاپی یەکەم  1955و  78الپەڕەیه3االبنیة المدرسیة للمدارس االبتدائیة  -بەغدا  1965و  42الپەڕەسەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە234 :

ئیبراهیم بالیسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272156072694
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە235 :

ئیبراهیم جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111043
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یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش
هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە236 :

ئیبراهیم سەیدۆ ئایدۆگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915232922072
چیرۆکنووس ،مامۆستای زمانی کوردی لە زانکۆی سۆبۆن (پاریس).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە237 :

ئیبراهیم عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=200912132205312986
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە238 :

ئیبراهیم عەزیز ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031216014182554
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە239 :

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

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە240 :

ئیبراهیم فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231145551118586
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ئیبراهیم فەرەج ئەڵاڵ حمەوەیس لە  1963\10\12لەشاری هەلەبجە
لەداییک بووە.
ی قۆناغی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لەهەلەبجە
هەرس َ
تەواو کردووە.
لەسالی  1981وە دەستی بەنوسین کردووە و سەرەتا وە زۆربەی
نوسەران بەشیعر دەستی پێکردووە بۆ یەکەمجار لەسالی 1984
لەگۆڤاری رەنجی کریکار شیعری بالوکردۆتەوە.
سی نامیلکە شیعری بەچاپ گەیاندووە.
َ
شۆرش
1- 16ی ئازار  1989چاپخانەی ئاالی
ِ
2چرا  1993چاپی گۆڤاری ئەدەبی کرێکاری3گوڵی سوور  1995هەلەبجەلەگەڵ لە چاپدانی دوو نامیلکەی بەڵگەنامەیی لەسەر هەڵەبجە:
1یادگاری یەکانی هەلەبجە  2004چاپی یەکەم چاپخانانەی ئاراس2005چاپی دووەم چاپخانەی ئاراس
2کاتژمێر یانزەو سی وپێنج خولەگ  2008لەبالوکراوەکانی چاپ وبالوکردنەوەی سلیمانی.
لەسالی  1993وە بەبەردەوامی وەک رۆژنامەنوس کاری لە رۆژنامەو
گۆڤارەکان وەک (ئەدەب و هونەری کرێکاری .رۆژنامەی بۆ
پێشەوە،بەدرخان،هەرێمی کوردستان،ئاالی ئازادی،ئاسۆ،
رۆژنامە ،کردووە.
لەساڵی  1998وە تا  2008\7\1وەک پەیامنێری هەلەبجە لە رۆژنامەی
کوردستانی نویَ کاری
کردووە.
لەزۆربەی سایتە کوردی یەکان دا وەک (پی یو کەی میدیا و ئاراستەی
یەکبوون کورستان نیوز و کوردستان نیت و هەلەبجە نیڵ بابەتی
بالوکردۆتەوە.
زۆرجار بابەتەکانی بەناوی خوازراوەوە بالوکردۆتەوە وەک (م .بەیان،کاوە
محمد،ریاز هەڵەبجەیی،هونەر سەاڵح).
ِ
بەرێوەبەرایەتی هەلەبجە یە.
بەرێوەبەری
ئێستاش
ِ
ِ
(ئاژین،شاملۆ،رۆڤار).
سی منداڵی هەیە بەناوەکانی
خێزاندارەو
َ
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
هەڵەبجە
کورد

بابەتی ژمارە241 :

ئیبراهیم گەلەژێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041210183925230
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە242 :

ئیبراهیم محەمەد جەزا محێدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208133405574
بەرهەمەکانی:
ــــ کتێبی فەرهەنگی زەویناسی2002 -
ـــ کتێبی بینراوی خەوەکان- Optical Mineralogy- 2005
ـــ پێنج توێژینەوەی زانستی زەویناسی.
ـــ چەندەها وتاری زانستی و رامیاری لە گۆڤار و رۆژنامەکاندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە243 :

ئیبراهیم محەمەد غەریب فارس  -ئیبراهیم غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112810382810921
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ساڵی ( )1965لەسلێمانی لەدایکبووە و خوێندنی ئاکادیمی هونەرە
جوانەکانی لەبەغدا تەواو کردووە لەساڵی ( )1975بەشداری چاالکی
قوتابخانەکانی سلێمانی کردووە ،لەساڵی ( )1978کراوە بەسەرۆکی
تیپی میوزیکی مەهاباد لەیەکێتی الوانی عیراق ئێستا لە چەمچەماڵ
نیشتەجێیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖موزیکژەن
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە244 :

ئیبراهیم مەخمووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040622571082600
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە245 :

ئیبراهیم مەال حسێنی ئەردەاڵنیچ
http://www.kurdipedia.org/?q=20090101154158968
کتێبی تاریخ اردالن  -لە سەدەی حەڤدەی بەزمانی فارسی نووسیوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە246 :

ئیبراهیم مەالزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902190914211328
لەزمانی خۆیەوە:
پایزی  1966دا لە گوندی گرتکی بنار چیای هەڵگورد چاوی بەدونیاهەڵێناوه.
نەوەی "ئیبنو ئادەمی بالەکی" یە کە زانایێکی گەورەی کورد وهاوچەرخی میری گەورەی سۆران بووه ،خاوەنی دەیان کتێبە لەبوارەکانی
فەلەکناسی و ریازیات و زانستە ئاینیەکان ،مامۆستای مەوالنا خالیدی
نەقشبەندی و حاجی قادری کۆیی و چەندین زانای تر بووه".
لە  1975لە ئاکامەکانی شۆڕشی ئەیلول پەنایان بردۆتە بەر ئێران و لە 1976گەڕاونەتەوه ،پاشان گوندی گرتک لەالیەن دەستەاڵتی داگیرکەری
عێراقەوە سوتێنراوە و ئەوانیش لە شاری روومادی گیرساونەتەوه.
لە  1981هاتوونەتەوە هەولێر ،هەر لەو ساڵەدا پەیوەندی بەرێکخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە کردووە تا .1984
لە  1986دوای ئەوەی ساڵێک لە کۆلێژی قانونی زانکۆی سەاڵحەدیندەخوێنێت ،بەهۆی نەچوونی بۆ (جەیشی شەعبی) لەخوێندن دوور
دەخرێتەوە تا .1988
لە  1991بەکالۆریۆسی لە قانون وەرگرتووە و بۆ چەند مانگێک لەئامۆژگای تەکنیکی دامەزراوە و پاشان دەستی بە کاری پارێزەری کردووە
تا کۆتاییەکانی .1996
لە کۆتاییەکانی  1996رۆیشتووە بۆ واڵتی هۆڵەند و لە شاری ئارنهێمگیرساوەتەوه .هەر لەوێش ئامۆژگایێکی سێ ساڵی تایبەت بە کاروباری
قانونی تەواو کردووه .بۆ زیاتر لە چوار ساڵ لە دەزگای یارمەتیدانی
پەنابەران ) (SVMGوەکو سەرپەرشتیاری قانونی تا کۆتایی  2005کاری
کردووه.
لە ناوەڕاستی  2006رۆیشتووە بۆ بەریتانیا .ئێستا لەلەندەن نیشتەجێیەو چوار منداڵی هەن.
یەکەم شیعری لە  1982لە رۆژنامەی هاوکاری باڵوکردۆتەوه ،دوایئەوەش بەردەوام بەناوی جیاوازەوە لە رۆژنامەکاندا نوسیویەتی.
لە نەوەدەکاندا ،وێڕای کاری پارێزەری کاری رۆژنامەگەریشی کردووه،نامیلکەیەکی بەناوی "قەیرانی فیکری هاوچەرخ" لە عەرەبیەوە کردووە
بەکوردی و بەدەیان بابەتی هەمەجۆری لە رۆژنامە و گۆڤارەکاندا
باڵوکردوونەتەوه.
لە سەرەتای  2004تا سەرەتای  ،2009ئەندامی "ناوەندی چاک دژ بەئەنفال و جەنەسایدی کورد" بووە چاالکانە کاری تێدا کردووه.
-لە نەوەداکاندا ئەندامی "مافپەروەرانی کوردستان بووه" ،ئەندامی
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"رێکخراوی نووسەران و رۆژنامەنوسان ) (On-Fileی هۆڵەندی"یه.
هەروەها ئەندامی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنوسانه .
ئێستاش بەشێوەیەکی حەفتانە بۆ رۆژنامەی کوردستانی نوێدەنوسێت .رۆمانێکیشی بەناوی "لەو دیو شەپۆڵی رەشەباکانەوه" لەژێر
چاپ دایه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە247 :

ئیبراهیم ناشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911271435362680
لە زمانی خۆیەوە:
ناوم ئیبراهیم جەالل تەها بابانیە ،بەاڵم ناسراوم بەئیبراهیم ناشاد،
خەڵکی شاری کەرکوکم ،لەگەڕەکی پیریادی ساڵی ( )1942لەدایک
بوومە ،تەمەنی منداڵیم بەبێ کەسی و هەژاری بەسەر بردووە ،هەر
لەبەر ئەو هۆیەش لەقوتابخانە نەمخوێندووە ،ئەم دەردەسەرییە بەردەوام
یەخەی گرتبووم لەتەمەنی گەنجێتیدا چەندین جار لەالیەن حکومەتی
ئەوسای ئێراقەوە لەبەر کوردبوون راپێچی زیندانکراوم ،ئێستاش هەر
لەکەرکوک نیشتەجێم ،ئەندامم لەیەکێتی نووسەرانی کورد و بزوتنەوەی
ریفراندۆم ،سێ کوڕ و کچێکم هەیە.
لەساڵی ( )1959دەستم داوەتە قەڵەم و دەستم بەشیعر نوسین
کردووە ،یەکەمین چوارینەم بەزمانی عەرەبی لەرۆژنامەی کەرکوک
باڵوکردەوە ،کەبەڕێوەبەری شارەوانی ئەوکاتەی حکومەتی ئێراق
دەریدەخست.
تاوەکو ئێستا دوو کتێبم هەیە ،بەاڵم شیعرم زۆرە نزیکەی ( )400پارچە
شیعرم هەیە ،بەاڵم پارەم نییە تەبعیان بکەم.
سەرچاوە :توانا عەبدی  -ماڵپەڕی پارتی چارەسەری دیموکراتی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە248 :

ئیبراهیم هەورامانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309010336119638
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە249 :

ئیبراهیم یونسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012545011162
لە ساڵی  1305هەتاوی لە شاری بانە بەدنیا هات .لە ساڵی  1333تاکو
 1341بە هۆی تێکۆشانی سیاسی کەوتە بەندەوه .دوکتور براییم کاری
وەرگێڕان و چیرۆک نووسی خۆی لە بەند دەست پێ کرد و کتێبی ”
هونەری چیرۆک نووسین ” کە لە بەند نوسیبوی ،باڵوی کردەوه.
دوای ئازادی لە بند لەسەر خوێندن بەردەوام بوو و لە بواری ئابوریدا
بڵگەی دوکتوری لە زانکۆی سورین واڵتی فەرانسە لە ساڵی 1356
هەتاوی وەرگرت.
دوکتور براییم لە کاتی زیندوو بوونی لەبارەی بنەماڵەی خۆی نوسیویەتی
کە  :دوو سااڵنە بووە کە دایکی خۆی لە دەست داوە و دایەگەورە و
باوەگەورەی بەخێویان کردوه.
باوەگەورە ی زۆر زەحمەت کێش بوە و لە پێشەکانی بەرگ دروو ،و
کاریگەری هونەری بوه.
دایکی رەعیەت بوو و باوکی خان زادە لە خانەکانی خۆماڵی سلێمان
خان ،زازی یونس خان ،حاکمی بانە بوه 5 .خوشکی بوە و  3زر دایک3 ،
برا ،یەک دانە برازا .کۆڵێک کۆڵفەتی هە بوه .هەر کات دەچوو بۆ ماڵی
باوکی ،گاڵتە و شۆخیان پێ دەکرد و دایەگەورەی نەی دەهێشت بچێت
بۆ ماڵی باوکی.
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دوکتور برایم لە ساڵی  1317لە خوێندنگای پۆلی سەرەتایی پەهلەوی
بانە بڵگەی شەشەمی سەرەتایی وەرگرت و چون لە بانە پۆڵی
دواناوەندی نەبوو باوکی دەیباتە شاری سەقز .لە ساڵی  1320بڵگەی
سیکل یەکەمی دواناوەندی وەر دەگرێت.لە ساڵی  1320هەتاوی ئێران لە
الیەن هێزەکانی مۆتەفەقین داگیر دەکرێت و واڵت دەبێتە وێرانە و
خوێندنگاکانیش وێران دەبن و دوکتور تا ساڵی  1322بێکار دەبێت .لە
ساڵی  ،1322ئەرتشی ئێران بانگەوازی ناو نوسین دەکات و دووکتور
براییم لە ساڵی  1322دە چێتە تاران و لە خوێندنگای ” نظام ” ناو
نوسینی کرد.

لە سالی  1324بڵگەی دیپلۆمی وەر گرت و بۆ زانکۆی ئەفسەری
داخل بوو و لە ساڵی  1327دەرەجەی ستوان دوهەمی رستە سواری
دوی وەرگرت .لە زانکۆی ئەفسەری بە سەرکەوتن تەواو بوو و لە
لەشکەری چواری رەزاییە سەرقاڵی خزمەت بوو .دوای چەند ساڵ
تەحەمۆلی سەختی ،بە ناوبژی دۆستێکی خۆی بە ناوی دوکتور رۆح اللە
عەباسی لە خوێندنگای ئابوری ناو نوسینی کرد و هەر لەو خوێندنگایە
بڵگەی لیسانسی ئابوری وەر گرت و دوکتورا کەشی لە ساڵی  1356لە
زانکۆی سورین واڵتی فەرانسە وەر گرت.
عەبدولقایەری بەهرامی و خوا لێ خۆش بوو ئەحمەد تەوەکۆلی لە
هاوڕی کانی دوکتور براییم لە سەقز بوون .دوکتور براییم دۆستی زۆر بوو
و لە سیاوەش کەسرایی ،محەمەد رە زا شە فیعی کدکنی ،هوشەنگ
ئیبتیهاج ،ئەحمەد مەحمود و مەحمود دەوڵەت ئابادی بە چاکی یادی
دەکرد.
براییم یونسی لە رۆژەکانی کۆتایی ساڵی  1328ژنی هێنا و ئە نجامی
ئە م ژن هێنانە  3کچ و یەک کوڕ بوو.
لە ساڵی  1333دوبارە کەوتە بەندەوە و دو هاوڕێ خۆی بە ناوەکانی
سەرهەنگ مۆبەشێری و سەرهەنگ سیامەک لە سێ دارە دران بەاڵم
براییم یونسی لەبر ئەوی کە لە کاتی خزمەتی سەربازی قاچێکی لە
دەست دابوو لە سێدارەدان خۆش بوون و زیندانی هەتا هەتایی بۆ دەر
چوو بەاڵم دوای هشت ساڵ ئازاد کرا.
دوکتور براییم لە نێوان ساڵەکانی  1340تا  1341لە زیندان ئازاد کرا .چوار
ساڵێک بێکار ماوه .دکتر براییم هاوڕی لەگەڵ محمەد قازی و بەآزین لە
بەشی وەرگێڕان لە کۆمپانیای کامساکس (کۆمپانیای دانمارکی کە لە
ئێران رێگای قەتاری دروست کرد) هاوکار بوون.
دوکتور براییم لە ساڵی  1336هەتاوی بەهۆی وەرگێڕانی کتێبی “آرزوهای
بزرگ ” (ئاواتە گەورەکان) لە چارلز دیکێنز لە ژێر سەرپەرشتی سیروس
پەرهام باڵو دەبێتەوە و لە زانکۆی تاران خەاڵت وەردەگرێت .دوای ئەوە لە
ناوەندی ژمێریاری (ئامار) دەست بەکار بوو.
دوای ئینقالبیش ،ماوەیێکی کەم پارێزەری پارێزگای کوردستان بوو.
لە ساڵی  1382هاوڕێ لەگەڵ مەحمود دەوڵەت ئابادی لە رێو رە سمێکدا
رێزیان لێ گیرا.
و بەداخەوە لە رێبەندانی ساڵی  1390کۆچی دوایی کرد و یەکێک لە
رۆناکیەکانی شارەکەمان لە دەست دا بەاڵم رووناکی دوکتور براییم هەتا
هەتایە بە بەرهەمەکانی بەردەوام دەبێت و لە خوای گەورە داوای لێ
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خۆش بوونی لێ دەکین و سەرخۆشی خۆمان ئاڕاستەی بنەماڵەی
بەڕێزی دووکتور براییم یونسی و خەڵکی با فەرهەنگی شاری بانە
دەکەین.
دوکتور براییم  73کتێبی لە بوارەکانی مێژوی ئەدەبیات ،سیاسی ،مێژوی
شەر ورۆمان داوەتە دەرە وە کە یان خۆی نوسیویەتی یا وەرگێرانی کردوه.
لە خوارەوە بەرهەمەکانی دوکتور براییم یونسی مان باڵو کردوتەوە کە
دەتوانن وەیخوێنن.
1ئاواتە گەورەکان – نووسین  :چارلز دیکێنز وەرگێران لە دووکتور براییمباڵوکردنەوە لە ساڵی 1337
2آسیاب کنار فلوس –نووسینی جۆرج ئلیوت وەرگێڕان ساڵی 1368-3آشیان عقاب نووسینی کۆنستانس هون وەرگێڕان ساڵی 1369
4ئاغا شێخ دەوڵەت نووسینی مارتین وان بروئن سن ،وەرگێڕان ساڵی1379
 5ئامریکا و بزوتنەوەکانی نەتەوەیی -نوسینی بالنچ ویسنکوک،وەرگێران ساڵی 1365
6ئیسپارتاکوس نووسینی هوارد فاست وەرگێڕان 1337– 7ئەگەر بیل ئستریت زمانی بوو وەرگێڕان لە دوکتور براییم
– 8ئامریکای دیکە (فەقیری لە والیەتە یەک گرتوەکان) نووسینی مایکێل
هنرینگتن وەرگێڕان ساڵی 1353
9بازگشت بومی،نووسینی تامس هاردی،وەرگێڕان ساڵی 1369 10بە دور از مردم شوریدە نووسینی تامس هاردی ،لە ساڵی 1365– 11پشەی بینیدراز ،وەرگێڕان
 12پنماریک (ڕۆمان)،نووسینی سوزان هوواچ ،وەرگێڕان13مێژوی ئەدەبیاتی ئافریقا نووسینی دی تورن ،ساڵی 1368– 14مێژوی ئەدەبیاتی روسیە نووسینی میرسکی،باڵو کردنوە لە ساڵی
1355
– 15مێژوی ئەدەبیاتی ینووسینی اچ جی،ساڵی 1358
16تام جونز نووسینی هنری فیلدینگ ساڵی 136117تاماس هاردی نووسینی آر.ای.اسکات جیمز و سی.دی لوییس،ساڵی 1372
 18تجارت اسلحە ورگێڕان راپۆرتی مەکۆی جیهانی لێکۆڵینەوە لەسۆڵح ئستۆهکۆلم ساڵی 1353
19تکیە گاە نووسینی تئودور درایزر ،وەرگێڕان 1379– 20تیس دور برویل نووسینی تامس هاردی ،ساڵی 1382
21جنبش ملی کرد نووسینی کریس کوچر،وەرگێڕان 1373
22جنبەهای رمان نووسینی،ای .ام .فورستر،وەرگێڕان و باڵوکردنەوه
23جنگ کبیر میهنی وەرگێڕان 1361
24جوان و جوانی نووسینی خۆی (ئامادەی باڵو کردنەوه)
25جود گمنام نووسینی تامس هاردری ،وەرگێڕان 1362
26خاطرات دوران خبرنگاری در بالکان نووسینی تروتستکی وەرگێڕان
27خاطرات نیکیتا خروشچف وەرگێڕان 1369
28خانە قانون نووسینی چارلز دیکنز_وەرگێڕان 1341
29خوش آمدی نووسینی خۆی
30خیاط جادوشدە نووسینی سولومن رابینوویچ،وەرگێڕان 1340
31دادە شیرین نووسینی خۆی
32داستان دو شهر نووسینی چارلز دیکنز،وەرگێڕان 1355
33در ستایش فراغت نووسینی برتراند راسل،وەرگێڕان 1349
34دعا برای آرمن نووسینی خۆی باڵوکردنەوە لە ساڵی 1379
35دفتر یادداشتهای روزانە یک نویسندە نووسینی،فئودور
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داستایوسکی،باڵو کردنەوە 1370
36دلدادەها نووسینی خۆی1372
37دن کیشوت ،وەرگێڕان
38دنیای کوچک دن کامیلو نووسینی جووانی گوارسکی،وەرگێڕان 1369
39دورە راهنمای دایرکت متد نووسینی خۆی باڵوکردنەوە 1343
40روابط ایران و ترکیە و مسالەی کرد نووسینی رابرت امن ،وەرگێڕان
41زمستان بیبهار نووسینی خۆی لە ساڵی  1382باڵو کرایەوه .ئەم
کتێبە خاوەن بەسەرهاتەکانی دئکتور براییمە لە منداڵی تا ئازادبوون لە
زیندانه
42زنانشویی و اخالق نووسینی باربارا هاردی،باڵوکردنەوە 1372
43سگ شمال  :وەرگێڕان
44سە تفنگدار  :وەرگێڕان
45سە رفیق نووسینی ماکسیم گورکی،وەرگێڕان 1343
46سیاهان آمریکا را ساختند نووسینی بنجامین کوارلز،وەرگێڕان 1355
47سیری در ادبیات غرب نووسینی جی بی پریستلی،وەرگێڕان 1352
48سیری در نقد ادب روس نووسینی اندروفیلد،وەرگێڕان 1369
49شکفتن باغ نووسینی خۆی
50صیهونیسم نووسینی یوری ایوانف،وەرگێڕان 1356
51طوفان نووسینی ویلیام شکسپیر،وەرگێڕان 1351
52عیدآمد و بهار نیامد نووسینی خۆی
53فتنە های بیدار(کیوان بر فراز اب) نووسینی جی بی
پریستلی،وەرگێڕان 1343
54فردا نووسینی خۆی
55فرهنگ کوچک انگلیسی-فارسی نووسینی خۆی
56کاشتانکا نووسینی انتوان چخوف،وەرگێڕان 1353
57کجکالە و کولی نووسینی خۆی 1379
58کردها نووسینی وانلی،کندال وەرگێڕان 1370
59کردها و کردستان نووسینی درک کینان،وەرگێڕان
60کردها،ترک ها و عرب ها نووسینی سی.جی.ادموندز،وەرگێڕان 1367
61کسی شبیە خودم نووسینی خۆی ،هێشتا باڵو نەکراوەتەوه
62گورستان غریبان نووسینی خۆی 1372
63الرنس استرن نووسینی خۆی 1379
64لینمارا،عشق و آرزو نووسینی کاترین گاسکین ،وەرگێڕان 1371
65مادرم دوبار گریست نووسینی خۆی1377
66ماکسیم گورکی نووسینی خۆی 1357
67مردە ها نووسینی خۆی (ئامادەی باڵو کردنەوه)
68مردی کە خورشید را دوست می داشت،زندگی و نسان وانگۆگ بە
هاوکاری ئەنساری نووسینی خۆی
69مشتی غبار نووسینی ۆولین وو،وەرگێڕان 1379
70موسیقی و سکوت نووسینی رز ترە مین ،وەرگێڕان
71میراث شوم(توده) نووسینی جورج گیسینگ،وەرگێڕان 1371
72هنر داستاننویسی نووسینی خۆی 1341
73یەک جوت چاوی شین ،وەرگێڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە250 :

ئیبن جەنی نەحوی موسڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121161253454
ناوی عوسمانە و ناز ناوی ابو الفتحە لە زانیاری عەرەبی و ئەدەبیاتی عەرەبدا دەستێکی بااڵی
هەبووە .پێش ساڵی ( )330ک لەدایک بووەلە()28ی سەفەری ساڵی ()392ی کۆچی لەدنیا
دەرچووە .خاوەنی زیاتر لە( )25نووسراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
موسڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە251 :

ئیبن خەلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215121542694
ناوی شەمسەدین ئەبو عەباس ئەحمەد کوڕی ئیبراهیم کوڕی خەلەکانی
ئەربیلی شافعیە ،یەکێکە لەزانا بەناوبانگەکان ،ساڵی 1187ی زایینی
لەشاری هەولێر لەدایک بووە ،لەوێ سەرەتاکانی زانستی ئایینی تەواو
کردووە ،ساڵی  1205ی زایینی شاری هەولێری جێهێشتووە و بەرەو
شاری حەڵەب بەڕێ کەوتووە ،پاشان چووە شام و چوار ساڵ لەوێ
ماوەتەوە ،دواتر چووە واڵتی میسر و لەخوێندنگای (الفخریە) بۆتە
مامۆستا ،پاشان گەڕاوەتەوە شام و بووە بەگەورەی قازیان ،بەاڵم
لەئاکامی شۆڕشێکدا کە والی هەڵیگیرساند بەند دەکرێت و پاش دوو
هەفتە ئازاد دەکرێت ،هەر لەشام کتێبە بەناوبانگەکەی خۆی بەناوی
(وفیات االعیان و انباو الزمان) داناوەو بۆ چەند زمانێکی جیهانی
وەرگێڕدراوە و خزمەتێکی گەورەی بەمێژووی ناوچەکە کردووە ،چەندین
کتێبی تری دەربارەی زانستی (فقە) و (المعانی) داناوە ،هەندێک
شیعریشی نووسیوە کە گوزارشت لەناسکی سروشت ئەکەن .ئیبن
خەلەکان ساڵی 1260و لەتەمەنی  73ساڵیدا کۆچی دوایی کرد لە
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شاخی “قاسیون” لە شاری دیمەشق بە خاک سپێردراوە.
ئیبن خەلەکانی زانا و مێژوو نووس ئیبن خەلەکان شارەزاییەکی زۆر
باشی لە فقه و ئوسوڵ و زمانی عەرەبیدا هەبووە و ،تا ڕادەیەکی بەرچاو
شارەزای مەزهەبی شافیعی بووە و ،لە فەتواکانیدا دیار بووە کە بەردەوام
سەیری ئەو مەزهەبەی کردووە .ئیبن خەلەکان هاوڕێی کتێب بووە و پارە
و ماڵەکەی هەموو داوە بە کتێب .لە سەرەتای ژیانیدا حەزی کردووە ببێت
بە شاعیر ،بۆیە شیعرێکی زۆری داناوه .جگە لەوانە ئیبن خەلەکان مێژوو
نووس بووە و خاوەنی کتێبی “وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان” بووە کە
لە ساڵی ()672ی کۆچیدا لە نووسینی بۆتەوە ،بەاڵم تا ساڵی ()680ی
کۆچی هەر زانیاری بۆ زیاد کردووە .ئیبن خەلەکان کتێبێکی گەورەی
مێژوویی به ناوی “الکامل فی التاریخ”ی ئیبن ئەسیری مامۆستای
وەرگێڕاوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
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 ژمارە252 :

ئیبنول ئەسیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215140335738
ناوی ئەبولحەسەن عیزەدین عەلییە ،ساڵی  1160لەناوچەی جزیرو بۆتان لەدایک بووە.
ئەم مێژوونووسە گەورەیەی کورد ،وەک هەموو ئەدیبو زاناکانی تری ئەو سەردەمە لەسنووری
پێڕەوی ئیسالمو زمانی عەرەبی دەرنەچوون ،گرنگترین بەرهەمی ئیبنول ئەسیر کتێبی (الکامل
فی التاریخ)ە ،کەبریتیە لە دوانزە بەرگ و باسی مێژووی ئادەمیزاد ئەکات لەدروست بوونیەوە تا
نیوەی یەکەمی سەدەی سیانزەی زایینی.
ئیبنول ئەسیر بەشی زۆری باسەکانی (الکامل)ی بەدەستکارییەوە لەکتێبی (تاریخ الطبری)ی
وەرگرتوون ،بەاڵم گەلێکیشی خستۆتە سەریان .ئەو بەشانەشی کە لە رووداوەکانی دوای مردنی
(طەبەری) دەدوێن ،ئینول ئەسیر خۆی نووسیونی.
ئەم بەرهەمەی ئیبنول ئەسیر دەمێکە وەک سەرچاوەیەکی مێژوویی گرنگ سەرنجی
مێژوونووسانی راکێشاوە و ساڵی  1851خۆرهەاڵتناسی ئەوروپایی (تۆرینبێرگ) دەستی کرد بە
باڵوکردنەوەی (الکامل ).
ئیبنول ئەسیر ساڵی  1234لەموسڵ کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە253 :

ئیحسان شێرزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011000393360
ساڵی ( )1925لە هەولێر لەدایک بووە ،ساڵی ( )1946کۆلێجی ئەندازیاری تەواو کردووە ،ساڵی
( )1950ماستەری لە زانکۆی میشگان وەرگرتووە ،ساڵی ( )1987لە زانکۆی کالیفۆرنیا دکتۆرای
وەرگرتووە ،لە نێوان سااڵنی ( )1974 -1967پێنج جار بۆتە وەزیری ئەشغال و نیشتەجێکردن و
شارەوانی ،لە ( )1976 -1972سەرۆکی کۆڕی زانیاری کورد بووە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمیی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە254 :

ئیحسان مەال فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912132151402983
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە255 :

ئیدریس ئیبراهیم گەاڵڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011111510132680
لە سالی  1965لە ناحیەی گەاڵڵە سەر بە شارۆچکەی چۆمان لە شاری
هەولێر لە دایک بووه
لەسالی  1984لە زانکۆی صالح الدین لە بەشی فیزیا بۆ ماوەی دووسال
خویندومە ،لەسالی  1986پەیوەندیم بە ریزەکانی ی،ن.ک کردوە ،دوای
ئەوەی هەولی گرتنم دراوە لەالیەن دائیرەی ئەمنی هەولیر .لەسالی
 1990لە سوید
دەژیم لە سالی  2008بەشی ئابوریم لە زانکۆی ستۆکۆلمم تەواو کردوە.
تا ئیستا کتێبێکم بە ناوی لێکولینەوەی زانستی دەربارەی سەرکردە لە
سالی  2001لە سلێمانی لەنبکەی چاپ و بەخشی سەردەم بالو
کردوتەو ،جەندین بابەتم لە رۆژنامەکانی کوردستان بالو کردەتەوە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (ئیدریس ئیبراهیم گەاڵڵەیی) سەبارەت بە
(ژیان و کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-03-05
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە256 :

ئیدریس بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111020047118725
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە257 :

ئیدریس چەڵکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150202002920119178
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە258 :

ئیدریس سیوەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001011627093051
ئیدریس محەمەد ،لە  1976/4/2لە ناوچەی سیوەیلی سەر بە قەزای
شارباژێر لە دایک بووە ،ساڵی  2005 - 2004بەشی مێژووی کۆلێجی
زانستە مرۆڤایەتییەکانی لە زانکۆی سلێمانی تەواو کردووە ،چەند
ساڵێکە سەرقاڵی لێکۆڵینەوەیە لە مێژووی رەوتی ئیسالمیی کوردستان و
لەو بوارەدا سێ کتێبی چاپکراوی هەیە:
رەوتی ئیسالمیی لە باشوری کوردستان ()1991 – 1946
لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی لە کارو چاالکی پارت و کۆمەڵە ئیسالمییەکان،
سلێمانی .2006
االسالمیة الکردیة ،بە زمانی عەرەبی لەگەڵ کۆمەڵێک نووسەر.2008 ،
لە هەناوی ئیخوانەوە بۆ چەخماخەی چەک ،سلێمانی .2009
چەند وتارو لێکۆڵینەوەی مێژوویی لە رۆژنامەو گۆڤارەکانی کوردستاندا
باڵوکردۆتەوە ،لە  2008 – 2006جێگری سەرنووسەری گۆڤاری ستاندەر
بووە ،ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
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سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئیدریس سیوەیلی سەبارەت بە کار و
ژیاننامەی خۆی لە 2009-12-31
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە259 :

ئیدریس سەنگاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051914075658057
ئیدریس ئەبوبەکر حسێن ناسراو بەئیدریس سەنگاوی ساڵی  1978لە
گوندی هەنارەی سەر بەناحیەی سەنگاوی لەدایک بووە ،بەشی
خوێندنی ئیسالمی لەکۆلێژی زانستە مرۆڤایەتیەکانی زانکۆی سلێمانی
تەواو کردووە لە ساڵی  ،2004لەساڵی 2004ەوە لەبواری راگەیاندندا
لەچەندین رۆژنامە و گۆڤار ماڵپەڕی ئەلیکترۆنی کاری کردووە وەک
هەواڵنێر و ریپۆرتەر و وێنەر و دیزاینەر.
ئێستە لە ئاژانسی کوردستان بۆ دەنگوباس (ئاکانیوز) کار دەکا ،هاوکات
بەرێوەبەری ماڵپەڕی هەواڵیhttp://www.24tnn.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئیدریس سەنگاوی)
سەبارەت بە (ئیدریس سەنگاوی) لە14:03:32 2011-5-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە260 :

ئیدریس شێخ شەرەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011523405174849
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە261 :

ئیدریس شەیداهۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021337411505
شاعیرێکی دیاری شاری هەولێرە ،جگە لەو بەرهەمە شیعرییانەی
بەچاپی گەیاندووە ،تائێستا چەندین هۆنراوەی بۆ هونەرمەندانی
گۆرانیبێژی کورد نووسیوە و کراوە بەگۆرانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە262 :

ئیدریس عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080113512989348
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە263 :

ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020112403375479
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە264 :

ئیدریس عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030220522417455
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە265 :

ئیدریس مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041309060756478
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە266 :

ئیرۆن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041213012921626
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە267 :

ئیسحاق مارۆگولۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111821334810783
ساڵی  1868لەدایکبوە و دوای ئەوەی خوێندنی مامۆستایەتی تەواو
کردوه ،لەساڵی 1888ەوە سەرەتا لەگوندی “شاتەخت”ی نەخجەوان و
ئینجا لەگوندی “قەمەرلی” مامۆستایەتی کردوه .بەهۆی ئەوەی سااڵنە
لەگەڵ ماڵباتەکەی دەچنە هەواری “ئەلەگەز” بۆ ناو خانەوادە کوردەکان،
لەڕێی منااڵنی کوردەوە فێری ئەو زمانە دەبێت و وەکوو زمانی زگماکی
خۆی قسەی پێدەکات و بەکاری دێنێت.
دە ساڵی 1905دا بۆ مامۆستایەتی رەوانەی گوندی “زۆرێ” دەکرێت
کەدانیشتوانی کوردن .هەر وەک کوڕەکەی دەگێڕێتەوە لەوێ ئەلفوبێی
زمانی کوردی ئامادە دەکات .هەروەک دەزانین سااڵنی  1920قۆناغی
وشیاربوونەوە و پێشکەوتنی کوردانی سۆڤییەته .هەر لەو سااڵنەدا،
دەوڵەت دەیەوێت ئەلفوبێ بۆ زمانی کەمینەکان چێ بکات .بۆ
چارەسەرکردنی ئەم پرسگرێکه ،یەکێتی سۆڤییەت دەوڵەتی قەفقازیا
رادەسپێرێت و لەوێ لێژنەیەک لەکەسانی پسپۆڕ پێکدێت کە خەبات
دەکەن بۆ ئامادەکردنی ئەلفوبێ بۆ کەمینە زمانییەکان .بڕیاری ئەلفوبێی
التینی بۆ گەلەک زمانی وەک (تورکی ،کوردی ،ئاشووری ،ئۆسەت)
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دەدرێت و داوا لەزانایانی ئەو نەتەوانە دەکرێت لەبەرامبەر هەر دەنگێکدا
تیپێکی التینی بدۆزنەوەو وەک راپۆرتێک پێشکەش بە لێژنەکەی بکەن.
سەرەتا کەسانی وەک “ئۆربەللی” و “ن .مار” کەوتنە خۆ ،بەاڵم
سەرکەوتنیان بەدەست نەهێنا .لەو کاتەدا مارگولۆڤیش کەوتە ناو
هەوڵدانێکی چڕوپڕەوە بۆ دانانی ئەلفوبێیەک بەزمانی کوردی .لەساڵی
1928دا مارگولۆف بەگوێرەی فۆنەتیکی زمانی کوردی ئەلفوبێیەک دادەنێت
و رادەستی لێژنەکەی دەکات کە لێژنەکەش پەسندو پێشکەشی
دەوڵەتی قەفقازیای دەکات .لەساڵی 1929دا دەوڵەتی قەفقازیا
بەشێوەیەکی فەرمی ئەلفوبێی مارگولۆف دەپەژرێنێ .بەدوای ئەمەدا
مارگولۆف هەوڵی ناساندنی ئەلفوبێیەکەی دەدات ،مامۆستایانی کورد
لەدەوری یەک کۆ دەکاتەوە و فێری ئەلفوبێی تازەیان دەکات .بەناو
کوردەکاندا دەگەڕێت و پێیان دەناسێنێ.
بەاڵم لە ساڵی 1930دا ئەم ئەلفوبێیە لەالیەن واڵتانی سۆڤییەتەوە
هەڵدەوەشێتەوه ،لەساڵی 1941دا لەئەرمەنستان و بەپێی بڕیارێکی ئەو
واڵتە ئەلفوبێی کوردی بەتیپی کریلی دادەنرێت و دانی پیا دەنرێت.
نەتەنێ ئەلفوبێی کوردی ،بەڵکە هەموو ئەوانەی بەالتینی ئامادە کرابون،
هەڵوەشێنرانەوە و کران بەتیپی کریلی .ئەمەش بێ ئیرادەی کوردو
نەتەوەکانی تر پێکدێت.
مارگولۆف تا لەژیاندا بوو (6ی رەزبەری  1933کۆچی دوایی کردوه) کاری
لەسەر ئەلفوبێی و زمانی کوردی کرد .لەگۆڤارێکی روسی زماندا بەناوی
“وێژەو چاندی رۆژهەاڵت” بابەتێکی زانستی لەسەر ئەلفوبێی کوردی باڵو
دەکاتەوەو ئەم نوسینەش دەنگدانەوەیەکی زۆری دەبێت .دواتر چەندین
دۆسیە و بەرهەمی تریش هەر لەمبارەوە ئامادە دەکات.
بەاڵم ئەوەی لەخەباتەکەی مارگولۆفدا جێگەی داخە ئەوەیە کە
هەوڵەکانی هاوکاتن لەگەڵ خەباتی جەالدەت بەدرخان و هاورێیانی،
ئەمەش تا رادەیەک ماندوبونی ئەوی شاردۆتەوه .بەاڵم چی کردوە کە
ئاگایان لەیەکتر نەبووە و سودیان لەیەکتری وەرنەگرتوه .ئەوەی ئاشکرایە
ئەلفوبێیەکەی مارگولۆف لە  37پیت پێکدێت.
سەرچاوە :سەاڵحەدین بایەزیدی  -ماڵپەڕی دیالۆگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
فێرخواز
جۆری کەس:
کورد(ناس)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کوردستانی

واڵت:

� �🇷یەکێتیی سۆڤیەتی
پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە268 :

ئیسماعیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103115541962671
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سەرنوسەری هەفتەنامەی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە269 :

ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005292129434331
رۆژ و ساڵی لەدایکبوون1978/9/22 :
شوێنی لەدایکبوون :بۆکان
ئاستی خوێندن :بکالۆریوسی زمان ئەدەبیاتی فارسی
ناونیشان :باشووری کوردستان ،سلێمانی
•چاالکی:
ئەندامی دەستەی بەرێوەبەریی کانوونی نووسەرانی کوردستانی ئێران /لقی باشوور.
ئەندامی ئەنجوومەنی پێنی کورد.•باڵوکاریی  /کتێبی چاپکراو:
1.ژیان و بەسەرهاتی فرانتس کافکا (لە فارسییەوە)  – 2007دەزگای
ئاراس – هەولێر.
2.نیچە و سەرچاوەی چەمکی مۆدێرنیزم (لە فارسییەوە)  – 2007دەزگای
ئاراس – هەولێر.
3.بەزاندنی سنوور  /چیرۆک (لە فارسییەوە)  – 2007دەزگای ئاراس –
هەولێر.
4.قەرتاڵەیەک پڕ لە رۆژباش  /شیعر یانیس ریتسوس (لە فارسییەوە)
 – 2007دەزگای ئاراس – هەولێر.
5.دنیای راستەقینەی دیموکراسی (لە فارسییەوە)  – 2005دەزگای
موکریانی – هەولێر.
6.پرسەکانی مۆدێرنیزم .وەرگێڕان ،پرۆژەی کۆلێژی فەلسەفەی زانکۆی
سەاڵحەدین – هەولێر .2009
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئیسماعیل ئیسماعیل زادە سەبارەت بە ژیان
و کارنامەی خۆی لە 2010-05-29
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە270 :

ئیسماعیل بێشکچی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909081136061989
زانای کۆمەڵناس ساڵی  1939لە ناوچەی ئیسکسلیپی سەر بە چۆرووم
لە خێزانێکی پارێزگار و نەتەوەپەرستی تورک لە دایک بووە و  17ساڵی
تەمەنی خۆی لە زینداندا بەسەر بردووە .
ساڵی  1962کۆلێجیی زانستیی سیاسیی سەر بە زانکۆی ئەنقەرەی
تەواو کردووە .کاتێک لە ئەالزیز لەسەر پۆستی قایمقام راهێنانی دەکرد،
بۆ یەکەم جار تێکەڵ بە کورد بوو .
کاتێک لە کۆلێجی هونەر و ئەدەبی سەر بە زانکۆی ئەتاتورک لە
ئەرزەڕووم وەک یاریدەدەری مامۆستای کۆمەڵناسی کاری دەکرد،
مۆستایەکی هەمان کۆلێج بەناوی ئۆرهان تورکدۆغان هەواڵی لێ دا و
تۆمەتی “پڕوپاگەندەی مارکسی و جوداخوازی”ی بۆی هەڵبەست .بۆیە
بێشیکچی لە سەردەمی کودەتای ساڵی 1971دا لە دادگەکانی رەوشی
نائاسایییدا دادگایی کرا .
لەوە بەدواوە پێوەندیی بە زانکۆوە نەما و رۆژانی گرتیگە دەستیان پێ کرد.
ساڵی  1974لە گرتیگە دەرچوو .پاش ئەوە لە پای بۆچوونی لە بارەی
پرسی کوردەوە دادگایی کرا.
پێش کودەتای  ،1980ساڵی  1979خرایە گرتیگە و ساڵی  1987ئازاد کرا،
بەاڵم داواکانی دژی درێژەیان کێشا و تا ساڵی  1999بە دەستگیرکراوی
مایەوە .
بێشیکچی تا ئێستا  36کتێبی لەسەر گەشەپێدانی رۆهەاڵت و
مەسەلەی کورد نووسیوە و لەالیەن وەشانخانەی (یورد)ەوە باڵو
کراونەتەوە ،بەاڵم  32دانەیان قەدەخەن .
ئەگەرچی سااڵنێکی درێژ لە گرتیگەدا مایەوە ،بەاڵم نە لە رای گشتی
تورکیا و لە رۆئاوا وەک ئەوەی شایەن بەوە ،پشتیوانیی لێ نەکرا .
لەم رۆژگارەدا باسکردنی پرسی کورد لە بەردەم یاساکانی تورکیادا تاوان
نییە ،بەاڵم بەو هۆیەوە داوای  100ساڵ زیندانیکردن بۆ بێشیکچی کراوە و
 17ساڵی ژیانی لە گرتیگە بەسەر بردووە و لە  21سااڵنەوە بە گرتیگە
ئاشنا بووە .
بێشیکچی ئێستا لە ئەنقەرە دەژی و بۆ چەندین کۆوار و ماڵپەڕی
جۆراوجۆری ئینتەرنێت دەنووسێت .
سەرچاوە :ماڵپەڕی رێنیسانس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(دۆست)ی کورد
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

بێگانە
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واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە271 :

ئیسماعیل بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010303087987
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە272 :

ئیسماعیل بەگی چۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213020914119365
ئیسماعیل بەگی چۆلی میری ئێزیدییەکان ،نوسەری پەرتووکی
"ئێزیدییەت لەکۆن و نوێدا" /ئیسماعیل بەگی چۆل  /1934/چاپخانەی
ئەمریکی-بێروت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

♔میری کورد

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە273 :

ئیسماعیل تاها شاهین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010800210686778
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە274 :

ئیسماعیل تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101510215810090
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە275 :

ئیسماعیل تەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902192245041330
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"گۆمەگرو"ی سەر بە شارەدێی
لە نیسانی  1962لە گوندی
ِ
"قوشتەپە"ی پارێزگای هەولێر لە دایکبووە .لە ساڵی  1970چووەتە
قوتابخانە و قۆناخەکانی خوێندنی لە شاری هەولێر تەواوکردووە .لە
کۆتایی ساڵی  1982بە مامۆستای سەرەتایی دامەزراوە .لە ساڵی
 1992لە بەشی کوردی کۆلیژی پەروەردەی زانکۆی سەاڵحەدین
وەرگیراوە ،بەهۆی رەوشی سیاسی و ئابووری ئەوکاتە نەیتوانیوە درێژە
بە خوێندن بدات .لە بواری رۆژنامەگەرییەوە لە زۆر گۆڤار و رۆژنامەی
کوردیدا وەک دامەزرێنەر و ئەندامی دەستەی نووسەران و ستافی کار
کاریکردووە .لەوانە گۆڤار و رۆژنامەکانی (ژیلەمۆ ،زەنگ ،رێگای ئازادی،
یەکگرتن ،کوردستانی نوێ ،پەریستان .)...هەروەها تا ئێستا ( )11کتێب و
نامیلکەی بە چاپ گەیاندووە و ( )432وتار و لێکۆڵینەوە و بابەتی
هەمەجۆری لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی واڵت و دەرەوەی واڵت باڵوکردۆتەوە.
ئیسماعیل تەنیا یەکەمین کەس بووە کە بیبلۆگرافیای رۆژنامەگەری
کوردی نێوان 1993-1975ی لە کتێبێکدا باڵوکردۆتەوە ،دوایین
بەرهەمیشی کتێب بوو بەناوی (بزربوونی ناوی کوردی لە کۆمەڵگەی
کوردەواریدا) کە ئەوەش بەرهەمێکی هەرە تازەی ئەو بوارەیە .ئیسماعیل
تەنیا ماوەی دوازدە ساڵ زیاترە لە واڵتی ئەڵمانیا دەژیت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە276 :

ئیسماعیل تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170137
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە277 :

ئیسماعیل حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201005310931564338
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە278 :

ئیسماعیل حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140902170107115579
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە279 :

ئیسماعیل خورماڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031632292341
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە280 :

ئیسماعیل رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311152239119698
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە281 :

ئیسماعیل زارعی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091111061620
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:

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

چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە282 :

ئیسماعیل شێخ موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312264374600
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە283 :

ئیسماعیل شەمزینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041508354456542
ئیسماعیل شەمزینی لە دایک بووی سالی  1980ی شارۆچکەی دیانای
سەر بە قەزای سۆرانە
ناوبراو لە بواری رۆژنامەگەریدا کار دەکات و پەیامنێری سەتەالیتی گەلی
کوردستانە ،لە پال کاری رۆژنامەگەریدا شیعر دەنوسێت و یەکەم
بەرهەمی بەناوی (بۆ تۆ کە پرم لە تۆ)ی بالو کردەوە....
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەلبەست) سەبارەت
بە (ئیسماعیل شەمزینی) لە23:39:59 2011-4-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە284 :

ئیسماعیل فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042921055757161
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە285 :

ئیسماعیل گوندەژۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081909104460737
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە286 :

ئیسماعیل کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122716291718999
وەرگێڕ
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە287 :

ئیکرام کەریم حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201005271320574317
 ،ساڵی ( )1965لەشاری هەڵەبجە لەدایکبووە .لەساڵی ( )1979خەریکی کاری ئیسالمییە و ئەندامی مەکتەبیسیاسیی هەریەک لە بزووتنەوەی راپەرین و بزووتنەوەی یەکبوونی
ئیسالمیی بووە و لە ساڵی()2003وازی لەکاری ئیسالمیی هێناوە لەناو
حیزبە ئیسالمییەکان .
هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لەبواری(عەقیدە) لەکۆلێژی ئیمامئەعزەمی بەغدا .
خاوەنی زیاتر لە ( )40کتێبی نوسراو و وەرگێراوە .بەشداریی چەندین کۆنگرەو کۆبوونەوەی کردووە .ئێستاش دانیشتووی شاری هەڵەبجەیە و وەکو روناکبیر و نووسەرێکیئیسالمیی خەریکی کاری نوسین و وەرگێرانە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئیسالم پەیک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە288 :

ئەبو بەکر عەلی  -کاروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108163326137
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نووسەر و رۆشنبیر و یاساناس ئەبو بەکر عەلی (کاروانی) لە  1965لە
سلێمانی لەدایکبووە.
دەرچووی کۆلێژی یاسایە و خەریکی ئامادەکردنی نامەی ماجستێرە لە
بواری فەلسەفەی یاسادا
خاوەنی  5کتێبی لەچاپ دراو سەدان وتاری سیاسی و ئیسالمییە
ئەندامی ئەنجومەنی یەکێتی رۆژنامەنووسانی کوردستان بووە
ئەندامی ئەنجومەنی گشتی بزوتنەوەی راپرسی (ریفراندۆم)
ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان و وەزیری
هەرێم لەحکومەتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە289 :

ئەبو سعود ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191137254775
زانایەکێ ناڤدار و ب سەنک و بەرخۆ دەرکەفتی و نڤیسەر و هۆزانڤان پوویە ،ل ساال ( 1493ز)
هاتیە سەر دونیایێ ،ل زانینگەها قوپەهان پێگەهشتی یە ،و ئێک ژ دەرسدەرێت ڤێ زانینگەهێ
بوویە ،یاسایێن دەولەتی د (قانوننامە) یێ دا کو مڤەکرینە ،و گرنگترین بەرهەم و شوین تبلێن وی
(إشاد العقل إلسلیم إلی مزایا الکتاب الکریم) ە ،کو ب تەفسیرا ابی السعود بەرنیاسە ل ساال
( 1574ز) چویە بەر دلوڤانیا خودێ.
سەرچاوە :هێرش کەمال رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە290 :
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ئەبو عوبەید عەبدوڵاڵ زیاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060423031783046
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە291 :

ئەبوبەکر خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521371673933
ئەبوبەکر عەبدوڵاڵ حەسەن  -ئەبوبەکر خۆشناو
QR Codeلەساڵی  1965لەقەزای شەقاڵوە لەدایکبووە ،قۆناغەکانی
خوێندنی لەشاری هەولێر تەواو کردووە .ساڵی  1986لەزانکۆی
موستەنسریەی بەغدا وەرگیراوە .ساڵی  1980بۆتە پێشمەرگەو
لەڕاگەیاندندا کاری کردووەو یەکێک بووە لەدامەزرێنەرانی یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان.
دوای راپەڕین کۆلێژی ئادابی لەزانکۆی سەاڵحەدین تەواو کردووەو ساڵی
 2001بڕوانامەی ماستەری بەدەستهێناوە .پاشان ساڵی  2007بڕوانامەی
دکتۆرای لەزانکۆی سلێمانی بەدەستهێناوەو نامەی دکتۆراکەشی
بابەتێکی ئەدەبییە لەژێر ناونیشانی (لێکچوون و جیاوازییەکانی نوێکردنەوە
الی گۆران و نیما یوشیج) .هەر لەساڵی  1980وە تا  2006گەلێک پلەی
سیاسی و حزبی هەبووەو لەکاری رۆژنامەنووسیشدا وەک ئەندام و
بەڕێوەبەرو سەرنووسەر لەچەند رۆژنامەو گۆڤارێکدا کاری کردووە .خاوەنی
زیاتر لە سی و پێنج بەرهەمی نووسراوو وەرگێڕدراوەو مامۆستا بوو
لەزانکۆی سلێمانی.
رۆژی  2011/7/25بەنەخۆشی لەشاری هەولێر کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە292 :

ئەبوبەکر ساڵح ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021021023175700
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە293 :

ئەبوبەکر کاروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030910344382512
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە294 :

ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206010431119258
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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
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
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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.
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
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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 ژمارە295 :

ئەحالم مەنسور عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081120115644418
لە ساڵی  1951لەشاری خانەقین لە دایکبووە .
ساڵی  1962قۆناغی سەرەتایی تەواوکردووە.
لە ساڵی  1970ئامادەیی و لە ساڵی 1974یش کۆلیژی ئەدبیاتی بەشی
زمانی کوردی تەواوکردووە.
لە ساڵی  1981کۆمەلە چیرۆکی (پرد)ی چاپکردووە.
لەساڵی  1999ماجستیری لە کورتە چیرۆکی کوردی دا وەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە296 :

ئەحمەد ئەسعەد محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571324
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە297 :

ئەحمەد ئەسکەندەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111135845282
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:

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

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە298 :

ئەحمەد باوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520570382380
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە299 :

ئەحمەد بەگی کۆماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112417201973861
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە300 :

ئەحمەد تاقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821470974928
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە301 :

ئەحمەد تەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140925160540116414
...
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 ژمارە302 :

ئەحمەد تەوەکولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012714565775361
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە303 :

ئەحمەد جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416520719730
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە304 :

ئەحمەد حامد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061612140760292
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە305 :

ئەحمەد حسێن 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061811532459274
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە306 :

ئەحمەد حەسەن مەعروف  -ئەحمەد کوڕە جوتیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021109294975705
ساڵی  1942لەگوندی بێستان سوور لەدایکبووە ،ماوەی دووساڵ
لەحوجرە خوێندویەتی ،بەاڵم دواتر لەسااڵنی  1954-1953کاتێک
خوێندنگە چۆتە گوندەکەیان قۆناغەکانی سەرەتایی تەواوکردووەو
خوێندنی ناوەندییو دواناوەندیی لەسلێمانی بووەو لەبەغداش پەیمانگەی
تەواوکردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە307 :

ئەحمەد حەمید گەرمکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042800350975995
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە308 :

ئەحمەد حەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042121103082706
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە309 :

ئەحمەد حەمەد ئەمین ئۆمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119150545118927
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە310 :
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ئەحمەد خالدیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091158573167
ئەحمەد لە رێکەوتی 1348/12/25هەتاوی بەرانبەر بە 1970/3/15زاینی،
لە گەرەکی قەتارچیانی شاری سنە،لە بنەماڵەیەکی هەژار لە دایک
بووە.
لە تەمەنی مەنداڵی دەستی بە خوێندن کردووە و بڕوانامەی دیپلۆمی
وەرگرتووە .ئەحمەد خولیای خوێندن و نووسینی شیعر بووە،هەر لە بەر
ئەمەش لە تەمەنی هەرزەکاری دەستی بە نووسینی شیعر کردووە.
خۆشەویستی نیشتمان و رێز گرتن لە شەهیدان دەبێتە بە شێک لە
شیعرەکانی کە ئەمەش بەڕوونی پاش چوونە ڕێزی خەباتی ئەحمەد بۆ
سەنگەری پێشمەرگایەتی بەرچاو دەکەوێ.
لە ساڵی  2000-1999دەڕواتە باشووری کوردستان،بۆ ناو رێزەکانی پارتی
ئازادیی کوردستان،کە پێش کۆنگرەی یەکەم بە یەکیتی شۆرشگێران
ناسرابوو .لەم پارتە دا چەندین بابەت و شیعری نووسیوە وپاشان دەبێتە
ئەندامی کۆمیتەی ئیجرایی و لە خەبات کردن بەردەوام دەبێت تا لە
رێکەوتی  2005/10/23بە هۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی دەکات و لە
شاری هەولێر بە خاک دەسپێر درێت.
الی هەڵۆی بەرزە فڕی بەرزە مژی چۆن بژی شەرتە نەوەک چەندە بژی
رۆحی شاد و یادی زیندوو بێت
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەدیب ئەحمەد)
سەبارەت بە (ئەحمەد خالدیان) لە12:33:56 2014-9-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە311 :

ئەحمەد خواجە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126163348542
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ئەحمەد خواجە کوڕی عەزیز کوڕی عوسمان ئاغای ئەردەاڵنیە ،رۆژی /6
 1903 /7لەدایک بووە ،سەرەتا لە حوجرەکەی خواجە ئەفەندی باوکی و
دوایی لەقوتابخانە میرییەکاندا خوێندنی ئامادەیی تەواو کردووە ،ساڵی
 1922کە شێخ مەحمودی نەمر لە هیندستانەوە گەڕایەوە بۆ سلێمانی و
حکومەتی پێکهێنا ئەحمەد خواجەی کردووەبە گەنجینەوانی خۆی ،لە
شۆڕشەکەی شێخی نەمردا بەشداری کردووە ،چەندەها جار شێخ
مەحمودی نەمر نامەی پیادا ناردووە بۆ کاربەدەستانی (ئێران) و قونسوڵی
روس لەوێ .کە رۆژنامەی (ئومێدی ئیستقالل) دەرکرا بوو
بەسەرنووسەری ،لەو کاتەدا هەر ئەم پیاوە بیری لە دەرکردنی پولێک بۆ
حکومەتی کوردستان کردۆتەوە کە شێخ لەتیفی دانساز نەخشەی
کێشاوە ،لەپاش خۆی ئەم بەرهەمانەی بەچاپ گەیاندووە :چیم دی
()3بەرگ 101 ،پیاوی کورد ،مامۆستای پەری ،فەرهەنگی کوردی،
بالنجۆ(وەرگێڕان) جگە لە وتارو هەندێ بەرهەمی تر کە لەگۆڤاری گەالوێژ
و باڵوکراوەکانی تردا باڵوی کردۆتەوە ،رۆژی  1997/3/4لەبەغدا کۆچی
دوایی کردووەو لەسلێمانی لەگردی سەیوان نێژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

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

مێژوونووس
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە312 :

ئەحمەد خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050314253657244
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە313 :
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ئەحمەد دڵزار
http://www.kurdipedia.org/?q=200911152104532584
لە زمانی خۆیەوە:
من لە ئێوارەی رۆژی ()8ی مانگی کانوونی دووەمی ساڵی  1920لە
شاری کۆیە لە دایک بووم ،لە بنەماڵەیەکی ناسراو بەاڵم دەستکورت
هاتمە سەر دونیا ،ئەو کات تازە شەڕی یەکەمی جیهانی کۆتایی پێ
هاتبوو گرانیەکی سەیر رووی لە کوردستان کرد رۆژانە بە دەیان کەس
دەمردن من لەو رۆژانە دا لە دایک بووم ،کە چاوم بە دونیا هەڵێنا گوێم لە
دەنگی شیعر و ئاواز و مۆسیقا و دەنگی بولبول و جوانییەکانی سروشت
بوو ،بەرلەوەی بچمە قوتابخانە ،باوکم شیعری فارسی بۆ دەکردینە
کوردی ،داستانی جوانی بۆ دەخوێندینەوە لەوانە (شانامەی فیردۆسی)
کاریگەری زۆر کردە سەرمن ،لەتەمەنی ()7ساڵی دا باوکم منی دایە
دەستی (مەال ئەسعەد) و لەوێ فێری نووسین و خوێندن بووم ،قورئانم
خەتم کرد ساڵی  1929چوومە قوتابخانەی سەرەتایی لە کۆیە،
مامۆستاکانم هەر هەموویان کوردبوون ،عەبدوڵاڵ سامی ،عومەر جەالل،
سەبری ئیسماعیل و هتد .ئەو کات ناوەندی لە کۆیە نەبوو ،لە ساڵی
 1937بۆ یەکەم جار قوتابخانەی ناوەندی لە کۆیە کرایەوە و منیش چوومە
قوتابخانەی ناوەندی ئیتر دەستم لە خوێندن هەڵگرت لە شوباتی 1943
چوومەناو عەسکەری بۆ تەواو کردنی خزمەتی سەربازی ،ساڵی 1943
لە بەغدا بووم و  1944چوومە بەسرە ،دواتر گەڕامەوە کۆیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە314 :

ئەحمەد دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911081629432516
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لە ساڵی  1945لە خانەوادەیەکی ئاینی لە گوندی دارەبەن کە  15کیلۆ
مەتر لە هەولێرەوە دوورە لە ناوچەی بەڕانەتی هاتۆتە جیهانەوە،باوکێ
ئەحمەد دەشتی واتە مەال خدر دەشتی یەکێک بووە لە زانایانی ئاینی
کە ماوەی  18سااڵن لە گوندی دارەبەن خەریکی قوتابخانەی ئاینی بووە
گەلی فەقی و مەال لە حوجرەی مەالخدری دەشتی کە بە مەالخدری
دارەبەنیش ناوبانگی دەرکردووە پێ گەییون و ئیجازەیان لە مامۆستا مەال
خدر دەشتی باوکی ئەحمەد دەشتی وەر گرتوو،باوکی ئەحمەد دەشتی
زاناو هۆزانوان و مرۆیەکی نیشتمانپەروەرو دڵسۆز بە گەل و نیشتمانی
خۆیەوە بووه،گەلێ شیعری نیشتمانی هۆنیوەتەوەو لە سەر دەمی خۆی
دا خزمەتێکی زۆری بە هەستی نیشتمانی و کوردو کوردستانەوە کردووە،
زۆربەی شیعرەکانی دەشتی لە سەردەمی خۆی دا لە حوجرەو مزگەوت
و موناسەبەتەکان خوێندراوەتەوە کە ئێستاش هەر باون،دیوانێکی شعر و
مەولود نامەیەک و باوەڕ نامەیکی بە زمانی کوردی نوسیوە لە دوای
بەجێماوە،ئیستعارەیەکی بە زمانی عارەبی و لە سەر وەزنی ئەلفیەی
ئیبن و لمالیک نوسیوەوەو لەم دواییە مامۆستا مەال قادر بەحرکەیی کە
یەکێک بووە لە فەقێکانی دەشتی شەرحی لەسەر نوسیوەوە بە چاپ
گەیشتووە ،ئەحمەد دەشتی هەر لە حوجرەی باوکی دەستی لە ئاوایی
دارەبەن دەستی بە خوێندن کردووە و خوێندنی مەالیەتی تا دوا مادەکان
خوێندووە و،بەاڵم بە هۆی پەیوەندی بە شۆڕشی کوردستانەوە نەیتوانیوە
کە ئیجازەی مەالیەتی وەر بگرێت و هەر لە سەرەتای شۆڕشی ئەیلولی
مەزنەوە بووە بە پێشمەرگەی کوردستان و لە چاپخانەو ئێزگەی دەنگی
کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزراندنی ئێزگەی دەنگی کوردستاب لە
ئەشکەوتە رەشە کاری کردووە لە ناو شۆرشی ئەیلولدا تا هەرەسی
شۆڕش ماوەتەوە و پاشان ئاوارە بووە،کە تا ئەمڕۆش لە هەندەران بە
ئاوارەیی ماوەتەوە ،هەروەها پەیوەندی بە شۆڕشی گوالنەوە کردووە لە
ئێزگەی دەنگی کوردستان کاری کردووەو لێپرسراوی یەکەمی دەنگی
کوردستان بووە لە هەشتاکانا ،ئاوارەی ئێران و ئەوڕوپا بووە ،گەلێ
بەرپرسایەتی لە ناو شۆڕش وەرگرتووە ،وەک نوێنەرایەتی مەکتەبی
تەنفیزی و بەرپرسیارەتی گومرگ لە ناوچەی کۆیە لە ساڵی  1967و
ئەندامەتی رێکخراوو ناوچە و بەرپرسیارەتی ئێزگەی دەنگی کوردستان و
ئەندامەتی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان و ئەندامەتی دەزگای
کومەالیەتی لە شۆڕشی ئەیلول و بەرپرسیارەتی ریکخستنی پارتی لە
ئەوڕوپاو نوسینی گەلی بەرهەمی وتارو هۆزان کە لە رۆژنامەکان و زایتە
ئەلەکترۆنیەکان باڵو کراوەتەوە ،پەرتوکێکی هەشت سەد الپەڕەیەیی لە
وتارەکانی ئامادەیە کە هێشتان چاپ نەکراوە،چوار دیوانی هۆزان بە ناوی
خوێنی خاک و پێشمەرگەی ون و ئاوازی خەم و دیوانێکی تری کە چاپ
نەکراون ئامادەن .پەرتوکێکی نەزیک سێسەد الپەڕەیی بە ناوی
پەندەکانی ژیان کە لە چاپخانەی ئاراس بە چاپ گەیشتووە،هەروەها
گۆڕینی رۆمانی قەاڵی ئاژەالن کە لە ساڵی  1980بۆ سەر زمانی کوردی
وەریگێڕاوەو تەواو کردووە کە بە چاپ نەگەیشتووە ،هەروەها پەیڤە
بڵندەکان کە بریتیە لە پەرتوکێکی سێسەد الپەڕەیی و چاپ
نەکراوە،بیرەوەری وەفاتی بارزانی نەمر کە بە چاپ گەیشتووە،هەروەها
ئاژەالنی پەیڤگۆ کە لە زایتە ئەلەکترۆنیەکان باڵو کراوەتەوە،ب پەرتوکێک
بە ناوی ۆ پێکەنین کە کۆمەلێکی زۆر لە نکتەو قسەی خۆش لە خۆوە
دەگرێت و ئەوەش لە الپەرە ئەلەکترۆنیەکانەوە باڵو کراوەتەوە ،هەتا
ئەمڕۆش لە نوسینی وتارو هۆزان بەردەوامە و لە گۆڤارەکانی کوردستان
رۆژنامەکانی ئەلەکترۆنی لە سەر الپەڕەکانی ئەنتەر نێتەوە باڵو
دەکاتەوە،ئێستاش ماوەیەک ئەندامی دەزگای بااڵی ئەیلولە و هەر لە
ژیان داماوە.
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سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەلێر دەشتی)
سەبارەت بە (ئەحمەد دەشتی) لە20:29:30 2011-10-19 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەلێر دەشتی)
سەبارەت بە (ئەحمەد دەشتی) لە20:38:20 2011-10-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە315 :

ئەحمەد رۆڕۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012222442264002
ئەحمەد لەتیف خورشید ناسراو بە (ئەحمەد رۆرۆ) ،لەساڵی  1942لە
هەریر لەدایک بووە .هەر لە تەمەنی منداڵییەوە خولیای شیعر و
چیرۆکنووسی لە مێشکیدا چەکەرەی کردووە ،هەستێکی کوردانەی
بەرزی هەبوو بەردەوام بە شیعرەکانی ئەو هەستەی دەربڕیوە.
لەبواری کۆمەاڵیەتیشدا ئەگەرچی قەدەری وابوو خێزان پێکنەهێنیت بەاڵم
پاکی و سیفەتە خاکییەکەی وای لێکردبوو هەمیشە وەکو براو باوک و
کەسوکاری تەواوی گەنجانی شارۆچکەکە بناسرێت و ،لەهەموو الیەک
جێگەی رێز وستاییشی خەڵک بێت .ئەحمەد رۆرۆ بەهۆی بلیمەتی و
شارەزایی لە ئەدەبی کوردیدا هەر زوو دەبێتە چیرۆکنووسێکی بە ئاوەز و
خاوەن سەلیقەیەکی ئەدەبی تایبەت بەخۆیەوە بۆیە هەر لە حەفتاکانی
سەدەی رابردووەوە دەبێتە ئەندامێکی کارای یەکێتی نووسەرانی کورد و
ئیتر لەو رۆژە بەدواوە بەردەوام لە کاروانی ئەدەبی کوردیدا وەکو شۆرە
سوارێکی لێهاتوو تەکانی بە توانا ئەدەبییەکانی خۆی داوە .ئەوە بوو
هەرزوو لە ناوەندە هونەری و ئەدەبیەکاندا ناسراو ناوبانگی دەرکرد ،لەو
رۆژگارە بەدواوە لە هەموو بۆنە و یادەوەرییەکدا لەالیەن یەکێتی
نوسەرانەوە خەاڵتی رێزلێنانی پێشکەش دەکرا .لەئەنجامی ملمالنێ
لەگەڵ نەخۆشیەکی درێژخایەندا لە بەرەبەیانی  2012-1-20ماڵئاوایی لە
هەمووان کرد.
سەرچاوە :سەکۆکانی شەقاڵوە پۆست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە316 :

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 ژمارە317 :

ئەحمەد رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141220100442118366
لە  1963 /5/8لەدایکبووە.
دەرچووی کۆلیژی یاسا
سەرەتا بە شیعر ،دواتر دەقی شانۆیی و لێکۆڵینەوەو درامای
تەلەفزیۆنیی.
لە  1991ئەندامی یەکێتی نوسەرانی کورد.
دامەزرێنەری یانەی قەڵەم .
2008-2011بەڕێوەبەری هونەری شێوەکاری ،ڕاگەیاندن.
ئێستا :ئەندامی دەستەی کارگێڕیی لقی سلێمانی /یەکێتی نوسەرانی
کورد
فەرمانبەر لە سەرۆکایەتی دادگای گومرگی سلێمانی.
بەرهەمی چاپکراو:
سۆراخ /شیعر1991 /
داستانی مەسیح /داستانی شیعریی1992 /
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ئۆڤیلیای سپی /شانۆیی شیعریی /نوسینی :شەهید ئەریوانی عومەر
دەوڵەت ،ئامادەکردنی شیعریی :ئەحمەد ڕەزا1994 .
پەندی ئاوێنە /چیرۆک بۆ مێردمنااڵن2006 /
هونەری شیعر نوسین /لێکۆڵینەوە2007 /
لە دەرونشیکارییەوە بۆ لێکدانەوە /لێکۆڵینەوە2007 /
پۆل ڕیکۆر /وەرگێڕان و ئامادەکردن2008 /
باڵوکردنەوەی وتارو بابەتی رەخنەیی بە زمانی کوردی و عەرەبی.
دراماکان:
شمشێرەکانی مێژوو2000 :
ئاریا :تەنها چوار ئەڵقەی نیشان درا2006 .
گورگەزێ ،بانەجن ..ئامادەن بۆ کار.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە318 :

ئەحمەد رەسوڵ ژاژڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041310484719505
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە319 :

ئەحمەد رەفیق تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091714185761711
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لەدایکبووی  1978/1/1لە گەرەکی ئیمام قاسمی شاری کەرکوک،
پسپۆر :دبلۆم لە سیاسەت ،راگەیاندنکارو ئامادەکارو پێشکەشکاری
بەرنامە سیاسیەکانی سەتەالیتی کەرکوک ،وەک رۆژنامەنووس لە
رۆژنامەو گۆڤارەکان وتاری رۆژنامەنەنووسی دەنووسێت ،ئەندامی
دەستەی نوسەرانی گۆڤاری وەرز ،کە گۆڤارێکی وەرزی رۆشنبیریە
ناوەندی محەمەد ئەمین عەسری بۆ لێکۆلینەوە دەری دەکات.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (نیهاد جامی) سەبارەت بە (ئەحمەد رەفیق
تۆفیق) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-09-17
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
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 ژمارە320 :

ئەحمەد زرنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815274561957
حاجی تۆفیق بەگی مەحمووداغای هەمزاغای مەسرەف "پیرەمێرد" ،لە
"غەزالە"خانمی عەبدوڵاڵ ئەفەندیی عەزیزاغای هەووەڵ هاوسەری،
کوڕێکی "مەهدی" ناو و دوو کچی "ئامینە" و "ڕەحمە" ناوانی
خستووەتەوە .رەحمەخانم ،لە "مستەفا ئەفەندیی ئەحمەد ئەفەندی" کە
26ی مارتی  1942کۆچی دواییی کردووە؛ (فایەق هۆشیار ،ئەحمەد
زرنگ ،فاتمەو پەروین)ی هەبوون.
ئەحمەد ،کە "پیرەمێرد" خۆی ناسناوی "زرنگ"ی بۆ هەڵبژاردووە ،ئێوارەی
شەممەی رێکەوتی 14ی حوزەیرانی  1930لە سلێمانی لەدایک بووە.
قوتابخانەی سەرەتاییی (فەیسەڵییە)ی لە سلێمانی ،سێی ناوەندیو
سانەویی -ساڵی  -1949لە کەرکووک و کۆلێجی حقووقی – ساڵی
 -1954لە بەغدا تەواو کردووە.
هەر لە ساڵی  1950بەدواوە بووەتە هاوکارێکی رۆژنانەی "ژین" بووە؛ لە
بەغداوە ،بە یارمەتیی بەهەشتی عەالدین سەجادی مەرەکەب و کاغەزو
پیتی بۆ چاپخانەکەی دابین کردووە .ئەو ماوەیە ناوبەناو کاروباری
ئیدارەخانە یا نووسینی "ژین"ی راپەڕاندووە ،تا لە ژمارە 1214ی رۆژی 9ی
ئەیلوولی 1954ەوە ئیدی بووەتە بەڕێوەبەری ئیدارەخانەو نووسینو "نووری
ئەمین مەحموود"یش بەڕێوەبەری بەرپرسی بووە .ئەگەرچی ئەو ساڵە
کە زانکۆی بڕیوە ،هەلێکی مسۆگەری خوێندنی بەرزی لە فەرەنسە بۆ
رەخساوە ،بەاڵم لەبەر بێخاوەنیی رۆژنامەکەو گیرانی مامۆستا گۆران"ی
سەرنووسەری ،نەچوە .لەو ساڵەیشەوە ،بەدەم رۆژنامەوانییەوە،
پارێزەریی کردووە تا .1964
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رۆژی 18ی کانوونی یەکەمی  1957بە ئەندامی مەجلیسی بەلەدییەی
سلێمانی هەڵبژێردراوە .پاش 14ی تەمووزی  1958چووەتە بەغداو
خانوەکەیی بە بارمتە (رهن) داناوەو دوو پارچە زەویی فرۆشتووە ،پارەی
پاشەکەوتکراوی دیکەیشی هەبوە ،دوو مەکینەی نوێی چاپی پێ کڕیون؛
یەکەمیان قەوارە بەتاڵ بۆ دەرکردنی رۆژنامەی قەوارە گەورە ،دووەمیان
بچووک بۆ چاپی کتێب .تا وای لێ هاتووە رۆژنامەکەی – لەبریی هەفتەی
جارێک -هەفتەی دووجار دەر کردووە.
ئەو ماوەیە کە "ئەحمەد زرنگ" سەرۆکی نووسینو ئیدارەخانەی "ژین"
بووە ،چەند جارێک رووبەڕووی لێپرسینەوەو تەنگ پێهەڵچنینی حکوومەت
بووەتەوە ،تا رۆژنامەکە لەدوای دەرچوونی ژمارە ()1714ەوە رۆژی 7ی
شوباتی  ،1963وەک هەموو رۆژنامەیەکی دیکەی عیراق ،بە هاتنە سەر
کاری عەبدوسسەالم عارفو بەعسیەکان ،بەتەواوی راگیراوە.
9ی حوزەیرانی  1963یەکێک بووە لە گیراوەکانی سلێمانی .پاش
بەربوونی ،هەوڵی تازەکردنەوەی مۆڵەتی رۆژنامەکەی داوە ،بەاڵم رێی
پێ نەدراوەتەوە .ئەمجا رووی کردووەتە وەزیفەو ساڵی  1964بە دادوەری
دادگای هەڵەبجە دامەزرێنراوە ،پاشان براوەتە شارەکانی (دیوانییە) و
(کەرکووک) 1972 .بووە بە ئەندامی دەستەی تەمییزی چاککردنی
کشتوکاڵ1990،یش بووە بە سەرۆکی هەمان دەستە 1993 .خانەنشین
کراوە ،بەاڵم  1996خراوەتەوە سەرهەمان وەزیفەی پێشوو .کە ئەو
سااڵنەی دوایی بە ماڵەوە هاتەوە بۆ کوردستان ،کرایە سەرۆکی
ئەنجومەنی راژە.
ئەم دوایییە ،پاش ئەوەی –بەداخەوە -جەڵتەی مێشک لێی داو چەند
حەفتەیەک خستی ،رۆژی 27ی شوباتی ( 2011یەکشەممە) کۆچی
دوایی کردو تەرمەکەی لە گردی (مامەیارە) بەخاک سپێردرا .
ئەحمەد زرنگ ،هاوکارو پشتیوانێکی خۆبەخشی (بنکەی ژین) بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە321 :

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

🎭شانۆکار

جۆری کەس:
جۆری کەس:

(ئەکادیمی)
پەڕڵەمانتار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە322 :

ئەحمەد سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031821514782585
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە323 :
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ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020815055933176
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە324 :

ئەحمەد سەیید عەلی بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080122561689344
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە325 :

ئەحمەد شادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033111161982651
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

311

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە326 :

ئەحمەد شێواو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121919572974396
ساڵی  1927لە رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە ،لەسااڵنی پەنجاکانی
سەدەی رابردوودا ،روویکردۆتە سنووری قەزای پشدەر ،شێواو شاعیرێکی
بوێر و نەتەوەیی بوو .لە راپەرینی خەڵکیدا دژ بە رژێمی بەعس هەمیشە
لە ریزی پێشەوەی راپەڕین بووەو بە شیعرە کوردپەروەریەکانی رۆڵێکی
گەورەی هەبووەو وەک خەباتگێرێک گەنجانی هانداوە تا لەدژی
دیکتاتۆریەت و ناعەدالەتی بجەنگن بەهۆی هەڵوێستەکانییەوە،
لەسااڵنی هەشتاکانی سەدەی رابردوودا ،چەندینجار دوچاری
دەستگیرکردن و ئەشکەنجەدان بووەتەوە ،تا لە رۆژی 29ی تەمموزی
 1999لە رانیە کۆچی دوایی کردووە ،شێواو بۆ کوردایەتی ژیاو بە
کوردینیەوە گیانی پاکی سپارد .
وەک تەنیا محەمەد – شاعیر باسی لێوەدەکات ئەحمەد شێواو یەکێک
بووە لەو کەسانەی کەرۆڵی سەرەکی هەبووە لە سەر خستنی راپەڕینە
مەزنەکەی رانیەو چەندین جار لەسەر کوردایەتی و هەڵوێستە نیشتمان
پەروەرییەکانی دووچاری ئەشکەنجەو لێدان بۆتەوە .لەکاتی راپەڕینیش
ئەم شاعیرە بە هەڵوێستە بە حەماسەوە هەر لەگەڵ یەکەم تەقەی
راپەڕین لە ریزی پێشەوەی خەڵکەکەوە بووەو بەردەوام شیعری راپەڕین و
بەرخودانی دەخوێندنەوە.
ماوەیەک لەمەوبەر ،لە الیەن نووسەرو رۆژنامەنوس نیازی حەمە عەزیز –
ە وە شیعرەکانی کۆکرانەوەو لە دووتوێی دیوانێکدا بەناونیشانی (خەونی
شاد) چاپ و باڵوکرایەوە.
سەرچاوە :کۆمێنتێکی توانا تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە327 :

ئەحمەد شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150814113902125185
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ئەحمەد شەریفی ماوەیەکی زۆر لە رادیۆ و تەلەفزیۆنی مەهابادو سنە و
کرماشان لە بەشی کوردی کاری کردووه و چەند ساڵێکیش دەستەی
نووسەری گۆڤاری مەهاباد بووە.
شەریفی خاوەنی چەندین نامیلکه و کتێبی مێژووییه و بە سەدان بابەتی
لە رۆژنامەکان و گۆڤارەکان باڵوکردۆتەوە.
لە 10ی حوزەیران  2015ڕۆژنامەنووس و نووسەرو مێژوونووسی
لەتەمەنی  70ساڵیدا بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە دنیای نووسین کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە328 :

ئەحمەد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092211385877590
1927 - 1991
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە329 :

ئەحمەد عوسمان ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150613112934124479
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە330 :

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 ژمارە331 :

ئەحمەد عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051709571676343
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە332 :

ئەحمەد قادر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912132456115695
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە333 :

ئەحمەد قەسیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624181205124564
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە334 :

ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072059332904
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە335 :

ئەحمەد محەمەد ئاباڵخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050711503276092
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە336 :

ئەحمەد محەمەد کاک ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041510290267143
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ساڵی  1984لە زەڕایەن لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە337 :

ئەحمەد موختار بەگی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119100702384
ناوی ئەحمەدی کوڕی وەسمان پاشای گەورەی جافە .ساڵی 1896
لە هەڵەبجە لەدایکبووە .ئەحمەد موختار بەگ بە لێکدانەوەی ئەبجەدی
دەکاتە 1316ی کۆچی کەبریتییە لە مێژووی لەدایکبوونی و بۆیە ئەو ناوە
نراوە.
هەرچەندە دەرچووی قوتابخانەو خوێندنگا بااڵکان نەبووە ،بەاڵم مرۆڤێکی
زیرەک و وردبین بووە .بێجگەلەزمانی کوردی ،فارسی و تورکی و عەرەبی
و کەمێکیش ئینگلیزی زانیوە .تەنانەت بەزمانی فارسی چەند هەوڵێکی
شیعریی هەیە ،خۆی و تایەر بەگی برای بەدوو شاعیری گەورەی کورد
دەژمێردرێن .ئەم شاعیرە بەتوانایە لە هەموو بوارەکاندا شیعری وتووە و
هەڵبەستە نیشتمانییەکانی لەریزی پێشەوەی هەڵبەستە
نیشتمانییەکانی سەرەتای سەدەی ڕابردوو دادەنرێن .ئەحمەد موختار
بەگ لەبەرئەوەی لەبنەماڵەیەکی دەسەاڵتدار و بەناوبانگی جافە ،تێکەڵی
ڕامیاری و کاروباری دەوڵەتیش بووە .لەڕووی کۆمەاڵیەتییەوە
کەسایەتییەکی خۆشەویست و خێرەومەند بووە و ماوەیەک قائیمقامی
هەڵەبجە بووە ،دواتر لەئەنجومەنی دامەزراندنی عێراق و لەئەنجومەنی
نوێنەراندا ئەندام بووە .مانگی شوباتی ساڵی  1935لەڕووداوێکی
دڵتەزێندا تیرۆرکرا و لەگوندی “عەبابەیلێ”ی نزیکی هەڵەبجە بە خاک
سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
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 ژمارە338 :

ئەحمەد موفتی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912082252322925
ئەحمەدی موفتی زادە کوری مەال مەحمودی موفتی کوڕی عەلالمە مەال
عەبدوڵالی دشەیییە
لە ساڵی  1933لە شاری سنە لە دایک بووە ،خوێندنی لە حوجرە بووە و
سەرەتای خوێندنی بە فەقێیایەتی دەست پێکردووە شارەزایی لە زۆربەی
زانستەکانی ئایین دا هەبووە،
دوو ژنی هێناوە و یەک منداڵی هەیە کە لە ژنی دووهەمیانە بەناوی
محەمەد ژیان
زیاتر لە  10ساڵ زیندانی کراوە پاش ئەشکەنجەو ئازاردانێکی زۆر لە
زینداندا لە کۆتایی تەمەنی الشەی زۆر الوازو بێ هێز دەبێت توشی
کۆمەڵێک نەخۆشی دەبێت لەوانە شکانی ئێسکی پشت ملی کە تا
رۆژگاری مردنی هەر چاک نەبویەوە دوای ئەوەش توشی نەخۆشی
شێرپەنجە (سرگان) بوو لە کتاییدا لە ساڵی 1993ز لە نەخۆشخانەی
ئاسیا لە تاران کۆچی دوای کرد ،لە گۆڕستانی (شێخ حەمە باقر) لە
شاری سنە بە خاک سپێردراوە
چەند شیعرو پەیامیکی گرنگی ئایینی نووسیوە
وەکو پەیامی دۆستایەتی
پەیام و پەیامداری
پەیامی هەژار الوێنی
پەیامی بانگەوازکاری
پەیامی ناسینی دوژمنی راستەقینەی مرۆڤ
پەیامی داننان بە هەڵە
پەیامی تەساموح لێبوردەیی و گەردن ئازادی لە دڵدا
پەیامی فەرموودەناسی
پەیامی ئیمان و کوفر و جەنگی ئیسالم لەگەڵ ناموسڵمانانا
ریسالەتی (کبری) و ریسالەتی (صغری)
2925
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نەوزاد کەالری)
سەبارەت بە (ئەحمەد موفتی زادە) لە16:23:37 2011-4-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئایینی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە339 :

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
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 '
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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.
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 ژمارە340 :

ئەحمەد میرزا رۆستەمی ژێرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522422382735
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

320

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە341 :

ئەحمەد میرە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021325302203
سەرنووسەری گۆڤاری لڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە342 :

ئەحمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051409561557916
ساڵی  1941لە شاری ئەهواز لە دایک بووە و لە ماوەی سااڵنی کار و خزمەتی ئەدەبیی خۆیدا
چەندین رۆمانی بە ناوەکانی "دراوسێکان"" ،چیرۆکی شارێک"" ،زایرێک لە ژێر باران" و "زەوی
سووتاو" هێنایە بەرهەم.
ئەو نووسەرە دوای سااڵنێک کار و چاالکی ئەدەبی و فەرهەنگی لە ساڵی  2002بە هۆی
نەخۆشی سییەکانی ،لە تەمەنی  71ساڵیدا لە ماڵی خۆی لە شاری تارانی پایتەخت کۆچی
دوایی کرد.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە343 :

ئەحمەد مەحمود عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901224011115572
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە344 :

ئەحمەد مەحمود عەلی (مەال ئەحمەدی پێنجوێن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907082359115646
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە345 :

ئەحمەد هاورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208031328119289
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە346 :

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە347 :

ئەحمەد کاکە مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241136071873
یااڵنپی لەدایک بووە ،لە تەمەنی حەوت
ساڵی ( )1950لە گوندی
َ
یااڵنپی
ساڵیەوە خراوەتە بەر خوێندنی زانستە شەرعییەکان لە گوندی
َ
الی مامۆستا سەید حسێن ،بە مەبەستی درێژەدان بە خوێندن چۆتە
کورستانی ئێران و الی چەند مامۆستاو لە چەندین ناوچەی کوردستان
درێژەی بە خوێندنداوە ،دواتر دەگەڕێتەوە کوردستانی عێراقو
لەسەردەستی مامۆستا مەال عوسمان ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتوە،
دوای کرانەوەی پەیمانگای ئیسالمیی لە هەڵەبجە ،دەبێتە قوتابی ئەو
پەیمانگایەو ساڵی ( )1971خوێندنی پەیمانگای تەواو کردووە ،دواتر دەبێتە
ئیمام و وتاربێژو لە چەند مزگەوتی ناوچەی پێنجوێنو خورماڵو سیروان بە
وتارەکانی خەڵکی وشیار دەکاتەوە ،یەکێکە لە دامەرێنەرانی بزووتنەوەی
ئیسالمیی لە ( ،)1987چەندین بەرهەمی چاپکراوی هەیە لەوانە( :خوا
لەڕوانگەی زانیاریەوە ،وتەی زاناکان و باوەڕ بە خوا ،خواپەرستی لە
ئیسالمدا ،سەربەستی لە ئیسالمدا ،ئاشتی لە ئیسالمدا ،پەروەردە
لەئیسالمدا ،جیهاد لە ئیسالمدا ،تەفسیری رامان...،هتد) ،لە
 2007/1/25کۆچی دوایی کردووە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمی لە باشووری کوردستان،
چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە348 :

ئەحمەد کیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050616304413120
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە349 :

ئەحمەد یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109180474071
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە350 :

ئەحمەد یاسین بەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150414201751120892
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە351 :

ئەحمەدی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121154938448
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 ژمارە352 :

ئەحمەدی مەال
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http://www.kurdipedia.org/?q=200911031608162325
لە ساڵی  1957لە گوندی تۆماری ناوچەی شوان هاتۆتە دونیاوە.
قوتابخانەی سەرەتایی و ناوندیی لە شاری کەرکووک تەواوکردووە و
ئامادەیی لە بەغدا .لە ساڵی  1981کوردستان بە یەکجاریی جێدەهێڵێت
و دەمێک لە شاری ژنێڤ (جنێف) دەژێت و دراما دەخوێنێت و کۆمەڵە
شیعری (زەردک) لە ساڵی  1988بە چاپدەگەیەنێت و بۆ خوێندن دەچێتە
فەرەنسا ،ماستەر لە زانستەکانی زمان و دکتۆرا لە ئەدەبی بەراوردکاریی
لە زانکۆی فرانش کۆنتێ لە ساڵی  1999وەردەگرێت .ئێستاش
مامۆستای مێژووی زمان و ئەدەبییاتی فەرەنسییە لە زانکۆی کاستییا ال
مانچا ،لە ئیسپانیا.
سەرەتاکانی بە شیعر و هونەری تەشکیلی و شانۆ دەست پێدەکات،
هەروەها لە پاڵ شیعر و لێکۆڵینەوەی ئەدەبی ،رۆمان و کاری وەرگێڕانی
ئەدەبیش دەکات.
چاپکراوەکانی شاعیر
شیعر
1باران ،ژنیڤ ،پۆیەزی ڤیڤان1983.2 ،2زەردک ،ژنیڤ ،ئاگرێ.1988 ،3کتێبی شیعر ،پاریس ،ئاپکف.1996 ،4ئاقیقی زڕ و زستانێکی زۆر ،بزەنسۆن.1998 ،5مانگ و هەڵپەڕین ،سیوداد ریال.2000 ،6ئاسمانمان لە شەققەی باڵ بێزار کرد ،دەزگای گەاڵوێژ ،سلێمانی،.2007
7خەونەکانی زولەیخا ،کتێبی هەنار ،2009 ،سلێمانی.8هەرمێیەکانی فیرعەون ،نووسەرانی کەرکووک.2011 ،رۆمان
1زاکیرەی با ،سەردەم ،سلێمانی.2001 ،2بلوژستان ،ئاراس ،هەولێر.2004 ،3پەناهەندە ،رەنج ،سلێمانی.2006 ،وەرگێران
شیعر:
1ورزێک لە دۆژ و درەوشانەوە ،ئارتور رامبۆ ،ئاراس ،هەولێر.2001 ،2گوڵی خراپە ،شارل بۆدلێر ،ئاراس ،هەولێر.2001 ،3بەردی هەتاو ،ئۆکتاڤیۆ باس ،ئاراس ،هەولێر.2001 ،4ئەکسیۆن ئێستی ،ئیلیتیس ئیستی ،ئاراس ،هەولێر.2002 ،وەرگێڕان
شانۆ:
1بورژوای نەجیبزادە ،مۆلییەر .ئاراس ،هەولێر2011 ،2وانە و ژنەگۆرانیبێژە کەچەڵەکە ،ئیۆنیسکۆ( ،ئامادەیە بۆ چاپ)رۆمان:
1سەمەرقەند ،ئەمین مەعلووف ،ئاراس ،هەولێر.2002 ،2خاتوون ، Tمیالن کۆندێرا ،ئاراس ،هەولێر. (La Lenteur (2003 ،3رووبار ،فەواز حوسێن (ئامادەیە بۆ چاپ).لێکۆڵینەوە:
1-مەحوی لە نێوان زاهیرییەت و باتینییەت دا ،وێنەی مەعشووق و
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سەرچاوەکانی عەشق ،تێزی دکتورا ،ئاراس ،هەولێر.2002 ،
2بنبەست لە شیعری شێرکۆ بێکەس و چەند بابەتێکی دیکە ،لەباڵوکراوەکانی نما( ،2012 ،لە ژێر چاپدایە)
بە زمانی فەرەنسی:
1دیوانی مەحوی بە زمانی فەرەنسی ،ئارمەتان ،پاریس.2001 ،2001. ،Paris ،Harmattan ،De Cette Nuit Naissent des Aubes
2زەردک ،لە وەرگێڕانی ئیسماعیل دەروێش ،دەزگار ئارمەتان ،پاریس،.1993
،pomèmes traduits du kurde pqr Ismail Darwish ،Zardik
1993. ،Paris ،Harmattan
3زاکیرە با( ،ئامادەیە بۆ چاپ).
La Mémoire duVent.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئەحمەدی مەال سەبارەت بە کار و ژیاننامەی
خۆی لە 2010-08-11
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەحمەدی مەال)
سەبارەت بە (ئەحمەدی مەال) لە20:24:51 2012-2-20 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە353 :

ئەحمەدی کۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215144545750
ئەم شاعیرە پایە بەرزەی کورد ناوی ئەحمەدی کوڕی شێخ محەمەدی موکریانییەو لەگوندێکی
ناوچەی شنۆ لەدایک بووە .بەهەرزەکاری تووشی نەخۆشییەکی چاو بووە کە نابینای کردووە ،بۆیە
بە ئەحمەدی کۆر ناوبانگی دەرکردووە .هەرچەندە پلەیەکی بەرزی خوێندەواری نەبووە ،بەاڵم
لەهەموو بوارەکانی ژیاندابلیمەت بووە ،بەتایبەت لە هۆنینەوەی شیعری ئاییندا .ئەحمەدی کۆر
ماوەیەکی زۆر لەسلێمانی ژیاوەو لەوێ لەسەر دەستی شێخێکی ناوداردا بەتەواوی رووی کردۆتە
خواناسی و پاشان گەڕاوەتەوە ساباڵخ و خەریکی رێنمایکردنی خەڵک بووە .ساڵی 1857
لەتەمەنی  85ساڵیدا لەدەوروبەری بۆکان کۆچی دوایی کردووەو لەگۆڕستانی (عەنبارە) بەخاک
سپێردراوە .شیعرەکانی ئەحمەدی کۆر کە زوربەی هەرە زۆریان شیعری خوا پەرستین ،گەلێ پاراو
و دڵڕفێنن .گرنگترین خەسڵەتی شیعرەکانی ئەم شاعیرە بەرجەستەیەی کورد ئەوەیە کە
بەکێشی خۆماڵی نوسراون .هەرچەندە ئەحمەدی کۆر وشەی بێگانەی لەشیعرەکانیدا
بەکارهێناوە ،بەاڵم ئەم دیاردەیە نەبۆتە هۆی الواز بوونی بەرهەمەکانی .هەندێ لەسەرچاوە
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مێژووییە کۆنەکان ئەڵێن ئەحمەدی کۆر بەزمانی (عەرەبی) و (فارسی)یش شیعری وتوە ،بەاڵم
هەموویان فەوتاون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە354 :

ئەحە نۆکە
http://www.kurdipedia.org/?q=201007291707424587
ئەحمەد مەحمود عەلی کە بەهۆی "یەک دووساڵ نۆک و سەمون
براوە ،یەکێکە لەشاعیرە
فرۆشتنەوە" نازناوی (ئەحەنۆکە)ی بەسەردا ِ
مللییە دەرکەوتووەکانی گەرمیان و بە چەندین شیعری میللی و تەنزاوی
و نوکتەی خۆش توانیویەتی زۆرترین جەماوەری هەبێت.
بلۆگی تایبەت بە شیعر و قسەخۆشەکانی ئەحە نۆکە
http://ahanoka.blogfa.com/
شوێنی دانیشتن :باوەنوور
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عوسمان کەرەمی)
سەبارەت بە (ئەحە نۆکە) لە10:11:38 2010-10-30 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە355 :

ئەختەر گردعازەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009141019029491
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە356 :

ئەخۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090821365988847
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە357 :

ئەدهەم ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021113535875717
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
🇲🇦ئەرمەنستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە358 :

ئەدهەم عاسم عەبدولڕەزاق تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171202
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە359 :

ئەدیب چەلکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231423534847
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە360 :

ئەدیب عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109171274070
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

331

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە361 :

ئەدیب نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120915251674260
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە362 :

ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=200901201558581038
ئەدەبی شاعیر ناوی تەواوی عەبدوڵاڵ کوڕی ئەحمەد بەگی برایم بەگی رۆستەم بەگیسەیفەدینه.
ساڵی  1859لە گوندی ئەرمەنی باڵغی شاری بۆکان لەدایک بووە .لە بنەماڵەیەکی خوێندەوار،
هەر لەمنداڵیەوە خراوەتە بەر خوێندن ومامۆستای تایبەتی بۆ تەرخان کراوە بۆ خوێندن و فێری
خوێندنەوە و نوسین و فارسی و عەرەبی بووە.
ئەدەبی شاعیر لەتەمەنی بیست ساڵیدا باوکی دەینێرێت بۆ شاری تاران بۆ خوێندن ،لە تەمەنی
 35ساڵیدا توشی نەخۆشی لەرزۆکی دەبێت و بۆ چارەسەر دەچێتە واڵتی روسیا پاش
چاکبونەوەیەکی کاتی دەگەڕێتەوە ،ساڵی  1910دێنە ناوچەی شارەزور و ماوەیەک دەمێنێتەوە و
پاشان دەگەڕێتەوە موکریان و نەخۆشیەکەی سەری لێ هەڵدەداتەوە و تەواو ئیفلیج دەبێت.
ئەم شاعیرە شارەزایی باشی هەبووە لە کاری پزیشکی و وێنەگری و مۆسیقا ی بەباشیزانیوە.
شیعرەکانی ئەدەب تەنها غەرامییە .هیچ خەیاڵ و ئارەزویەکی تری نەبووە جگە لەوەی کە لەگەڵ
خۆشەویستەکەیدا هەموو کات پێکەوەبن و گفتوگۆبکەن.
دیوانی شیعرەکانی ئەم شاعیرە ساڵی  1936لە شاری رەواندز لە چاپخانەی زاری کرمانجی بۆ
جاری یەکەم لەچاپ دراوه .دیوانە شیعریەکەی ساڵی  1939بۆ جاری دووەم لە شاری بەغدا و بۆ
جاری سێیەم ساڵی  1966لە هەولێر لە چاپ دراوە ،د .مارف خەزنەدار چەند لێکۆڵینەوەیەکی
لەسەر شیعرەکانی ئەدەب کردوە و ساڵی  1970باڵویکردۆتەوە.
ئەدەبی شاعیر لە تەمەنی  53ساڵیدا و لە ساڵی  1912بە نەخۆشی کۆچی دوایی کردوە و لە
گۆرستانی گوندی باخچەی فەیزواڵبەگی بۆکان بەخاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە363 :

ئەرخەوان حسێن دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020521562775601
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە364 :

ئەرخەوان رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052128209809
هۆزانەوان و چیرۆکنووس
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە365 :

ئەرخەوان محەمەد عوبێد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032212484082595
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە366 :

ئەردەشیر پەشەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090410400288941
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە367 :

ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121117394563210
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە368 :

ئەردەاڵن مام وسو دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909204240115678
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە369 :

ئەردەاڵن هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070113225189717
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە370 :

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
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:
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جۆری کەس:

پەڕڵەمانتار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە371 :

ئەرسەالن تۆفیق محەمەد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271221
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە372 :

ئەرسەالن چەڵەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119012805118914
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە373 :

ئەرسەالن رەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011715393174894
لەدايکبووی  1981/2/14سیروان  -هەڵەبجە
دەرچووی زانکۆی سلێمانی  -بەشی راگەياندن بۆ ساڵی خوێندنی 2005
  ،2006هەروەها دەرچووی پەيمانگەی تەکنیکی هەولێر بەشیراگەياندن  -رۆژنامە بۆ ساڵی خوێندنی .2001 - 2000
ماوەی سێ ساڵ وەک وانەبیژ لە بەشی راگەياندن  -رۆژنامە -
پەيمانگەی تەکنیکی هەولێر وانەی ژانرەکانی نووسینی رۆژنامەوانی
(تیۆر و پراکتیک) وتووەتەوە)2013 - 2010( .
لە گۆڤاری  ikpئینتەرناشناڵ کوردش پرێس ،رۆژنامەی ئاسۆ ،ئاژانسی
هەواڵی پەيامنێر ،گۆڤاری ژينگە ،گۆڤاری رووداوی مندااڵن ،راديۆی
هاموون لە سلێمانی ،گۆڤاری وارڤین لە هەولێر کاريکردووە و ماوەی
نزيکەی  3ساڵ بەڕێوبەری ماڵپەڕی وارڤین ) (warvin.gبووە و لە 20ی
10ی  2011تا  ،2014 - 1 - 6ماڵپەڕەکەی بەڕێوە بردووە.
لە 21ی نیسانی  ،2013يەکەم ماڵپەڕی تايبەت بە زانست و هونەری
رۆژنامەوانی بە ناوی ماڵپەڕی رۆژنامەوانی ) (rozhnamawany.comوەک
هەوڵێکی تاکەکەسی و خۆبەخشانە کردووەتەوە.
لە بواری پرسی ژن و میديادا ژمارەيەک وتار و لێکۆڵینەوەی باڵو
کردووەتەوە.
بە هاوڕێیەتی عەبدولخالق ئیبراهیم کتێبێکی بە ناونیشانی
(کارامەيیەکانی نووسین لە رۆژنامەگەری چاپکراو و ئەلیکترۆنیدا) بە چاپ
گەياندووە.
لە ئێستادا سەرپەرشتیای ماڵپەڕی  nrtيە.
رۆژی 7ی کانوونی دووەمی  2014تاوەکو 31ی کانوونی يەکەمی 2014
لە  nrtوەک هەواڵساز و سەرپەرشتیاری ماڵپەڕی  nrttv.comکاريکردووە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەرسەالن رەحمان)
سەبارەت بە (ئەرسەالن رەحمان) لە0:14:35 2014-8-28 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەرسەالن رەحمان)
سەبارەت بە (ئەرسەالن رەحمان) لە20:54:33 2015-2-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە374 :

ئەرسەالن عەبدوڵاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=200905201510261761
ساڵی لەدایک بوون1979 :
شوێن :هەولێر
پیشە :رۆژنامەنووس و بێژەری وەرزشی
ئەو شوێنانەی کاری تێدا دەکات :رۆژنامەی هەولێر ،تەلەڤزیۆنی زاگرۆس،
ئاژانسی هەواڵی ئەسوات ئەلعێراق.
سەرچاوە :سەباح مەجید  -ماڵپەڕی سەباح مەجید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە375 :

ئەرسەالن مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200912111323132973
ناو :ئەرسەالن مەحمود خدر..نازناو :ئەرسەالنی خوێندکاران .ساڵ و ،شوێنی لەدایکبوون :گوندی نورەدین (باشوری رۆژهەالتیقەزای پشدەر  -قەاڵدزێ  )-لە ().. 1974 / 4 / 21
چاالک لەبواری:
رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی.کۆڕو ،کۆبوونەوە کۆمەاڵیەتی و ،رۆشنبیرییەکان.ئەندام ،لەبەشێکی زۆری تۆرە کۆمەاڵیەتی و ،پێگە ئەلکترۆنییەکان.رۆژنامەوانی:
لە()1993ـەوە بەردەوام لەگۆڤارو ،رۆژنامەو ،ناوەندەکانی باڵوکردنەوەدا،دەنوسێ.
- 1994تا  1996سەرنوسەری گۆڤاری هەژی.
ماوەیەک بەرێوەبەری نوسین بووە لەرۆژنامەی دەروازەیەکی تر.ماوەیەک بەرێوەبەری نوسین و ،سەرنوسەری رۆژنامەی پرووشە بووە.ماوەیەک سەرنوسەری رۆژنامەی روماڵ بووە.ماوەیەک ..یەک لەهاوکارە چاالکەکانی چەن گۆڤارو رۆژمامەیەک بووە،لەوانە (رۆژنامەی هەولێر ..رۆژنامەی میدیا ..گۆڤاری چاو ..گۆڤاری زنار..
گۆڤاری رێنوێن ..و ،هتد..
بەدەیان چاالکی رۆژنامەوانی و ،رۆشنبیری نواندووە.خاوەن پەیوەندییەکی فراوانە لەبوارەکانی رۆژنامەوانی و ،رۆشنبیری و،کۆمەاڵیەتی.
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سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەڵۆ مەرگەیی)
سەبارەت بە (ئەرسەالن مەحمود) لە2:27:18 2010-4-16 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەرسەالن مەحمود):
سەبارەت بە ) (zaniyary drustلە23:33:42 2011-9-1 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە376 :

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

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

بابەتی ژمارە377 :

ئەرشەد تەها خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204170708119218
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە378 :

ئەرشەد خەلیل شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825144238125516
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە379 :

ئەژین عەبدولخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210194039118255
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە380 :

ئەسعەد جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121511231478222
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە381 :

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:

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

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە382 :

ئەسعەد مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799966
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە383 :

ئەسعەد نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061443089377
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە384 :

ئەسیری
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081119101147386
شاعیری نەتەوەیی ناوداری کورد عەبدولخالق حوسێنی نەقشبەندی،
لەساڵی 1890دا لەشاری کەرکوک چاوی ژیانی هەڵێناوە و لەباوەشی
بنەماڵەیەکی ئایینی زانست پەروەردەدا ژیاوە لە گەشتی خوێندنی
مەالیەتییدا گەلێک شاری کوردستانی باشوور و رۆژهەاڵت گەڕاوە لە
کۆتایی گەشتەکەیدا بەڵگەنامەی زانستی لەکەرکووک لەمەال عەلی
حیکمەت سیامەنسووری وەرگرتووه.
لەساڵی 1920دا چۆتە ئەستەمبوڵ و لەو گەشتەیدا چاوی بەنەجمەدین
ئەفەندی برا بچووکی و شێخ عەبدولقادری شەمزینی کەوتووە
کەخەریکی خەباتی کوردایەتی بوون و لەسەر دەستی ئەوان وانەی
خەباتی نەتەوەیی فێربوو ،بۆیەکە لە 1921دا گەڕاوەتەوە کەرکوک و
دەستی بەخەباتی کوردایەتی کردووە و شیعری نەتەوەیی هۆنیوەتەوه،
تاکو بووتەشاعیرێکی ناسراوی کورد و لەگەڵ شاعیرانی وەک ئەحمەد
موختار جاف و فایەق بێکەس و مەالی گەورەی کۆیە جێی حاجی قادری
کۆییان لەهۆنینەوەی شیعری نەتەوەی گرتۆتەوه.
ئەم شاعیرە نەتەوەییە بەجەرگەی کورد لەتەمەنی  72ساڵیدا لەڕۆژی
1962.06.18دا کۆچی دواییکرد و لەگۆڕستانی شێخ میحەدین لەکەرکوک
بەخاکی نیشتمانەکەی سپێردرا.
ئەسیری شاعیر لە منداڵیدا بە قوتابی لە مزگەوتی حاجی ئەحمەد ئاغا
الی حاجی مەال محەمەدی وەستا فەتاح خوێندوویەتی ،لە هەژدە ساڵیدا
چووەتە فەقێیەتی لە هەورامان ،هەڵەبجە ،جوانڕۆ ،بانە ،سەقز ،سنە و
چۆڕ و لەم شوێنانە خوێندوویەتی .لە دواییدا لە کەرکووک لە خزمەت مەال
عەلی حیکمەت ئەفەندی تەحسیلی علوومی بەالغەت و ریازیاتی
کردووە .ئیجازەی عیلمی وەرگرتبووە و چووەتە ئەستەمبوڵ .لە
ئەستەمبۆڵ ،ئەزمیر و بەیروت کە چاوی بە کاری رێکوپێکی خۆرئاواییەکان
دەکەوێ ،بە چ جۆرێ بڵند بوون ،گەل و نیشتمانەکەی خۆی دێتەوە یاد و
بە یەکجاری بیری دەگۆڕدرێ .کە لە ئەستەمبوڵ دەگەڕێتەوە ،هەرچی
هەڵبەستی خۆی هەیە کۆی دەکاتەوە و دیانسووتێنێ ،چونکە ئەویش
وەک شاعیرانی تر هەڵبەستی "خۆشەویستی" و "ستایش" و
"بەربەرەکێ" (هەڵبەستی هەجو) وتووە .لە پاش سووتاندنی
هەڵبەستەکانی سەودای گەل و نیشتمان دەکەوێتە سەری و دڵی گڕ
دەگرێ و دەس دەکا بە هۆنینەوەی هەڵبەستی نیشتمانی.
ئەسیری لە نووسینی شێوەی ژیانیدا بۆ هاوڕێکەی "گیو موکوریانی"
ئەڵێ " :لە ساڵی 13ی میالدی ،کە هاوین چووەتە کوردستان شاری
سلێمانی ،بانە و ؛؛؛" وا دەردەکەوێ کە  18سااڵن بووبێ ،واتە ساڵی
1895ی زایینی لە دایک بووە ،نەک وەک ئەوەی لە سەرەوە نووسراوە
.1890
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (ئەسیری) لە10:24:36 2011-6-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە385 :

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

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە386 :

ئەفراسیاب گرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010322513574614
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە387 :

ئەفراسیاو هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122209414518483
نووسەر و ئەکادیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە388 :

ئەفسانە سروش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112916594874034
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە389 :

ئەلی هاتەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032914183182633
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە390 :

ئەلەند مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004211204074177
بەرپرسی رێکخراوی ئاڵوگۆڕی زانیاری و گەشەپێدان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە391 :

ئەمجەد شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911172143282619
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لە باشووری کوردستان ،لە کەالر لەدایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لە لە کەالر و کفری و کۆلیژی
کارگێڕی و ئابووری(بەشی ئابووری) لە زانستگەی بەغدا تەواو کردووە.
چەند ساڵێک لە کارگێڕی ئامار لە کەرکووک و سلێمانی و هەولێر،
کارمەند بووە.
لە ساڵی 1980ەوە کوردستانی جێهێشتووە و لە 1981ەوە نیشتەجێی
سوێدە.
چەند کتێبێکی چاپ و باڵوکردووەتەوە ،کە وەرگێڕان و دیدار و لێکۆڵینەوەن
و لە رۆژنامە و گۆڤارە کوردییەکانی واڵت و ئەوروپا و ماڵپەڕە کوردییەکاندا،
گوتار و نووسینی جیاوازی باڵو کردووەتەوە.
سەرچاوە :رزگار رەزا چوچانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە392 :

ئەمجەد عوسمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050410084257265
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە393 :

ئەمیر حیسامی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611128
بۆکان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە394 :

ئەمیر خورماڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511355233020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە395 :

ئەمیر رۆحانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209463332712
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە396 :

ئەمیر زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910103557577
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە397 :

ئەمیر شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121619232787194
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە398 :

ئەمیر نامیق عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080612543289266
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە399 :

ئەمیر هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081317479438
نووسەرو شاعیر لەساڵی  1957لەهەڵەبجە لەدایکبووە ،ئەندامی یەکێتی
نووسەرانی کوردو ئەندامی کۆڕی رۆشنبیری کورد ،ئەندامی کۆمەڵەی
ژیانەوەی کوردستان ،لەساڵی  1970خەریکی نوسین بووە ،بەشداری
چەندەها شانۆگەری کردووە لەهەڵەبجەی شەهید ،ئێستاش فەرمانبەرە
لەوەزارەتی تەندروستی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گۆڤاری شەقام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە400 :

ئەمیری حەسەن پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031616502330
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە401 :

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 ژمارە402 :

ئەمیرە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601103601121268
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
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 ژمارە403 :

ئەمین خەواله
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072416260189476
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە404 :

ئەمین خەوالە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030623433133762
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە405 :
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ئەمین سورخابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061715014867524
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە406 :

ئەمین شێخ عەالئەدین نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022316245682356
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە407 :

ئەمین فەیزی بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110100247190
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ئەم کەسایەتیەی کورد لەساڵی 1860دا لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و
لە شارەکەی خۆی لە حوجرەی مزگەوتەکانی دەستی بەخوێندن کردووە
و ئینجا چووەتە قوتابخانەی میریی و قۆناغی سەرەتایی تەواو کردووە و
چووەتە بەغدا و قۆناغی خوێندنی ناوەندیی بە پلەیەکی بەرز تەواو
کردووە و رووی کردۆتە شاری ئەستەمبووڵ و لە قوتابخانەی سەربازی
خوێندوویەتی و بڕوانامەی دەرچوونی وەرگرتووە و بەپلەی موالزم لە
سوپای عوسمانی دامەزراوە و دوای ماوەیەک کراوە بە "قوڵ ئاغاسی" و
بەڕێوەبەری قوتابخانەی سەربازی لە بەغدا و لەو دەمەدا پەرتووکێکی
زانستی بە ناونیشانی "اجمالی نتائج" نووسیوه ،کە پوختەیەکی پتەوی
زانستەکانی بیرکاری و فیزیایە ،چونکە خۆی لەو دوو زانستەدا دەست
بااڵبووە و لەهەمان کاتیشدا لە بەڕێوەبردنی کاروباری سوپادا گەلێک
لێهاتوو بووه ،بۆیە پایەی سەربازی بەرزکراوەتەوە و کراوە بە قوماندانی
لیوا یەک سەرباز لە سلێمانی و پلەی "میر ئاال"ی پێداروە و ئاسایشی
ئەو ناوچەیەی بە چاکی دابین کردووە و لە هەمان کاتیشدا لە وێژەکانی
دا گەلێک بەهرەدار و بەتوانابووه.
بۆیە مامۆستا رەفیق حیلمی لە بەرگی یەکەمی شیعری و ئەدەبیاتی
کوردیدا لەم بارەیەوە گوتوویەتی" :ئەمین فەیزی بەگ سەربازێکی زانا و
وێژەزانێکی سەربازی بووه! ئەم بەهرەیەش بە دەگمەن لە کەسێکدا
کۆدەبێتەوە کە زانست و وێژە و کاروباری سەربازی بە یەکەوە بگرێتەو
خۆ ".
ئەمین فەیزی بەگی ئەفسەر لە دەور و بەری ساڵی 1914دا ،واتە بەر لە
هەڵگیرسانی جەنگی یەکەمی جیهانی لەسەر هەڵوێستی کوردایەتی و
ناکۆکی لەگەڵ "پارتی یەکگرتن و پێشکەوتن"ی فەرمانڕاویدا خانەنشین
کراوە و لە شاری ئەستەمبووڵ ژیاوە و بۆ ساڵی 1915دا چۆتە واڵتی
شام و لە شاری حەڵەب ماوەیەک ژیاوه.
ئەمین فەیزی بەگ ئەم پەرتووکە زانستی و وێژەیانەی خوارەوەی بە
زمانی تورکی داناوه:
1إجمالی نتائج2تەفرەقەی ریاضیات (ئەمەیان لە تفاضل و تکامل)ەوە دەدوێت3هەوای نەسیمی4شوعاعاتجگە لەم بەرهەمانەشی پەرتوکێکی لەسەر مێژووی وێژەی کوردی
بەناوی "ئەنجوومەنی ئەدیبان" بە کوردی داناوە و لە ساڵی  1920دا لە
ئەستەمبووڵ دا چاپکراوە و نرخ و بەهای ئەم پەرتووکەی لەوەدایە کە
یەکەمی پەرتووکی کوردییە لە مێژووی وێژەی و وێژەناسانی کورد و
شاعیرە پێشەنگەکانەوە بدوێ.
ئەفسەری پایە بەرز و زانا و کەسایەتی ناوداری کورد ئەمین فەیزی بەگ
لە 1925.02.16دا کۆچی دواییکردووە و تۆماری ژیانی ئەو ناودارەی کورد
پێچراوەتەوە و چووەتە ریزی نەمرانی کورد و کوردستانەوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

♐سەربازی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە408 :

ئەمین قادر مینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012112240275089
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە409 :

ئەمین گەردیگالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040810243922525
لە رۆژگارێکی تەمومژاویدا ،لە بن کەپری ئاسمانێکی قورماویدا دوو دڵی
کەیلی ئەوین بوونە پەپوولە و باڵیان لە باڵی یەکتر دا و فڕین بەرەو
ژیانێکی سەوز و رووناک.
حەوت سااڵن بە ئاسمانی ئاواتدا باڵیان لێدا و چاوەڕێی گڕوگاڵی
کۆرپەیەک بوون تاکوو قریشکە و گڕوگاڵی لە ژووری ساردی دڵیاندا ببێتە
زایەڵە و رۆحی کەسیرە بوویان گەرم کاتەوە.
بە شوێن ئەو ئاواتەدا گەلێک خوالنەوە ،دەرکی گەلێ چاک و پیریان کوتا و
چلدانەیان گرتەوە و دەستەوداوێنی نووشتە و دۆعا بوون تاکوو کەسێک
پەیدا کەن و شانی وەبەر ئەو هەموو ئازار و خەمەی رۆژگار بدەن و تامی
ژینی پێبچێژن و دوای گۆڕەشاری رەشی ژیان و کۆکردنەوەی ئازار و خەم
شەربەتی تاڵ ،یان شیرینی مەرگ بنۆشێ!
ڕۆژێک لەسەر چاکی (قلیچبابه) بە دڵێکی لە ئاونگی ئەوین و هیوا
هەڵکشاوەوە جۆالنەیەکیان هەڵبەست و بەدیاریەوە چاوەڕوان دانیشتن،
تاکوو دەمەو عەسر شنەبایەکی فێنکی هاوین پەپوولە پایزەیەکی
هەڵگرت و دوای ئەوەی بەسەر دەستیەوە هەڵپەڕکێ و سەمایەکی
زۆری پێکرد لەجۆالنەی نزیک کردەوە و لە نێویدا نواندی .شادی لە دڵی
دایک و باوک گەڕا و _خورافاتە بۆر_ کاری خۆی کرد و بووە هۆی ئەوەی
دوای ساڵێک ژانی چێژتن و هەڵمژینی هەوای ژیان زیڕە لە منی کۆرپە
هەستێنێ و موچۆڕک و ختووکەی شادی و بەختەوەری لە دڵی دایک و
باوکم بگێڕێ.
بەم جۆرە رۆژی دووهەمی پووشپەڕی ساڵی  1349لە ئاوایی گەردیگالن
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کە گوندێکە لە نێوان تورجان و بۆکاندا هەڵکەوتووە پێم نایە دنیا و ناوی
(محەمەد ئەمین) بڕا بە سەرمدا .شۆرەتی ناسنامەییم حەسەنپوورە و
کوڕی برایمی حاجی رەحیم مۆکەییم .
ساڵی  1355هەر لە ئاوایی گەردیگالن ناردیانمە قوتابخانە و تا پۆلی
چوارمی سەرەتاییم خوێند .ساڵی  1360ماڵمان هاتە بۆکان و بە هۆی
چوونە کوورەخانە و نەبوونی و دەستتەنگییەوە نەمتوانی درێژە بە خوێندن
بدەم و خەریک بوو ئەو تۆزە سەوادەش کە بووم و ئەلف و بێم لێکجیا
دەکردەوە لەبیرم بچێتەوە ،کە مامۆستا هێمنی نەمر مۆمی
گۆڤاری(سروە)ی هەڵکرد و توانیم بە هۆی سروەوە لەگەڵ کوردی ئاوێتە
بم و خۆم ببینمەوە.
وردەوردە قۆڵم لە خوێندنەوە هەڵماڵی و ئەوی کتێبم دەست بکەوتایە بە
کوردی و فارسییەوە هەمووم دەخوێندەوە و لە موتااڵکردن ماندوو
نەدەبووم.
ساڵی 1367یەکەم ترووسکەی شێعری لە مێشکمی دا و نووسیم و ئەو
جورئەتەم بە خۆم دا و بۆ "سروە"م بەڕێ کرد .دوای ماوەیەکی کورت
نامەیەکم بۆ هاتەوە و تێیدا نووسرا بوو (لەچاو ئەوەی لە سەرەتای
رێگەدای کێشی شێعرەکەشت قورسە ،تا رادەیەکی زۆر سەرکەوتووی).
ئیتر لە خۆشیانا پێم وەعەرز نەدەکەوت .ئیتر لەوە بە دواوە هەر
خوێندمەوە و نووسیم و بەردەوام و عاشقانە رێگەم گرتە بەر.
تا ساڵی  1371یەکەم شێعرم لە سروەدا باڵوکرایەوە .وەختێ چاوم بە
شێعرەکەم کەوت هەر ئەوە بوو لە خۆشیانا شاگەشکە نەبووم .دەتگوت
حەوت مێشم لە کونێکا دیتۆتەوە.
لەو کاتەوە کەشکۆڵی شێعرم کردە شان و گۆچانی قەڵەمم دەست دایە
و وەڕێ کەوتم و لە (محەمەد ئەمین حەسەنپوور)وە بووم بە (ئەمین
گەردیگالنی) و لە نێو بۆتەی شێعردا رۆحم تواوە و دڵم بوو بە کانیی شێعر
و خۆشەویستی مرۆڤ و نیشتمانە جوانەکەم.
ساڵی  1376یەکەم کۆمەڵە شێعرم بە ناوی (تاپۆی وەرزێکی سەوز)
باڵوکرایەوە .
ئەمین گەردیگالنی
بۆکان1389/5/28
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەدئەمین
شاسەنەم) سەبارەت بە (ئەمین گەردیگالنی) لە11:03:57 2011-6-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە410 :

ئەمین محەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014052211422176413
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە411 :

ئەمین موتابچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005062216044202
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە412 :

ئەمین میرزا کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112722235673987
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە413 :

ئەنداز حەوێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112608325573939
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە414 :

ئەنوەر ئێران زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061409560513203
نووسەر ،لێکۆڵەر ،مافپەروەر ،یاسازان و پارێزەری پایە یەکی دادگوستەری
لە ماوەی سااڵنی خزمەت و کار و تێکۆشانی خۆیدا لە بواری فەرهەنگ و
زمان و ئەدەبیاتی کوردی ،چەندین کتێب و رۆمان و بەرهەمی چاپ و
باڵوکردەوە.
لە بەرهەمە چاپکراوەکانی ئەنوەر ئێران زادە دەکرێ ئاماژە بە رۆمانی
"تاقەدار" بکەین کە لە  820الپەڕەدا ساڵی  1997چاپکراوە" ،فەقرەقا و
پەرەستوو" لە  740الپەڕەدا ساڵی " ،2002تایگر گورپەی قارەمان" چیرۆک
بۆ مێرمندااڵن لە  224الپەڕەدا ساڵی  2010دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئیمان" ،شەڕی باز و هەڵۆ"ـ چیرۆک بۆ مێرمندااڵن لە  80الپەڕەدا ساڵی
 2010دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئیمان" ،ما بی غمان مست" واتە
ئێمەی بێخەمانی سەرخۆش ،هەروەها چەندین وتار و بابەت و ناونیشانی
کتێبی یاسایی و مافپەروەری.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە415 :

ئەنوەر ئەسەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031311074368384
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە416 :

ئەنوەر حسێن بازگر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006221446254481
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە417 :

ئەنوەر حەسەن پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122013581513157
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە418 :

ئەنوەر حەمە غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041720534382688
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە419 :

ئەنوەر خەراجیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031619182331
یاریزان و رۆژنامەنووسی وەرزشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

💪وەرزشەوان

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە420 :

ئەنوەر سوڵتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051709474682
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە421 :

ئەنوەر عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=201004030935114094
شاعیر ،نووسەر و چاالکی فەرهەنگی ،لە ساڵی  1985زایینی لە شاری بۆکان
لەدایک بووە .بەکالوریۆسی بیناسازی و هاوکات بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی لەزانکۆی
تەورێز وەرگرتووە .ئێستاش بەرپرسی ئەنجومەنی ئەدەبی بۆکانە و ئەندامی
رێکخراوی ئیزیرتۆیە ،ئەنوەر لە شاعیرانی نوێخوازی بەرەی هەشتایە و توانیویەتی
زمانێکی تایبەت بۆ خۆی تەرخان بکات .ناوبراو هاوکات لە بواری چیرۆک نووسیشدا
چاالکە و یەکەم کتێبی چیرۆکی لە ژێر ناوی "لە چاوەروانی پیاوێکی کراس زەردی
گوڵ گوڵی" لە ساڵی  2014لە الیەن دەزگای خەون باڵو کراوەتەوە .هەروەها بڕیارە
بەمزوانە کۆمەڵە شێعرەکانی کە بەرهەمی ساڵی  2009تا ئێستا لە خۆدەگرێت،
ئاراستەی خوێنەران بکات.
کلیک بۆ دیتنی ناسنامەی کتێبەکە :
http://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=2014090921194577361&lng=1
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێمن رەحیمی) سەبارەت بە
(ئەنوەر عەرەب) لە1:22:27 2010-4-3 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێمن) سەبارەت بە (ئەنوەر
عەرەب) لە11:21:55 2015-5-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

363

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە422 :

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

🎭شانۆکار

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 ژمارە423 :

ئەنوەر قادر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012517004075205
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە424 :

ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031908074382586
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە425 :

365

ئەنوەر محەمەد تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030917503682524
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە426 :

ئەنوەر محەمەد فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312340074603
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە427 :

ئەنوەر مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272306352702
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە428 :

ئەنوەر مەعریفەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511109
دیواندەرە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە429 :

ئەنوەری رەشی عەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009142300569499
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە430 :

ئەوڕەحمانی حاجی مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031623452334
(ئەورەحمانی حاجی
انا و نووسەر و زمانزان و زمانناسی مەزنی کورد
ِ
مارف) ،نیو سەدە بێ پسانەوە کونجکاو بەدوای وشەی کوردی و خجڵی
کاری زمانەوانی ،ئەمئێستاش لە نێو وشە و قەڵەمی هەمووماندا دەژیت،
یەکێکە لە سەرچاوە و کۆڵەکە سەرەکی و پتەوەکانی زمانی کوردی ،بە
وەرگێران و سەرنجەکانی خزمەتێکی گەورەی
نووسین و لێکۆڵینەوە و
ِ
پێشکێش بە نەتەوەکەی کردووە و لە زۆربەی الیەنەکانی زمان دواوە و
گەلێک دیوی شاراوەشی دەرخستوون و پەردەی لەسەر هەڵماڵیون و
ساغیکردوونەتەوە.
(ئەورەحمانی حاجی مارف) لەدوای تەواوکردنی قۆناغی
زانای گەورەمان
ِ
ئامادەییدا ،بە مەبەستی درێژەدان بە خوێندن ِروو لە واڵتی ِروسیا دەکات،
سێزدە ساڵ لەوێ دەمێنێتەوە و بەهەوڵ و کۆشش و توانستی خۆی
لەرێگەی خوێندنەوەی بەرهەمی نووسەرە گەورەکانی جیهان زمانی
بروانامەی بەکالۆریۆس و
ِرووسی فێردەبێت .لە زانکۆی (لێنیگراد) ِ
ماجستێر بەدەستدەهێنێت ،دواتریش لە (ئامۆژگاری ِرۆژهەاڵتناسیی
ئەکادیمیای سۆڤیەتی لێنیگراد) بە هاوکاری مامۆستا کوردەکەی
پرۆفیسۆر (قەناتی کوردۆ -کوردۆیف) ،کە کەڵک و قازانجێکی زۆری لێبینیوە
ِ
و بۆئەو پاڵپشتێکی بەهێز بووە ،نامەی دکتۆرایەکەی لەبارەی (مێژووی
فەرهەنگنووسیی کوردی و شێوازی دانانی فەرهەنگی ِرووسی-کوردی)
بروانامەی دکتۆراش بەدەستدەهێنێت.
تەواودەکات و ِ
کۆری زانیاریی کورد و
لە
و
نیشتمان
و
ێتەوە
دەگەر
)دا
1973
لە ساڵی (
ِ
ِ
زانکۆیەکانی( :سلێمانی و ئیبن ِروشد و خانەقین) قۆڵی خزمەتکردن
هەڵدەکات و وانە بە قوتابییانی بەکالۆریۆس و ماجستێر و دکتۆرا دەڵێتەوە
و سەرپەرشتی دەیان نامەی ماجسێر و دکتۆرای کردووە ،ئاریکار و
هاندەری گەورەی قوتابییە کوردەکانی بەشی کوردی بووە لە شاری
بەغدا و پاڵپشتێکی بەهێزیان بووە.
لەماوەی ژیانیدا زیاتر لە بیست کتێب و سەدان وتار و لێۆڵینەوە و چەندین
وەرگێردراوی لە بارەی زمان و ئەدەب و کوردناسی و ِرەخنە
کتێب و وتاری
ِ
و فەرهەنگنووسی پێشکێش بە کتێبخانەی کوردی کردووە و ئەو
بەرهەمانەش گرنگی و تایبەتی خۆیان هەیە و بوون بە هەوێنی چەندان
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کتێب و وتار و توێژینەوەی دیکە ،کە برِواناکەم نووسەرێک لەسەردەمی
ئەو و دوای ئەویش هەبووبێت ،دوو قسەی لەسەر زمانی کوردی کردبێت
ئەورەحمان وەرنەگرتبێت ،ئێستاش
بیرورایەکانی
و سوودی لە نووسین و
ِ
ِ
نووسینەکانی لە قوتابخانەکان و زانکۆیەکان دەخوێنرێن و نرخ و بایەخی
تایبەتییان هەیە ،بە جۆرێک زۆربەی هەرە زۆری خاوەن قەڵەم و
خوێندەوارانی ئەم واڵتە مشتێک لە خەرمانی زۆر و زەوەندی ئەم کەڵە
زانایەیان بەرکەوتووە ،بەرهەمەکانی پرِن لە داهێنان و بابەتی نوێ،
بەردەوام ملی داوەتە بەر ئەو الیەنانەی زمان ،کە قسەیان لەسەر
نەکراوە یان کەمترین سەرچاوەیان لەسەر هەیە و کتێبخانەی کوردی
وەرگێرانیشەوە دەیان کوردناس و
پێویستی پێ هەبووە .لە ِرێگەی
ِ
زمانناس و کەڵەنووسەری جیهانی بە خوێنەرانی کورد ناساندووە.
دوای تەمەنێک لە نووسین و خزمەت و خەمخۆری ،کاروانی خزمەتی ئەو
بریاری کارێکی درێژخایەن وەکو دانانی
کەڵە زانایەمان بەردەوام دەبێت و ِ
فەرهەنگێکی "کوردی-کوردی" دەدات ،کە خەونێکی لە مێژینەی خۆی
بووە و ماوەیێک بەتامەزرۆییەوە خەریکی فەرهەنگەکە دەبێت ،بەاڵم
نەخۆشی بەرۆکی دەگرێت و تا ِرادەیێک لە کاری فەرهەنگەکە دووری
دەخاتەوە ،دواجاریش مەرگ مەودای تەواوکردنی فەرهەنگەکەی پێنەدا.
فەرهەنگەکەی ناوی "میدیا"ی لێنابوو ،خۆی لە بیست و پێنج بەرگدا
دایرشتبوو و بە
دەبینیەوە و بە ِرێوشوێنێکی زانستیی فەرهەنگنووسی
ِ
پشتبەستن بە یاسا و دەستورەکانی بواری فەرهەنگسازی وشە و
واتایەکانی تۆمارکردبوون و لەسەر هەمان ِرێچکەی فەرهەنگەکەی
دەرۆیشت .مخابن
عەبدولرەحمانی زەبیحی (قاموسی زبانی کوردی)
ِ
ِ
(میدیا)ش وەک فەرهەنگەکەی زەبیحی بە نامورادی سەرینایەوە.
ئەورەحمانی حاجی مارف نزیکەی چل ساڵ وەک خزمەتکارێکی شارەزا و
ِ
دڵسۆز شەو و ِرۆژی لێکگرێداوە و لێرە و لەوێ بە وشە و هەڵوێست
خزمەتی نەتەوەکەی کردووە ،ئەوەتە خاکییانە و لەخۆبوردوانە
نووسیویەتی( :کۆڵەوارم و هەر هێندەم لە دەست دێت ،خۆزگە کاری
گەورەم لە باردا بووایە ،خەجاڵەتی قاپی دڵسۆزی میللەتەکەمم ،کە
هێندە دڵپاک و لەخۆ بووردوون ،دەست بە ِروومەوە نانێم ئەو جۆرە
دیاریانەم لێ وەرگرن).
سەد مخابن لە شەوی  2007/7/8\7بەکارەساتێکی دڵتەزێن گیانی پاکی
سپارد و لە دەست نەتەوەکەی چوو ،زمانەکەمان پێویستی زۆری بەم
زانایە مەزنە مابوو ،هێشتا چەندین مەڵۆ و شارای دیکەی لە باوەش بوو
بیانخاتە سەر خەرمانی زانستیی کارەکانی ،تا گەلێک مەسەلە و
کێشەی دیکەی زمانی کوردیمان بۆ ِروون و یەکالبکاتەوە.
دانەبران و درێژەدان بە کاروانی خزمەتەکانی جوانترین وەفایە پێشکێش
ِ
بەو پیاوە مەزنەی دەکەین ،پێویستیشە لە الیەن حکومەت و الیەنی
پەیوەندیدار و دڵسۆزانەوە ،لە ئاست خزمەتە بەرچاوەکانیدا سااڵنە یادی
ئەم زانایە بکرێتەوە ،پەیکەرێکی شایستەی لەبەردەم کۆلێژی زمان یان
ئاور لە بەرهەمە چاپ
کۆری زانیاریی کورد بۆ چێبکرێت ،هەروەها
ِ
ِ
نەکراوەکانی بدرێتەوە و کار بۆ چاپکردنیان بکرێت ،بەرهەمە
چاپکراوەکانیشی دووبارە چاپ بکرێنەوە ،کە هەموویان سەرچاوەی
(ئەورەحمانی حاجی
پێویست و گرنگن .هەزاران ساڵو لە گیانی پاکی
ِ
پر نوور بێت.
مارف)
گۆرەکەی شاد و ِ
ِ
سوودم لەم سەرچاوانە وەرگرتووە:
1بەرهەمە زمانەوانییەکانم ،ئەورەحمانی حاجی مارف ،بەرگی یەکەمسلێمانی.2002 ،
2بەرهەمە زمانەوانییەکانم ،ئەورەحمانی حاجی مارف ،بەرگی دووەم،سلێمانی.2004 ،
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پرۆفیسۆر ئەورەحمانی حاجی مارف،
3نیوسەدە لە ژیان و زانستی ِنەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو و حەمید ئەبوبەکر بەدرخان ،چاپی یەکەم،
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان ،هەولێر.2007 ،
سەرچاوە :ماڵپەری نەورۆز کۆم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە431 :

ئەوین حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200908131158341949
رۆژنامەنووسە و لەدایکبووی ساڵی 1979یە و لەتەمەنی 10ساڵییەوە
واتە پاش راپەڕینەکەی بەهاری  1991دەستیکردووە بەئەرشیفکردنی
مانگرەکانی سلێمانی ،خاوەنی ئەرشیفێکی دەوڵەمەندی رووداوەکانی
دوای راپەڕینەکەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەتاو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە432 :

ئەڤراز حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113574278387
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە433 :

ئەڤراز کورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170130
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە434 :

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

چاالکی مافی مرۆڤ
👩خانمان
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە435 :

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
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
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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.
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
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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 ژمارە436 :

ئەڤین عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032419194932035
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە437 :
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ئەڤین فەهمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301416364594
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە438 :

ئەکرم فەرەیدون حەمەئەمین نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471295
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە439 :

ئەکرم محەمەد کەریم مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371249
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە440 :

ئەکرەم تۆفیق حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818122206125362
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە441 :

ئەکرەم خامۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=201008292145204960
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە442 :

ئەکرەم عەلی محێدین  -ئەکرەمی مام عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001221311213308
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ساڵی ( )1955لە سلێمانی لەدایکبوووە .
ــ ساڵی  1977بە پێنج چیرۆک بەشداریی لە (کۆمەڵێ چیرۆکی ئاوس)دا
کردووە .
ــ پەیمانگەی کشتوکاڵی (هونەریی) تەواوکرد .
ــ لەبەرئەوەی جوانەمەرگ لە قوتابییە یەکەمینەکان بوو ..لە کۆلێژی
کشتوکاڵ لە ئەبوو غرێب وەرگیرا و ،لەساڵی  1983دا بڕوانامەی وەرگرت
و دواتر لە
زانکۆی (ئەسکی کەڵەک) وەک موعید خەریکی دەرزوتنەوە بو .
ــ لە ساڵی  1982دا ژیانی هاوسەرێتی پێکەوەنا و کوڕێکی تاقانەی هەیە
بەناوی (زۆزک ).
ــ ئەو کاتەی کە ئەکرەمی مام علی هەستی کرد کە ئیتر ناتوانێت
بەرگەی زوڵم و چەوسانەوەی میللەتەکەی بگرێت بۆیە بەدڵ ماڵئاوای لە
هاوڕێ و چایخانە رەشداگیرساوەکەی باوکی کرد و رێی شاخی گرتە
بەربەاڵم لەوێش دیسان بەرەو مەرگەساتێکی تر بۆوە مەرگەساتی کە
زۆرینەی زۆرمان بینیومانە کە چۆن شاخ پشتی لە شاخ و چۆن
پێشمەرگە خزێنرابووە مەتەرێزی دژ بە یەک و سەرهەڵدانی پچوکترین
بیرۆ رای ئازاد و سەربەست هەر زۆر بەزویی دەمکوت و سەرکوت دەکرا
هەر بۆیە لە ساڵی  1986بۆ دوهەم جارکەشکۆڵەکەی کردەوە کۆڵی و
بەرەو هەندەران نیشتمانی جێهێشت دواجار لە سوید گیرسایەوە ..لەوێ
بە رەنجی شانی خۆی دەژیا ..هەردەمیش لە یارمەتیدانی هاوڕێیانی نێو
واڵت درێغی نەکردووە و بەتەنگیانەوە بوو .
ــ ساڵی  1992کۆمەڵە چیرۆکێکی بەناوی (بازنەی خۆر)ەوە لە سوید
چاپ و
باڵوکردەوە ..شەش کورتە چیرۆکی لەخۆی گرتووە .
ــ دەستەی بەڕێوبەری رادیۆی (ئاوات-هێڤی) بووە کە لە (مالمۆ)ی
سویدەوە بە زمانی کوردی پەخشدەکرا ..بەردەوام لە دژی شەڕی
میللەتکوژیی لە باشووری مەزنداو لەمەڕ کێشە گەرم و گوڕەکانی کورد بە
گیان و نەفەسێکی مرۆڤدۆستی کوردپەروەرانەوە تەنزو وتاری دەنووسی
و مێزگردی جۆراوجۆری سازدەدا .
دەستەی نووسەرانی باڵوکراوەی (چراخان) بوو کە بە کوردی لە سوید
دەردەچوو ..بە بەردەوامیش گۆشەیێکی تەنزئامیزی تێیدا هەبوو .
ــ ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (مەڵبەند) بوو کە لە لەندەن
دەردەچێت و لەمیشدا وێڕای بابەت و وتار ،گۆشەیەکی بەردەوامی
تەنزئامێزی هەبوو .
ــ لەمانگنامەکانی (ژینی نوێ) و (پەیام) و (ڕۆژی نوێ) دا وتار و
تۆژینەوەی رۆژنامەگەرییانەی باڵوکردۆتەوەو ..نوسەر و هاوکاریان بووە .
ــ دەوری بەرچاوی لە پەروەردەکردنی مندااڵنی کوردی سویددا هەبووە،
بەتایبەتی لە بواری فێرکردنی زمانی کوردیدا .
کۆمەڵێ چیرۆک و پەخشانی جۆراوجۆری دیکەی بە زمانی کوردی و
عەرەبی هەیە ،زوربەیان باڵونەکراونەتەوە .
کۆمەڵێ چیرۆکی لە زمانی عەرەبی و فارسی وسویدی کردۆتە کوردی و
زوربەیانی لە گۆڤار و باڵوکراوە کوردیەکاندا باڵوکردۆتەوە .
ــ لە رۆژی  2002/01/22لە سوید بە نەخۆشی کۆچیدوایی کرد و ..هەر
لەوێش بە خاک سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
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 ژمارە443 :

ئەکرەم عەنەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521390473934
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە444 :

ئەکرەم قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091045071619
لە ساڵی ( )1947لەسلێمانی لەدایکبووە و قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندنی و ئامادەیی
لەسلێمانی خوێندەوە و ساڵی ( )1971بەشی بایۆلۆژی زانکۆی بەسرەی تەواوکردووە ،خاوەنی
کۆمەڵێک بەرهەمی رووناکبیری و ئەدەبی و رەخنەیی و زانستییە ،ماوەی ( )8ساڵیش
سەرنووسەری گۆڤاری زانستی سەردەم بوو .سەرەتای ساڵی  2009کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە445 :

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
✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
جۆری کەس:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە446 :

ئەکرەمی مەحمودی ساڵحی رەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021616442034564
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە447 :

ئەڵماس مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051347152476
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە448 :

ئەڵوەند عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006031157174360
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە449 :

ئەڵاڵموڕاد جەباریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611118
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە450 :

ئەیاز سیاوەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081714065572173
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە451 :

ئەیهان سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072811065377152
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە452 :

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:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە453 :

ئەیوب بارزانی  -پێڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272327362708
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە454 :

ئەیوب جەالل ماوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272320252706
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە455 :

ئەیوب رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508214646121071
بەڕێوەبەری رۆشنبیریی هەورامان و توێژەری بواری ئاین و مێژووی
هەورامی و دیالێکتی ماچۆ ،کە ناوەندەکەیان چەند رۆژێک لەمەوبەر لە
شاری سلێمانی بەبەشداری دەیان توێژەری بواری دیالێکتی و زمان و
کولتوور فێستیڤاڵێکی تایبەتیان بە (ئەدەب و کولتووری ماچۆ) سازکرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی هەورامی
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە456 :

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
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:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە457 :

ئەیوب رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112125413238
لە زمانی خۆیەوە:
لەدایکبووی ساڵی()1975م لەشاری وەرکای باشووری عێراق ،بەهۆی
سیاسەتی رژێمی پێشووی عێراقەوە بنەماڵەکەم ئاوارەی ئێران ببوون،
ئەوسەردەمە شای دەسەاڵتداری ئێران خێزانەکەمی رادەستی
رژێمیعێراق کردەوە لەساڵی()1977لەئۆردووگای باوەنوور لەگەرمیان
نیشتەجێبووین .لەساڵی()1988بەداخەوە دایک وباوکم کۆچی دواییانکردو
ئێمەش هاتینە شاری سلێمانی .لەساڵی()1998وەک بێژەری
زمانیعەرەبی لەرادیۆی هەرێمی کوردستان کارمکردووە پاشان
لەساڵی()2000لەکەناڵی ئاسمانی کوردسات ئامادەکارو
پێشکەشکاربووم ،لەساڵی ( )2004سەرنووسەری گۆڤاری تێکست بووم.
لەساڵی( )2003بۆکاری رۆژنامەوانی کەناڵی کوردسات چوومە بەغدا
ولەناوەڕاستی ساڵی( )2006دەستم لەکارکێشایەوە ،تائێستا خاوەنی
چەندین بابەتی سیاسی وئەدەبیم لەرۆژنامەو گۆڤارەکانیخۆمان ورۆژنامە
سوریی و لوبنانییەکان دوو نامیلەکەی شیعریشم باڵوبۆتەوە .ئێستاش
بەڕێوەبەری هەرێمیی کەناڵی(ئەلعالەم)م لەهەرێمی کوردستان.
سەرچاوە :ئاسۆعوسمان  -ماڵپەڕی ماڵپەڕی بروسکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە458 :

ئەیوب کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150706194934124759

385

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە459 :

ا .ب .هەوری  -ئەبوبەکر شێخ جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310100639119658
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە460 :

ازادە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030621484321339
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە461 :

ب .مازیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122919561474527
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە462 :

بابا تاهیری هەمەدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118155104366
بابا تاهیری عوریانی هەمەدانی ،ناوی تاهیره .بابایان پێ وتووه،
چونکەیەکێ بووەلەفریشتەو پیاوچاکانی دانیشتووانی مافی یارسان .
بەکارهێنانی وشەی "بابا" لەپێش ناو بۆ رێبەرانی ئایینی یارسان و
رێگایی دەروێشیزمی ئیسالمی لەکوردەواری دا هاوشانی وشەی "پیر"
بەکاردەهێنرێ.
هەروەها "عوریان"یان پێ وتووه ،یا خۆی ئەم ناوەی بۆ خۆی هەڵبژاردووه،
واتە"ڕووت ،رووتەڵه" ،چونکەباوەڕی بەفەلسەفەی سۆفیزم بووه ،وەکو
تیۆرییێکی و لەشێوەی دەروێشیزم دەری بڕێوەوەکو پراکتیک .ئینجا
"هەمەدانی"یان پێ وتووه ،چونکەلەهەمەدان ژیاوەو هەر لەوێش کۆچی
دوایی کردووەو نێژراوه .لەشیعردا ناوی راستەقینەی خۆی "تاهیر"ه،
کەوەک نازناو بەکاریهێناوه.
کۆنترین سەرچاوەیێک هەواڵی ژیانی بابا تاهیری تێدا نووسرابێ
پەرتووکەکەی راوەندییه .لەو پەرتووکەدا باس لەدیدەنی نێوان سوڵتان
توغرول بەگی سەلجووقی و بابا تاهیر دەکا ،لێرەدا دانەر دەیەوێ
ئەوەدەرببڕێ ،کەپلەو جێگەی دەروێش و سۆفییان لەو دەورەدا بااڵ بووه،
رووداوی دیدەنییکەبەم جۆرەدەگێڕێتەوه" :بیستم لەو کاتەی کەسوڵتان
توغرول بەگ هاتەشاری هەمەدان ،رۆڵەکانی سۆفیان سێ پیر بوون ،بابا
تاهیر و بابا جەعفەر و شێخ حەمشا .لەالی شاخێک ،کەناوی خدر بوو،
لەدەروازەی هەمەدان وەستابوون .کەسوڵتان چاوی پێیان کەوت،
پیاوەکانی خۆی راگرت و خۆشی لەئەسپ هاتەخووارەوەو لەگەڵ
شالیاری ئەبوونەسری کەندەری بەرەو روویان هات و ویستی دەستیان
ماچ بکا.
بابا تاهیر لەو کاتەدا لەباری راکێشاندا بوو و رووی کردەسوڵتان و پێی وت:
"ئەی تورک دەتەوێ چی لەگەڵ خەڵکی خودا بکەی؟" وتی :ئەوەی
فرەمان دەکەی ئەوەدەکەم ".بابا تاهیر پێی وت" :ئەوەبکەکەخواد
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دەیەوێ ،خودا دەڵێت( :ان اللەیامر بالعدل و االحسان) ".سوڵتان دەستی
کرد بەگریان و وتی" :وا دەکەم ".بابا تاهیر دەستی گرت و پێی وت" :ئەم
دیارییەلەمن وەردەگری؟" سوڵتان وتی" :بەڵێ ".ئیتر بابا تاهیر گەرووی
مەسینەشکاوەکەی لەئەموستی دەرهێنا ،ئەوەی بۆ ماوەیێکی زۆر بۆ
دەسنوێژ بەکاریهێنابوو ،وەلەئەموستی سوڵتانی کرد و پێی وت" :من
هەموو سامانی سەر زەویم خستۆتەناو دەستت ،لەوکاتەی کەئەم
ئەموستیلەیەلەئەموستت دەکەم ،دادپەروەربه ".سوڵتان دیاریی بابا
تاهیر پاراست و بۆ هەر شەڕێک بچووایەلەدەستی دەکرد .
لەڕاستییدا بەتەواوی ساڵی لەدایکبوونی بابا تاهیر ئاشکرانییه.
لەسەرچاوەیێکدا ئەوەهاتووه ،کە"بابا تاهیر کوڕی فەریدوونه ،لەساڵی
 1019زایینی لەژیانابووه ،لەبەڵگەیێکی راستگۆ بیستراوه ،کەهەر لەو
ساڵەشدا کۆچی دووایی کردووه.
هەندێ لەسەر ئەو باوەڕەن ،کەلە1019 - 937دا ژیاوه ،هەندێکی تر
دەڵێن لە1058 - 999دا ژیاوه ،بەشێکیش بەهاوچەرخی ئیبنی سینا
 1063زایینی دادەنێن ،هی واش هەیەبەهاوچەرخی خواجەنەسیرەدینی
تووسی  1273زایینی دادەنێن.
ناسنامەنووسەکان سەردەمی جیاواز بۆ ژیانی بابا تاهیر دیاری دەکەن،
ئەوانەی کەبەهاوچەری عەینو لقوزاتی هەمەدانی  1130زایینی
مردووەدادەنێن ،دیارەلەڕاستی دوور کەوتوونەتەوه ،خۆ ئەوەی
بەهاوچەرخی خواجەنەسیرەدینی تووسیشی دادەنێ،
دیارەزیاترەلەڕاستی دوور کەوتۆتەوه.
ڕەزا قولی خانی هیدایەت دەڵێ" :تاهیری عوریانی هەمەدانی عوریانی
هەمەدانی ناوی پیرۆزی بابا تاهیره ،لەزانا و دانا سەردەمی خۆی بووه،
خاوەنی شکۆداری و جێگای بڵند بووه ،هەندێ بەهاوچەرخی
سوڵتانەکانی سەلجووقی دادەنێن ،ئەمەڕاست نییه ،بابا تاهیر
لەشێخەکۆنەکانه ،هاوچەرخی دێلەمییەکان بووه ،لەساڵی  410پێش
کۆچی پێش عونسووری و فیردەوسی و هاوچەرخەکانی ئەوان کۆچی
دووی کردووه".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە463 :

بابامەردۆخ روحانی (شیوا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150331114106120720
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کامیاران
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە464 :

بابان ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012522441775324
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە465 :

بابان سەقزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090721455561042
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە466 :

بابەک سەحرانەوەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261501484052
ساڵی  1976لە گە رە کی "بانە کۆن" ی شاری بانە لە کوردستانی
رۆژهە اڵت لە دایک بووه .لە ساڵی  1982بە بۆنە ی شە ری ئێران و
عێراق بە ماڵە وە کۆچ ئە کە ن بۆ تاران و لە وێ نیشتە جێ ئە بن.
خوێندنی سە رە تایی ،ناوە ندی و دواناوە ندی هە ر لە قوتابخانە کانی
تاران تە واو کردووه.
لە ساڵی  1991بە بۆنە ی نووسینی کورتە چیرۆکێ بە ناوی " پرخه" ئە
کە وێتە نێو جە رگە ی ئە دە بیات و ژینی راستە قینە ی خۆی لە وێوە دە
س پێدە کات .هە ر ئە م چیرۆکە ئە بێتە هۆی ئە وە کە بە شانۆنووسی
گە ورە ی ئێران مامۆستا ئە کبە ر رادی بناسرێ و ئە و نووسە رە مە زنە
زۆری دڵگە رمی بکا.
هە وە ڵین بە رهە می لە چاپ دراوە ی چە ن شێعر بوون کە لە ساڵی
 1997لە کتێبی " شاعیرانی ئە مڕۆ" باڵو بوونە وه.
هە وە ڵین کتێبە شێعرە کە ی لە ساڵی  2003بە ناوی " سە رم بە شە
و پاڵ دا" پە خشانگای پارسی نژاد لە تاران لە چاپی داوه.
بێجگە لە نووسین زۆربە ی وە ختی خۆی بۆ وە رگێڕانی شێعری
کوردستانی عێراق بە فارسی تە رخان کردووه .شێعری ئە م شاعیرانە
ی بە فارسی کار کردووه :
شێرکۆ بێکە س -عە بدوڵاڵ پە شێو -قوباد جە لی زاده -دالوە ر قە رە
داغی -مە هاباد قە رە داغی -لە تیف هە ڵمە ت -بە ختیار عە لی -چنار
نامیق حە سە ن -مارف ئاغایی -ژیال حسینی -کە ژاڵ ئە حمە د -کە ژال
ئێبراهیم خدر
تا ئێستاش لە گە ڵ  50ماڵپە ری ئە دە بی لە ئێران و دە رە وە ی ئێراندا
هاوکاری کردووە و ئا لە م بوارانە دە ستی بووه :شێعر ،وتار و لێکۆلیینە وە
و رخنە ی ئە دە بی.
بڕێ لە بە ر هە مە کانی کە لە چاپ نە دراون:
1مندااڵنی چوار وە رز(شانۆ نامە لە یە ک پە رده)2نیرانجان(فیلمنامه)3ئە مە ئاکاره ،مرۆڤ(کۆمە ڵە وتار)4پرخه(کۆمە ڵە چیرۆک )تا ئێستا بڕێ لە بە رهە مە کانی لە رؤژنامە ی نە ورۆز -رؤژنامە ی گە ل-
رؤژنامە ی دە نگی هۆرمۆزگان -گۆڤاری سە وز واتە نیشتمان  -رۆژنامە ی
سە وز – باڵوبوونە وه .
ڕۆمانی حە ساری شێرزاد حە سە ن و کۆمە ڵە چیرۆکی پە تاتە خۆرە
کانی فە رهاد پیرباڵی بە فارسی دە رهێناوه.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بابەک سەحرانەوەرد)
سەبارەت بە (بابەک سەحرانەوەرد) لە14:38:08 2010-3-26 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە467 :

بارام ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033012395282641
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە468 :

باران میالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061110004585527
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە469 :

باران هەمزە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012122511065774454
ساڵی  1962لەدیاربەکر لەدایک بوو28 .ی نیسانی ساڵی  ،1979واتە
هێشتا  17سااڵن بوو ،لەسەر دۆسێی «ئااڵی رزگاری» چووە زیندان.
دوای هەشت مانگ لەزینداندا ،بەهۆی کەمیی تەمەنیەوە ئازاد کرا.
لەکۆتایی ساڵی  ،1982دیسانەوە لەسەر هەمان دۆسێ (ئااڵی رزگاری)
کەوتەوە زیندان.
سەرچاوە :سیدار باسوت  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە470 :

باریکان ئیسماعیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081229154046945
لە زمانی خۆیەوە:
بە بنەچە خەلکی کورستانی رۆژ هەاڵتم ،شاری شنۆ ،بەاڵم لە
زوویەکەوە لە باشووری کوردستان نیشتەجێ بووین ،لە ساڵی  1988لە
شاری سۆران چاوەکانم بە ژیان هەڵهێنا .ئێستا بەرەو  10ساڵ دەچێت
نیشتیمانە شیرین و بێ نازەکەم جێهێشتوە و لە وەاڵتی دانیماک لەگەڵ
بنەماڵەکەم دەژیم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شنۆ
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

392

بابەتی ژمارە471 :

باسل یەحیا بەهرام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082922150340766
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە472 :

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 ژمارە473 :

باهۆز مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918024422089
چیرۆکنووس و وەرگێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە474 :

باوان عومەر عارف عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571317
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە475 :

باوان کەمال محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818121520125357
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە476 :

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

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە477 :

باکۆ جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052515393364878
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە478 :

بایز میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004192005594168
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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 ژمارە479 :

برایم جەهانگیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021711153482311
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە480 :

برایم فەرشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820360963720
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە481 :

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 ژمارە482 :

بریار ئەبوبەکر مەجید رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571319
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە483 :

بژار حەکیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608405833141
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە484 :

بژار عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120321420087452
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە485 :

بلند محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110414374074
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە486 :

بنار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511371933022
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە487 :

بوار نورەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322165646120583
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە488 :

بورهان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041015284264457
سەرۆکی لقی کەرکوکی یەکێتی نوسەرانی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە489 :

بورهان بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150711121638124814
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە490 :

بورهان جاهید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090816475788851
1918-1991
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە491 :

بورهان زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916150412116115
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە492 :

بورهان سەرگەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141214021118118308
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە493 :

بورهان شێخ رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141208130843118225
بورهان شێخ رەئووف
لەساڵێ  1969لەگوندی کێلەبەرزە شارۆچکەی سەنگاو لەدایکبووە.
لەسالێ  1984خانەی مامۆستایانی تەواوکردوە لە سلێمانی.
نوسەر خاوەنی دەیان وتار و لێکۆلێنەوەیە لە رۆژنامەی ئاوێنە و خەندان و سبەی و
کوردستان نێدا.
http://sbeiy.com/Article.aspx?AuthorID=500&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=94&Jmara=2949
http://www.awene.com/opinion/2014/02/13/29736
https://www.youtube.com/watch?v=g0QSq81mWRY
http://www.dengiamerika.com/content/article/1872623.html
http://radionawxo.org/kurdi/index.php/component/k2/item/5297-2014-10-1117-18-05.html
http://www.dengiamerika.com/content/article/2612136.html
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http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=94&Jmara=3218
http://chra.tv/news/index.php/articles/articles/articles/12180-kurdlojya-ubeshkchi
https://www.youtube.com/watch?v=_hk9TSS_vTc
http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=94&Jmara=4543
http://www.awene.com/opinion/2015/03/08/39493
http://radionawxo.org/kurdi/index.php/dayly/analysis/item/16169-2015-03-3116-03-19.html
http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=94&Jmara=4763
https://www.youtube.com/watch?v=_fHXim3ghGQ
http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=94&Jmara=6192
http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=94&Jmara=6102
تایبەتمەندییەکانی بابەت
✍نووسەر & لێکۆڵەر

:جۆری کەس

👨پیاوان

:رەگەزی کەس

 سۆرانی- کرمانجیی باشوور
سلێمانی
باشووری کوردستان

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

494 :بابەتی ژمارە

بورهان قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012321482464017
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
 سۆرانی- کرمانجیی باشوور
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

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

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

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

بابەتی ژمارە496 :

بوشرا کەسنەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112917053274036
ساڵی  1986لە باشوری کوردستان -سلێمانی لە دایکبووە
بڕوانامەی ماستەری هەیە لە بواری چیرۆکناسی دا
مامۆستایە لە بەشی کوردیی زانکۆی سلێمانی
بەرهەمەکانی
پۆستەرە شیعریی کوردی و هایکۆی ژاپۆنی  -لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
بەراوردکاری  2008لە الیەن نووسەرەوە چاپ کراوە
پڵۆت لە چیرۆکی کوردی دا  - 2005 -1995لە بارەی چیرۆکناسیی
کوردییەوەیە ساڵی 2012
لە الیەن ناوەندی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی یەوە چاپکراوە
ئاستانەی سبەینێ  -چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبییە ساڵی  2012لە
الیەن دەزگای سەردەمەوە چاپ کراوە
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (بوشرا کەسنەزانی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-04-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە497 :

بڕوا بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514115132764
نووسەر و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە498 :

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

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

404

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە499 :

بڕیار نامیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051215454957861
پەیامنێری کەناڵیKNN
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە500 :

بڵند باجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032319370582606
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە501 :

بڵند حەیدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306090951119588
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە502 :

بڵند مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101210005010008
سەرنووسەری گۆڤاری ملمالنێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە503 :

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
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بابەتی ژمارە504 :

بۆتان تەحسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011108434932671
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە505 :

بۆتان جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012220384775134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە506 :

بۆتان نەجات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322450532987
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە507 :

بی بی تەبرێز هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012421811159
لە سە دی چواری کۆچی لە هە ورامان ژیاوە هە ر لە وێ فێری زانست وعیلم بووه،پاشان روی
هە ناوە تە شیعر وشاعێری.
ئە ە ژنە شاعێرە کوردە زۆرجاران چوە تە خزمە تی "باباسە رهە نگ"بۆزیاتر فێربوونی زانست و
عیلم هە ربویە دە بێت "بی بی تە برێزهە ورامی" لە پە یرە وان و الیە نگرانی دینی" یارسا"ی بێت
سە رچاوە  :دایرە المعارف کوردی بۆرە کە یی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە508 :

بیالل محەمەد مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073120541589362
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە509 :

بیالل کەیوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060410283960196
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە510 :

بێ دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102020190073440
(بێ دڵ) مامۆستاو زانای ئاینیی و کەڵەشاعیری دەشتی کەندێناوە
شاعیرو مامۆستاو زانای ئایینی کورد ،مەال عەبدوڵاڵی کوڕی مەال
محەمەدی ناسراو بە(مەال عەبدوڵاڵی شەناغەیی) لە ساڵی 1926دا لە
گوندی "قەپالن"ی سەر بەناحیەی دیبەگەو دەشتی کەندێناوەدا چاوی بە
ژیان هەڵێناوە .لەتەمەنی منداڵیدا لەگەلێک حوجرە مزگەوتەکانی گوندو
شارەکانی کوردستان خوێندوویەتی تاکو لەساڵی 1957دا لەسەر
دەستی مامۆستا "مەال سمایلی دیبەگەیی" مۆڵەتی مەالیەتی
وەرگرتووەو بووەتە مەالی دوازدە عیلم .لەهاوینی ساڵی 1960دا
بەشداری لە خولێکی پەروەردەیی کردووەو بەپلەیەکی بەرز
سەرکەوتووەو لەپاییزی هەمان ساڵدا بۆ یەکەم جار لە قوتابخانە
سەرەتاییەکەی گوندی (گۆڕە شەلە) بەمامۆستا دامەزراوەو دواتریش
لەگوندەکانی تری دەوروبەری هەولێر وانەی گوتۆتەوەو وەکو (خەرابە،
شەناغە ،دەرگەڵە)و سەردەمێکیش لە قوتابخانەی (هەژار) لەشاری
هەولێر نەوەی نوێی نەتەوەکەی پێگەیاندووە ،دوای خزمەتێکی زۆری
لەبواری پەروەردەو فێرکردندا لە رۆژی 1986/2/21دا لە تەمەنی 60ساڵیدا
کۆچی دوایی کردو تەرمەکەی لەگۆڕستانی شێخ ئەحمەد لەشاری
هەولێر نێژرا.
مەال عەبدوڵاڵ لە ناوەراستی شەستەکانی سەدەی بیستەمەوە
دەستی بەشیعر نووسین کردووەو نازناوی (بێ دڵ)ی بۆ خۆی
هەڵبژاردووەو بە غەزەل هاتۆتە نێو جیهانی شیعری کوردیو لەدواییدا لە
شیعری نیشتمانیو نەتەوەیی گیرساوەتەوە ،دیوانێکی خنجیالنەی لە
شیعری غەزەلو هۆنراوەی نیشتمانی داناوەو لەپاش مەرگیدا بەچاپ
گەیەندراوە.
مامۆستا بێ دڵ لەشیعری غەزەل گەلێک هونەرمەندبوو هەروەک
لەپارچە شیعرێکیدا دەڵێ:
خۆزگە شەوگارێ لەگەڵ یار ساڵ ئەبوو
دەست لەسەر مل یانە لیمۆی کاڵ ئەبوو
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یـا سـکااڵی دڵ ئەبـوو یـا پێکەنـیـن
یـا مـژینـی لێوو کـوڵمـی ئاڵ ئەبوو!!
مامۆستا (بێ دڵ) بەپێچەوانەی هەندێ مەالی دیکە ،لەگەڵ ئازادیو
مافی ئافرەتاندا بوو ،لەچەند هۆنراوەیەکیدا لەماقی زەوتکراوی ئافرەتی
کۆمەڵگاکەی دەدوێ:
مافی ئافرەتان قسەی بەتاڵ بـوو
هەموو مافێکیان ژوورەوەی ماڵ بوو
زۆر ناڕەوا بوو ئافرەت بـخوێـنـێ
یا لەماڵ دەرچێ و یەکێ بدوێنـێ
ئەوا ئێستاکە بـەیـاسـای مـیـری
بەهۆی خەبات و بەهەوڵ و ژیریی
مـافـی رەواتـان ئــەوا پـێ درا،
کوڕو کچ هەردووک وەک خوشکو برا!
شاعیری هەست ناسک لەهۆنراوەیەکیدا زۆر بەجوانی هەستو سۆزی
خۆی بەرامبەر بەنیشتمانەکەی دەردەبڕی و زۆر بە جوانی وەسفی
دەکات:
ئەو نیشتمانەی من هەمە
بێ شک لەعالەم یەکەمە
هەندە بەپیتو بەرهەمە
چەندی باسی کەم هەر کەمە
ئەگەر بڕوانییە دیمەنـی
گوڵزارو باخ و چیـمـەنـە
شاعیر لەرووی دڵسۆزییەوە بۆ کوردایەتی ،چەندین جار بەبۆنەی نەورۆزی
جەژنی کوردەوە هۆنراوەی ناسکی پڕ هەستو سۆزی نەتەوەیی داناوەو
لەیەکێک لەهۆنراوەکانیدا دەڵێ:
نەورۆزە جەژنی کــاوەیە
هـەمـوو دڵـێ گـەشـاوەیە
تاکەی بڕێژین ئەشکـی چاو
تاکەی بـنـێـژین پێالو الو!
نـیـشـتـمانـێ رۆژو شـەوێ
تێبـکـۆشـێـت و نـەسـرەوێ
دەبـێ چـۆن ئـەو سەرنەکەوێ
واڵت نــەبــێ بـە اللـە زار!
مامۆستا مەاڵ عەبدوڵاڵی بێ دڵ هەروەک لە شیعر داناندا سەرکەوتوو
بوو لە شیعر خوێندنەوەشدا گەلێک وەستاو لێهاتوو بوو دەنگێکی لەبارو
بەجۆشی هەبوو بۆ دەربڕینی رستە شیعرییەکان بە جشێوازێکی
هونەری جوان ،یاخوا گۆڕەکەی پڕ بێ لە نوورو خودای گەورە
بەبەهەشتی بەرینی خۆی شادی بکات.
ئەم ژیاننامەیە ،لە الیەن "خەلیل پااڵنی" نووسراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئایینی
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە511 :

بێخود
http://www.kurdipedia.org/?q=200902091300531262
ناوی "مەحمود"ە و کوڕی موفتی حاجی مەال ئەمینی کوڕی مفتیی
گەورە حاجی مەال ئەحمەدی چاومارە کە ناوبانگی بە (پیرحەسەن)
دەرکردووە .ئەمیش کوڕی مەال مەحمودی دێلێژەیی پیرحەسەنی کوڕی
مەال ئەحمەدی دێلێژەیییە کە لە ساڵی ()1206ی کوچیدا کۆچی دوایی
کردووە .ئەمیش کوڕی مەال محەمەدی دێلێژەیییە کە بەناوبانگ بووە بە
(مەالی گەورە) و لە ساڵی ()1173دا لە دێلێژە وەفاتی کردووە .ئەم زاتە
خوێندنگایەکی گەورەی هەبووە لە دێلێژە و هاوچەرخی شێخ (رضا)ی
دێلێژە بووە .
مەال (مەحمود) پیر حەسەنیی کوڕەزای مەال محەمەدی گەورە ،الی
زانای بەناوبانگ (ابن الحاج)ی جێشانەیی خوێندوویەتی ،وە پاش ئیجازە
وەرگرتنی خوێندنگایەکی گەورەی کردووەتەوە لە دێلێژە ،وە پاش دروست
کردنی شاری سلێمانی لە  1199دا ،چووەتە ئەوێ ،وە لەگەڵ شێخ
معروفی نۆدێییدا پێکەوە لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی دەرسیان
وتووەتەوە .وادیارە پێکەوەش فەقێی الی (ابن الحاج) بوون .
ئەم زاتە سێ کوڕی زانای پایە بڵندی بووە( :مەال حسن)( ،مەال
حسین) ،مەال أحمد) .مەال حسنی ناردووەتە (مەرگە)ی پژدەر ،وە مەال
حسینی لە دێلێژە بەجێ هێشتووە وە مەال ئەحمدی لەگەڵ خۆی
بردووەتە سلێمانی .وە بەم جۆرە باڵی زانستی بەسەر ئەو ناوچانەی
کوردستاندا کێشاوە .ئەم زاتە لە ساڵی  1239کۆچی دا کۆچی دوایی
کردوە .
مەال ئەحمەد کوڕی مەال مەحمودی پیر حەسەنی ،کە بەناوبانگ بووە بە
(چاومار) ،الی باوکی و الی شێخ معروفی نۆدێ و مەال عەبدوڵاڵی رەش
خوێندوویەتی کە بەناوبانگ بووە بە (مەال رەش) وە (شێخ االسالم)ی
بابانەکان بووە .ئیجازەشی الی شێخ معروفی نۆدێ وەرگرتووە .ئەم زاتە
لە مزگەوتی مفتی دا دەرسی وتوەتەوە لە خۆی دروستی کردووە ،وە
ئەکەوێتە نزیکی بەردەرکی سەرای ئێستای سلێمانی ،وە خوێندنگایەکی
گەورەشی بووە .ئێستا جێگای ئەو خوێندنگایە و ماڵی مەال ئەحمەد
خۆی ،ئوتێل و دووکانەکانی (حاجی برایم ئاغایە) ،زانایانی بەناوبانگی
وەک مەالیی پێنجوێنی و مفتی زەهاوی و شێخ ئەحمەد فائز الی ئەم
زاتە خوێندوویانە .لە ساڵی  1255کوچی دا بووە بە (رئیس المدرسین)ی
سلێمانی ،وە لە ساڵی  1279کوچی دا پایەی مفتییەتیی دراوەتێ ،وە
لە رەجەبی ساڵی  1288کۆچی دا لە حیجاز کۆچی دوایی کردووە .
لە پاش وەفاتی (چاومار) حاجی مەال ئەمینی کوڕی جێگای ئەگرێتەوە ،وە
لە  1303دا بووە بە حاکمی سلێمانی ،وە لە ساڵی  1307کۆچی دا بوە
بە مفتی و مەدالیەی مەجیدیی دراوەتێ و ،کراوە بە وەکیلی دائیرەی
مەشیخەتی ئیسالمی لە سلێـمانیدا .ئەم زاتە لە  1315کۆچی دا کۆچی
دوایی کردووە .گەلێک نووسراوی بەنرخی هەیە .
پاش حاجی مەال ئەمین ،مەال عبدالعزیزی کوڕە گەورەی ئەبێ بە مفتی
سلێمانی ،کە لەوکاتە دا ئەمەنی  21ساڵ بوو ،بەاڵم پایەیەکی زانستیی
بەرزی هەبووە .وە هەر بەهۆی ئەو پایەی زانستییەوە کراوە بە ئەندامی
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کۆڕی زانیاری(المجمع العلمی)ی دەوڵەتی عوسمانی ،و مەدالیەی
مەجیدی پێدراوە ،وە گەلێ ئەرکی گەورەی تری پێ سپێراوە وەک
سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی مەعاریفی سلێمانی و ،حاکمیەتی و
وەکالەتی دائیرەی مەشێخەتی ئیسالمی لە دەوڵەتی عوسمانیدا کە
مەرکەزەکەی لە ئەستەمبووڵ بووە ،هەروەها بەهۆی پایەی زانستییەوە
کاربەدەستانی دائیرەی مەشێخەتی ئیسالمی ویستوویانە لە خۆیانی
نزیک خەنەوە ،وە لە ساڵی  1318کۆچی کردوویانە بە مفتی (بۆرسە)،
بەاڵم نەچووە .وە لە ساڵی  1320کۆچیش دا کردوویانە بە مفتی
(ئەدڕنە) ،بەاڵم ئەوەشی نەویستوە .
کە ئینگلیزەکانیش سلێمانی یان داگیرکرد ،مفتی بەربەرەکانێیەکی توندی
کردن .لەبەر ئەوە بەتوندی لەگەڵی جوواڵنەتەوەو هەموو ئەو فرمانانەیان
لێسەندووەتەوە کە پێی سپێرابوو .
پاش دامەزرانی حوکوومەتی خۆماڵیش ،مفتی هەر بەردوام بوو لە
بەجێهێنانی ئەرکە ئاینییەکانی سەرشانیدا بۆ خزمەتی ئیسالم و
موسوڵمانان ،وە سەردەمێک سەرۆکی لقی کۆمەڵی (الهدایة االسالمیة)
بوو لە سلێمانی .
ئەم زاتە لە( 5ی شوال)ی  1366کۆچی ،رێکەوتی  1947/8/20دا ئەم
جیهانەی بەجێهێشت .
(بێخود) یش لە ساڵی  1296کۆچی دا هاتوەتە دونیاوە( ،)2وە الی
زانایانی ناوداری ئەو سەردەمەی سلێمانی خوێندنی تەواو کردووە .وە لە
ساڵی  1900زاینی دا کراوە بە حاکمی هەڵەبجە ،وە لەگەڵ مامۆستایان
(رفیق حلیمی) و (زێوەر) دا خوا لێیان خۆش بێ دا مامۆستایەتیی
کردووە ،بێ ئەوەی بەرابەر بەوە هیچ مانگانەیەک وەربگرێ .
پێش کۆچی دوایی مفتیی کاکی ،چەند ساڵێکی لە هەڵەبجە
بەسەربردووە .ئەوجا گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی ،وە تا مردنی لە جێگاکەی
ئەودا مفتی بووە .
کاتژمێر سێ و چارەکی پاش نیوەڕۆی  1955/8/25بەرامبەر بە (1376ی
کۆچی) بۆ یەکجاری ماڵئاوایی کرد .بە کۆچی دوای ئەم زاتە
سەرچاوەیەکی تری شعیری کالسیکی کوردی وشک بوو..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە512 :

بێریڤان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=200912102221442968
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە513 :

بێژان ماتوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112921033711100
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

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

هۆزانەوان
👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە514 :

بێسارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241202351878
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بێسارانی لە ساڵی  1053کۆچی مانگی لە گوندی بێساران لە نزیک
شاری سەواڵوا هاتۆتە دنیا .ئەم شاعیرە ناودارەی کورد ،ماوەی چەندین
ساڵە لە خزمەت زانایانی ئایینی لە ناوچەی کوردستان فەقێ بووە و
لێکدانەوەی قورئان و حیکمەت بوو تاوەکوو بە قۆناغی وەرگرتنی فەتوا و
"ئیجتیهاد" گەیشت .پاشان گەڕایەوە زێدەکەی خۆی و باقی تەمەنی
خۆی بۆ کاروباری کشت و کاڵ ،ئاژەڵداری ،وانەگوتنەوە ،فێرکاری ،ئاخاوتن
و رێنوێنی خەڵک و شیعر و ئەدەبیات تەرخان کرد .بێسارانی کە شیعر
گەلێکی زۆر جوانی لە پاش خۆی بەجێهێشت ،لە ئاکامدا لە ساڵی
1114ی کۆچی مانگی کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە515 :

بێستون تۆفیق سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818121717125359
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە516 :

بێستون حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612405758010
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لەساڵی  1981لەشاری هەڵەبجەلەدایکبووە.
لەساڵی  2004دیوانێکی چاپکردووە بە ناوی (نهێنییەکانی باران).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە517 :

بێستون خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041820414275894
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە518 :

بێستون ژاڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121223252987283
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە519 :

بێستون سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041010540719230
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە520 :

بێستون شەوکەت عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371253
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە521 :

بێستون محەمەد 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211230401119341
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە522 :

بێستون محەمەد ساڵح مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061020292823
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە523 :

بێستون محەمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094216125326
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە524 :

بێستون نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081717409903
سەرنووسەری گۆڤاری سڤیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە525 :

بێستون کۆڕەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020214551733100
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە526 :

بێستوون مینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051117281978596
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە527 :

بێستوون مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150510081453121088
ساڵی  1972لە شاری سلێمانی لە دایکبووە.
ئەندامی دەستەی نووسەران و لە ئیستادا بەرێوەبەری نووسینە لە
نێوەندی رۆشنگەری
http://www.roshngari.com/b.php?recordID=202
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە528 :

بێگەرد حسێن حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272016492688
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە529 :

بێگەرد عەلیپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712051410124832
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە530 :

بێهزاد خۆشحاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911061649142500
ساڵی  1351هەتاوی بەرانبەر بە  1972زایینی لە گەڕەکی کانی
هەیازبەگی شاری سەقز لەدایک بوە خوێندنی سەرەتایی وناوەندی
هەرلە زێدەکەی واتە شاری سەقز تەواو کردوەو لە ساڵی  1364دا
کۆچیان کردوە بەرەو شاری سنە.
خوێندنی دواناوەندی و دەورەی سەرەتای زانکۆی هەر لەشاری سنە
تێپەڕاند دواتر لە ساڵی 1375هەتاوی دا بوە خوێندکاری زانکۆ کە لە
زانکۆی کردستان کارناسی علومی ئازمایشگایی وەرگرتو لە زانکۆی
بۆعەلی سینای هەمەدان لیسانسیەی ئابووری نەزەری وەرگرت و
ئێستایش وەک خوێندکاری دوکتورا لە بواری مێژووی سیاسی ئابووری لە
سویس و ئینگلستانە.
مامۆستا بێهزاد خوشحاڵی وەک نووسەرێکی ئاکادیمی سەقزو
کوردستان لە بیروڕادەربڕینێک کە لە ساڵی  1384هەتاویدا لە گەورەترین
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بیرورادەربڕین (نەزەرسەنجی) سەربەخۆی ئێرانیەکان بەناوی "پاسارگارد"
بەرێوە چوو لە نێوان  10نووسەری هەڵکەوتوو لە  100ساڵی رابردوودا
ناوی هاتەنووسین و وەک گەنجترین نووسەر ناسێندراو میداڵێکی دیکەی
فەخروشانازی کردە گەرەدنی پیرە دایکی سەقزوکوردستانەکەی.
کاک بێهزاد تێکەڵبوون بە دنیای نووسەری دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1376
هەتاوی کە لەماوەی ئەم دەساڵەدا توانیویەتی گەلێ بەرهەمی بەکەڵک
وسوودمەند پێش کەش بە کۆمەڵگای کوردەواری وکتێبخانەی کورد بکات،
ئەو بەرهەمانەی هەتا ئێستە بەقەڵەمی نووسەر بێهزادی خۆشحاڵی
نووسراون وچاپ وباڵوبوونەتەوە بریتین لە:
" 1-پووڵ وبانکداری" وەرگێڕان 1376 ...هەتاوی
" 2-کودستان وکورد لە ئەسنادی مەحرەمانەی بریتانیا" وەرگێڕان ..ساڵی
 1378هەتاوی
" 3-سی وسێ گولە" وەرگێڕان ساڵی 1379 ..هەتاوی
" 4-ژینوساید میللەتی کورد" وەرگێڕان ساڵی 1379..هەتاوی
5قیام  1880کوردستان لە ئەسنادی مەحرەمانەی بریتانیا ...وەرگێڕان1379
6زمانناسی کوردومێژووی کوردستان ...نووسین1380...7قازی محەمەدوکۆمار لە ئاوێنەی ئەسناد ...نووسین1381 ..8کوردستان وکورد ،هۆکاری پێکهاتنی بوحران ...نووسین1381 ..9لێدوانی مێژوویی تورکیە و تیوری زمانی خور وکێشەی کورد..نووسین1381 ..
10ئەنفالیزم ..نووسین1382 ..11کولونیالیزمی فەرهەنگی میللەتی کورد ...نووسین1382 ..12خۆ کۆلونیالیسم ...نووسین1382 ..13ئەندێشەکانی ئابووری سەدەی بیستم ..نووسین1382 ..14کوردستان و ئینقالب ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی 1359-135715دوکتورعەبدولرەحمان قاسملوو وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
16شێخ عێزەدین حسەینی و کوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
17کاک ئەحمەدی موفتی زادەو کوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
18ئایەتواڵعوزما خومەینی وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
19ئایەتوڵاڵعوزماخەڵخاڵی وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
20دوکتور ئەبولحەسەن بەنیسەدروکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
21دوکتور مستەفا چەمران وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
22حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و شۆڕش ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
23کوردەکانی دانیشتووی ناوەندوشۆڕش ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
24کوردگەلی موسڵمان و رێخراوی پێشمەرگانی موسڵمانی کورد..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی 1359-1357
25یەکێتی نیشتمانی و حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێراقوکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی 1359-1357
26-قاڕنێ و قەاڵتان وشۆڕش ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی -1357
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1359
27مامۆستایانی ئایینی وکوردستان..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی1359-1357
28پارێزەرانی کاتی وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی1359-1357
29حیزبەکان وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی 1359-135730ئەرتەش وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی 1359-135731سپای پاسدارانی ئینقالب وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەییساڵەکانی 1359-1357
32دەوڵەتی کاتی وکوردستان ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی -13571359
33کۆمەڵێک وتار ..ئەسنادی رۆژنامەیی ساڵەکانی 1359-135734بەراوەردی نیزامگەلی فیدڕاڵی ..نووسین1383 ..35کوردستان وکورد لە ئەسنادی مەحرەمانەی بریتانیا ..وەرگێڕان..1383
36تئوریەکانی ناسیونالیسم ..وەرگێڕان1383 ..37ناسیونالیسم دێموکڕاتیک و دێموکڕاسی چەند فەرهەنگی..وەرگێڕان
38هوویتی کوردودین39چێشتی مجێور .عەبدولرەحمانی شەرەفکەندی ..وەرگێڕان40فەرهەنگی ئیساڵحات وکەنایات کوردی41فەرهەنگی فارسی – کوردی42مێژووی سیاسی میللەتی کورد لە ئێراندا ..وەرگێڕان43شێوەی ئایینی ومیللی لە کوردستاندا ..وەرگێڕان44کوردستان وکورد لە ئەسنادی مەحرەمانەی بریتانیا ..بەرگی 2وەرگێڕان
45راپەڕینی 1880کوردستان لە ئەسنادی مەحرەمانەی فەڕانسە..وەرگێڕان
46کوردستان ..وتار47چاڵشهای میللی و ..وتار48ئازادی چاپەمەنی و ..وتار49بەیانی حەقیقەت لە ..وتار50جیهان بینی کوردی ..وتار51کۆماری کوردستان یان ..وتار52مافی مرۆڤ ..وتار.53کتاب "کردیسم" تئوری و مفاهیم کردیسم .بە فارسی  /کتاب
انترنتی  :لە الیەن ئەفراسیاب گرامی کراوە بە کوردی "کوردیزم ،تیۆری و
چەمکەکان .
www.kurdizm.blogspot.com
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(afrasyab grami
سەبارەت بە (بێهزاد خۆشحاڵی) لە19:51:04 2012-6-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە531 :

بێوەی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150419130901120921
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە532 :

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:

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

بابەتی ژمارە533 :

بێکەس رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415130714120901
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە534 :

بەحری رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211003559566
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە535 :

بەختیار ئەحمەد رەئوف محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371251
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە536 :

بەختیار ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571330
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە537 :

بەختیار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002060846123404
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە538 :

بەختیار حسێن نوری محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471284
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە539 :

بەختیار حەمە سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050213205557197
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە540 :

بەختیار حەمەسوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150222221832119438
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە541 :

بەختیار زێوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110708505960
ناوی "فایەق"ی کوڕی "عەبدوڵاڵ کوڕی محەمەدی کوڕی مەال رەسوڵ"ه،
واته کوڕی شاعیری ناسراوی کورد "زێوەر"ه ( ،)1948-1875له ساڵی
1908دا له شاری سلێمانی هاتۆته ژیانەوە.
وەک پێشبینیەکی بەرچاو گەشانه و نوقاڵنه بۆ لێکدانێکی دڵخۆشکەرانه
باوکی ناوی ناوه "فایەق" ،ئەوەی سەرکەوتوو دەگرێتەوه و هیوای
سەرکەوتنی له ژیاندا بۆ خواستوه و تەنانەت خۆیشی له سەرەتای
هۆنراوه وتندا بەم ناوی سەرکەوتووەوه و بەرهەمی باڵو دەکردەوه و له
پاشان نازناوی "بەختیار"ی بۆ خۆی هەڵبژاردووه و هۆنراوەی بەو ناوەوه
باڵو دەکردەوه و له جیهانی وێژەی کوردیدا به "بەختیار زێوەر" ناوی
دەرکرد.
سەرەتای دەستپێکردنی خوێندن ،لەو رۆژگارەدا که حوجرە و الی مەال
بووه ،له خزمەت باوکیدا خوێندویەتی و دوایی تا پۆلی شەشەمی
سەرەتایی بڕیوه ،له دواییدا به کاری "برینپێچی ڤیتەنەری" دامەزراوه .لە
ماوەی ئەم کارەیدا زۆر له ناوچەکانی سلێمانی و هەولێر گەڕاوه و سۆز و
ئەوینی خۆشەویستی و جوانی دیمەنی کوردستانی چەشتوه ،هەر له
ژیانی کارەکەیدا ،پاش ئەوەی قوتابخانەی ناوەندی شەو له سلێمانی
دەکرێتەوه ،وەک خولیایەک و هەستێکی تەواو قوڵ به پێویستی خوێندن و
لەسەر رۆیشتنی ،بێگوێدانه نەخۆشی و تەمەن گەورەیی و ئەرکی
فەرمانبەری و گیروگرفتەکانی ژیان ،سەرلەنوێ روو دەکاتەوه قوتابخانەی
شەو و بڕوانامەی سێی ناوەندی وەردەگرێت .چوارده ساڵ و شەش
مانگ تەمەنی فەرمانبەری بووه.
بەختیار ،هەر له سەرەتای تەمەنی منداڵیەوه گیرۆدەی نەخۆشی
"مێشک" بووه و بە دەست ئەم دەردەوه زۆر نالەبار و پەریشان بووه ،به
تایبەتی لەو کاتەنەدا که زۆری بۆ هێناوه ،تا ساڵی 1948دا ،به هۆی
کۆچی باوکیەوه ،تەواو بە دەست ئەم نەخۆشیەیەوه کز و سەرگەردان
بووه و ناچار له بەغدا نەشتەرگەری مێشکیان کردووه و کاسەی سەریان
هەڵگرتووه ،بەاڵم بێسوود بووه ،چونکه دوای ئەو نەشتەرگەریە به شەش
مانگ له رۆژی  1952.12.31کۆچی دواییکردوه و له گۆڕستانی "گردی
جۆگا" له سلێمانی ،له تەنیشت گۆڕی زێوەری باوکییەوه نێژراوه.
با ئەوەش له یاد نەچێت هەر له منداڵیەوه له بەهرەی رووناکی چاوێکی
بێبەشبووه .پێش مردنی به دوو ساڵ ژنی هێناوه و هیچ منداڵی له پاش
بەجێنەماوه.
سەرەتای هۆنراوەوتنی "بەختیار زێوەر" بۆ ساڵی  1925دەگەڕێتەوه ،واتا
له تەمەنی حەڤده ساڵیەوه ،بەم پێیه هاوچەرخی شاعیرانی ئەو
سەردەمه بووه ،ئەو شاعیرانەی که له دەستپێکردنی بزوتنەوەی
شیعرییانەوه لەسەر تان و پۆی عەروزی عەرەبی و کەرەسە و چەشنی
دەربڕین و شێوەی کالسیکی بەرهەمی شیعرییان دادەڕشت و له ساڵی
 1920و  1925بە دواوه ورده ورده کەوتنه گۆڕێن و نوێکردنەوەی شێوە و
ناوەڕۆکی هۆنراوەی کوردی ناوچەی سلێمانی بەرەو ئاسۆی رۆمانێتک.
هەر کەسێک به وردی گەشتێک به باخچەی رەنگینی دیوانه بەجێ ماوه
بێنازە دەستنوسەکەی شاعیر خۆیدا بکات ،به ئاسانی دەگاته ئەو
ئەنجامەی که جێپەنجەی پەیڕەوی زێوەری باوکی به تابلۆی
هۆنراوەکانیەوه ،کەم و زۆر ،به تایبەتی له قۆناغە سەرەتاییە پێشوەکەی
هۆنراوه دانانیدا ،دیارە .دەشبێتوابێ ،چونکه "زێوەر" جگه لەوەی که
شاعیرێکی به توانای بەرهەمی کالسیکی بوو ،زانایەکی ئایینی و
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مامۆستایەکی دیاری قوتابخانە و پێشەوایەکی کۆمەاڵیەتی و هەتا بڵێی
زانست پەروەر و کورد خۆشەویست بوو ،هەمیشه کۆڕ و کۆبونەوەی
وێژەی و کۆمەاڵیەتی و پەروەرده و رۆشنبیری له جۆش و خرۆشدا بوو.
بەختیاریش زادەی ئەو مەڵبەنده و گۆش کراوی ئەو شییر و بییر و باره
وێژەییەیه ،له زۆر سەرەوە ناچار بوو پەیڕەوی ئەو رێگا و رێبازه هۆنراوه
بکات و له سەری بڕوات.
پاش ئەوەی خەم و پەژاره زۆری بۆ دێنێت ،دیمەنه ناسۆرەکانی ژیانی
کۆمەاڵیەتی و جیاوازی چینایەتی ناو نەتەوەکەی تەنگی پێ
هەڵدەچنێت ،وەک تەقینەوەیەکی بێزاری و دەربڕینی نائومێدی بەرامبەر
به چارەسەرکردنی گیروگرفته خەستەکان ،خۆی پێ ناگیرێت و هەموو
ئەو کەفوکوڵ و ناسۆری و دڵسۆزی و بێ هیواییه دەڕێژێتە پارچە
هۆنراوەی "سکااڵی دڵ بۆ ئەستێرەیەکی هاوڕێم" و بەڕێگا
رۆمانسیەکەیدا سەری خۆی هەڵدەگرێت و داوای یارمەتی و دەربازبوون و
فڕین دەکات
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(zand82@live.no
سەبارەت بە (بەختیار زێوەر) لە6:41:07 2013-7-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە542 :

بەختیار سیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201104071226241320
5
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە543 :
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بەختیار سەجادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209110829591
نووسەر و رەخنەگرە ،ساڵی 1976ی زایینی لە سنە لە دایکبووە و
ئەندامی کارای کۆڕی زانستی زمانی کوردییە .سەجادی مامۆستای
بەشی زمان و ئەدەبی ئینگلیزییە لە زانکۆی کوردستان لە سنە و
چەندین بەرهەمی بە کوردی بە چاپ گەیاندووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە544 :

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

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە545 :

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 ژمارە546 :

بەختیار سەعید مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20141030133038117067
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە547 :

بەختیار شارەزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081616334565451
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە548 :

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە549 :

بەختیار عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213403774594
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە550 :
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بەختیار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112120302304
لە سلێمانی لەدایکبووە و هەر لەوێ خوێندنی سەرەتایی لەقوتابخانەی
شێخ سەالم تەواوکردوە ،دواتر لە (ناوەندی ئەزمڕ) خوێندوێتی و
ئامادەییشی لە (ئامادەیی هەڵکەوت) تەواوکردوە ،لەزانکۆی سلێمانی و
هەولێر لەکۆلێژی زانستی بەشی جیۆلۆجی خوێندکاربووە .لەساڵی
 1983دا لەخۆپیشاندانی زانکۆدا بریندار دەبێت و زانکۆ جێدەهێڵێت.
لەساڵی 1983ەوە تەواو خۆی بۆ کاری ئەدەبی تەرخاندەکات ،لەو ساڵەدا
هۆنراوەی نیشتیمان دەنوسێت کە کۆنترین بەرهەمی باڵوکراوەی
نووسەرە و نۆ ساڵ دواتر بۆ یەکەمجار لەدیوانی (گوناە و کەرنەفال)دا
چاپدەکرێت .لەسااڵنی هەشتادا نووسەر کۆمەڵێک هۆنراوەی درێژ
دەنووسێت ،لەوانە (شار)( ،گوناه)( ،کەرنەفال) و چەندانی تر،
دەستنوسی یەکەمی رۆمانی (مەرگی تاقانەی دووەم)یش هەر
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەردەمە.
لەپاییزی ساڵی 1989دا یەکەمین وتاری بەدوو بەش بە ناونیشانی
(قسەکردن لە پەراوێزی بێدەنگی)دا لەرۆژنامەی (پاشکۆی عێراق)دا
باڵودەبێتەوە .لەڕۆژانی سەرەتای راپەڕیندا ،لەگەڵ کۆمەڵێک نووسەری
تردا ژمارەی ەکی " گۆڤاری ئازادی" دەردەکەن کە دواتر پێنج ژمارەی لێ
باڵودەبێتەوە .لەساڵی 1992دا یەکەمین کۆمەڵە شیعری بەجۆرێکی
ئێجگار سادە و سەرەتایی و بەتیراژێکی کەم چاپدەکرێت .لەنێوان سااڵنی
 1992تا  1994چەندەها کۆڕ و سیمینار لە هەولێر و سلێمانی
پێشکەشدەکات و ئیشەکانی لەپاڵ ئیشی کۆمەڵێک نووسەر و
رۆشنبیری تردا وەک سەرەتای سەرهەڵدانی جۆرە تێڕوانینێکی دی بۆ
ئەدەب و کۆمەڵگا سەیردەکرێن .
دوای سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆ لە ئەیلولی 1994دا کوردستان
بەجێدەهێڵێت و روو دەکاتە سوریا ،پاش نۆ مانگ ژیان لە دیمەشقدا
دەگاتە ئەڵمانیا و تا ساڵی  1999لە فرانکفۆرت نیشتەجێ دەبێت .لەو
ماوەیەدا لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی دیکەدا دەبێتە یەکێک لە دامەزرێنەرانی
گۆڤاری رەهەند ،لەساڵی 1998یشدا رۆمانی (ئێوارەی پەروانە)
دەنووسێت .لەساڵی 1999وە لەشاری کۆڵن نیشتەجێ دەبێت .تا ئێستا
ئەم بەرهەمانەی نووسەر چاپکراون:
( 1.گوناە و کەرنەفال شیعر )
( 2.مەرگی تاقانەی دووەم رۆمان )
( 3.ئێوارەی پەروانە رۆمان )
( 4.کۆی بەرهەمە شیعرییەکان ) 1998 - 1983
( 5.دواهەمین هەناری دونیا رۆمان )
( 6.بۆهیمی و ئەستێرەکان شیعر )
( 7.ئیشکردن لە دارستانەکانی فیردەوسدا شیعر )
( 8.وەاڵم لەڕۆژگاری ونبوونی پرسیاردا سیازدە چاوپێکەوتن لەگەڵ
بەختیار عەلی )
( 9.ئیمان و جەنگاوەرانی فیکری سەلەفی و دەرکەوتەنوێکانی
لەڕۆشبیریی کوردیدا )
( 10.خوێنەری کوشندە کۆمەڵەوتار )
( 11.شاری مۆسیقارەسپییەکان رۆمان )
( 12.تا ماتەمی گوڵ … تا خوێنی فریشتەکۆی بەرهەمەشیعرییەکان
 1983ــ).2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
رۆماننووس
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە551 :

بەختیار غەفور باڵەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070810063191158
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە552 :

بەختیار مام حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042212241056825
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە553 :

بەختیار کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914515560808
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە554 :

بەدر شیرۆکی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301302122151
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە555 :

بەدران ئەحمەد حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031221452258
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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 ژمارە556 :

بەدرخان سندی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910252129212120
ساڵی  1943لە زاخۆ لەدایکبووە.
ساڵی  1975 - 1966کۆلیژی پەروەردەی لە بەغدا و دکتۆرای لە بواری
سایکۆلۆژی لە بەریتانیا وەرگرتووە.
ساڵی  1995 - 1991بەرپرسی دەزگای رۆشنبیریی کوردی بووە لە بەغدا
و سەرنووسەری گۆڤارەکانی رەنگین و رۆشنبیری کوردی بووە.
ساڵی  1998لە بەغدا گیراوە و زیندانی هەتاهەتایی بووە و پاشان بە
لێبووردنی گشتی ئازاد کراوە.
لە ساڵی 2005ەوە سەرنووسەری رۆژنامەی ئەلتەئاخیی پارتییە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
(ئەکادیمی)
👨پیاوان
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە557 :

بەدرخان کۆڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082513300158315
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە558 :

بەدرەدین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261346104051
سالی  1971لە دایک بووه.هە ر لە مندالیە وە بە هۆی بارودۆخی ناوچە و خێزان و بنە مالە کە یانتێکە لی شۆرشی رزگاری خوازی کوردستان بووه.
دوای نسکۆی شۆرشی کوردستان ئاوارە ی ئێران بووه.سالی  1985یە کە م نووسینی لە گۆڤاری سرووە لە رۆژهە التیکوردستان بالو بوە تە وه.
لە سالی  1985وە تا ئێستا ئە ندامی پارتی دیموکراتی کوردستانه.سالی  1988ئە ندامی دە ستە ی دامە زرێنە ری کۆڕی رۆشنبیرییالوانی کورد بووه.
سالی  1995- 1989دە ستە ی نووسە رانی گۆڤاری کرمانج بووە تا دواژمارە ی.
سالی  1989تا  1995یە کێک لە بە رێوە بە رانی یادی هە لە بجە لەشار و زانکۆکانی ئێران بووه.
سالی 1998 - 1995بە رپرسی پێوە ندییە کانی پارتی دیموکراتیکوردستان لە گە ل رۆشنبیرانی رۆژهە التی کوردستان بووه.
سالی  1996وە ک پە یامنێرو نوێنە ری گۆڤاری رامان لە رۆژهە الت ودواتر دە ستە ی نووسە رانی گۆڤاری ناوبراو بووە لە ژمارە  1وە تا ژمارە
 68واتە ماوە ی  5.5سال.
سالی  2000دە قی دادگایی و وە سیە تنامە ی سە رۆک کۆماریکوردستان پێشە وا قازی محە ممە دی بۆ یە کە مجار چاپ و بالو کردۆتە
وە ئە م کتێبە تا ئێستا بە  4زمان وە رگێردراوە و  3جار چاپە کوردیە کە ی
کراوە و زیاتر لە  15.000دانە ی لێ فرۆشراوه.
سالی  2001کتێبی شێوازە کانی هە ڤپە یڤینی رۆژنامە وانی بەهاوکاری و هاوبە شی رۆژنامە نووس فاتیمە حوسێن پە ناهی بالو
کردۆتە وه.
سالی  1995تا سالی  2000زیاتر لە  100وتووێژی گرینگی رۆژنامەوانی لە گە ل ناسراوترین رۆشنبیرانی رۆژهە التی کوردستان ئامادە و
بالو کردونە تە وه.
تا ئێستا زیاتر لە  300وتاری رۆژنامە وانی،ئە دە بی ،سیاسی لە گۆڤارو رۆژنامە کوردیە کاندا بالو کردوونە تە وه.
-سالی  2001بە هۆیە کی تایبە ت کوردستانی بە جێ هێشتووه.
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سالی  2004بە هاوکاری ژمارە یە ک رۆشنبیر کانوونی نووسە رانیکوردستانی ئێرانی لە والتی نۆروێژ دامە زراندووه.
سالی  2005بووە بە ئە ندام لە پێنی جیهانی و ئە ندامی پێنی کورد.سالی  2008بووە بە رێکخە ری کاروباری حکومە تی کوردستان لەوالتی نۆروێژ.
سالی  2010لە دوا کۆنگرە ی پێنی کورددا وە ک ئە ندامی دە ستە یبە رێوە بە ر هە لبژێردراوه.
سالی  2010دوا کتێبی بە ناوی (شۆرشی کوردستان لە دیکۆمێنتەکانی ساواکی ئێراندا) بالو کردۆتە وه.
)- (7کتێبی ئامادە ی چاپی هە یه.
ئێستا قوتابی کۆلیژی رۆژنامە وانییە لە والتی نۆروێژ
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز بەدرەدین ساڵح سەبارەت بە ژیان و کارنامەی
خۆی لە 2010-09-08
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە559 :

بەرزان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150102161555118606
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە560 :

بەرزان عەلی حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082617044558587
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خەڵکی شاری سلێمانییە و لەساڵی  1984لەدایک بووە.
لە کەناڵی تەلەفزیۆنی ئێن ئار تی کاری رۆژنامەوانی دەکات و لە گۆڤار و
رۆژنامەکانیش بیروڕای باڵو کراوەتەوە و نووسینی هەیە.
ئیستا بەهۆی کاری رۆژنامەوانییەوە لەشاری هەولێر دادەنیشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە561 :

بەرزان عەلی مەجید کەریم زاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471279
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە562 :

بەرزان فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319202718120170
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە563 :

بەرزان قادر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209525511181
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە564 :

بەرزان هەستیار
http://www.kurdipedia.org/?q=201002280059523769
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە565 :

بەرزانی مەال تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320211034120555
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە566 :

بەرژەنگ زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521412573936
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە567 :

بەرگەشت ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022718385521617
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە568 :

بەرهەم خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072009163218588
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە569 :

بەرهەم عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502224226121021
لە  1990لە شارۆچکەی دەربەندیخان لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە570 :

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

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە571 :

بەژان ماتور
http://www.kurdipedia.org/?q=201001192218443303
لە .14ی ئەیلولی 1968لەناوچەی پازارچیکی مەرعەشی باکووری
کوردستان لەدایکبووە .لەبنەماڵەیەکی کوردی عەلەوییە .سەرەتایی و
ناوەندی و دواناوەندی لەدیلۆک تەواو کردووە .کۆلیژی حقووقی لەزانکۆی
ئەنکەرە خوێندووە .شیعرەکانی لەگۆڤارگەلی وەک ئادام سەنعەت،
ئەکین بەلەتەن و یازیت ،دا باڵوکراوەتەوە .تائێستا دیوانگەلێکی شیعری
بەناوی"روزگار دولۆ کۆناکالر"،"1966/تانری گورمەسین
هارفلەریمی"،"1999/ئاین بۆیۆتۆگو ئوگوللەر "2002/نووسیوە .هەروەها
خەاڵتگەلێکی بەناوی"خەاڵتی شیعری هالیل کوجاگوز "1997/7و
"خەاڵتی شیعری ئورهان موراد ئاریبورنۆ.1997/ی وەرگرتووە .ئێستاش
گۆشەنووسی رۆژنامەی زەمانە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە572 :

بەسۆز فوئاد کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032609222529015
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە573 :

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:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە574 :

بەشدار سامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608503233145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە575 :

بەشدار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301303302152
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە576 :

بەشدار گۆمەشینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140716211545115010
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە577 :

بەشیر سەبری بۆتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002142252253462
بەشیر سەبری بۆتانی ،لەسوێد دەژی و کاری وەرگێڕیی دەکات .لەکاتی
ڤاالدا کاری رۆشنبیریی و هونەریی لەگەڵ کوردە جوولەکەکان و عەرەبە
جوولەکەکان دەکات ،هەروەها پووتە بەکولتووری فەلەستینیش زۆر
دەدات .چەند کارێکی هونەریی کردووەو ئێستا لەگەڵ دوو تیپی هونەری
کار دەکات ،تیپی هونەرنامە لەسوێدەو تیپێ شەلۆم لەئیسرائیل،
هەروەها بەناوی ئەم دوو تیپەوە بەدەیان ئالبومی تۆمار کردووە ،بەاڵم تاکو
ئێستا کەناڵە کوردییەکان گومانی لێدەکەن سەهیۆنییە ،بۆیە رێگای
لێدەگرن و قبووڵی ناکەن کە لەهیچ پرۆگرامێکدا بەشدار بێ .زیاتر
بەکوردی ،کلدانی و تورکمانی ستران دەخوێنێت ،بەاڵم ئێستا بەتەنیا
بەعەرەبی ستران دەخوێنێت.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە578 :

بەفراو نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061709125068866
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە579 :

بەناز عومەر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571325
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە580 :

بەناز کوێستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003022151013805
دەرجووی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی -بەشی رۆزنامەنووسی دبلۆم
لەرۆزنامەنووسی
دەرجووی زانکۆی سلێمانی-بەشی راگەیاندن-بکالۆریۆس
لەرۆزنامەنووسی
خاوەنی چوار کتیبە بەناوەکانی:
1هەناسەیەک لەتەنهاییدا-کۆمەڵە بەخشان.2کاریگەری رێبۆرتاز لەرۆزنامە کوردییەکاندا.3ئازادی رۆزنامەنووسی لەکوردستانی باشوور.4بۆ لێوەکانی تۆ -شیعرتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

هۆزانەوان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە581 :

بەندی عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161235003955
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە582 :

بەنگینە پیرۆت نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010613573574721
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە583 :

بەهائەدین نووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072123543860475
بەهائەدین کوڕی شێخ نورەددین کوڕی ئیسماعیل کوڕی حەسەن بەگی
شێروانە.
شێخ نورەددینی باوکی لە زانا ناسراوەکانی ئاینی بووە .بەهائەددین لە
ساڵی  1879لە شاری سلێمانی لە دایک بووەو لە خوێندنگای سەربازی
ئەستەنبول بە ئەفسەر دەرچووەو بەشداری جەنگی جیهانی یەکەمی
کردووەو لە بەرەی عێڕاق بە دیل گیراوە.
دوای جەنگیش هاتۆتەوە عێڕاق و چۆتە ریزی سوپاو بەردەوام بووە تا لە
مانگی  12ساڵی  1941پلەی بەرز بۆتەوە بۆ لیوا.
شیاوی باسە لەساڵی  1931بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە زانیاری لە
کۆلێژێکی کەنساس لە ئەمریکا بەدەست هێناوە.
هەروەها ژمارەیەک پلەو پایەی سەربازی و کارگێڕی میری لە حکومەتی
عێڕاق وەرگرتووە ،هەروەها لە خولی یازدەهەم
و دوازدەهەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێڕاق بە نوێنەرایەتی لیوای
سلێمانی بۆتە ئەندامی ئەنجومەن.
بەهائەددین نوری لە مانگی  4ساڵی  1960لە رۆمای پایتەختی ئیتاڵیا
کۆچی دوای کردووە.
سەرچاوە-پەڕتوکی ئەندامە کوردەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێڕاق لە
رۆژگاری پاشایەتیدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

♐سەربازی

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

پەڕڵەمانتار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە584 :

بەهات حەسیب قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008190920464760
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لەدایکبووی  1958 / 5/ 15سلێمانی .کوڕی شێخی شاعیرانی
کۆچکردووە .نووسەرو رۆژنامەنووسە ٬خاوەنی بڕوانامەی دیپلۆم و
بەکەلۆریۆس و ماستەرە (هەرسێیان بە بلەی بااڵ) لەراگەیاندندا  .٬ئێستا
مامۆستای بەشی راگەیاندنە ،لە هەولێر .ئەزموونی  11سال
بیشکەشکاری وئامادەکاریی بەرنامەی تەلەفیزیۆنی و  30سال ئەزموونی
نووسین و رۆزنامەوانیی هەیە.لە ماوەی  1980تا ئیستا زیاتر لە  50کۆرو
سیمیناری ئەدەبی و فیکریی لەناو هەرێمدا سازکردووە و 1984
نامیلکەیەکی شیعریی بەناوی (ورێنە) بالوکردۆتەوە.بەم دواییەش
توێژینەوەیەکی لەدوو توێی  120الپەڕەدا باڵوکردۆتەوە بەناونیشانی
(بەڵێنەکانی ئینگلیز و گوتاری منەووەرانی کورد) .لەسەردەمی
دەسەاڵتی بەعسدا لەسەر هەلویستی سیاسی و کۆر و کۆبوونەوە
رۆشنبیریەکان،چەندین جار زیندانی کراوەو ئەشکەنجەدراوە و شەش
سالیش نانبڕاوکراوە .خانەوادەی هەیە و کۆریکی بەناوی نالی و کجیکی
بەناوی نارین هەیە.
لە ناوەڕاستی ساڵی 2012دا ناوەڕۆکی ماستەرنامەکەی کە بەزمانی
عەرەبی نووسراوە،بە ناونیشانی ( فن الحوار ) بەچاپ گەیاندووە و
باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بەهـات حەسیب
قەرەداخی) سەبارەت بە (بەهات حەسیب قەرەداخی) لە2010-9-8 :
1:52:17
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بەهات حەسیب
قەرەداخی) سەبارەت بە (بەهات حەسیب قەرەداخی) لە2011-8-14 :
0:37:31
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
)(bahat2003@yahoo.comسەبارەت بە (بەهات حەسیب قەرەداخی)
لە22:41:44 2012-11-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە585 :

بەهادین موحسین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011033021013222122
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە586 :

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 ژمارە587 :

بەهادین کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071334429404
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لە دایکبووی ساڵی  1977لە گوندی قەرەباڵغ سەر بە ناحیەی کۆکس،
قەزای کفرییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە588 :

بەهار ئەکبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131954115016
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە589 :

بەهار حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042715431364653
بەهار حوسێنی ساڵی  1983لە شاری سەقز چاوی بە دونیا هەڵێناوە.
بەهار حوسێنی کچی شاعیری ناسراوی کۆچکردووی کورد خاتوو ''ژیال
حوسێنی''یە ،بەهار لەحاڵی حازردا لە دەرەوەی ئێران ژیان بەسەر دەبات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە590 :

بەهار ستورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100518172673390
ناوی (ئەینی بەهار)ە ،بەاڵم لە رادیۆ بەناوی بێال ستورکی یان بەهار
ستورکی دەناسرێت .بە وتەی خۆی ئەو بەناوی داپیری کراوە "دۆست و
هاوڕێیەکانم لە قوتابخانە بەمنیان دەگوت چاو بێال ،"..بەهار لە
بنەماڵەیەکی کوردی ئێزدی شاری تبلیسە .دوای  10ساڵ خوێندن بە
زمانی رووسی پەیوەندی بە زانکۆی حکومەتەوە کردووە لە تبلیس و لە
کۆلێژی زانستی زماندا خوێندوویەتی .بێال ستورکی یانیش بەهار
ستورکی وەک هێمایەکی رادیۆی کوردی جۆرجیایە .رەنج و ماندووبوونی
ئەو لە دوای کەرەمێ ئانگۆسیدا دێ کە تائێستاش بەردەوامە لەو کارەدا.
لە رۆژی  1978/9/29لە سەردەمی رووسیای سۆڤیەتدا ،بە رەزامەندی
حکومەتی جۆرجیا مافی پەخشی رادیۆیی بە کورد درا .بە هەوڵ و
کۆششی نووسەری کورد کەرەمێ ئانگۆسی رادیۆی جۆرجیا مافی
پەخشی بەرنامەی  15خولەکی دەداتە کوردانی جۆرجیا .وێڕای
کەموکوڕی تەکنیکی ،زمان و نەبوونی کارمەندی کورد ئەوان
دەستبەرداری ئەو مافە بەدەستهاتووەیان نابن و دەستدەکەن بە
ئامادەکردنی بەرنامەی کوردی .زینا ئەدۆ و عەلیێ ئەفەندی یەکەمین
پێشکەشکاری بەشی کوردی بوون .ئەوکاتە پەروەردە و فێرکردنی کوردی
لە قوتابخانەکانی جۆرجیادا نەبوو و زۆر بەربەستیش هەبوون لەبەردەم
فێربوونی زمانی کوردیدا .
بەاڵم وەک بەهار ستورکی بە (رووداو)ی راگەیاند ،بە هەوڵ و کۆششی
کەرەمێ ئانگۆسی چەند الوێکی خوێندکار کە بەهار ستورکی یەکێکیان
بووە دەستدەکەن بە خوێندن و نووسینی کوردی "هەروەها وانەی
رۆژنامەنووسی و بواری رادیۆشمان وەرگرت".
بەهار ئەوکاتە تازە قوتابخانەی رووسی تەواوکردبوو و تەمەنی  16ساڵ
بووە .ئەو دەڵێ "ئاستی زانینی زمانی کوردیم زۆر باش نەبوو ،چونکە لە
دەوروپشتمان کەس بە کوردی قسەی نەدەکرد" .فێربوونی زمان بۆ الوان
زەحمەتە .بەاڵم ئەوان هەوڵدەدەن و فێری دەبن .بەهار وێڕای کوردی پێنج
زمانی دیکەش دەزانێ :رووسی ،جۆرجی ،ئازەری و ئەرمەنی .دوای
فێربوونی زمانی کوردی بەهار دەستدەکات بە کاری چاپ"ئێمە بەرنامەی
رادیۆمان بەپیتی کریلی چاپدەکرد ،دواتر بوومە وەرگێڕ و دوای ماوەیەکی
دیکەش بوومە بەرپرسی پەخش و پێشکەشکاری بەرنامە".
سەرچاوە :رووداونێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
زمانەوان
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە591 :

بەهار قەیتولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032311030980088
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە592 :

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

📰رۆژنامەنووس
دەرهێنەر
👩خانمان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە593 :

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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە594 :

بەهجەت هرۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050616292025475
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە595 :

بەهرام ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060208541060145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە596 :

بەهرام محەمەد کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050500350276073
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە597 :

بەهرۆز جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010409221663661
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە598 :

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).
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
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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 ژمارە599 :

بەهرۆز حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003122201043893
خاوەنی ماڵپەڕی پەڕتووک و وەرگێڕی چەندین رۆمانی دانیمارکییە بۆ
کوردی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە600 :

بەهرۆز رەحیم مسگفی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471291
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە601 :

بەهرۆز شوجاعی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109153445170
مامۆستای زانکۆی دهۆکە لە بواری زمانەوانیدا ،هەروەک خوێندکاری
دکتۆرایە ،لە (زمانەوانی کۆمەاڵیەتی) .لە کوردستانی رۆژهەاڵت لەدایک
بووە ،ساڵی  2005 -1987لەسوید ژیاوە ،بەکالۆریۆسی لەسوید تەواو
کردووە ،ماستەری لەزمانی کوردی بەناونیشانی "دیالێکتۆلۆژی" لەساڵی
 2002بەدەست هێناوە،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە602 :

بەهرۆز عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021015385233202

458

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە603 :

بەهرۆز گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031148052251
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 ژمارە604 :

بەهرە حەمەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201003072225193837
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە605 :

بەهرە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052134289811
هۆزانەوان
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە606 :

بەهرە موفتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120111075974083
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە607 :

بەهزاد پیرۆ موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074070126
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە608 :

بەهزاد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012615100175329
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە609 :

بەهزاد حەوێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208021005119288
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە610 :

بەهزاد کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111323410664
هۆزانەوان و نووسەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە611 :

بەهزاد کەریمی ساوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611136
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە612 :

بەهمەن تاهیر نەریمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122210343318490
1973لەپێنجوێن لەدایکبووە
ـ بەشی کوردی ،زانکۆی سەاڵحەدین تەواوکردوە
شارەزا لەبواری ئیسالمیی سیاسیداتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە613 :

بەهمەن تاوگۆزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050515385457313
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە614 :

بەهمەن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002172231583491
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە615 :

بەهنام فەتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611140
بانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە616 :

بەهیە ماردینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013108570164142
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە617 :

بەکر پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310132811190
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە618 :

بەکر حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031013100125286
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

465

بابەتی ژمارە619 :

بەکر دلێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022214055382348
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە620 :

بەکر سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010211553763624
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە621 :

بەکر شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009232003379609
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ساڵی  1968لە پارێزگای کەرکوک لە دایکبووە.
ساڵی  1975لە چەمچەماڵ نراوەتە بەر خوێندن و قۆناغەکانی سەرەتایی
و ناوەندی و ئامادەیی لەو شارە تەواو کردووە.
ساڵی  1987لە بەشی نەوت و کانەکانی کۆلێژی ئەندازیاریی سەر بە
زانکۆی بەغداد وەرگیراوە و لە ساڵی 1991دا وەک ئەندازیاری نەوت
خوێندنی تەواوکردووە.
لە ناوەڕاستی هەشتاکانی سەدەی رابردوودا لەڕێی تیپی نواندنی
چەمچەماڵ و دواتر لەناو کۆمەڵەی هونەرەجوانەکانی کورد/لقی
چەمچەماڵدا ،لە بزووتنەوەی هونەریی و کولتووریدا بەشداری کردووە .
لە ساڵی -1995ەوە لە ئەڵمانیا دەژی و لە بواری راگەیاندن و
رۆژنامەگەری و وەرگێڕاندا کار دەکات .بە دەیان وتاری لە زمانەکانی تورکی
و ئەڵمانییەوە وەرگێڕاوە.
بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی بەکر شوانی لە تورکییەوە بۆ کوردی (:ڕۆمانی
بەفر ،ئۆرهان پاموک –  ،2007رۆمانی قەاڵی سپی ئۆرهان پاموک –
 ،2008رۆمانی من ناوم سوورە ئۆرهان پاموک –  ،2008رۆمانی
مۆزەخانەی پاکیزەیی ئۆرهان پاموک –  ،2010شانۆنامەی هەرەسی بەفر
تونجەر جوجەنئۆغڵو –  ،2010تورک لە بولگارستان و کورد لە تورکیا ،عەزیز
نەسین – ( 2010بە هاوبەشی لەگەڵ سیروان رەحیمدا).
ئەم کتێبانەشی لە تورکییەوە وەرگێڕاوە و بۆ چاپ ئامادەن (:کورد و
بەرخۆدانەکانی کورد لە ئەرشیڤەکانی دەوڵەتی عوسمانیدا ،سینان
هاکان ،دیاربەکر دەروازەی رۆژهەاڵت ،بێژان ماتوور ،یەشار کەمال باسی
خۆی دەگێڕێتەوە ،یەشار کەمال).
سەرچاوە :شۆڕش محەمەد حسێن  -ماڵپەڕی چراکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە622 :

بەکر عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050509130057293
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە623 :

بەکر عەبدولکەریم کۆڤلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051620013476339
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە624 :

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:

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

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە625 :

بەڵێن ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042011442556779
ساڵی  1961لە شارۆچکەی هەڵەبجەی کوردستانی عێراق لەدایک
بووم ،ئەو کاتە باوکم لەو شارەدا فەرمانبەر بوو.
هەر بەهۆی کارکردنی باوکمەوە پۆلی یەکەمی سەرەتاییم لە شاری
شەقاڵوە ی پارێزگای هەولێر تەواو کردووە ،پۆلی دووش لە هەڵەبجە و
دواتر لە خوێندنگاکانی بێکەس و گۆران لە شاری سلێمانی قۆناغی
سەرەتاییم تەواو کرد.
قۆناغی ئامادەییم لە هەردوو ئامادیی سەاڵحەدین لە شاری سلێمانی و
دواناوەندی ڕانیه لە شاهری ڕانیەی بناری کێوەڕەش خوێندووه.
دوا قۆناغی خوێندنیشم لە بەغدا ،لە پەیمانگەی بەڕێوەبردنی ڕەسافە
تەواو کرد.
لە سەرەتای سااڵنی هەشتاکانی سەدەی ڕابردووەوە ،سەر و سەودام
لەگەڵ نوسیندا پەیداکرد و ئێستاشی لەگەڵدا بێت شیعر بەشێکی
دانەبڕاوە لێم.
خوێندنەوەی شیعرەکانی مەحوی الی من تام چێژێکی سۆفیانەم
دەداتێ ،کە ڕێک و ڕەوان دەمکاتە دەروێشێکی حاڵ گرتوی ناو ئەم خانەقا
پاکیزەییەی شیعر.
لە سەرەتاکانی سااڵنی نەوەتەکانەوە دەستم کردووە بە کاری ڕۆژنامە
گەری و لە ژمارەیەک گۆڤار و ڕۆژنامە و ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی هەرێمی
کوردستانی عێراقدا کارم کردووە.
لە ساڵی  1996دا هەوارم گواستەوە بۆ واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و
لێرەش لە مانگی 12ی ساڵی  1999وە کارمەندم لە بەشی کوردی
دەنگی ئەمریکا.
سەرچاوە :رادیۆی دەنگی ئەمریکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە626 :

بەیان سەعدون محەمەد کەریم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371268
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە627 :

بەیان سەلمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002101311553440
بەیان سەلمان ئەحمەد ساڵی  1961لە شاری کەرکووک لە دایکبووه.هەر لەوێ خویندنگەی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەییی بە زمانی
عەرەبی تەواوکردوه.
لە ساڵی  1981بۆ  1986لە زانستگای بەغدا ،کۆلێژی ئابوری و بازرگانیتەواوکردوه .
لە ساڵی  1988بۆ  1991لە ئامادەیی بازرگانی رانیە مامۆستا بووه.
لە ساڵی  1992بۆ  1998لە رێکخراوە مرۆڤایەتیەکاندا کاری کردووه .- 1998هەر لە هەمان ئەو ساڵە لە مانگی ئاڤریلدا بەهاوشانی
هاوسەرەکەی دەرچوو بۆ هەندەران و ئێستا لە پاریس ،پایتەختی
فەرانسەدا دەژی .
لە ساڵ  2000بۆ ساڵی  2001دیپلۆمی ئەدەبی سەردەمی لەدانیشگای پاریسی هەشت وەدەست هێنا.
لە ساڵی  2001بۆ  2002دیپلۆمی لیسانسی وەدەست هێنا.لە  2002بۆ  2004دیپلۆمی بەکالۆریۆسی لەئەدهبی سەردەم وئەدەبی فەرەنسی ،تایبەتمەندێتی لە ئەدەبی ژیاننامە و ژیاننامە و
ئۆتۆفیکشن وەدەست هێنا.
لە ساڵی  2004بۆ  2005دیپلۆمی ماجستیری لە ئەدەبی سەردەم وئەدەبی فەرەنسی ،تایبەتمەندێتی لە ئەدەبی خەیاڵی وەدهست هێنا .
لە ساڵی  2006وە لە کەناڵی تەلەڤیزیۆنی تیشک لە پاریسرۆژنامەوانە و بەرنامەیەک بە ناونیشانی 'چرکه' ئامادە دەکات و
پێشکەشی دەکات .
بەرهەمی نووسراوەی:
لە ساڵی  1996نامیلکە شیعرێکی کوردی بەناوی 'نامۆیی سەروهەرەسی دیمەنەکان '
لە  2002بۆ  2004چەند خوێندنەوەیەکی رەخەنی ئەدەبی بۆرۆمانەکانی سەلیم بەرەکات بەزمانی عەرەبی لە گۆڤاری 'الکرمل" ولە
ساڵی  2007بۆ  2008لە 'رۆژنامەی السفیر والنهار'
2006دیوانێکی شیعر بەزمانی عەرەبی بە ناونیشانی " انا کما فیحکایات الجنیة" لە چاپخانەی رەنج لە کوردستان چاپکراوە.
لە  2008ژیاننامەیەکی کۆچ بە زمانی عەرەبی بە ناونیشانی " تلکالغیمة الساکنة" لە خانەی چاپەمەنی الزمان لە سوریا چاپکراوه.
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-2008وەرگێڕانی رۆمانێکی سەلیم بەرەکات لە زمانی عەرەبیەوە بۆ
زمانی فەرەنسی بە ناونیشانی ' کهوف هایداهوداهوس" لەخانەی
چاپەمەنی  Actes Sudلە فەرەنسا چاپکراوه.
- 2008رۆمانێک بە زمانی عەرەبی بە ناونیشانی "بوراق" لەخانەی
چاپەمەنی الزمان ،لە سوریا چاپکراوه.
-2009لێکۆڵینەوەیەک بە زمانی فەرانسەی و عەرەبی و کوردی لە ژێر
ناونیشانی"دەنگی شاراوەی ژنان" ئەم لێکۆڵینەوەیە لە دانیشگای ئۆسلۆ
لە نەرویژ و لە ئەمنیستی ئینتەرناشنال و شاری بیرگن لە ئۆسڵۆ
پێشکەشکرا.
- 2009باڵوکردنەوەی دوو هەڵبەست بەزمانی کوردی بە
ناونیشانی"جەنگ" و "ئهڤین"
لە داهاتوودا چەند کتێبێکی بۆ چاپکردن ئامادە کراوه
سەرچاوەی نووسین :چاوپێکەوتن لەگەڵ نووسەر خۆی.
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا سەبارەت بە بەیان سەلمان ئەحمەد لە
الیەن (حامید درودی) لە12:56:03 2010-2-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
👩خانمان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە628 :

بەیان عەبدولڕەحمان سابیر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571336
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە629 :

بەیان محەمەد سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150102160534118605
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە630 :

پاکیزە رەفیق حیلمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052114103110
نووسەر و مامۆستای زانکۆ ،خوێندنی لە یەکێتیی سۆڤیەت تەواوکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
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 ژمارە631 :

پایزە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031013123219249
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە632 :

پرشنگ حەمە ئەمین ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042916234282752
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە633 :

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
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جۆری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە634 :

پشتیوان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209522211180
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە635 :

پشتیوان هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150520123246121161
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە636 :

پشکۆ حەمەتاهیر ئاغجەلەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011200334326279
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە637 :

پشکۆ حەمەفەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033100140682648
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە638 :

پشکۆ سدیق کامیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094039125325
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە639 :

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

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

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

راگەیاندکار
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە640 :

پشکۆ نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=201003102258583880
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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
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
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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 ژمارە641 :

پۆاڵ زیندانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051404352817
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 ژمارە642 :

پۆاڵ سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051025413085
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کورتەی بیۆگرافیی نووسەر :لەدایکبووی شاری سلێمانییە "بەداخەوە رۆژ
و ساڵ لەبەردەستدا نییه" ،کوڕی سەبری فەقێ محەمەد و
حەمەسەعید مەولودی نانەوایه .خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندیی و
پیشەییەکانی لە سلێمانیی تەواوکردووه .لە قۆناغی سەرەتاییدا
سەردانی قووتابخانەی "گۆران"ی کوڕانیی کردووه ،قۆناغی ناوەندیی لە
قووتابخانەی "کانیی ئاسکان" تەواوکردووه .پۆاڵ سەعید لەدوای قۆناغی
ناوەندیی دەیەوێت بچێتە هونەرە جوانەکانیی سلێمانیی لەوێ درێژە بە
خوێندن لە بواری نیگارکێشییدا بدات ،بەاڵم بەهۆی مەرجەکانی ئەو
سەردەمەوه ،کە بە پلەی یەکەم بەعسییبوون بوو ،رێگا نەدرا بخوێنێت.
ماوەی چەند مانگێک واز لە خوێندن دێنێت ،پاشان لەژێر فشاری
خێزانەکەیدا دەچێتەوە بۆ پەروەردەی سلێمانیی و ئەوانیش رەوانەی
پیشەسازیی سلێمانیی دەکەن .لە پیشەسازیی سلێمانییدا چەند
گەنجێکی تری هونەرمەند و نووسەر دەناسێت ،کە بەهۆی ئەوانەوە
دیسان وزەیەک وەردەگرێتەوه ،کە لە ئایندەدا بتوانێت بچێتە ئەکادێمیای
هونەرە جوانەکان لە بەغداد ،بەاڵم دواجار بەهۆی ئەوەی ،کە
یانزدەهەمیین خوێندکاری "ده" هەڵبژێردراوەکان دەبێت ،ئەم خەونەشی
نایەتە دی و لە کۆتایی ساڵی  1989دا رەوانەی سەربازیی دەکرێت .لە
ساڵی 1987دا پۆاڵ لە میانەی قۆناغی پیشەسازیی سلێمانییدا دەبێتە
هاوڕێی "ڕزگار ئەحمەد" ،رزگار ئەحمەد لەدوای راپەڕیین لە رێگای یۆنان
لە بەلەمێکدا لەگەڵ کۆمەڵێک گەنجی تر نقووم دەبن و دەخنکێن .لە
ساڵی  1988دا پۆاڵ لە رێگای رزگار ئەحمەدەوە پەیوەندیی دەکات بە
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوه .لە راپەڕیینەکەی بەهاری ساڵی
 1991دا پێکەوە بەشداریی راپەڕیین دەکەن .بۆ بەهێزکردنی هێزی
سەربازیی و پێشمەرگەی کوردستان لە رێگای تۆپخانەی شۆڕشی
یەکێتیی نیشتیمانییەوە بە هاوکاریی "عەتا عەبدوڵاڵ" ،کە هاوڕێیەکی
قۆناغی پیشەسازیی و سەربازیی بوو ،گرووپێک لە هاوڕێکانیان بۆ
بەکاربردنی تۆپێکی  57دروستدەکەن لە سنوری چەمچەماڵ و
قەرەهەنجیردا دادەمەزرێن .هێندەی ئێمە بیرمان بێت ئەو هاوڕێیانەی لەم
گرووپەدا بوون بریتیی بوون لە (سامان سەعید و سۆران سەعید "برا
گەورەی پۆاڵ سەعیدن" ،نەبەز عەلی رەمەزان "برای شەهید ئاکۆ"،
کوردۆ بەکر "ئێستا لە سوێدن دەژیی" ،عەتا عەبدوڵاڵ "لە شەڕێکدا بە
سەختیی برییندار دەبێت و ئێمە پێمانوایە ئێستا لە ئەڵمانیا دەژیی"،
سۆران "کە بەداخەوە ئێمە ناوی باوکی نازانین ،بەاڵم کوڕی گەڕەکی پۆاڵ
خۆیان بووه ،ئەم سۆرانە یارییزانی تۆپی پێی تیپی کوردیی بووە و دوای
راپەڕیینیش لەالی جەبار فەرمان پێشمەرگە بووه" .ئەوانەی لەو گرووپەدا
بوون و لێرەدا ناویان نەهاتووە دەبێت ببوورن ،چونکە ئێمە زانیارییمان
لەسەریان نییه ،بەاڵم دەتوانن خۆیان لێرەدا زانیارییەکان زیاد بکەن و ئەم
مێژووە دەوڵەمەندتربکەن.
لە هاویینی ساڵی  1994دا کوردستان جێدەهێڵێت ،لە سەرەتای ساڵی
1995دا دەچێتە واڵتی ئەڵمانیا و وەک پەناهەندە دەژیی .لە ساڵی 1996
دا دەستبەرداری ریزەکانی یەکێتیی دەبێت.
لە کۆتایی دەیەی یەکەمی دووهەزاردا لە „Akademie für
“Ganzheitliches Leben- und Heilweisenدەست بە خوێندنی
فەلسەفە دەکات و لە ئەپڕیلی  2010دا بە سەرکەوتوویی تەواوی دەکات.
دوای چەند مانگێک هەر لە ئەڵمانیا لە هەمان ئەکادێمییدا دەست بە
خوێندنی پسیشۆلۆگیی دەکات و ئێستا لەوێ خوێندکاری پسیشۆلۆگییه.
بەرهەمەکانی:
پۆاڵ سەرەتا بە وێنەکێشان دەستیپێکردووه ،لەگەڵ لەناوچوونی ئەم
خەونەیدا دەستدەداتە شیعر نووسیین ،خاوەنی سەدان شیعرە بێجگە لە

479

چەند شیعرێکی ،کە لە سایتە ئێلێکترۆنییەکاندا باڵوبوونەتەوە هیچ
دیوانێکی شیعریی چاپ نەکراوه .شیعرە دیارەکانی بە وێنەی "بای
باوەشێن"" ،هەر رۆژەی پۆستێک".
نووسەر خاوەنی چەندیین کورتە چیرۆک و چیرۆکی درێژه ،دیارتریینیان،
کە بۆ مندااڵن نووسراوە بریتییە لە چیرۆکی "مینای چکۆالنه" کە تا ئێستا
دوو بەشی لەسەر ئینتەرنێت باڵوکراوەتەوە و بەشی سێهەم و کۆتایی
بەهۆی رەنجاندنەوە تا ئێستا نەکەوتۆتە بەردەست هیچ خوێنەرێک.
بەرهەمەکانی نووسەر بۆ چەندیین چاپخانە نێردراون و کەسیان ئامادەی
چاپکردنی نەبوون ،دیارتریینیان دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمه.
ڕۆمانەکانی نووسەر بریتیین له :
１.فڕیینم بیرچۆتەوە لەم کەنارەدا بۆ هاوڕێیەک دەگەڕێم.
２.لە نائاگاییدا هەموومان ئازا و ئازادین.
３.ئەفرۆدیته.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دۆنا) سەبارەت بە
(پۆاڵ سەعید) لە12:14:30 2011-2-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە643 :

پۆاڵ محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420052632737
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە644 :
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پیرباڵ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118162514376
پیرباڵ مەحمود ئیبراهیم ،لە ساڵی 1934دا لەدایکبووە و لە ،2004.10.17
کۆچی دوایی کردووە ،بەرهەمێکی زۆری لەشیعری ناسک و پتەو
بەچاپکراوی و بەدەسنووسی لەپاش بەجێما.
ئەم شاعیرە بەهرەدارە جارێ هەر قوتابی دواناوەندی هەولێر بوو،
دەستی دایە شیعر نووسین و یەکەم جار کەوتەبەر کاریگەریی شاعیرانی
عەرەبی کۆچبەران وەک ئیلیا ئەبوو مازی و جوبران خەلیل جوبران و
شاعیری میسریش عەلی مەحمود تەها و شیعری ناسکی رۆمانسی
بەزمانی عەرەبی دانا کە بەنموونەی سەرکەوتووی شیعری رۆمانسی
دادەنرێن و لەهەنگاوی دووەمیشدا بە گەنجینەیەکی زۆری وێژەی
نەتەوەییەوە چووە نێو گۆڕەپانی شیعری کوردی و گەلێک هۆنراوەی پتەوی
لەچەند دیوانێکی شیعری بەچاپگەیاند و ناو بەناویش شیعری بەزمانی
تورکمانیش دەنووسی.
شاعیر رۆڵێکی دیاری بووە لەیەکێتیی نووسەرانی کورد و لەگەڵ
دروستبوونی ئەو رێکخراوە وێژەییەی کورد لە 1970.10.02دا بووتە
ئەندامێکی چاالکی و بەشداریی لەکۆنگرەی دامەزراندنیدا کردووە کە لە
رۆژی  23و 24ی حوزەیرانی 1970دا لەبەغدا بەستراوە لە دوایشدا بووە
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یەکێتیی نووسەرانی کورد لقی هەولێر و
کاتێک کە لقەکە مۆڵەتی ئیشکردنی فەرمی پێدراو کرایەوە بووە ئەندامی
دەستەی ئامادەکردنی دەستەی ئامادەکردنی کۆنفرانسی دامەزراندنی
لقەکه ،کەلەڕۆژی 1971.01.15دا لەهۆڵی گەل لەشاری هەولێر بەسترا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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تۆفیق مەحموود هەمزە ناسراو بە پیرەمێرد و حاجی تۆفیق بەگ (-1867
 )1950شاعیر و نووسەر و ڕۆژنامەوانی ناوداری کورد بوو .لە سلێمانی
لەدایکدەبێ و لە الویدا زانستی ئایینی دەخوێنێت .شێخ مستەفای
نەقیب و شێخ سەعیدی حەفید لە 1898دا دەیبەن بۆ ئەستەمبوڵ .لەوێ
لە کۆلیژی یاسا دەخوێنێت و لە حکومەتی عوسمانیدا لە چەند پۆستی
ئیداری و سیاسیدا دادەمەزرێ .لەدوای شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران
لە  1925و تێکچوونی بارودۆخ ،دەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی و تا دوا ساتی
ژیانی هەر لەوێ خەریکی کاری ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی دەبێ .پیرەمێرد
بەرهەمی ئەدەبیی زۆری هەیە و زۆر خزمەتی
ناوی تۆفیق کوڕی مەحموود ئاغا کوڕی هەمزاغای مەسرەفە .لە ساڵی
 1867لە گەڕەکی گۆیژەی شاری سلێمانی لە دایکبووە .لە تەمەنی
شەش حەوت ساڵیدا ،لە سلێمانیدا نێرراوەتە حوجرە و مزگەوت و پاش
ماوەیەک ئەبێ بە فەقێ لە مزگەوتی هەمزاغای باپیری و الی مەال
مەحمود ناوێک دەستدەکات بە خوێندن و فێربوونی عەرەبی و وانەی
ئایینی .لە خوێندنی عیرەبیدا دەچێتە پێشەوە و دەست ئەکا بە خوێندنی
سیوتی .پاش ئەوەی زۆربەی مزگەوتەکانی شاری سلێمانی گەڕاوە
ئەوسا ڕووی کردۆتە مزگەوتەکانی شاری بانە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان( .)1کە لە بانەوە گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی ،لە  1882دا
لەتەمەنی  15ساڵیدا ،کراوە بە نووسەری بەڕێوبەرایەتی ڕەگەزنامە لە
سلێمانی .لە  1883دا کراوە بە نووسەری ئەمالکی هومایۆنی لە
هەڵەبجە .لە 1886دا کراوە بە سەرنووسەری دادگای شارباژێڕ ،ئەو دەمە
پێیان وتووە (باشکاتب) .لە  1895دا کراوە بە یاریدەری داواکاری گشتی
لە کەربەال ،بەاڵم ئەو کارەی بەدڵ نەبووە و وازی لە فەرمانی میری
هێناوە.
شێخ مستەفای نەقیب کردوویەتی بە جێگری خۆی بۆ ڕاپەڕاندنی
کارەکانی و ژیانێکی باش و لەباری بۆ گونجاند .لەسەر بانگهێشتی
سوڵتان عەبدولحەمید ،شێخ مستەفای نەقیب و شێخ سەعیدی حەفید
کاروانێک ڕێکدەخەن لە  1898دا دەچن بۆ تورکیا ،پیرەمێرد هاوسەفەریان
دەبێت .ساڵی  1899شێخ سەعید و پیرەمێرد پێکەوە چوون بۆ حەج و لە
گەڕانەوەیاندا بۆ ئەستەنبوڵ سەید ئەحمەدی خانەقا و وەفاییی
شاعیریشیان لەگەڵ دەبێ ،وەفایی لە ڕێگا کۆچی دواییکردووە.
لەساڵی  1899دا بەفەرمانی شاهانە دەبێت بە ئەندامی ئەنجومەنی
بەرزی ئەستەمبوڵ .بەهۆی عیزەت پاشاوە لە ئەستەمبوڵ لە کۆلیژی
یاسا دەخوێنێت ،بڕوانامەی یاساناس وەردەگریت .لە  1905تا  1908لە
ئەستەمبوڵ بە کاری پارێزەری و گۆڤار و ڕۆژنامەوانییەوە خەریک بووە .لە
 1907دا بووە بە ئەندامی کۆمەڵەی کورد کە بە نهێنی پێکهاتبوو بە
سەرۆکایەتی شێخ عەبدولقادری شەمزینی.
لە ئەیلوولی  1909دا بووە قائیمقامی چۆڵەمێرگ
لە نیسانی  1912دا بووە قائیمقامی قەرەمورسل
لە شوباتی  1915دا بووە بە قائیمقامی باالوا
لە ئەیلولی  1916دا بووە بە قائیمقامی بیت الشباب
لە مارتی  1917دا بووە بە قائیمقامی گموش کوی .لەهەمان ساڵدا
بەهەمان پلە چۆتە ئیتەپازاری ،هەگەلی ئوتە کە دورگەیەکی خۆش و
ناوداری تورکیایە.
لە نیسانی  1918دا بووە بە پارێزگاری (موتەسەڕیف) شاری ئەماسیە لە
تورکیا .تاکوو ساڵی  1923لەوێ بووە.
حاجی تۆفیق کە زۆربەی تەمەنی گەنجێتی و هەرزەکاری لە تورکیادا
ڕابواردبوو و لەوێ ژنێکی هێنابوو دوو کوڕی (نەژاد و وەداد) لێ هەبوو .لەو
کاتەدا بنەماڵەکەی لە سلێمانیەوە دەست ئەکەن بە نامەنووسین بۆی
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بەتایبەتی مستەفا سائیبی خوشکەزای گەلێ نامەی بۆناردوە وە داوای
گەڕانەوەیان لێکردوە بگەڕێتەوە بۆ کوردستان .بە هۆی شۆڕشی کورد لە
تورکیا و تێکچوونی بار و بەهۆی ئەوەی کە پیرەمێرد خۆشی ئەندامی
کۆمەڵەی کورد بوو لە ساڵی  1923پیرەمێرد ،ژن و منداڵەکانی لە
ئەستەمبوڵ بەجێ ئەهێڵێت و لەڕێگەی سوریاوە بە شاری حەلەب دا
دێتەوە بۆ بەغدا و لەوێوە دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان.
لەو کاتەدا ڕۆژنامەی ژیانەوە لە سلێمانی دەردەچوو .هەواڵی
گەیشتنەوەی پیرەمێرد بەهەواڵێک باڵودەکاتەوە( :جەنابی تۆفیق بەگی
مەحموود ئاغا کە بیست و سێ ساڵە لەوەتەن دوورکەوتۆتەوە ،شەوی
30ی کانونی دووەمی  1925تەشریفی هاتەوە مەملەکەتەکەمان،
بەقدومی ئەم زاتە زۆر مەسرور و خۆشحاڵە ،بەناوی هەموو
خۆواڵتییەکەوە بەخێرهاتنی دەکەین) ().2
پیرەمێرد تا دواهەناسەی ژیانی بە ڕۆژنامە و نووسینەوە خەریک بووە ،تا
لە 19ی حوزەیرانی  1950دا ،بەرانبەر بە 4ی ڕەمەزانی 1369ی کۆچی،
لە شاری سلێمانی لە تەمەنی  83ساڵیدا بەهۆی نەخۆشیی شەکرە و
نەخۆشیی گورچیلەوە کۆچی دواییکردوە .لەسەر خواستی خۆی لە
گردی مامەیارە ،ئەوەی جاران مەڵبەندی ئاهەنگ گێڕانی جەژنی نەورۆزی
بوو ،بەرامبەر بە ئەرخەوانەکانی گردی سەیوان بووە ،لەوێدا نێژراوە.
________________________________________
ڕۆژنامەنووسی
پیرەمێرد لە ساڵەکانی یەکەمی گەیشتنی بە تورکیا و هەر لەو کاتەوە کە
ئەندامی مەجلیسی عالی ئەستەنبوڵ و خوێندکاری کۆلیژی یاسا بووە،
دەستی کردووە بە نووسین و وەرگێڕانی شیعر و وتار و زیندووکردنەوەی
وێژەی کوردی و ناساندنی بەو جیهانە نوێیە .لە چەندین گۆڤار و ڕۆژنامەدا
یا خاوەن و سەرنووسەر بووە یاخود لە دەستەی نووسەراندا بووە و
نووسەرێکی چاالک بووە.
کاتێک لەساڵی  1924دا دەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی پاش  25ساڵ ژیان
لەتورکیا( ،)3وای چاوەڕواندەکرد ئەو واڵتەی لە  1898جێی هێشتووە
گۆڕابێت و لەبارودۆخێکی جیاواز و پێشکەوتوودا خۆی بنوێنێت ،بەاڵم
بەداخەوە گۆڕان و بەرەو پێشچوونێکی ئەوتۆی تیادا بەدی نەکرد ،لەگەڵ
ئەمەشدا کە ئەو لە پلەوپایەی موتەسەڕیفی شاری ئەماسییەی
تورکیاوە هاتبۆوە ،بەهیچ جۆرێک بەالی پایەبەرزی و کورسی وەزارەت و
نوێنەرایەتی گەل و پلەی فەرمانبەری میریدا نەچوو ،ڕۆژنامەی بەپێشتر و
پێویستتر زانی ،ئەم بڕوایەشی لەخۆیەوە نەهێنابوو ،بەڵکو ئەنجامی
تاقیکردنەوەیەکی سەختی درێژخایەن بوو لە ئەستەنبوڵ ،لەو دەمەدا
ئەستەنبوڵ قیبلەی ڕۆشنبیران و سەرچاوەی زانست و ئەدەب بوو ،لەو
شارە گەورەیەدا دوو جیهان بەیەک دەگەیشتن ،جیهانی کۆن و
دواکەوتووی ڕۆژهەاڵت ،وەجیهانی نوێ و ڕاپەڕیوی ئەورووپا( .)4پیرەمێرد
دەیویست ئەو بەرگی پێشکەوتن و گیانی ڕاپەڕینە شارستانییە بکاتە
بەری واڵتە دواکەوتووەکەی ،لەبەرئەوە خوێندەواری و فێربوونی خوێندنی
بەمەرجی بنەڕەتی ئەو پێشکەوتنە دادەنا ،زۆرجار دەینووسی کە میللەت
تا خوێندەوار نەبێت هەنگاوێک نانێت .هەر لەبەرئەمەش بوو کە لە
قوتابخانەی زانستی دا دەوری ڕابەر و دامەزرێنەری بینی .لەالیەکی
تریشەوە دەوری پێشڕەوی بینی لە کردنەوەی قوتابخانەی کچاندا لە
سلێمانی و هاندانی کۆمەاڵنی خەڵک بۆ ناردنی کچەکانیان بۆ قوتابخانە.
لەبەرامبەر ئەم کارەیدا تووشی گەلێ هێرش و توانج بوو بەاڵم دیسان
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کۆڵی نەئەدا ،و گەرمتر و جوانتر شیعری بۆ کچان و قوتابخانەی کچان
دەگوت.
پاش گەڕاندەوەی لە تورکیا ،چەند ساڵێک لە شاری سلێمانیدا ئەمێنێتەوە
بەبێ ئەوەی توخنی کاری میری بکەوێت ،لە ساڵی  1926دا لە مانگی
کانوونی یەکەمدا شارەوانی سلێمانی ڕۆژنامەی ژیان دەرئەهێنێت بە
سەرۆکایەتی حسێن کازم و پیرەمێردیش ئەکرێت بە سەرپەرشتکاری
ڕۆژنامەکە.
لە ساڵی  1932دا حسێن کازم کۆچی دوایی دەکات و پیرەمێرد دەکرێت
بە بەڕێوبەری ئەو ڕۆژنامەیە ،لە ساڵی 1934دا چاپخانەکەی شارەوانی
بەکرێ ئەگرێت و مافی ڕۆژنامەی ژیان ئەگۆڕێتە سەرخۆی.
لە ساڵی  1937دا لەگەڵ کاربەدەستانی شاری سلێمانیدا تێکدەچێت و
چاپخانەکەی شارەوانی لێدەسەندرێتەوە ،بەاڵم پیرەمێرد هەر کۆڵنادات
ئەچێت خانووەکەی ئەخاتە ڕەهنی بەڕیوبەرایەتی "هەتیوان"ەوە ،مافی
ڕۆژنامەیەکی نوێ بۆ خۆی وەرئەگرێت وە بە ناوی ڕۆژنامەی ژینەوە دەری
ئەهێنێت و چاپخانەی ژینی دادەمەزرێنێت.
لەو ڕۆژنامە و باڵوکراوانەی کە پیرەمێرد بەشداری تیا کردوون:
ڕۆژنامەی ڕەسملی کاتب لە ئەستەنبوڵ دەردەچوو .خاوەنی ئیمتیاز
پیرەمێرد بوو.
ڕۆژنامەی کورد تەعاون و ترقی غزەتەسی بە دوو زمانی کوردی و تورکی
لە ئەستەنبوڵ دەردەچوو ،لە 9ی تشرینی دووەمی  1908تاکوو
حوزەیرانی  1909بەردەوام بووە .خاوەنی ئیمتیاز حاجی تۆفیق بەگ بووە
و سەرنووسەرەکەی ئەحمەد جەمیل پاشا بووە .لەو دەمەدا دەنگی
کۆمەڵەی کورد بووە کە شێخ عەبدولقادری شەمزینی سەرۆکی بووە.
ڕۆژنامەی مسەوڕ موحیت (مصور محیط) کە پیرەمێرد لەگەڵ فایق
سەبری بەگ دەریدەکرد.
گۆڤاری ژین لە ئەستەنبوڵ لە سااڵنی  1918و  1919بە دوو زمانی
کوردی و تورکی دەرچووە ،پیرەمێرد لە زۆربەی ژمارەکانیدا شیعر و
نووسین و وەرگێڕانی هەیە.
ڕۆژنامەی شەمس لە تاران دەردەچوو ،ئەو کاتەی لە تورکیا بوو زۆر جار
شیعر و نووسینی ئەنارد بۆ تاران بۆ باڵوکردنەوە ،ئەم ڕۆژنامەیە سەید
حسێنی ئێرانی خاوەنی بوو).5(.
ڕۆژنامەی ژین کە خۆی لە سلێمانی چاپیدەکرد .وەک درێژکراوەیەکی
ڕۆژنامەی ژیان .ڕۆژنامەی ژین  553ژمارەی لێ چاپکرا .یەکەم ژمارەکەی
لە 1939دا دەرکرد و تا کۆچی دواییی کرد لە  1950دا بەردەوامبوو و بە
ژمارە 1015ی گەیاند .دوای خۆیشی جەمیل سائیب و نووری ئەمین بەگ
و گۆران و ئەحمەد زرنگ بەرودوا تا ساڵی  1963گەیاندیانە ژمارەی
کۆتاییی ( .)1714ئەمڕۆکە بنکەی ژین لە سلێمانی لە هەوڵی دەرکردنی
گۆڤارێکدان بەناوی گۆڤاری ژین()6
بەدەر لەوانەی سەرەوە ،پیرەمێرد لەگەلێک باڵوکراوەی تردا دەست
ڕەنگینی خۆی لە نووسیندا نیشانداوە و چاالک بووە:
گۆڤاری فەرهەنگ و ڕۆژنامەی (شفق سرخ) کە لە تاران دەردەچوون،
پیرەمێرد دەڵێت( :هەمیشە من لە ئەستەنبوڵەوە مەقالەو شیعرم بۆ
ئەناردن)().5
زۆرجار سەروتاری بۆ ڕۆژنامەی (ئیقدام) و (حوڕییەت) ئەنووسی.
گۆڤاری ئیجتیهاد لە ئەستەنبوڵ لە ساڵەکانی  1912-1904لەالیەن
عەبدوڵاڵ جەودەتەوە دەردەچوو .پیرەمێرد بەرهەمی خۆی تیا
باڵوکردۆتەوە( .)7لەمبارەیەوە دەڵێت( :عەبدوڵال جەودەت) لەپاش
مەشروتییەت کە لە ئەوروپاوە هاتەوە ،لە ئەستەمبوڵ بوو ،زۆرتر لەهەموو
کەس من لە خزمەتیا بووم ،خۆم و نەژادی کوڕم بە (نەزم و نەسر) لە
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مجەلەکەیدا خزمەتمان هەیە).
لە ڕۆژنامەی (ترجماتی حقیقت)ی مامۆستا موعەلیم ناجی کە لە تورکیا
دەردەچوو شیعری باڵوکردۆتەوە.
شیعر و نووسینی ناردوە بۆ ڕۆژنامەی تان کە لە پاریس دەردەچوو،
بەهۆی داوود حەیدەری کوڕی ئیبراهیم حەیدەرییەوە ،کە لە دەرچووانی
خوێندنی بااڵی فەڕەنسا بوو.
________________________________________
بەرهەمەکانی پیرەمێرد
جگە لە جێدەستی لە ڕۆژنامەگری کوردیدا ،پیرەمێرد خاوەنی دیوانێکی
شیعرییە ،کە چەندین جۆر و بواری شیعری تیا بەدی دەکرێت؛
کۆمەاڵیەتی ،فەلسەفە ،ڕامیاری و هتد( )1بەرهەمەکانی بەناوی (حاجی
تۆفیق بەگ)ەوە باڵودەبوەوە ،کاتێک کە پیرەمێرد لە تورکیاوە دەگەڕێتەوە بۆ
سلێمانی ،تەمەنی بەرەو پیربوون دەچێت ،کە ساڵی  1932شیعری
(بەیانی بوو لەخەو هەستام) باڵودەکاتەوە ،بۆ یەکەمجار نازناوی پیرەمێرد
بۆخۆی هەڵدەبژێرێت و دەینووسێت( ،)8لەوەبەدواوە بە پیرەمێرد
دەناسرێت .کە لە تورکیا بوو بەناوی جیاجیا شتی باڵوکردۆتەوە:
سلێمانیەلی توفیق ،س.ت ،سلێمانیەلی مەحمود نەژاد ،سلێمانیەلی م.
نەژاد تۆفیق ،م.م ،سلێمانیەلی وداد ،اسماعیل وداد.
پیرەمێرد خۆی لەیاداشتەکانیدا باسی دەکات و بە بەرهەم و کاری
ئەدەبیش ساخ بۆتەوە ،کە بەچاکی زمانی تورکی و فارسی و عەرەبی
زانیوە .لە نووسینی فارسیدا دەستێکی زۆر بااڵی هەبووە وەکو ئەڵێن لەو
دەمەی خۆیدا مەگەر تەنیا سلێمان بەگی باوکی گۆران ،لە ئاستی
پیرەمێرد لە فارسیدا شارەزایی بوبێت .خوێندنی ئەو کاتەی پیرەمێرد لە
کوردستاندا زیاتر فارسی بووە و تێکەڵ بوونی تورکیش لە کوردستاندا
بەهۆی دەوڵەتی عوسمانی و کار و فرمانی ڕەسمییەوە و مانەوەی
پیرەمێرد  25ساڵ لە تورکیا ،و ئەو نووسین و شیعرانەی بەتورکی باڵوی
کردونەتەوە).1(.
________________________________________
کتێب و چاپکراوەکانی
پیرمێرد خاوەنی چەند کتێبێکە ،لەو کتێبە چاپکراوانەش ():9
دیوانی مەولەوی (ئەسڵ و ڕۆح) ،ساڵی  1935لەچاپخانەی خۆی بە دوو
بەرگ لەچاپی داون.
چیرۆکی مەم و زین
دوانزە سوارەی مەریوان1935 ،
کتێبی پەندی پێشینان1936 ،
چیرۆکی محمود ئاغای شێوەکەل1942،
گاڵتەوگەپ ساڵی  ،1947بریتییە لە هەندێک ڕووداوی خۆشی ناو
کۆمەڵی کوردەواری ،هەم بۆ پێکەنین و هەم بۆ پەند وەرگرتنە.
دیوانی مەوالنا خالیدی نەقشبەندی  -بەزنجیرە لە ڕۆژنامەکەیدا باڵوی
دەکردەوە.
شیعرەکانی وەلی دێوانە و بێسارانی ،ئەوی دەستی کەوتبێ ،لە
هەورامییەوە کردوویە بە شێوەی سلێمانی.
شیعری گەلێ لەشاعیرانی هەورامان و زەنگەنەی بە شێوەزاری
سلێمانی باڵوکردۆتەوەوەک :شەفیع ،مەال وەلەدخان ،مەجزوب،
فخرالعلما ،مەالی جەباری ،عەبدوڵالبەگی زەنگەنە و هتد.
زنجیرە وتارێک دەربارەی مێژووی میرنشینی بابان و خیڵ و تیرەکانی
جاف ،و گەلێک ڕووداوی مێژوویی گرنگ.
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لەو کتێبانەی وەریگێڕاونەتە سەر زمانی کورد:
گەشتی هۆنەرمەندێک لە جیهاندا
ڕۆمانی کەمانجەژەن ،1942 ،لە تورکییەوە کردویەتی بە کوردی.
کاکەی فەالح پاش وەرگرتنی مۆڵەت لە کەس و کاری پیرەمێرد ،هەندێک
لەم کتێبانەی سەرلەنوێ لە چاپدایەوە ().10
________________________________________
پەندەکانی پیرەمێرد
پیرەمێرد خاوەنی کۆمەڵێک پەندە کە لە پەندی پێشینانی کوردییەوە
هەڵقواڵون و لە ناو هۆنراوەکانیدا هۆنیونییەتەوە ،کەژمارەیان دەگاتە 4800
پەند ،زۆربەی پەندەکانی ڕۆژانە دەینووسی و لە ڕۆژنامەی ژیندا باڵوی
دەکردنەوە ،پاش مردنی خۆی ،کاکەی فەالح کۆی کردوونەتەوە و
ڕێکیخستوون و لە دووتوێی کتێبێکدا چاپکراون().11
نموونەی پارچەیەک لە پەندەکانی پیرەمێرد:
وتیان بە ڕێوی شاهیدت کێیە؟|وتی کلکی خۆم ،باوەڕم پێیە
حەزدەکەی دوور بی لە گێرە و کێشە|بەقەد بەڕەی خۆت پێ ڕابکێشە
بەسمان بەسەردا لێدە گیزو فیز|پێوەدان خۆشە نەوەک ویزەویز
لە شارو الدێ ئەم نەقڵە باوە|گیای شین بە جێگای سەختەوە ماوە
شەڕنەکەر پیشەی زوو دانیشتنە|بەردی زل بەڵگەی نەهاویشتنە
ئاو بتبا مەچۆ سەر پردی نامەرد|چش با بخنکێی بە سەد ئێش و دەرد
وتیان پشیلـە ،گووت بە دەرمانە|دایپۆشی بە خۆڵ ئەو بێویژدانە
شوێن بۆ سەر پیشەی خۆی دەچێتەوە|گیا لەسەر پنجی خۆی دەڕوێتەوە
قەل ئەڵێن السای کەوی کردەوە|ڕۆینەکەی خۆیشی لەبیر بردەوە
مەشهورە بزن بۆ تاقە شەوێ|جێگای خۆش دەکا لە کوێ وەرکەوێ
ناشکوری مەکە بەم بەشە کاکە|لە قوڕ ئەوەندە تۆز هەستێ چاکە
________________________________________
پەراوێزەکان
2 (٫1 1٫0 1٫↑ 1پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەکی نوێی ژیان و
بەرهەمەکانی) ،کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی ئومێد ئاشنا ل50-10
↑ڕۆژنامەی ژیانەوە  -ژمارە 2 ،14ی شوباتی 1925
↑بڕوانە شیعری "ئەوا ڕووم کردە تۆ ئەی دایکی موشفق"
↑پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەکی نوێی ژیان و بەرهەمەکانی  -ئومێد ئاشنا:
ل 65ول66
1 ٫0 5٫↑ 5ڕۆژنامەی ژین  -ژمارە  855ساڵی 1947
↑گۆڤاری ژین  -بنکەی ژین بۆ بوژاندنەوەی کەلەپووری بەڵگەنامەیی و
ڕۆژنامەوانیی کوردی
↑ژیان و بەرهەمی عەبدوڵال جەودەت  -گۆڤاری کاروان ،ژمارە  ،37ساڵی
 1985ل12-4
↑ڕۆژنامەی ژیان  -ژمارە  312ساڵی 1932
↑ئومێد ئاشنا سەرچاوەی پێشوو :الپەڕە  61تا 63
↑دیوانی پیرەمێرد  -بەرگی یەکەم  -پێشەکی
↑پەندەکانی پیرەمێرد  -کۆکردنەوە و ساغکردنەوەی کاکەی فەالح -
بەغداد 1980
سەرچاوەکان
خۆزگە  -پیرەمێرد ماڵپەڕی خۆزگە  -ژیاننامەی شاعیرانی کورد
پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەکی نوێی ژیان و بەرهەمەکانی ،کۆکردنەوە و
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لێکۆڵینەوەی ئومێد ئاشنا ،باڵوکراوەی ئاراس ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی
وەزارەتی پەروەردە ،هەولێر2001 ،
دیوانی پیرەمێرد (بەرگی یەکەم) ،کۆکردنەوە و ساخکردنەوە و
پێداچوونەوەی دەستەیەک لە نووسەرانی کورد ،وەزارەتی ڕۆشنبیری،
بەغدا1990 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە646 :

پێشڕەو ئیسماعیل عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011809103732819
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە647 :

پێشڕەو حامید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041122285221769
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە648 :

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

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە649 :

پێشڕەوی سەید برایمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907281613321907
لە 4ی تەمموزی  1955لەکۆیە لەدایکبووە ،دەرچووی زانستە
سیاسییەکانە لەزانکۆی بەغدا  ،1977لەبەهاری  1979بۆتە پێشمەرگەی
یەکێتی ،لە 1985سەرپەرشتکاری مانگنامەی (رزگاری) بووە ،کە دەنگی
یەکێتی شۆڕشگێڕانی کوردستان بوو لەشاخ .لە کۆتایی  1987هاتۆتە
ئەڵمانیا ،لە ئەڵمانیا جێگرو دواییش سەرۆکی مەڵبەندی ئاوەدانی
کوردستان بوو لە بەرلین ،لە 1996سەرەتا لەگەڵ عەبدولموئمین دەشتی
تا ژمارە  28و دوایی بەتەنیا مانگنامەی (سەکۆ) ی تا  2002لەبەرلین
دەرکردووە .لە  2003گەڕایەوە کوردستان لە کۆتایی  2004وەک راوێژکاری
راگەیاندن لەپەڕڵەمانی عێراق دەستبەکار بووە .لەوێ باڵوکراوەی
(الجمعیة الوطنیة)ی دەردەکرد ،کە دەنگی پەڕڵەمان بوو .تا  2007لەبەغدا
مایەوە .ئێستا سەرنووسەری گۆڤاری (کەکۆن) ە لەکۆیە ،لە  1976کاری
نووسین و رۆژنامەگەریی دەکات ،خاوەنی چەند کتێبی چاپکراوە.
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سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە650 :

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

🎭شانۆکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە651 :

پێشەوا فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091402009462

489

وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە652 :

پێشەوا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322414632983
رۆژنامەنووس و سەرپەرشتیاری ئاسۆی ئەدەب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە653 :

پێشەوا کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205130851119231
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە654 :

پێشەوا .ک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728123507115353
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد

بابەتی ژمارە655 :

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

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە656 :

پەخشان حەمە میزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051817123183000
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە657 :

پەخشان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921050022117
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە658 :

پەروا شێخ تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072620421589456
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە659 :

پەروا عەلی حەمە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371252
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە660 :

پەرویز رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205221926119250
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە661 :

پەرویز زەبیح غواڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530085616121250
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە662 :

پەروین محەمەد فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012019015163916
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە663 :

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
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
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بابەتی ژمارە664 :

پەری رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201201160923246386
9
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە665 :

پەری شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011109311532674
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە666 :

پەری کەریمی نیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125202154119037
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە667 :

پەریشان جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101609074310107
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە668 :

پەسار فایەق
http://www.kurdipedia.org/?q=201009292317129731
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە669 :

پەشێو مەریوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913094416115710
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە670 :

پەیام نەجمەدین عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818122609125365
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە671 :

پەیوەند ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161237423957
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە672 :

پەیوەند جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20140827175147115516
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە673 :

پەیڕەو ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072916513573686
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە674 :

تابلۆ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200910251612162117
لە شاری سلێمانی هاتوەتە دونیاوە ،لە ناوەڕاستی نەوەدەکان هاتووەتە
واڵتی ئەڵمانیا ،خوێندکاری بەشی سۆسیۆلۆژیە لە دانشتگای
ئۆڵدنبورگ ،سەرقاڵی ئامادەکردنی تێزی ماستەرنامەکەیەتی لە بواری
کۆمەڵناسی ،جگە لە زمانی کوردی زمانی عەرەبی و ئەڵمانی و
ئینگلیزی بە باشی دەزانێ ،چەندین دەقی ئەدەبی لەو زمانانەوە
وەرگێراوەتە سەر زمانی شیرینی کوردی بەاڵم بە هوونەرێکی بەرزەوە کە
خوێنەر سەرنجی دەدات هەست ناکات ئەو دەقە وەرگێڕاو بێت ،لە گەڵ
ئەوەشدا ئەمانەتی وەرگێران دەپارێزێت ،کتێبێکی بە ناوی گووڵبژێرێک لە
شاکاری شیعری جیهانی ئامادەیە بۆ چاپ ،کە چەندین کەڵە شاعیری
ئەم جیهانەی لە خۆ گرتووە هەر وەک ،تاگۆڕی هیندی و نازم حیکمەتی
تورکی و ئیلۆت و ئاراگۆن و نەزار قەبانی و سەییاب و دەیان ناوداری تر.
شارەزایانی ئەدەب دوارۆژێکی گەش بۆ تابلۆ حەسەن دادەنێن،ئەگەر
سەرنج لە بابەتە باڵوکراوەکانی تابلۆ بدەین دەڕوانین کە ژمارەی
خوێدەواڕانی لە چاو بابەتەکانی تر یەک بەرامبەر بە پتر لە سەدە ،بۆ هەر
بابەتێکیشی دەیان کۆمنتاری دەستخۆشی بۆ دەکرێت.
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (تارا قەراخی) لە2009-10-25 :
5:07:33
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە675 :

تاپۆ مەهابادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728122844115349
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە676 :

تارق شوکری خەمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050614302057535
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە677 :

تاریق جامباز
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040047562431
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پەڕڵەمانتار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە678 :

تاریق ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012319240375181
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە679 :

تاریق فەقێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081417195367440
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە680 :

تاریق نامیق حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140705152139101052
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە681 :

تاریق کارێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008150928394687
رۆژنامەوان و بەرپرسی نووسینگەی رۆژنامەوانیی وەزارەتی کشتوکاڵی
هەرێم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە682 :

تاریق یوسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006242310274506
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە683 :

تالیب رەشید یادگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051416530676311
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە684 :

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:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە685 :

تانیا تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010314441163653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە686 :

تانیا کورد میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206002043119256
لە  1979-7-23لەسلێمانی لەدایکبووە .
قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەی لە گەڕەکی سەرچناری شاری
سلێمانی تەواو کردووە .
تەمەنی  1سااڵن بووە کە باوک بەدەستی ڕژێمی بەعس لەسێدارە دراوە
و دایکی بەتەنیا ئەرکی بەخێوکردنی گرتوەتە ئەستۆ .
دواتر لە کۆلێژی یاسا بەشی یاسای زانکۆی سلێمانی وەرگیراوە.
لەساڵی  2003بۆ  2004بەکالۆریۆسی لە یاسادا بەدەست هێناوە .
سەرەتا بۆ ماوەی یەک ساڵ یاریدەدەری دادوەری بووە لە دادگای
نەوجەوانانی سلێمانی و دواتر بە چەند قۆناغێکی کار کردندا تێپەڕیوە
لەوانە؛ کار کردن لە بەشی یاسای بەڕێوەبەرایەتی شەهیدانی سەر بە
وەزارەتی شەهیدانی سلێمانی و دوا پلەی وەزیفی لەوێ یاریدەدەری
ڕاوێژکاری یاسایی بووە .
ئێستا پارێزەرە بەپلەی کارا و ئەندامی سەندیکای پارێزەرانی کوردستانە.
بە شێوەیەکی سەربەخۆ لە چەند کۆڕو سیمینارێکدا بەشداریی کردووە
بۆ ڕونکردنەوەی بڕگەو یاساکانی بەرەنگاربونەوەی خێزان لە توندوتیژی و
باس کردن لە توندوتیژی و جۆرەکانی و هۆکار و چارەسەر.
لە ماوەی کاری پارێزەریدا چەند کەیسێکی بۆ خانمان بە خۆبەخش بەڕێوە
بردووە و پارێزەری خۆبەخشیان بووە .
بەر لە سەفەر کردن بۆ دەرەوەی کوردستان ئەندامی ژوری یاسایی
بزوتنەوەی گۆڕان بووە .هەروەها ئەندامی ژوری هەڵبژرادنی گۆران بووە .
دواتر بەهۆی سەفەر کردنەوە لە سەرەتای ساڵی  2014دا دەست لەکار
کیشانەوەی پێشکەش بە ڕێکخەری گشتی بزوتنەوەی گۆران کردووە .
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زمانی کوردی (سۆرانی و هەورامی) زۆر بەباشی دەزانی و شارەزای
هەیە لەزمانی کرمانجی باکوور .
بە زمانەکانی (عەرەبی و ئینگلیزی)دەخوێنێ و دەنووسیێ.
لە سەرەتای  2014کوردستانی بەجێهێشتوە و لەدەرەوە کوردستان
دەژی .
خاوەنی چەندین وتاری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و باسکردنی دۆخی ژنان
و مندااڵنە.
جگە لە زمانی کوردی بە زمانی ئینگلیزیش وتار دەنوسێ.
http://archive.sbeiy.com/Article.aspx?AuthorID=1029
https://www.youtube.com/watch?v=G9cI5YnwSk0
http://taniakurd.blogspot.com.tr/
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (taniaسەبارەت بە
(تانیا کورد میرزا) لە2015-06-06 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە687 :

تاهیر ئەحمەد حەوێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112165802321
لە 1919/7/1لەشاری کۆیەلەدایک بووە ،خوێندنی سەرەتایی لەکۆیەتەواو
کردووە .دواناوەندی لەهەولێر خوێندووە .لەساڵی  1947بووە بە مامۆستا
لەماوەت .هەروەها مامۆستا بووە لەقەاڵدزە و سولەیمانی و (شێخ
ئەحمەد لەپارێزگای عەمارە) هەر وەها مامۆستا و بەڕێوەبەری خوێندنگای
ئیلنجاغی گەورە.
لەساڵی  1951دەگەڕێتەوەکۆیەو دەبێتەمامۆستا لەقوتابخانەی یەکەمی
کۆیە تا ساڵی  1970خۆی خانەنشین دەکات .لەساڵی  1962لەگەڵ
کۆمەڵێک لەفەرمانبەر و مامۆستایانی کۆیە  8مانگ یندانی کردووە.
لەکۆنگرەی یەکەمی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان
لەشەقاڵوەبەشداری کردووە.
لەپاش خۆی ئەم بەرهەمانەی بۆ بەجێ هێشتووین:
چاپکراوەکان:
1مێژووی کۆیەبەرگی یەکەم2شەوچەرە -بەرگی یەکەم3مێژووی کۆیە-بەرگی یەکەم بەشی یەکەم4-دیوانی ئەختەر
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ئەو بەرهەمانەی کەئامادەن بۆ چاپ:
1مێژووی کۆیە-بەرگی دووەم بەشی یەکەم2شەوچەرە -بەرگی دووەم -بەشی دووەم3مێژووی تەواوی ناتەواو4وردەکاری زوبانی کوردی5فۆلکلۆری ناوچەی کۆیە6ژیاننامەی چەمیل ئاغای حەوێزی7بەندی پێشینانتایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە688 :

تاهیر بەگی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215140529739
کوڕی عوسمان بەگی کوڕی محەمەد پاشای جافە.
عادیلەخانمی دایکی تاهیر بەگ کە لە بنەماڵەی ئەردەاڵنیەکانە رۆڵێکی
گەورەی هەبوو لە دروستکردنی کەسایەتی ئەم شاعیرە بە توانایەدا.
تاهیربەگ خوێندنی ئەو سەردەمەی لە هەڵەبجە تەواو کردووەو بواری بۆ
نەڕەخساوە خوێندنی بااڵ تەواو بکات ،بەاڵم بەهۆی تێکەاڵوبوونی لەگەڵ
رۆشنبیرانی ئەو سەردەمەداو لەڕێی خوێندنەوەی سەرچاوە
وێژیەییەکانەوە بوو بەیەکێک لەخوێنەوارە روناکبیرەکانی زەمانی خۆی.
غەزەلە بەناوبانگەکانی تاهیربەگ تائێستاش بایەخی وێژەی خۆیان ماوە.
پێگەی کۆمەاڵیەتی و سەرقاڵ بوونی بەئیش وکاری خێڵی جافەوە لە
مەسەلە نیشتمانییەکان دایان نەبڕی ،تاهیر بەگ هەمیشە داوای
پێشخستنی کۆمەڵ و یەکگرتنی ریزەکانی کوردی کردووە.
هۆنراوەکانی بەزمانی تورکی و عەرەبی و فارسی نیشانەی ئەوەن تاهیر
بەگ جگە لەوەی کوردی زانێکی بەسەلیقە بووە ،لەزمانەکانی تریشدا
شارەزاییەکی زۆری هەبووە.
چەند ساڵێ پێش دەستپێکردنی جەنگی یەکەمی جیهانیئەو کاتەی
مێجەرسۆن بەناوی "غوالم حسێنی شیرازی" لەماڵی تاهیر بەگا خۆی
کردبوو بەخزمەتکار ،تاهیر بەزیرەکی خۆی بۆی دەرکەوت ئەم کابرایە
ئینگلیزە ،بەاڵم نهێنییەکەی هەڵنەماڵی و دوو بەدوو داوای لێ کرد
بەزووترین کات ناوچەکە جێ بهێڵێ.
تاهیر بەگ ساڵی  1918کۆچی دواییکرد و لەعەبابەیلێ بەخاک سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە689 :

تاهیر سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118145657342
دانەری پەرتووکی "ڕێنووس"ی زمانی کوردی لە ساڵی  1912لەدایکبووە
و خەباتگێڕی بەجەرگی کورد و ئەندامێکی کارای یەکێتیی نووسەرانی
کورد  -لقی کەرکووک و جێگری سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبەری ئەولقه،
لە کۆیە سەریهەڵداو لە کەرکووک ژیاو لە سلێمانی لە تەمەنی  72ساڵی
کۆچی دواییکرد.
ئەم مامۆستا کوردپەروەرە لەسەرەتای سییەکانی سەدەی بیستەمەوە
بووەتە مامۆستای قوتابخانەی سەرەتایی کوڕان لە کۆیە و لە مانگی
نیسانی 1936دا لەسەر خوێندن بەکوردی قوتابییەکانی پۆلی پێنجەم و
شەشەمی هانداوە مان بگرن ،چونکە ئەو ساڵە خوێندنیان کردبووە
عەرەبی و لەئەنجامی ئەم کارەدا داخوازییەکانی قوتابیان هاتنەدی و
زمانی کوردی بووە زمانی خوێندن ،کەچی ئەم مامۆستایە و بەڕێوەبەری
قوتابخانەکە لە کۆیە دوورخرانەوه.
مامۆستا تایەر نووسەرێکی لێهاتوو بوو ،پڕۆژەی رێنووسی زمانی کوردی
داناو لە ساڵی 1969دا لە چاپخانەی شیمال لە کەرکووک لە دووتوێی
پەرتووکێکدا بەناوی "ڕێنووس" چاپی کرد و لە دواییدا کۆڕی زانیاریی کورد
سوودێکی زۆری لێ وەرگرت و پەرتووکەکە دەکرێتە  144الپەڕەی قەبارە
ناوەنجی.
مامۆستا تایەر سادق وەک مامۆستایەکی خاوەن ئەزموون و زانا
بانگهێشت کرا بۆ بەشداریکردنی لە کۆنگرەی ناوخۆی یەکەم و دووەمی
مامۆستایانی کورد کەلە سااڵنی  1959و  1960دا لە هاوینەهاواری
شەقاڵوە بەستران و گەلێک پێشنیازو راسپاردەی بەکەڵکی لە بارەی
خوێندنی زمان و مێژوو و وێژەی کوردی لە قوتابخانەکانی کوردستان و
هەموو ئێراق پێشکەش کرد.
لەگەڵ دامەزراندنی یەکێتی نووسەرانی کوردیش لە 1970.02.10دا بووە
ئەندام لەو رێکخراوە وێژەییەو کە لقی کەرکووکی ئەو یەکێتییەش لە
کەرکووک کرایەوە بەئەندامی دەستەی بەڕێوەبەر و جێگری سەرۆک
هەڵبژێردرا و گەلێک خزمەتی بزوورتنەوەی وێژەی کوردی لەو پارێزگایەی
کوردستان کرد لە دوا دوای ژیانیشدا چووە شاری سلێمانی و لەو شارەدا
ژیا تاکو لە رۆژی 1984.11.05دا کۆچی دواییکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە690 :

تاهیر ساڵح شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911231138122651
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە691 :

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
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە692 :

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 ژمارە693 :

تاهیر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010216270184486
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە694 :

تاڤگە سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021112472190
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە695 :

تایەر عەلی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701050502124669
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە696 :

تروسکە سادقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213010555630
خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستانە .لە شاری بۆکان لە  1992/1/1لە دایک
بووە و لە خێزانێکی ئەدەب دۆستدا پەروەردە بووە.
قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی لە ئێران خوێندووە و نزیک بە پێنج ساڵە لە
شاری هەولێر نیشتەجێیە
و لە دواناوەندی هەولێری نموونەیی درێژەی بە خوێندن داوە و
شارەزاییەکی زۆری هەیە لە بواری
ئەدەبی کوردی و فارسی و تواناییەکی بەرچاوی هەیە لە نووسینی
شێعر بە هەردوو زمانی کوردی و فارسی
هەر لە زمانی فارسی و ئینگلیزیەوە خەریکی کاری وەرگێڕانە بۆسەر
زمانی کوردی.
چەندین پارچە شێعری لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان و ئێران باڵو
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بۆتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەرمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە697 :

تریفە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218205407119399
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە698 :

تریفە دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052110213109
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە699 :

تریفە شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911262211022669
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە700 :

تریفە عومەر ئەحمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371263
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە701 :

توانا ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012072900325270035
( ١٩٨١لە سلێمانی) چیرۆکنووس و نووسەر و رۆژنامەنووسە .لە ٢٠٠٣
دەستەی نووسەرانی گۆڤاری تێکست بووە لە وەزارەتی رۆشنبیری ،لە
 ٢٠٠٧–٢٠٠٥سەرپەرشتیاری گشتیی بەرنامە فەرهەنگییەکانی رادیۆ
نەوا بووە ،لە  ٢٠٠٧سەرپەرشتیاری هەفتەنامەی فەرهەنگیی -کلتووری
پەیک بووە و خەاڵتی باشترین چیرۆکی لە ڤێستیڤاڵی گەالوێژ وەرگرتووە.
لە  ٢٠٠٨لە بەشی زمان لە رۆژنامەی ئاوێنە کاریکردووە و خەاڵتی
باشترین چیرۆکنووسانی سلێمانی لە وەزارەتی رۆشنبیری وەرگرتووە ،لە
 ٢٠١٠خەاڵتی یەکەمی باشترین چیرۆکی لە ڤێستیڤاڵی گەالوێژ لە
سلێمانی وەرگرتووە .لە  ٢٠١١خەاڵتی الوی ساڵی بۆ (چیرۆک) لە
وەزارەتی رۆشنبیری لە هەولێر وەرگرتووە ،لە  ٢٠١١بۆ جاری سێیەم
خەاڵتی باشترین چیرۆک لە ڤێستیڤاڵی گەالوێژ وەرگرتووە.
لە ١٩٩٩ەوە بەردەوام لە گۆڤار و رۆژنامە و ماڵپەڕە کوردی و فارسییە
جدییە ئەدەبیی و هونەرییەکاندا لێکۆڵینەوە و وتار و خوێندنەوە و چیرۆکی
نوسیووە و ئێستاش بەڕێوبەری نووسینی گۆڤاری کۆنسێپتە کە
وەرزەگۆڤارێکی رەخنەیی فکرییە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
http://ckb.wikipedia.org/wiki/توانا_ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە702 :

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 ژمارە703 :

توانا حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040810311619139
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە704 :

توانا رەشید کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021020314175697
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە705 :

توانا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051311435857863
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە706 :

توانا عەلی کەمال خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471283
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە707 :

توانا کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420060532738
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە708 :

تۆسنێ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101304042965
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە709 :

تۆفیق مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121124122430
ساڵی  1978لەشاری مەریوان لەدایکبووە .لەماوەی چەند ساڵی رابردوودا زیاتر لە 80هەزار بەیت
شێعری لەبواری ئایینیدا هۆنیوەتەوەکەهێشتا ئەم بەرهەمەی بەچاپ نەگەیشتووە .مورادی
خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسەلەبەشی زمان و ئەدەبیاتی فارسی.
تۆفیق مورادی قورئانی وەرگێڕاوە و پێکهاتووەلە 18هەزار بەیت شێعری کوردی کە  12زاراوەی
جۆراوجۆری زمانی کوردی لەخۆگرتووە .کارەکانی شیکردنەوەو هەروەها وەرگێرانی قورئان بەشێعر
و هۆنراوەبۆ سەر زمانی کوردی ماوەی  14ساڵی خایاندووە.
بەشێک لەتایبەتمەندییەکانی ئەم وەرگێرانەلەقورئان بریتین لە :هێنانی ناوی تەواوی سوورەتەکان
بەشێوەی هۆنراوەو دانانی ناوی سوورەتەکان لەدەستپێکی قورئانەکەو هەروەها کەڵک وەرگرتن
لەزمانێکی ساکار و رەوان بۆ هەموو خەڵکی کوردستان کەلەهەر قۆناغێکی زانستیدان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە710 :

تۆفیق وەهبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118145444341
"تۆفیق وەهبی بەگی کوڕی مەعرووف" لە 1ی کانوونی دووەمی ساڵی
1891دا لەشاری سلێمانی لەدایکبووە.
هەر منداڵ بووە کە باوکی کۆچی دوایی کردووە ،خوێندنی سەرەتایی
لەشارەکەی خۆی تەواو کردووەو لەساڵی 1904دا چۆتە بەغدا و خوێندنی
ناوەندیی و ئامادەیی سەرەبازی بەزیرەکی تەواو کردووە.
ئینجا رووی کردۆتە شاری ئەستەمبۆڵی پایتەختی واڵتی عوسمانی بۆ
تەواو کردنی خوێندنی بااڵتری ،لە کۆلێژی ئەرکان وەرگیراوەو بۆتە
ئەفسەری روکن لە سوپای عوسمانی.
کە جەنگی یەکەمی جیهانی لەساڵی 1914دا روویداوه ،بەشداری لە
شەڕی "چەنە قەلعە" لە دەردەنیل دا کردووەو لەدواییدا رەوانەی خوارووی
ئێراق کراوە بۆ بەشداریی کردن لەبەرەی جەنگ لەدژی هێزەکانی
بەریتانیا لە "شعێبە" و لەکاتی کشانەوەی سوپای عوسمانی بەرامبەر بە
هێزەکانی بەریتانیا لە مانگی ئەیلوولی 1917دا بەشداریی کردووە
لەبەرەی جەنگی رومادی و کاتێکیش کە ئەو شارە کەوتۆتە چنگ
هێزەکانی ئینگلیز ئەم بەخۆی و لەشکرەکەیەوە بەرەو شاری هیت
کشاوەتەوه.
لەساڵی 1918دا گواستراوەتەوە بۆ بەرەی جەنگی فەلستین و پایەی
سەرەبازی بەرزکراوەتەوە بۆ پلەی رائید و مەدالیای قارەمانی
لەسەکردەی ئەڵمان وەرگرتووەو ئەوەی شایانی باسە زۆربەی
سەرکردەکانی تیپی سوپای عوسمانی ژەنەڕاڵی ئەڵمان بووه ،چونکە
لەو جەنگەدا عوسمانی و ئەڵمانیا هاوپەیمان بوون لە دژی بەریتانیا و
فەڕەنسا و ئیتاڵیا و ئەمەریکا شەڕەیان دەکرد.
کاتێک کە ئەو جەنگە جیهانییە بەشکانی دەوڵەتی عوسمانی
هاوپەیمانەکانی لەمانگی تشرینی دووەمی ساڵی 1918دا کۆتایی هات،
تۆفیق وەهبی بەگ گەڕایەوە کوردستان و ئینجا چووە بەغداو بووە یەکێک
لە ئەفسەرە دیارەکانی کورد لەدامەزراندنی سوپای ئێراق لە رۆژی 6ی
کانوونی دووەمی 1921دا.
کاتێک کە شێخ مەحمودی حەفید لە ساڵی 1922دا لە هیندستان
گەڕێنرایەوە سلێمانی و بووەوە پاشای کوردستان ،تۆفیق وەهبی بەگ
لەمانگی تشرینی یەکەمی ئەو ساڵەی 1922دا چووە پاڵ بزووتنەوەکەی
ئەم سەرکردەیەی کورد و کە ئەم بزووتنەوە و فەرمانڕاوەکەی شێخی
حەفیدیش بەدەستی ئینگلیزەکان لەناوبران ،تۆفیق وەهبی بەگ بۆ
ماوەی  42رۆژ گیرا و کە ئازادکرا لە دوا دوای ساڵی 1923دا کرا بە
کارگێڕی بزوتنەوەکان لە شالیارێتی بەرگری ئێراق و لەمانگی ئابی
1925یشدا کرا بە بەڕێوبەری قوتابخانەی سەربازی لە بەغدا و پلەی
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سەربازی بووە موقەددەم و لەساڵی  1929دا ناردرا بۆ ئینگلتەرە بۆ
بەشداریی کردن لە خولێکی بەرزکردنەوەی شارەزایی سەربازی و
لەساڵی 1930دا پلەی عەقیدی پێدار و کرا بە موتەسەریفی پارێزگاری
سلێمانی ،بەاڵم بەر لە قەومانی شەڕەکەی 6ی ئەیلوولی 1930ی بە
دەرکی سەرای سلێمانی لە کارەکەی دوورخرایەوە کەچی لەساڵی
 1931لەدوا شەڕی شێخ مەحموود لە ئاوباریک لەدژی دەسەاڵتدارانی
فەرمانڕەوایی ئێراق ماوەیەک گیرا و تاوانی هاندانی خەڵکیان بۆ
داواکردنی فەرمانڕەوایەکی کوردی خستەپاڵ و ماوەیەک بێ کارو فرمان
مایەوە تاکو لەساڵی  1946ئەم کەسایەتییە بەناو کورد کرا بە شالیاری
ئابووری ئێراق لە شالیارییەکەی حەمدی پاچەچی داو دوای ئەوەش تاکو
ساڵی  1958گەلێک جار بەناوی کورد کراوە بە شالیاری بەرگری و
مەعاریف.
لەسەرەتای ساڵی 1958دا کراوە بە ئەندام لە ئەنجوومەنی
پیاوماقوواڵنی ئێراق "مجلس االعیان" و لەدوای شۆڕشی 14ی
تەممووزی ساڵی  1958دا ئێراقی جێهێشتووەو چووەتە شاری لەندەن و
دوا ساڵەکانی ژیانی لێ بەسەر بردووەو هەر خەریکی نووسینی مێژووی
کورد و نووسینی بابەتی زمانەوانی کوردی بووەم تاکو لە رۆژی
1984.01.05دا لەو شارە لە تەمەنی  93ساڵیدا کۆچی دوایی کردووەو
تەرمەکەی هێنراوەتەوە بۆ سلێمانی و لەسەر راسپاردەی خۆی لەچیای
پیرەمەگروون لە تەنیشت گۆڕی پیاوچاکی کورد پیرەمەگروون بەخاک
سپێردراوه.
بەرهەمەکانی تۆفیق وەهبی بەگ:
مامۆستا تۆفیق وەهبی گەلێک پەرتووکی بەنرخی لەبارەی زمان و
مێژووی کوردستانی کۆن بەزمانانی کوردی و تورکی و عەرەبی و
ئینگلیزی داناوەو زۆربەیانی چاپکردووه.
یەکەم :بەرهەمە کوردییە چاپکراوەکانی:
1دەستووری زمانی کوردی  -بەغدا  114 ،1928الپەڕەیه2خوێندەواریی باو  -بەغدا  44 ،1933الپەڕەیه3قسنێک لە کوردستان  -بەغدا  18 ،1947الپەڕەیه4فەرهەنگی کوردی  -ئینگلیزی (هاوبەش) ،لەندەن 179 ،1965الپەڕەیه
دووەم :بەرهەمە چاپکراوەکانی بە عەرەبی:
1رجعیة المانیا و عبادة القوة  -بەغدا  36 ،1942الپەڕەیه2االصل و االستطراد فی اصل معنی بەغداد  -بەغدا  51 ،1950الپەڕه3قواعد اللغة الکردیة ج ( )1بیروت  112 ،1956الپەڕه4قواعد اللغة الکردیة ج ( )2بیروت  55 ،1956الپەڕه5التون کوپری  -بەغدا  28 ،1956الپەڕه6سخرة من دربند بازیان الی تاسلوجة  -بەغدا  36 ،1956الپەڕە7حول مقال مسئوولیة االدیب الکردی لالستاذ عبدالمجید لطفی -بەغدا  15 ،1973الپەڕه
سێیەم :بەرهەمە چاپکراوەکانی بە ئینگلیزی:
1ئەشکەوتی گندۆک  -بەغدا 19492پاشماوەی میسرازئیەکان (ئێزدییەکان) لەندەن 19623خوێندنی کوردی  -بەشی یەکەم لەندەن 1968ئەوەی شیاوی باسە مامۆستا تۆفیق وەهبی بەگ لەدوای دامەزراندنی
کۆڕی زانیاری کورد لە ساڵی 1971دا بە ئەندامی شانازی هەڵبژێردراو
گەلێک لێکۆڵێنەوەی گۆڤاری کۆڕدا نووسی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە711 :

تیشکە مەرەسەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050309091757218
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە712 :

تیناز جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022223204064295
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە713 :

تێکۆشەر خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041721340882690
تێکۆشەر خالید ئیسماعیل
15-6-1989لە دایکبووە
لە شاری سلێمانی دەژی
لە ساڵی  2004ـەوە دەستی داوەتە نووسین؛ لێکۆڵینەوە و چیرۆکی
نووسیوە ،لە رۆژنامە و کۆوارە ئەدەبییەکاندا وتار و نووسینی باڵوکردۆتەوە
بەڵێ ،هەڵەیەک رووی داوە -چیرۆک "لە الیەن یەکێتی نووسەرانی کورد،
لقی هەولێر -چاپکراوە"
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مریەم رەزای)
سەبارەت بە (تێکۆشەر خالید) لە12:50:26 2013-5-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە714 :

تێڵی ئەمین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223123258118450
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە715 :
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تەحسین حەسەن ساڵح ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471292
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە716 :

تەحسین حەمە غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=201002072244463409
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە717 :

تەرزە بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021211392664233
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە718 :

تەرزە جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261042334181
هۆزانەوانە ،لە  1972/11/5لە سلێمانی لە دایکبووە و لەساڵی ()1991
وە بۆ خوێندن هاتووە بۆ هەولێر ،پاشان هەر لە هەولێر و دوای تەوابوونی
خوێندنی کۆلێژ هاوسەرگیری لەگەڵ شاعیر و نووسەر فەرهاد پیرباڵ
پێکەوەناوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە719 :

تەنیا عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420032432735
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە720 :

تەنیا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061512580160277
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نووسەر لە ساڵی  1983لە دایکبووە و نیشتەجێی شاری هەولێرە بە
سەدان بابەتی سیاسی و کۆمەالیەتی و هونەری هەیە .هەڵکری
بروانامەی بەکالۆریۆسە لە ئەدەبیاتی کوردی و خاوەن چەند بڕوانامەیەکی
تایبەت بە راگەیاندنە .لە زۆربەی ماڵپەرو رۆژنامەکانی کوردی وتارو بابەتی
هەبووەو لە نێو میدیای ئینگلیزی و عەرەبیشدا وتاری هەیە.
ئیمیلی نووسەرmailto:tanya_kurdy@yahoo.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (dahenسەبارەت بە
(تەنیا کوردی) لە13:06:58 2011-6-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە721 :

تەها ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111120470373658
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە722 :

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

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە723 :

تەها ئەمین هەڵەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003081115133841
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە724 :

تەها حەسەنیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001111159303229
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لێـکۆڵەر و رۆژنامەوانی کوردی بنکە لە کەنەدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە725 :

تەها دەروێش نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040608391824383
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە726 :

تەها سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071541309417
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:

👨پیاوان
کورد

525

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە727 :

تەها عومەر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200902090933371261
لە دایکبوی ساڵی  ،1974سیوەیل /شارباژێرماجستیر لە یاسا و مافی مرۆڤدا ساڵی ( )2006زانکۆی سلێمانیخوێندکاری دکتۆرا لە یاسای گشتی دا ،زانکۆی سلێمانیخاوەنی یەک کتێبی باڵوکراوە بە ناونیشانی "الظلم القانونی کخرقلحقوق األنسان"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە728 :

تەها عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422282183017
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە729 :
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تەها عەلی ئەحمەد  -تەها مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021443061515
ل ساال  1934ل دەڤەرا بارزان ژ دایک بویە ،هەر د ساال 1961ێ ڤە پێشمەرگایەتی کریە و هن جارا
ژی ئاوارەبون و دەربدەری ژ بەر ڤێ چەندێ دیتیە ،پشتی کو ئیرو کوچا داویێ کری ،ل گۆرستانا
شاخوالن هاتە بن ئاخ کرن.
مزوری هن هەلبەستێن ئەڤینی یێ و شورشگیری و نەتەوی هەنە و کاریگەریا مەالیێ جزیری یێ
هۆزانڤانێ کورد ب سەر ویدا هەبوو .
لە  2008-11-09کۆچی دووایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە730 :

تەها مەحمود رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818222245125384
دکتۆر تاها مەحمود رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە731 :

تەها وەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=20140705111430101050
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە732 :

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە733 :

تەوار شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201108211057264564
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە734 :

تەڵعەت تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613200832795
شاعیر و رۆژنامەنووس ،لە ساڵی  1971لە شارۆچکەی مەخمور لە دایک
بووە ،لە کۆتایی سااڵنی هەشتاکانی سەدەی رابردووە وە شیعر
دەنوسێت ،چەندین وتار و لێکۆڵینەوەی لەبارەی ئەدەبیاتی کوردی و
جیهانییەوە باڵوکردۆتەوە ،ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی
کوردستانە ،لە چەندین دەزگای روناکبیری و ئەدەبیی کاری کردووە ،چوار
کتێبی چاپکراوی هەیە/
لەبەر ئاوازێک نایەوێ ببێتە گۆرانی  /شیعر.
سووڕی مانا  /کۆمەڵە وتاری رەخنەیی لەبارەی ئەدەبیاتی کوردی.
بنەچەی سەوسەن  /وەرگێڕانی شیعری ئەدۆنبیس.
ئارام بە هاملێت ،شێتی ئۆفیلیا هەڵمژە  /وەڕگێڕانی شیعری ئەدۆنیس.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رێباز عەبدوڵاڵ)
سەبارەت بە (تەڵعەت تاهیر) لە22:47:45 2011-7-25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە735 :

تەڵعەت محەمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030418551082447
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە736 :

تەیار عادل گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=201006181723184449
لە دایکبووی سالی  1985لە سەنتەری قەزای بەردەرەشە .رۆژنامەنووس
و چاالکی مەدەنیە لە هەرێمی کوردستان .سەرۆکی رێکخراوی هەنگاوە
بۆ پەرەپێدانی رۆشنبیری
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (تەیار عادل گۆران)
سەبارەت بە (تەیار عادل گۆران) لە23:03:12 2015-2-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە737 :

تەیب جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=201010100952249923
هۆزانەوان
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە738 :

تەیب قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121420511812660
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە739 :

جاسم تۆفیق خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715084275366
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە740 :

جافەر قولی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118162702377
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شاعیری ناسراوی کوردی خۆراسان واڵتی تورکمانستانی ئاسیای
ناوەڕاست ئەوەندەی الی خەڵکی بەناوبانگ و خۆشەویستە ئەوەندە
لەژیان و شیعری نەکۆڵراوەتەوه.
جافەر (جەعفەر) قولی کوڕی مەال رەزا قولی لەدەروروبەری ساڵی 1814
لەگوندی شکافکۆی لەبنەماڵەیێکی رەنجبەری دێهاتی لەدایک بووه ،ئەم
گونەندە کەوتۆتە باکووری رۆژهەاڵتی ئاوایی قۆچان .باوکی لەئێلی کوردی
زەنگەالنلوو بووه .لەناو خەڵکی بەجافەر قولی زەنگلی ،جافەر قولی
بێچاره ،جافەر قولی عەندەلیب ،جافەر قولی موختار ناسراوه ،هەندێ
لەم ناوانەخۆی بۆ خۆی داینابوون و لەناو شیعریدا باڵوی کردوونەتەوه.
خوێندنی بەڕێکوپێکی نەبووه ،لەتافی الویەتیدا گرفتاری جوانی کچێک
بووه ،ناوی ملواری بووه .لەم الیەنەوەدەڵێ؛ مەلەنینم خود بەندم وەسی
جزمێ قورئانێ (مەال نیم شاعیرم بەسی جزمی قورئان) .کوردی
خۆراسان لەبابەت جافەر قولییەوە دەڵێن؛ دڵداری جافەر قولی ملواری
وەک دڵداری مەوالنا جەالدینی رۆمییەبۆ شەمسی تەبریزی .ئەوان ئەم
شاعیرەیان بەدڵدار و هونەروەر و جیهانگەرد مۆسیقار دانای دەژمێرن،
کەناوی دەبەن مەلیکولشوعەرای کرمانجی پێ دەڵێن.
وا دەگێڕنەوە جافەر قولی شاعیرێکی میللی بووه ،دوو تاری بەملەوە بووە
و بەدەم گۆرانی لەشیعری خۆیەوە دوو تار لێداوه.
شار بەشار و کووچە گەڕاوه ،ماوەیێکیش لەسارا و بیابانان لەگەڵ ئاژەڵ و
دڕندەو باڵداران ژیاوه .رۆژگارێکیش لەوواڵتی خوارزەمدا ژیاوە لەو خاکانەی
ئێستا بەکۆمارە ئیسالمییەکانی ئاسیای ناوەڕاست ناویان دەبەن.
بەشی زۆری ژیانی جافەر قولی پێوەندی بەو کچەوە هەیە کەناوی
ملواری بووه ،هەمیشە بەدەنگە خۆشەکەی بەدەم ئامێری تارەوەگۆرانی
بۆ خەڵکی چڕیوه ،زۆربەی گۆرانییەکانی بۆ ملواری خۆشەویست وتووه.
خەڵکی کوردی خۆراسان و تورکمانستان ئەوەندە هۆگری جافەر قولین
دەزانن باوکی ملواری ناوی کارواال گولییە و خەڵکی گوندی زەنگالنە لە
ناوچەی دەرەگەزی ئێران.
هەندێ ئەفسانەی میللی ناو خەڵکی کوردی تێکەڵ بەژیانی جافەر قولی
بوون ،وەکو ئەوەی دەڵێ؛ جافەر قولی لەتافی الویەتیدا لەخەو کچێکی
جوان دەبینێ و حەزی لێ دەکا ،کچی خەونەکە ناوی ملواری دەبێ،
لەپاشانا بەڕێکەوت چاوی بەکچێک دەکەوێ ئەویش ناوی ملواری دەبێ و
شێوەو ئەدگای لەکچی خەونەکەدەکا ،ئیتر لەگەڵ ئەوەی جافەر قولی تا
رادەیێک ئەمەیان بەئەو دەزانێ بەاڵم هەمیشەدەڵێ ملواری خەونەکە
نەدۆزمەوە لەشێتی رزگاریم نابێ.
هەر چۆنێ بێ ئەم بەسەرهاتە ئەفسانەیییانە چێژ و ئەندێشەی
شاعیری خەڵکی نەخوێندەوار و ساکاری ناو میللەت دروستیان کردووه.
جافەر قولی لەدوای تەمەنێکی درێژ لەساڵی  1905لەخوارزەم کۆچی
دواییکردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
خۆراسان
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بابەتی ژمارە741 :

جان دمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101920541610168
هۆزانەوانێکی فەلەی شاری کەرکووکە ،بە زمانی عەرەبی هەڵبەستی
دەنووسی یەکێک بوو لەو ئەدیب و رووناکبیرانەی کە پێیاندەگووتن
(جەماعەت کەرکوک) ،ئەمانە تێکەڵە بوون لە کورد و تورکمان و عەرەب و
ئاشوری ،نووسینەکانیان بە عەرەبی بوو ،بەناوبانگترین کۆمەڵەی ئەدەبی
بوون لە عێراقدا ،ئێستا کەسێکی ئەوتۆیان نەماوە جگە لە زوهدی داودی
و فازڵ عەزاوی ،دواترینیان لە سلێمانی کۆچی دوای کرد کە محێدین
زەنگنە بوو مامی جەلیل زەنگنەی دەرهێنەر..
جان دمۆ لە واڵتی ئوسترالیا کۆچی دوایی کردووە.
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە742 :

جان دۆست
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051548243833
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە743 :

جان کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031224002260
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
جۆری کەس:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە744 :

جاهت سیتیکی تارانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110091816182
لەساڵی  1910لەشاری دیاربەکر لەدایک بووە و لەساڵی  1956لەڤییەننای پایتەختی نەمسا
کۆچی دوایی کردووە.
بەناوبانگترین هەڵبەستی ئەو هەڵبەستوانە کوردە ناوی "یاش ئوتوز بێشە"یە ،واتە"سی و پێنج".
نێوبراو لە ئەنکەرەی پایتەختی تورکیا بەخاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە745 :

جگەرخوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119100958385
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لە ساڵی  1903ز لە گوندی حەسار نزیک بە شاری ماردین لەدایکبووه.
بەمنداڵی شوانی و گاوانی کردوو ،لەبەر ئەوەی نەداربوە و باوکی کۆچی
دواییکردوه ،خوشکەکەی گرتوویەتییە خۆی و بەخێوی کردووە و دواتر
لەبەر هێندە دەردە نەداری و هەژاری بەناچاری گوندی حەسار جێدەهێڵن
و لەساڵی  1914بۆ گوندی عاموودە دەیگوێزنەوه.
جگەرخوێن هەر لە منداڵییەوە زیرەکی و هۆشیاری و توندوتۆڵی پێوە
دیاربووە و حەزی لە خوێندن کردووه ،بۆیە بەهەر جۆرێک بێت ،ناردوویانە
بەر خوێندن لە حوجرەی مزگەوت و سەرجەم خوێندنەکانی زۆر زیرەکانە
بەرێکردووە وەک خوێندنی زمانی عەرەبی و زانستەکانی ئایینی ئیسالم،
بۆیە بە ئومێدی تەواوکردنی مۆڵەتی دوازدە زانستی باکوور و هەر چوار
پارچەی کوردستان گەڕاوە و دواتر لەسەر دەستی مەال عوبێد وەرگرتووه.
لە کوردستانی رۆژئاوا و ماوەیەکیش لە کوردستانی باشوور و رۆژهەاڵت
مەالیەتی کردووه.
جگەرخوێن لەساڵی  1946ز روو دەکاتە شاری قامیشلی و دەست
بەکاری رامیاری دەکات و دەبێتە ئەندامی پارتی جڤاتا ئازادی و یەکیەتییا
کورد  (Civata Azadî û Yekîtiya Kurd).لەساڵی  1948ز دا دەبێتە
ئەندامی پارتی کۆمنیستی سوری و لەساڵی  1954ز دا بۆ ئەندامێتی
پەڕڵەمانی سوریا دەپاڵێورێت .لەساڵی  1957ز واز لەپارتی کۆمۆنیست
دەهێنێت و رێکخراوی ئازادی دادەمەزرێنێت .ئەو رێکخراوەش پاشتر
دەچێتە ناو پارتی دیموکراتی کوردستانی سوریاوه .لەساڵی  1959ز دا
جگەرخوێن روودەکاتە کوردستانی باشوور و تا ساڵی  1963ز لە زانکۆی
بەغدا دەبێتە مامۆستای وانەبێژ لە بەشی زمانی کوردی .دواتر
دەگەڕێتەوە بۆ قامیشلی سەرقاڵی نووسین و کاری رامیاری دەبێت .هەر
لەو ساڵەدا و لە شاری دیمەشق دەخرێتە گرتووخانەوه.
بۆ بەشداریکردن لەشۆڕشی مەال مستەفا بارزانی جگەرخوێن لەساڵی
 1969ز روو دەکاتە کوردستانی باشوور و چاالکی کوردایەتی خۆی
پێشکەشی شۆڕشی کوردی دەکات.
لەساڵی  1973ز دا بەرەوو لوبنان دەچێت و لەوێش هۆنراوەی کیمە ئەز
)(Kîme Ezدەنووسێت.
جگەرخوێن لە ساڵی  1976ز دا بۆ سوریا دەگەڕێتەوە و لە ساڵی  1979ز
ناچار دەبێت رووبکاتە واڵتی سوێد و لەوێ وەک پەناهەندەیەک
دەگیرسێتەوە و بەنووسینەوە سەرقاڵ دەبێت و لە  1984.10.22کۆچی
دوایی دەکات و تەرمەکەی بۆ قامیشلی دەگوێزرێتەوە و لەوێ بەخاکی
کوردستان دەسپێدرێت ،ئەوەش هەروەک خۆی پێش مردنی داوایکردبوو.
بەرهەمەکان :
دیوانی ئاڤستای جگەرخوێندیوانی یەکەم :پریسک و پەتی (Prîsk û
) ،Pêtîساڵی  1945ز دیمەشق
دیوانی دووەم :سەورا ئازادی) ، (Sewra Azadîساڵی  1954ز دیمەشق
دیوانی سێیەم :کیمە ئەز) ، (Kîme Ezساڵی  1973ز دیمەشق
دیوانی چوارەم :رۆناک) ، (Ronakساڵی  1980ز ستۆکهۆڵم
دیوانی پێنجەم :زەند ئاڤستا) ، (Zend-Avistaساڵی  1981ز ستۆکهۆڵم
دیوانی شەشەم :شەفەق) ، (Şefeqساڵی  1982ز ستۆکهۆڵم
دیوانی حەوتەم :هێڤی) ، (Hêvîساڵی  1983ز ستۆکهۆڵم
دیوانی هەشتەم :ئاستی) ، (Astîساڵی  1985ز ستۆکهۆڵم
دەستوورا زمانێ کوردی) ، (Destûra Zimanê kurdîساڵی  1961ز بەغدا
فەرهەنگ (پەرچێ یەکەم ،perçê yekem) ،) (Ferhengساڵی  1962ز
بەغدا
فەرهەنگ (پەرچێ دوەم ،perçê diwem) ،) (Ferhengساڵی  1962ز
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بەغدا
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە746 :

جگەرسۆز پێندرۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312282074434
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە747 :

جوان عەبدولەتیف یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101344125346
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە748 :

جوان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050509544582768
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە749 :

جوانە ئەسود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022118324480633
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە750 :

جوانە ئەسوەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121021091774291
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە751 :

جوتیار ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721185882316
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە752 :

جوتیار تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082422070519386
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

538

بابەتی ژمارە753 :

جومعە کانی لەلەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150604212849121298
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە754 :

جووتیار چۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111415412210720
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە755 :

جووتیار دەربەندیخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009280951539718
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە756 :

جیهاد ئەحمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818093415125320
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە757 :

جیهاد خاوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224211547118474
ناوی جیهاد نوری بە جیهاد خاوەری ناسراوە.
لەساڵی  1987لە هەڵەبجە /تەوێڵە لەدایکبووە.
مامۆستا و پسپۆری مێژوو و شارستانیەتی ئیسالمی.
چەندین لێکۆلینەوەی نووسیوە لە رۆژنامە و گۆڤارەکاندا و خاوەنی دوو
پەرتووکە.
سەرنوسەری گۆڤاری (تێشک) تا ئیستا  10ژمارەی دەرکردوە
گۆڤارەکەیان.
ئەندامی سەنتەری ئەکادیمی ئاتنا کە بۆ بواری مەعریفی و رۆشنبیریە
بە شێوەی "بینراو،بیستراو ،نوسراو"
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە758 :

جیهاد عەلی گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە759 :

جیهاد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071526499413
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە760 :
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جیهاد مەولود دەلۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008150941074688
نووسەر و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە761 :

جیهان ئارا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119125756394
جیهان ئارا کچی مەال نەشئەتی پاوەیییه ،لەبنەماڵەیێکی ئوروستوکراتی
لەساڵی  1858لە پاوە لەدایکبووه ،الی باوکی و مامۆستایانی دیکە
خوێندوویەتی ،بایەخی بەزمانی عەرەبی داوه.
وەک هەموو کچێک ژیانی منداڵی و عازەبی لەماڵی باوکی بردۆتەسەر.
سەید تاهیری هاشمی بەڕێزەوە ناوی جیهان ئارا دەبات ،بەیەکێک
لەزانایانی پاوەی دادەنێت ،دەڵێت لەجوانیدا شۆخ و شەنگ و بێ وێنە
بووه ،شیعری جوانی نووسیوه.
جیهان ئارا هێشتا بچووک بووە کە حەمەبەگی وەکیل حەزی لێ کردووه،
چووە بۆ خوازبێنی بەاڵم شووی پێ نەکردووه .لەپاشانا شووی بەعەلی
ئەکبەرخانی ئەردەاڵنی کردووه ،ئەمەپورزای خۆی بووە لە باوکییەوه.
لەدوای ماوەیەکی کەم لەساڵی  1880عەلی ئەکبەر لەالیەن ناسرەدین
شای قاجارەوە بانگ کراوەتە تاران و کراوە بە بەڕێوبەری ئازربایجان .ئیتر
ئەم کابرایە لەو خۆشییەدا جیهان ئارای لەبیر دەچێتەوه ،کچێک
لەشازادەکانی قاجار دێنێت و بەم هۆیەوە تەاڵقنامە بۆ جیهان ئارا
دەنێرێت .زۆری پێ ناچێت جیهان ئارا مێرد بە حەبیبوڵاڵخانی سەرەک
عێلی بابەجانیی جاف دەکات .لەمە چەند منداڵی دەبێت و ژیانی وەک
خانمی ماڵ دەباتەسەر.
ئەم ژنە شاعیرە لەساڵی  1911لە جوانڕۆ کۆچی دواییکردووە و هەر
لەوێش بەخاک سپێرراوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە762 :

جێگر خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080809315260592
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە763 :

جەبار ئەحمەد سابر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471281
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە764 :

جەبار تەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208221046119295
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە765 :

جەبار جەمال غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=201006201933154457
لەساڵی 1961ز لە شاری قەاڵدزێ لە دایک بووە.
•خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی لەو شارە تەواو کردووە.
•بۆ تەواوکردنی خوێندن چۆتە بەغدا و لەساڵی 1985ز لە زمان وئەدەبی
ئینگلیزی لە کۆلێژی ئاداب ،زانکۆی بەغداد وەرگرتووە.
•لەسەرەتای هەشتەکان وەک چیرۆکنووس دەستی پێکردووە و یەکەم
چیرۆکی لە گۆڤاری بەیان بەناوی پاشەڕاو باڵوکردۆتەوە ،لە چیرۆکە
ناسراوەکانی
•تەمە پیاو
•شکانی زێ
•گیانی تاشەکان
•پیاوانی مەڕمەڕ
•لەگەڵ چەندان چیرٶکی دیکە دواتر لەبەرگێکدا بە ناوی(نامەکانی
ژاکۆن) باڵوکرانەوە.
•لە سااڵنی نەوەدەکان دەستی کردووە بە نووسینی نۆڤلێت وچەندان
نۆڤلێتی لە گۆڤارەکاندا باڵوکردۆتەوە ،بەتایبەتی لە گۆڤاری راماندا.
ناسراوترین نۆڤڵێتەکانی.
•نامووسی تۆزوبا
•ژنانی ئاو
•لە ناوەندی نەوەدەکانەوە رووی لەنووسین و باڵوکردنەوەی رۆمان
کردووە وهەر لە ساڵەنەشدا رۆمانی کوردی خوێنێکی تازەی تێگەڕا
ئەوەش ناوی بەشێک لە رٶمانەکانی.
•چناری شیر
•شێخی دامووس
•دنیا لە کتێبێکدا
•پێنجەمین کتێب
•لەسەر باران دەنووسم
•نەتەوەی زێرابەکان
•ئەو باڵندە فڕیوانەی کە زبڵن
•نەتەوەی زێرابەکان
•زێبڕا ناوێک بۆسەر کێلەکەم
•رۆمانە کورتەکان
•دەستێک لە بەهەشت
•پەیکەرێک لە تۆزی تەباشیر
•جگە لە رۆمان و نۆڤلێت و چیرۆک جەبار جەمال غەریب چەندان
لێکۆلێنەوە و شیکردنەوەی لەسەر چیرۆک و شانۆو رۆمانی کوردی و
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بیانی نووسیوە کە دواتر دەزگای سەردەم بە کتێبێکی سەر بەخۆ باڵوی
کردنەوە بەناوی(خوێندنەوەی کتێب)
•لە بواری ئەدەبی مندااڵن سێ کتێبی باڵوکردۆتەوە بە ناوەکانی
•تۆش من دەناسی (جیرۆک)
•هاتنەخوارەوەی فریشتەکان(چیرۆک وەرگێڕراو)
•ئەوە جگە لە چەندان لێکۆڵینەوە و بابەتی رەوشنبیری و فیکری کە لە
گۆڤارو رۆژنامەکان باڵوکراونەوە .وەکو
•ئەفسانەی نیشتەخێبوون
•گریان لە مەحمود پاشای بابانەوە تا قالەمەڕە.
•دەنگ لە قەوانی قیرەوە تا رادێوی نەوا.
•سندوقی رەشی وێنە یان سندوقی رەشی نهێنیەکان
•کوردو کۆچ و مەنفا (هٶکارەکان و جۆرەکانی کٶچ)
•رۆڵی ئایینەکان لە فۆرمەلە بونی کەلتووری کوردیدا(ئسالم،مەسیحی،
یەهودی)
•چیرۆکەکانی ناو تەورات .کتێبێکی سەربەخۆیە بۆ لێکۆلینەوەی ورد لە
چیرۆکەکانی ناو تەورات.
•ئەو بابەتە بۆ رێز لێنان لە کارەکانی جەبار جەمال غەریب لە کۆتایی
ساڵی رابردوو لە الیەن بەرێوەبەرایەتی رەشنبیری و هونەر ئامادەکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە766 :

جەبار حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010623404074768
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە767 :

جەبار رەحمان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818093120125318
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە768 :

جەبار رەزا مەحمود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171200
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە769 :

جەبار سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082020231603

546

لە زمانی خۆیەوە:
من لەکۆتاییەکانی ساڵی ( )1975لەدایک بووم ،خویندنم تا قۆناغی
یەکەمی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی بەشی میکانیک برِیوەو دواتر
لەبەر هەندێک هۆکار بۆم تەواونەکراوە.
لەسەرەتای نەوەدەکانەوە شیعرو بابەتی ئەدەبیم نوسیوەو وەک شێوە
کارێکیش کارمکردووەو یەکەمین پێشانگای شێوەکاریم لەقۆناغی ناوەندیدا
کردۆتەوە ،تائێستا بەشداری زیاتر لە ( )10پێشانگای هاوبەشم کردووەو
بەرگی زیاتر لەپازدە ( )15کتێبم نەخشاندووە .لەساڵی ()1997وە
بەردەوام بابەتم لەرۆژنامەکاندا باڵودەبێتەوە و بەگشتی خاوەنی ئەم
کتێبانەم (پروشە ،شیعری منااڵن ساڵی  ،1998کەڤاڵی وەنەوشە،
شیعری منااڵن ساڵی  ،2000گۆرانییەکی قژ زەرد ،شیعر ساڵی ،2002
ئەو مناڵەی دوێنێ گریا ،ستونی رۆژنامەوانی تەنز ئامێز ساڵی ،2004
لەمەر پرسی ژن ساڵی ،2004
چرپەچرپی ئەودویو ئازادییەکانی ژن ،وتار
ِ
بەهەشتێ لەکاغەز ،ستونی رۆژنامەوانی تەنز ئامێز ساڵی  ،2005دڵۆپە،
شیعر ساڵی  ،2005بچوکبوونەوەی ئینسان ،ستونی رۆژنامەوانی تەنز
ئامێز ساڵی  ،2006باویلکە ،شیعری منااڵن ساڵی  )2006ئێستاش
پرۆژەی کتێبی
سکرتێری (یانەی قەڵەم)م لەسلێمانی و سەرپەرشتیاری ِ
یانەی قەڵەمیشم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە770 :

جەبار عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012013415863912
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە771 :

جەبار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061556259383
رۆژنامەنوس و بێژەر لە دایکبووی گوندی سرێشمەی خەلیفانە ،دەرچووی
بەشی راگەیاندنی پەیمانگای تەکنیکی هەولێرە و ئێستاش قوتابی یە لە
بەشی زمانی کوردی لە کۆلێژی پەروەردەی سۆران یەکیکە لەو
رۆژنامەنوسانەی کەگرنگی بە بە بابەتی تەنز دەدات ولە دەڤەری سۆران
توانیویەتی جێ پەنجەی خۆی دیاربکات .یەکەم کاری نوسینی لە ساڵی
 1998لە رۆژنامەی برایەتی باڵوکردۆتەوە بۆ ماوەی دوو ساڵ لە
کوردستان ئۆنالین کاری کردووە ،لە زۆر لە رۆژنامەو گۆڤارەکان نوسین و
راپۆرت ورێپۆرتاژی باڵو کردۆتەوە ،لە رادیۆی زاری کرمانجی کۆمەڵێک
بەرنامەی جۆراو جۆری پیشکەش کردووە.
سەرچاوە :یاسین برایم  -ماڵپەڕی رواندزی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە772 :

جەبار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031233472261
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نووسەر و مێژوونووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە773 :

جەرجیس فەتحوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090421153333742
جەرجیس فەتحوڵال لە ساڵی  1922لە شاری موسڵ لە خێزانێکی
ئاشوری مەسیحی هاتۆتە دنیاوە.
لە ساڵی  1943بڕوانامەی پارێزەری وەرگرتووە.
وەکو زۆربەی گەنجانی ئەو سەردەمە دەبێتە چەپ و مارکسی ،دواای
دەبێتە ئەندامی حیزبی شیوعی و حیزبی گەل ،خاوەنی چەندین وتارە،
لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی ئەو سەردەمەدا دەنووسێت ،دەبێتە
مێژوونووسێکی باش .دوایی لە ساڵی  1958واز دەهێنێت و دەبێتە
ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان.
ساڵی  1968لەالیەن حیزبی بەعسەوە دەگیرێت و فەرمانی کوشتنی بۆ
دەردەکەن .بەاڵم فەرمانەکە جێبەجێ ناکرێت و بۆ ماوەی پێنج ساڵ لە
زیندا دەمێنێتەوە ،دوایی بەر لێبوردنی گشتی دەکەوێت و لە ساڵی
1968دا بەردەدرێت.
هەر لەو سااڵنەدا ئەم دوو کتێبە ،کە لەسەر کورد نووسراوە وەردەگێڕێتە
سەر زمانی عەرەبی (مهد البشريە) و(رحلە الی رجال شجعان).
هەروەها بۆ خۆشی ئەم کتێبە لەسەر کورد دەنووسێت " سەردانێک بۆ
رابردووی نزیک".
لە ساڵی 1970دا هاوبەشی کۆنگرەی هەشتی پارتی دیموکراتی
کوردستان دەکات ،یەکێک دەبێت لەوانەی خەریکی رەشنوسی یاسای
مافی خودموختاریی و ئۆتۆنۆمی دەبێت کە دەیخەنە بەردەم حکومەتی
بەعسی ئەو سەردەمە.
دوای ئاشبەتالەکە جەرجیس فەتحوڵال وەک زۆربەی ئەندامی پارتی روو
لە ئێران دەکات و بەدوایدا وەک پەنابەر دەچێتە سوید و لەوێ
دەگیرسێتەوە.
ساڵی  2000بۆ یەکەمجار سەردانی کوردستان دەکاتەوە.
لە رۆژی  2006 / 7 / 23لە کوردستان بە سەکتەی دڵ ،گیان لە دەست
دەدات و لە (عەینکاوە) بە خاک دەسپێردرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت

549

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە774 :

جەزا تۆفیق تاڵب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112622245573968
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە775 :

جەزا چنگیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031245572264
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە776 :

جەزا سیاگوێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521264773926
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە777 :

جەزا عەلی ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021321064375767
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە778 :

جەزا عەلی شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032920453482636
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە779 :

جەزا قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511374133023
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە780 :

جەعفەر حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052020245283009
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە781 :

جەعفەر حەسەنپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404003255120786
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە782 :

جەعفەر سەروکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070311493371649
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە783 :

جەعفەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041022371819478
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە784 :

جەعفەر گوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312331210710
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە785 :

جەعفەر کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030121220933382
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە786 :

جەفعەر حەسەنپور
http://www.kurdipedia.org/?q=200908211517231958
لەساڵی (-)1949ی عیسایی لەشاری ساباڵغ (مەهاباد) لەدایک بووه.
لە  1983را لەسوید دەژی ولە  2006بەهۆی نەخۆشی خانەنشین کراوه.
لەساباڵغ خوێندنی سەرەتایی و چوارساڵ لە خوێندنی ئامادەیی و
لەتاران لەفێرگەکانی المعی و خارەزمی ،باقی خوێندنی ئامادەیی تەواو
دەکا .لە  1973لە زانستگەی تاران دەبێتە بەکەلۆریا (لیسانس)-ی
زانستەکۆمەاڵیەتییەکان و لە  1999لە زانستگەی ئوپساال لەسوید ،دەبێ
بە دوکتور لە زمانە ئێرانییەکاندا .نامەی دوکتوراکەی لێکۆڵینەوەیەکە لەو
وشانەی کە لەزمانە ئوروپایییەکان و فارسی و عارەویی را هاتوونەتە
ناوکوردی خوراوو (سۆرانی).
دوای تەواوکردنی خوێندن ،دەگەڕێتەوە ساباڵغ و دەبێتەمامۆستای فێرگە
ئامادەیییەکان .لەسوید لە زانستگەکانی ئوپساال و کارلستاد خەریکی
کارکردن بووە ولە شارەوانی کارلستاد بەرپرسی پڕۆژەی گونجاندنی
پەنابەران .
نامەی دوکتوراکەی چاپ و باڵوبووەتەوه .وتارەکانی جەفعەر حەسەنپور بە
کوردی ،ئینگلیزی و سویدی لە گۆڤارەکانی سوید و کوردستان
باڵوبوونەوه .
سەرچاوە :ماڵپەڕی دوکتور جەعفەری حەسەنپوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە787 :

جەالدەت عەلی بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110711164580
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جەالدەت عەلی بەدرخان یان میر جەالدەت لە20ی مانگی نیسانی
ساڵی  1893لەئەستەنبول لەدایک بووە .ناو براو کوڕی سیاسەت مەدار و
رۆشەنبیری بەناوبانگی کورد ئەمین عەلی بەدرخانەکەئەویش کوڕی میر
بەدرخانە.میر جەالدەت کەلەدایک دەبێت بنەماڵەیان لەئەستەنبول
لەمەنفا بوون .دایکی سەنیحەخانم چەرگەز بووەو باوکیشی ئەمین
عەلی موفتی دادگای ئەستەنبول بووه .ناو براو لەو ساتەرۆڵێکی گرنگی
هەبوو لەناو بزۆتنەوەی کوردایەتی دا .هێژا میر جەالدەت سیاسەت مەدار
و رۆژنامەوان و زمان زانێکی گەورەی کورد بوو.ناو براو کوڕەگەورەی
بنەماڵەی بەدرخانیان بوو.جەالدەت وەک پێشەنگی زمانی کوردی بەپیتی
التینی ناسراوەو لەسەر زمانی کوردی خەبات و تێکۆشانێکی بەنرخی
کردووەو دوور لەوواڵت گۆڤاری هاوار و رووناهی دەرخستووه.خەبات و
تێکۆشانی ئەدەبی ئەم گەورەپیاوەبووەبەرێبازی هاوچەرخی زمانی
کوردی .هێژا لەژیانی سیاسیدا زۆر چاالکانەخەباتی نەتەویی دەکرد و
ئەندام و دامەزنێنەری خۆیبوون بوو .دوای شەری بەدرخانیەکان لەدژی
سوڵتان عبدالحمید هەموو خانەوادەیان بەرەو یەمەن دوورخرانەوە .دوای
سەرکەوتنی بزوتنەوەی رزگاریخوازی تورکیا بەسەرۆکایەتی مستەفا
کەمال ئاتاتورک هەموو مافەکانی گەلی کورد قەدەغەکران و ئەمین
عەلی بەدرخان لەگەڵ هەرسێ کوڕەکانی فەرمانی خنکاندنیان
دەرچوو.ئەمین و کوڕەکەی سورەیا بەرەو میسر و کامووران و جەالدەت
بەرەو ئالمانیا رۆیشتن .ئەوان لەئالمانیا دەستیان کرد بەخوێندنی بااڵ و
جەالدەت لەحقوق دکتۆرای وەرگرت .ناو براو لەساڵی  1930گەرایەوەشام
و لەوێ دەستی کرد بەتێکوشانی نیشتیمانی و لەناو بزوتنەوەی خۆیبوون
ئەندامێکی چاالک بوو .هەروەها جەالدەت یەکێک لەهاوکار و بەشدار
بووەکانی سەرهەڵدانی ئاگری بووه .جەالدەت بێجگەلەزمانی کوردی ئەم
زمانانەش زۆر بەباشی ئەزانی وەک  :ئینگلیزی ،فەرەنسی،ئالمانی،
تورکی ،فارسی ،عەرەبی ،عێبری ،یونانی .بەرەی سێیەمی بنەماڵەی
بەدرخانیەکان لەسەرەتای سەدەی بیستەم دا بەجەالدەت ،کامووران و
رەوشەن بەدرخان دەستی پێکرد و بەمانەش کۆتایی پێ هات .بێگومان
لەبەرەی سێیەم جەالدەت بەدرخان رۆڵی زۆر گرنگی بینیووە.
چونکەعوسمانیەکان قەدەغەیان کرد بوو کەبنەماڵەی بەدرخانیەکان
بچنەکوردستان ،ئەمین عەلی بۆ ئەوەی مناڵەکانی دا نەبڕێن لەچاند و
زمانی کوردی لەکوردستان گۆرانی بێژ و چیرۆک بێژی دەهێنایەالی
خۆیان.جەالدەت لەگەڵ خۆشک براکانی لەژێر دەستی ئەماندا
گەورەبوون،هەروەها بەدرخانی لەئەستەنبول لەگەڵ بنەماڵەدوورخراوەکان
وەک بنەماڵەی(شەمزینی و باببانی و جەمیل پاشا) پەیوەندیان هەبوو.
عوسمانیەکان هەمیشەگومانیان لەبنەماڵەی بەدرخانیەکان بوو .هەر
لەبەر ئەم هویەش بوو کەلەکاروباری فەرمی دانەئەمەزرا و زوو بەزوو
جێگایان پێ ئەگۆری.جەالدەت ژیانی منداڵی لەگەل باوکی لەمەنفا
لەئەستەنبول ،ئەدرنە ،کۆنیای ئاقا ،ناهلووس و سەالنکێ بەسەر بردووە.
لەتەمەنی  18ساڵیدا دەستی بەخۆێندن کردووەلەمەدرەسەی
حەربیه.لەساڵەکانی جەنگی جیهانی یەکەم وەک مامۆستای پێگەیاندنی
ئەفسەر کاری کردووەو لەبەرەی قەفقاز دژی رووسەکان شەری کردووە.
دوای لەئەنجامی جەنگی جیهانی یەکەم ئیمپراتۆری عوسمانی تێک چوو
و لەناو وەاڵتپارێزانی کورد پرۆسەیێکی رێکخستنی دەستی
پێکرد،جەالدەت لەئەستەنبول دەستی کرد بەکاری سیاسی و بوو
بەیەکێک لەچاالکەکانی(کۆمەڵەی رێکخستنی کۆمەلگای کورد) .ئەو
لەدوای بەدەست هێنانی هەلێکی لەبار دەگەڕا بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی
کوردی.دوای تەواو بوونی شەر واڵتانی سەرکەوتوو وەک بریتانیا
لەکوردستان کەوتەجموجۆڵ .جەالدەت لەساڵی  1919لەگەڵ برای
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کامووران و ئەرکان جەمیل پاشا و فایق تەوفیقی بەرەو کوردستان
رۆیشتن .چەند ئەفسەرێکی سیاسی بریتانیشیان لەگەڵ بوو وەک ماژۆر
هۆێل .ئامانجیان ئامادەکاری پەیمانی سێڤر بوو .کەمالیستەکان
کەلەمەبەستی جەالدەت و هاورێکانی ئاگادار بوون چەکداری
ناردەسەریان و مەجبور کران بگەرێنەوە .جەالدەت بەدرخان
لەگەشتەکەیدا بەرەو شاری(ماالتیا) رۆیشت و بەناو کوردستان دا گەڕا
ئاگاداری بارودۆخی هەرێمەکەبوو.هەروەها لەم گەشتەیدا زۆر وشەو
مەتەڵ و چیڕۆکی کوردی کۆ کردەوە .لەئەنجامی پەیمانی (سێڤر)
بەچاودێری نوێنەری کوردەکان شەریف پاشا بەشێک لەمافەکانی نەتەوی
گەلی کورد دەست نیشان کران.لەساڵی  1922هاوکات لەگەڵ هاتنی
کەمالیستەکان بۆ سەر حوکم شاری ئەستەنبۆلیان خستەژێر دەست و
حوکمی لەسێدارەدانیان بۆ هەموو سەرکردەکانی کورد دەرکرد
بەردخانیش یەکێک بوو لەو سەرکردانە ،هەر لەبەر ئەم هۆیەش جەالدەت
و براکەی کامووران ،سەفدەر تەوفیق و برازاکەی حەقیلەساڵی 1923
بەرەو ئالمانیا کەوتنەڕێ و لەئالمانیا دەستیان کرد بەخوێندنی بااڵ لەزانکو
دا و هەروەها باوکی میر جەالدەت ئەمین عەلی لەگەڵ گشت ئەندامانی
بنەماڵەکەی بەرەو میسر کۆچیان کرد .لەساڵی  1925کەبزۆتنەوەی شێخ
سەعیدی پیران لەباکووری کردستان دەستی پێ کرد جەالدەت بۆ
بەشداربوون لەشۆرشی شێخ سەعید بەنهێنی بەرەو کوردستانی باکوور
کەوتەرێ.بەاڵم تا ناو براو گەیشتەکوردستان شۆرش هەرەسی هێنا
بوو،جەالدەت بەهاوکاری کۆچەرەکانی کوردستان لەوواڵت دوور
دەکەوێتەوەو جارێکی تر بەرەو ئالمانیا دەگەرێتەوه.هەر لەم بەینەدا برای
بچۆکی سەفدەر لەئالمانیا کۆچی دوایی دەکات و تەوفیقی برای بەرەو
تورکیا دەگەرێتەوەو لەژێر فشاری کەمالیستەکان پاش ئەوەی ناوی خۆی
دەگۆڕێت بە(چنار) دەکەوێتەخزمەت کردن بەتورکەکان.ڤەسیف چنار
برازای میر بەدرخانی لەالیەن کەمال ئاتاتورکەوەوەک وەزیری
پەروەردەدامەزرا بوو( .بۆ زانین ناو براو لەبنەماڵەی بەدرخانیەکان
دەرکراوە).کامووران دوای گەڕانەوەی جەالدەت لەئالمانیا مایەوەو دکتۆرای
لەحقوق وەرگرت .جەالدەت دوایی کەزانکۆی لەئالمانیا تەواو کرد بۆ تەواو
کردنی خوێندنی بااڵ چووەوواڵتی میسر .ئەو کاتەباوکی جەالدەت لەبەر
مردن بوو .دوای مردنی باوکی چووەبەیروت و لەوێ نیشتەجێ بوو .لەو
رۆژگارەدا لەبەر زۆڵم و زۆرداری کەمالیستەکان زۆربەی رووناکبیرانی کورد
بەرەو سوریا کۆچیان کردبوو و لەو واڵتەکۆببوونەوە .کەمالیستەکان دوای
شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران جارێکی تر کەوتبوونەگیانی رۆشنبیرانی
کورد بەتایبەت ئەوانەی کەبەرەو هەندەران کۆچیان کرد بوو.جەالدەت
دوایی لەبەیروت نیشتەجێ دەبێت ودەکەوێتەناو بزۆتنەوەی وەاڵتپارێزانی
کورد .هەر لەم کاتەدا هەوڵدانێک بۆ دامەزراندنی رێکخستنێکی نەتەوی
دەست پێ دەکات .دوای بەشدار بوونی جەالدەت لەرێکەوتی /5ئەیلولی
ساڵی  1927لەلوبنان لەشاری بێحێمدوون کونگرەی دامەزراندنی
رێکخستنی خۆیبوون دامەزرا .بێجگەلەجەالدەت بەدرخان رۆناکبیر (د.نوری
دێرسمی ،قەدری ڤان ،د.نورەدین زازا ،مەمدوح سەلیم
وانلی،حەمزەبەگێ موکسی ،ئەکرەم و قەدری جەمیل پاشا و سەرۆک
عەشایری وەک حاجۆ ئاغا،ئەمینێ پەریخانێ ،مستەفایێ شاهین بەگی
بەرازی ،بەدرەدین حەبزبنی) و زۆر کەسایەتی تر بەشداری کونگرەی
دامەزراندن بوون .یەک لەبڕیارەکانی خۆیبوون ئەوەبوو کەبۆ پشتگیری
لەبزووتنەوەی ئاگری لەسنورەکانی بن خەتێ (سنۆری تورکیا و سوریا)
دەست بەتێکۆشانێکی چەکدارانەبکەن .بۆ جێبەجێ کردنی ئەم
بڕیارەجەالدەت بەدرخان بەهاوکاری حاجۆ ئاغا و رەسووڵ ئاغای
محەمەلەناوچەی تۆری و بەهاوکاری سواری کورد هێرش بەرنەسەر
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قەرەقۆلێکی تورکەکان .چۆنکەئامانجی سەرکەوتنیان بەدەست نەهێنا
جەالدەت بەرەو شاخی ئارارات کەوتەرێ و لەبزۆتنەوەی سەرحەد
بەشداری کرد.لەبەر ئەوەی ئەم بزۆتنەوەیەش سەری نەگرت ناو براو
لەگەل ئیحسان پاشا بەرەو ئێران چوون .شای ئێران محەمەد رەزا
پاهلەوی بۆ ئەوەی میر جەالدەت لەبزووتنەوەی کوردایەتی دوور
بخاتەوەداوای لێ کرد لەیەکێک لەوەاڵتەکانی ئەم جیهانەوەک
کونسلوسی ئێران کار بکات .چونکەجەالدەت داواکاری شای ئێرانی رەت
کردەوەهەر ئەو کات لەئێران دەرکرا.دوای ئەوەی لەئێران
دوورخرایەوەماوەیەک لەکوردستانی باشوور و لەشاری بەغداد پایتەختی
عێراق مایەوە .بەاڵم ئینگلیزەکان پێیان خۆش نەبوو ئەو لەعێراق بمێنێت
ودا وایان لێ کرد کەعێراق بەجێ بهێڵێت ،بەناچاری گەڕایەوەسوریا و
لەکوردستانی خوارو بەردەوامی دا بەخەباتی خۆی .لەوێ بەهاوکاری
بنەماڵەی جەمیل پاشا و حەمزەی مکسی و حاجو ئاغا بەناوی کومەڵەی
هاوکاری کوردەکانی بەلنگاز کومەڵەیەکیان دامەزراند .ئامانجیان ئەوەبوو
کەهاوکاری ئەو کوردانەبکەن کەلەباکووری کوردستان بەرەو سوریا
هەاڵتوون .سوریا لەو کاتەدا لەژێر دەسەاڵتی (ئینتداب) داگیرکەری
فەرەنسا دا بوو.پەیوەندی فەرەنسا و کەمالیستەکان لەئاستێکی باش دا
بوو .لەبەر داواکاری و فشاری تورکەکان بۆ سەر فەرنسیەکان ئەوانیش
بەدڵیان نەبوو ئەوان لەکوردستان بمینن .لەساڵی  1930لەگەل چەند
رۆشنبیر و سەرکردەیەکی کورد بەئیجبار لەشام نیشتەجێ کران.بێ
ئەنجام بوونی خەباتی سیاسی و ژێردەستی واڵتانی داگیرکەر و
سەردەست جەالدەت بۆ خەبات و تێکۆشان بەدوای رێگەچارەیەکی تردا
گەرا.هەروەها بارودۆخی ناوچەکەش بەشێوەیەک بوو کەتوانای راپەڕینی
بزۆتنەوەیەکی نەتەوەیی تری نەدەبوو.هەروەها بارودۆخی ناو خۆی
کوردیش زۆر الواز بوو ،زۆربەی گەلی کورد نەخوێندەوار بوون هەروەها
بواری رۆشنبیری کورد لەئاستێکی زۆر نزم دا بوو .لەکوتایدا گەیشتەئەو
ئەنجامەی کەکورد پێویستی بەخولقاندنی بوارێکی رۆشنبیری هەیەو
بریادی دا لەم بوارەدا کار و خەباتی خۆی بەردەوام بکات.لەو رۆژانەی
کەجەالدەت لەشام بوو دەستی کرد بەکاری زمانەوانی و ئالفابێی التینی
کوردی بەبەرهەم هێنا .جەالدەت بەهەڵسەنگاندنی زۆر لەزمان و
ئالفابێیەکان گەیشتەئەو ئەنجامەی کەئالفابێتی التینی باشترین
ئالفابێتەبۆ زمانی کوردی و رێگا خۆشکەرەبۆ نووسەرانی کورد .هێژا هەر
لەساڵی  1919باوەری بەم جورەرێبازەهەبوو و کەلەئالمانیا بوو لەسەر
ئەتیمۆلۆژی کارێکی بەنرخی ئەنجام دا بوو .بۆ ئەوەی ئەم بووچوونەی
بخاتەبواری پراکتیزەکردن پێویستی بەدەرکردنی گۆڤارێک بوو کەلەساڵی
1931مۆڵەتی لەفەرانسا وەرگرت کەلەسوریا گۆڤارێک دەر بکات .دوای خۆ
ئامادەکردن لە5ی گوواڵنی ساڵی  1932ژمارەی یەکەمی گۆڤاری (هاوار)
گەیشتەدەستی خوێنەران .هەر لەم ساڵەشدا کتێبێکیبەناوی رێزمانی
ئالفابێی کوردی بەچاپ گەیاند .گۆڤاری هاوار مانگی دوو جار دەر دەچوو.
لەهەر ژمارەیەک  4-3الپەڕەبەزمانی فەرەنسی بوون .تا ژمارە23
بەهەردوو ئالفابێی التینی و عەرەبی دەردەچوو.بەاڵم دوای ژمارەی 23
هەر هەمووی بەزمانی کوردی ئالفابێی التینی چاپ دەکرا.لەژمارەکانی
سەرەتایی هاوار زۆربەی بابەتەکان لەالیەن جەالدەت و براکەی کامووران
کەئەویش لەلوبنان هاتبوو ئامادەدەکران ،بەاڵم دووای ژمارەی چوار زۆر
نووسەری تر بەشادارییان کرد و زۆرلەو نووسەرانەلەبوارەکانی گوتار و
زمانی کوردی بوون بەنووسەری بەناو بانگ.ئەم گۆڤارەبووەبانگێک بۆ وێژەو
زمانی کوردی و تا ساڵی  1943بەردەوام بوو .جەالدەت لەژمارەی یەکەم
و رستەی یەکەم وەها دەستی پێکرد  :هاوار دەنگی زمانه .زمان خۆ
ناسینە– خۆ ناسین بۆ ئێمەی کورد تەنها رێگایەبۆ ئازادی و سەربەخۆ
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بوون .جەالدەت لەشام لەبوارێکی زۆر ناخۆش دا دەژیا کەمالیستەکان
لەتورکیا هەموو واریداتی بنەماڵەکەیان داگیر کرد بوو .هەر نالەباری باری
ئابووری ناچاری کردبوو وەک ماموستای وانەی فەرانسی دەرس بداتەوەو
هەروەها کاری پارێزەریش بکات .میر جەالدەت لەشام تەنها ژوورێکی
هەبوو کەبنکەی گۆڤاری هەوار و جێگای پێشوازی مێوانەکان و جێگای
ژیانی بوو بەاڵم هەر بەدوای دەرفەتێک دەگەرا کەجارێکی تر
بەگەرێتەوەکوردستان .بەاڵم دوای ئەوەی بزوتنەوەی بنەماڵەی علی
یونس لەناوبرا جەالدەت تێگەیشت کەئەو دەرفەتەبەم زووانەنایەتەدی.
لەبەر ئەم هۆیەش بوو کەناو براو لەساڵی  1935لەشام لەگەڵ
ئامۆزاکەی رەوشەن خانم خێزانی پێک هێنا .لەو کاتەدا رەوشەن خانم
ماموستا بوو.بەرهەمی ئەم هاوژینیەسێ مناڵیان دەبێت بەناوی
(جەمشید و سینەمخان و سافدەر) سافدەر هەر لەتەمەنی یەکساڵی
ئەمرێت .هەروەها کچی رەوشەن خانم بەناوی ئوسەیما لەمێردی
یەکەمی لەالی ئەوان دەژیا .لەمناڵەکانی جەالدەت جەمشید لەئالمانیا
دکتورای وەرگرت و لەساڵی  1999کۆچی دوایی کرد،جەمشید کوڕ و
کچێکی بەناوی کوردو و ئەڤین هەبوو ئەوان ئێستا لەئالمانیا نیشتەجێن.
هەروەها کچەکەی جەالدەت سینەمخان لەعێراق لەشاری بەغداد
نیشتەجێ بوو تا ئیستا چەندین پەرتووکی لەسەر مێژووی کوردستان
نووسیوە .ئوسیەم لەگەل خانەوادەی خۆی لەمیسر  /قاهێرەنیشتەجێ
بووە .لەگەڵ دەست پێکردنی جەنگی جیهانی(دووەم) جارێکی تر
فشاری سیاسی لەسەر رۆشنبیرانی کورد لەسوریا زیادی کرد.دەوڵەتی
فەرانسا لەساڵی  1943تا ساڵی  1946مانەوەی جەالدەت بەدرخانی
لەشام فەرز کردو ئەم فەرز کردنەلەالیان دەوڵەتی سوریا تا سالی 1948
بەردەوام بوو .قەدەغەبوو کەجەالدەت بۆ دەرەوەی شام سەفەر بکات.
دوای دەست پێکردنی جەنگی جیهانی دووەم جەالدەت لەشام دەستی
کرد بەکاری رۆژنامەگەری و گۆڤاری (رۆناهی) دەرکرد.پێنچ ژمارەی
یەکەمی رۆناهی لەسەر دەنگوباسی شەری جیهانی بوو.بەاڵم دوایی
بوو بەگۆڤارێک کەلەهەموو بوارەکانی زمان و وێژەی کوردی بابەتی باڵو
دەکردەوە( .لەساڵی  1943گۆڤاری هاوار راگیرا) ،میر جەالدەت گرنگی دا
بەگۆڤاری رۆناهی .هەر لەو کاتەدا برای میر جەالدەت ،کامووران لەلوبنان
گۆڤارێکی بەزمانی فەرانسی و کوردی بەناوی (رۆژا نوو) دەر دەکرد .ئەو
گۆڤارەش تا ساڵی  1945بەردەوام بوو .میر جەالدەت بەدرخان
بێجگەلەدەرکردنی گۆڤار و رۆژنامەگەری چەندین پەرتووکی نووسیووەو
هەروەها لەزۆربەی گۆڤار و رۆژنامەی کوردی و زمانەکانی تری ئەو
سەردەمەبابەتی باڵو کردوتەوە.بەهۆی ئالۆزی باری ئابووری میر جەالدەت
لەساڵی  1950لەگوندی حاجانێ نزیک بەشام کاری کشتوکاڵی کردووە.
ئەو ناچار بوو ئەم کارەبکات بۆ ئەوەی ژیانی ماڵ و منداڵی خۆی مسۆگەر
بکات .هەر چەند زۆر لەبرادەرانی دەوڵەمەند بوون و ویستویانەهاوکاری
بکەن بەاڵم ناو براو پەسەندی نەکردووه.لەگوندی حاجانێ بۆ ئاو دێری
پەمۆ بیرێکی گەورەی هەڵکەندووەلەئەو نامانەی کەبۆ بنەماڵەکەی
نووسیوەهاتووەناوی بیرەکەی ناوە(بیرا قەدەرێ) .میر جەالدەت لە 15ی
مانگی گەالوێژی ساڵی  1951لەگوندی حاجانێ وەفاتی کرد و
لەتەنیشت باپیری میر بەدرخانی لەگۆڕستانی شێخ خالید نەقشبەندی
لەشام لەگەرەکی کوردەکان نێژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە788 :

جەالل ئەحمەد قادر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371235
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە789 :

جەالل بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010514180822043
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە790 :

جەالل تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111202281286
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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 .
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
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عیراقی گرتەوە ،تاڵەبانی لە حزبدا سەرکەوت و بووە ئەندامی لیژنەی
ناوچەی کۆیە.
لە شوباتی 1 195دا 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
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
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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.
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.
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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 ژمارە791 :

جەالل تەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082810404558718
نووسەر و وەڕگێر
ساڵی  1939لە سلێمانی لەدایک بووە.
ساڵی  1960لەبەر زیرەکی و سەرکەوتنی لە خوێندنی ئامادەییدا بۆ تەواو
کردنی خوێندن نێردراوە بۆ مۆسکۆ.
ساڵی  1967کۆلیجی ئەندازەی بیناسازیی لە مۆسکۆ تەواو کردوە.
ئەندامیکی جاالکی کۆمەلی خوێندکارانی کورد بووە لە ئەوروپا.
ساڵی  1967دەگەریتەوە و لەوەزارەتی کاروباری باکوور دادەمەزری پاشان
دەگوازریتەوە بۆ فەرمانگەی ئەشگال لە سلێمانی وەک ئەندازیار.
ناوی هەندیک لە کتێب و وەرگیران و نووسینەکانی
1خەباتی گەلی کورد لە یاداشتەکانی ئەحمەد تەقیدا (الپەرەیەک لەشۆڕشەکانی شێخ مەحموود و سمکۆ و هەستانەکەی رەواندز) ئامادەی
کردوەو و هێناویەتیە سەر رێنووسی کوردی  -ساڵی .1970
2خەبات لەرێی کوردستان  -ن .ئە .خەڵفین  -لە رووسیەوە کردویەتیبەکوردی  -ساڵی .1971
3دەربارەی رەخنە  -بیلینسکی  -لە رووسیەوە کردویەتی بەکوردی -ساڵی .1972
4ئەو پیاوەی وێرای بپرسی  -کورامێسن  -لە عەرەبیەوە کردویەتیبەکوردی  -ساڵی .1973
5شەرەکانی ئەسکەندەری مەکەدۆنی  -پلوتارک  -رووسیەوە کردویەتیبەکوردی  -ساڵی .1973
6خانم و سەگەکەی  -چیخۆف  -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی ساڵی.1979
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7نهێنی کۆنترین مێژوو  -ئەلیکساندەر گەربۆڤیسکی  -رووسیەوەکردویەتی بەکوردی  -ساڵی .1980
8شەوانی گوێ ئاگردان (هەبوو نەبوو)  -کۆکردنەوەو ئامادەکردن -ساڵی .1984
9پەندی پێشینان و قسەی نەستەق  -لەگەڵ خاتوو رەسووڵ رووسیەوەکردویەتی بەکوردی  -ساڵی .1984
10شەوە سپییەکان  -چیرۆک  -ڤ .دۆستۆڤیسکی  -رووسیەوەکردویەتی بەکوردی  -ساڵی .1988
11زانکۆکانی ژیانم  -رۆمان  -مەکسیم گۆرگی  -رووسیەوە کردویەتیبەکوردی  -ساڵی .1989
12سێ خوشک  -دراما  -چیخۆف  -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی -ساڵی .41991
بەرهەمە دەسنووسەکانی:-
1دوو برا  -شانۆ  -لێرمەنتۆڤ  -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی.2کوردی تورکیا  -مێژوو کۆمەالیەتی  -کیسارۆڤ و رەگۆشین  -رووسیەوەکردویەتی بەکوردی.
3سەرەتایەک لە فەلسەفەی یۆنانی کۆن  -چەند نووسەرێک -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی.
4یاداشتەکانی شێتێک  -گۆگۆل  -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی.5گەشتێک بە ئەرزەرۆمدا  -پوشکین  -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی.6کیژۆڵە بەفرینە  -کۆمەلە چیرۆکی کۆمەڵیک نووسەری رووس -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی.
7شەوانی گوی ئاگردان  -بەرگی دووەم.8بیرەوەرییەکانی ئەحمەد تەقی  -بەرگی دووەم.9چوار بلیمەت  -رووسیەوە کردویەتی بەکوردی.10خاڵە ساڤا و چەند کەرتە چیرۆکێکی تر  -رووسیەوە کردویەتیبەکوردی.
11بۆچی هاتی  -رۆمان  -بەسەرهاتی ژیانی نووسەر خۆیەتی.12تۆماری رۆژانە  -سەربرشتی رووداوەکانی ساڵی  - 1991یاداشتینووسەر سەبارەت بە رووداوەکانی ئەو سالە.
13کۆمەڵە شیعر و پەخشانی خۆی.14گەردونی تەلیسماوی  -زانیاری.15فەرهەنگی کوردی  /کوردی  -بەرگی یەکەم  -بە هاوکاری لەگەڵمامۆستایان عوسمان هەورامی و عەبدوڵال حەسەن و فاروق محەمەد.
بەداخەوە مامۆستا جەالل تەقی لە رۆژی  1993/9/5بەنەخۆشی دڵ
سەری نایەوە بی ئەوەی ئەو پرۆژەیەی کە پێک هاتبوو لە وەرگێڕانی
شاکارەکانی زۆربەی نووسەرە گەورەکانی روس بهێنێتە دی.
بۆ ئەم باسە سووودم لە نووسینێکی مامۆستا محەمەد حەمەساڵح
تۆفیق وەرگرتوە لە گۆڤاری مامۆستای کورد ژمارە 23ی ساڵی .1994
سەرچاوە :فەیسبووکی گروپی هەواڵنامەی کتێب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە792 :

جەالل جۆبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010623031474765
جەالل سەعید عەبدوڵاڵ لەساڵی  1929لەشاری کۆیە لەدایک بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە793 :

جەالل جەرجیس شێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121121452426
لهساڵی  1951لهشهقاڵوه له دایکبووه و لهم گوند و شارۆچکانهش وانهی به قوتابیان گوتووتهوه :
(رۆستێ -دار السالم -خرواتان -ههریر -کهلهکینی خهیالنیان -ئاقوبانی سهرهوه -له قوتابخانهی
سۆرک له شهقاڵوه بۆماوهی 12ساڵ خزمهتی ههیه و هێشتا ههر بهردهوامه).
بهم دواییه کتێبێکی بهنرخی مێژوویی و کۆمهاڵیهتی و ئاینی به  388الپهڕهی قهباره گهورهو به 2
ههزار دانه و چاپهکهی لهسهنتهری ئهکهد بۆ چاپهمهنی ئهنجامدراوه و بهئهرک کێشان و شه
ونخوونیهکی زۆرهوه کهوتۆته بهر دڵ و دیدهی رۆشنبیران ،سهرهڕای خهمالندنی به چهندین وێنهی
دهگمهن و کۆن و کهسایهتیه ناودارهکانی ناو شهقاڵوه .کتێبەکەی ناوی (چەپکێک لەکەلەپووری
مەسیحیەکانی شەقاڵوا)یە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شەقاڵوا
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە794 :

جەالل جەاللی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209104255582
ساڵی  1339( 1960هەتاوی) لە دایک بووە .دوکتۆرای فێقە و مافی ئیسالمی لە ساڵی 1376
هەتاوی لە تاران گرتوە و مامۆستای زانکۆی کوردستان (سنە) یە .جەاللیزادە نوێنەری شارەکانی
سنە و دیواندەرە لە پەڕلەمانی ئێران بوو .جەاللیزادە ئەندامی کارای کۆری زانستی زمانی کوردییە.
بەرهەمی باڵوکراوە (کتێب) بە فارسی
"کردها نوادگان مادها "
"سفر آخر (تراژدی واقعی یک خانوادەی کرد ")
"گفتگو ەمیشە "
"درر جەاللی "
"آینەی احکام در فقە شافعی"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە795 :

جەالل حاجی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091708321261708
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

567

بابەتی ژمارە796 :

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

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە797 :

جەالل خۆشکەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111135714281
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 :
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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 ژمارە798 :

جەالل خەڵەف ژاژڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323292882441
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە799 :

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 ژمارە800 :

جەالل رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041209235921480
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە801 :

جەالل فەتحوڵاڵ حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095648125338
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە802 :

جەالل قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061516355160283
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە803 :

جەالل مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109135274067
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە804 :

جەالل مەحمود عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021711315082312
مامۆستا جەالل مەحمود عەلی نووسەرو وەرگێڕ ساڵی  1932لەگەڕەکی
مەڵکەندی شاری سلێمانی لەدایکبووە .لەنەوەی سوبحان ئاغای
شارەزوورە .قۆناغی سەرەتایی لەهەڵەبجەو سلێمانی و قەرەداغ
خوێندووەو ناوەندی لەهەولێر و سلێمانی و ئامادەییشی لەسلێمانی
خوێندووەو خولی ئامادەیی مامۆستایی لەکەرکوک تەواوکردووە ،ساڵی
 1950بووە بەمامۆستا ،وەک مامۆستا خزمەتی کردووە ،ساڵی 1970ەوە
بووە بەئەندام لەیەکێتی نووسەرانی کوردو ئەندامی بنکەی ئەدەبی و
روناکبیریی گەالوێژ بووە ،لەبەرهەمەکانی کۆمەڵە چیرۆکی رێبازی ژیان،
ئەستێرە ورشەدارەکان ،مەهاباد ،هەڵۆ بەرزەکان .ئیدیۆم لەزمانی کوردی
دا ،لەپاڵ چیرۆکنووسیدا کاری وەرگێڕانی کردووە ،لەوانە وەرگێڕانی
فەرهەنگی عەرەبی– کوردی (مونجید) .ئەم رۆشنبیرە لەبواری پەروەردەو
لەبواری چیرۆکنووسی و وەرگێڕاندا رۆڵی کاریگەری هەبووەو خزمەتی
نەتەوەکەی کردووە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2014-07-16 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە805 :

جەالل مەدحەت خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012620413264033
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(جەالل مەدحەت خۆشناو)ی شاعیر و ئەندازیار لە چەند دێرێکدا:
1ژیانی هۆنەر:جەالل مەدحەت خۆشناو ،لە ساڵی  1934لە شەقاڵوە لەدایک بووە.
باوکی (ئەحمەد مەدحەت) کوڕی (تەها)ئەفەندی کوڕی قازی (ئەحمەد).
دایکی (حەلیمە) کچی (حەمەدی رسول بەگە) لە بەگزادەکانی
شەقاڵوە .لەناو گوڵ و گوڵزارە رەنگینەکانی شەقاڵوە بەپا رۆیشتووە
ڵەگەڵ رووبار و جۆگەلە خوڕەمە سازگارەکانی ئەو سەردەمی شەقاڵوە
یاری کردووە .زۆر شەیدای یارییە فۆلکلۆرییەکان و رەش بەڵەک بووە جا
بۆیە دەڵێ(جا لێم مەگرن ئەگەر بووکی شیعرەکانم ئااڵی رۆمانسیان
بەسەر خۆیان دادابێ).
لە ساڵی  1946خوێندنی سەرەتایی تەواو کردووە لە قۆناغی سەرەتایی
هەستی نەتەوایەتی و رێزمانی کوردی لە مامۆستا (خەلیل محەمەد
خۆشناو) فێربووە .زانیاری دەربارەی ئاین و زمان و ئەدەبی عەرەبی لە
خاڵی (مەال سادق) وەرگرتووە .لەکاتی منداڵیدا هۆنراوەکانی
(حاجی قادری کۆیی)و(شێخ رەزا تاڵەبانی) سەرنجیان راکێشاوە.
لە ساڵی  1952لە هەولێر قۆناغی ناوەندی تەواو کردووە.
لە ساڵی  1956کۆلیژی ئەندازیاری بەغدای تەواو کردووە.
لە ساڵی  1962کەوتۆتە پشکنینی دیوانی (مەولەوی) زۆربەی
هۆنراوەکانی کردووە بە سۆرانی ،بەاڵم بەداخەوە ئەم بەرهەمە فەوتا.
لە ساڵی  1964بووە بە بەرپرسی رێگاوبانی هەولێر.
لە ساڵی  1968بووە بە بەڕێوەبەری ئەشغالی کووت.
لە ساڵی  1969بووە بە بەڕێوەبەری ئەشغالی ناصریە.
لە ساڵی  1970بووە بە ئەندامی بزوتنەوەی نووسەرانی کورد.
لە ساڵی  1971بووە بە بەڕێوەبەری ئەشغالی هەولێر.
لە ساڵی  1975بووە بە بەڕێوەبەری ئەشغال و ئیسکانی هەولێر.
لە ساڵی  1976بەجێگری سەرۆکی یەکێتی نووسەرانی کورد
هەڵبژێردراوە.
لە ساڵی  1982بووە بە بەڕێوەبەری نەخشەو پالندانان لە سەرۆکایەتی
ئەنجومەنی راپەڕاندنی کوردستان.
لە دووای راپەرین بەماوەیەک بووە بە راوێژکاری ئەنجومەنی وەزیران.
لە بەرەبەیانی یەکەم رۆژ ی جەژنی رەمەزان رێکەوتی  1998/1/29دڵی
لەلێدان وەستا لە گردی زەیتوون لەشەقاڵوە نێژراوە.
2بەر هەمەکانی هۆنەر:أ -ئەو بەرهەمانەی هۆنەر کە لەچاپ دراون:
1کاروانی یار،ساڵی .19752سێ دەنگی توڕە ،ساڵی .19753ئاسمان و ئاو خاک ،ساڵی .19814نەوای حەیرانێکی چڕ ،ساڵی .19825گرەو ،ساڵی .2003ب -ئەو بەرهەمانەی هۆنەر کە لەچاپ نەدراون:
1کاروانی یاد.2ژانی گەڵ.3هۆنراوەکانی هۆنەر لە رووی رووخسارەوە:ئەو رەمزە ئەدەبیانەی کە هۆنەر بەکاری هێناوە زۆربەیان رەمزی روون و
سادەن ،ئەو کێشانەی بەکاری هێناون کەمتر بەر عەروزی عەرەبی
دەکەون .هۆنەر قاڵبی شیعری چوارین و پێنج خشتەکی لە هۆنراوەکانی
بەکارهێناوە .هۆنراوەکانی بە زمانی کوردی دیالێکتی خوارووە ،هەموو
کەس تێیان دەگات و بۆنی رەسەنایەتیان لێدێت.
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4هۆنراوەکانی خۆشناو لەڕووی ناوەڕۆکەوە:هۆنراوەکانی خۆشناو لەڕووی ناوەڕۆکەوە چەند مەبەستێک لە خۆوە
دەگڕێت:
أ -هۆنراوەی دڵداری :دیمەنە جوانەکانی شەقاڵوە ،خوڕەی ئاو ،دەنگی
شالوور ئەمانە و چەندین هۆکاری تر کاریگەربوون بۆ ئەوەی هۆنەر لەم
بوارەدا هۆنراوە بنوسێت.نمونەش بۆ ئەوە:
چونکە دڵم دڵدارێکە
شەیدای دولبەری خۆشناوە
ب -هۆنراوەی نیشتمانپەروەری :هۆنەر بەردەوام هەستی بە ئازارەکانی
گەلەکەی کردووە،خاکی ال پیرۆز بووە خەبات و قوربانی لەپێناوی
نیشتمان پێ ی شەرەفێکی گەورە بووە .نمونەش بۆ ئەوە:
منی مرۆڤ،منی ئینسان
فرچکم بەو ئاوە گرتووە
هێزم لەو خاکە بردووە
هەر ئاواتمە لەوێ ژیان
کە دەشمرم الم وا چاکە
گۆرم بخرێتە ئەو خاکە
ج -هۆنراوەی کۆمەالیەتی :ئەوەی لە هۆنراوەکانی بەدیار دەکەوێت لەم
بوارەدا خۆی لەچوار تەوەرەدا دەدۆزێتەوە:
1خوێندن :هۆنەر نەخوێندەواری بە دابوو نەریتێکی چەوتی کۆمەلگەداناوە دەڵێ:
چەرخی ئێستا ،چەرخی هەڵمەت بردنە
کــــــــــاتی هەوڵی بێوچان و خوێندنە
2ژیان :لەو سەردەمەی هۆنەر دەژیا خەڵکان لەهەموو دونیا بەدوایبەدەست هێنانی ئەو مافانە بوون کە لێیان زەوت کرابوو ،بەتایبەتی
ئێمەی کورد،بۆیە هۆنەر دەڵێ:
ئەرێ تاکەی..........
ژیان ئالۆزوو شێواو بێ
خەڵک گیرۆدەی ماف و نان
لەسەرانسەری رووی جیهان
بەرەاڵی دەشت و کێوابێ
3مافی ئافرەت :هۆنەر لەم بوارەشدا درێغی نەکردووە ،هەروەک لەیەکێ لە هۆنراوەکانی باسی بەزۆر بەشوودانی ئافرەت دەکات:
بیســــــــتووتــــــانــــــە
کـــــــچێ بەزۆر مارەبڕکەن
نەگریێتن ،قژ نەرنێتن
بادەی بەختی رەشی پڕکەن
وەکو الفاو هەڵنەچەنێت
4ئەدەبی مندااڵن :هۆنەر لەم بوارەشدا درێغی نەکردووە ،هەروەک لەیەکێ لە هۆنراوەکانی باسی یاری پەلیکانێ دەکات:
لە مناڵیم.............
بەحەزوو نازی ساوایم
کاتێ پەلیکانەم دەکرد
بە چەڵەنگی هەڵم دەبرد
کە پەلیکەکەم دەپەستا
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قـــــــــۆز دەوەســــــتا
کەلێم دەدا
دوورم دەبردە بەر مەودا
هەر بە هەژمار
دەبووە تەغار
هاودژی من
دەکەوتنە بن
سەرچاوە :نامەیەکی تایبەتی ئەلەند سەاڵح (نەوەی هۆنەر) بۆ
کوردیپێدیا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کارگێڕی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شەقاڵوا
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە806 :

جەالل مەلەکشا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191627051012
شاعیرێکی بەناوبانگی کوردە .سالی  1951لە گوندی مەلەکشا سەربە
شاری سنە هاتوەتە دونیاوە .هەر لە شاری سنە خویندوویەتی و
پەروەردە کراوە .لە منداڵییەوە هۆگری شیعر و نووسین بووە.
جەالل وەکوو مروڤێکی ئاشتیخواز نەیتوانی لە هەمبەر زوڵم و زۆردا چاو
بنووقێنی و ئەسپی قەڵەمی لە مەیدانی خەبات دژ بە زوڵمدا تاو داوە و
لە سۆنگەی ئەم گەرناسییەوە تووشی دەردیسەر و ئازاری زیندانی زۆر
بووە.
لە سەرەتاوە بە فارسی شیعر و پەخشان و چیرۆکی دەنووسی و لەبەر
هێز و پێزی لە نووسیندا بە بێ ئەوەی کتێبی چاپکراوەی ببێ ،دەبێتە
ئەندامی (کانوونی نووسەرانی ئێران).
پاش ساڵی  1357ک.ە لەغاوی قەڵەمی دەگێڕێتەوە بۆ نێو زمانی کوردی
و لە کوردیشدا سەرکەوتنێکی بەرچاوی دەبێ .بۆ ماوەی  14ساڵ وەکوو
نووسەر و رۆژنامەوان دەبێتە ئەندامی گۆڤاری سروە و بە راستی پەرە بە
زمان و ئەدەبی کوردی ئەدات.
شیعرەکانی جەالل تا ئێستا بە زمانەکانی فارسی ،عەرەبی ،ئینگلیزی،
لیبیایی ،سوێدی و ...وەرگێڕدراون.
جەالل ئێستا ( 1387ک.ه) لە شاری سنەیە و هەرچەند کەوتوەتە بەر
تووکەشەقی چارەنووس ،بەاڵم بێ گومان جەالل لەو نووسەرە
دەگمەنانەیە کە قەد قەڵەمی نەبردوەتە قوربانگای نان و ناو و دەسەاڵت.
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دوو شیعری (هەتا لووتکە چەندی ماوە؟) (داستانی دارە پیرە) لە شیعرە
بە ناوبانگەکانی جەاللن کە لە کتێبەکەی زڕەی زەنجیری وشە دیلەکان
چاپ کراوە.
نمونەیەک لە شیعرەکانی جەالل مەلەکشا:
ئاواتێک
ئاخۆ دەبێ
ئەو رۆژە بێ
کاوەی کوڕم
جانتای سەفەر کاتە شانی
دەاڵاڵنی بەر گاراژی شاری سنە
هاوار بکەن
سلێمانی ...سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە807 :

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
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بابەتی ژمارە808 :

جەاللی میرزا کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110715445985
ئەم شاعیرە بەهرەدارە لەساڵی 1935دا لەشاری سلێمانی لە خێزانێکی
دیاری ئەو شارە هاتۆتە جیهانەوە و خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و
ئامادەیی لەشارەکەی خۆی وەرگرتووە و بووەت الوێکی هوشیار و
رۆشنبیر و سەرەتای خەباتی رامیاری ئەو الوە دڵسۆزەی گەڵ و
نیشتمانەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1955کە بووەتە ئەندامی یەکێتی
گشتی قوتابیان و هەر لەو قۆناغەدا دەستی داوەتە هۆنراوە هۆنینەوە و
لەسەرەتادا کەوتبووە ژێر کاریگەری هۆنراوە ناسکە ئاوازە دارەکانی گۆران،
بەاڵم لەدواییدا کە بازووی شاعیریی بەهێز بووه ،بووەتە خاوەن دەنگ و
رێبازی خۆی و لەکاروانی خەباتی رامیاریشدا پتر تێ هەڵچووە و لەساڵی
1965دا لەسەر چاالکی رامیاری گیراوە و لەدوای بەرپابوونی شۆڕشی
14ی تەممووزی 1958دا ئەم تێکۆشەرە لەگەڵ چەند هاوڕێیەکیدا،
گۆڤارێکی بەناوی "هیوای کوردستان" وەک ئۆرگانی یەکێتی گشتی
قوتابیانی ئێراق -لقی سلێمانی دەرچوواندووە و لە کۆتایی مانگی
نیسانی 1970دا یەکێک بووە لە دەستەی "ڕوانگە" و یەکەم بەنیانیان
لەگەڵ بەڕێزان حوسێن عارف و شێرکۆ بێ کەس و کاکە مەم بۆتانی و
جەمال شارباژێری ئیمزا کردووە و دواتریش  3ژمارەی لەباڵوکراوەی
روانگەی لەشێوەی پەڕتووکدا دەرچوواندووە و بەشی هەرە زۆر
پێشکەوتنخوازەکان بەرهەمیان تێدا باڵوکردەوە و وێژەیی کوردییان
بەهۆنراوە و چیرۆکەوە بەرەو نوێکاری برد.
لەماوەی ژیانی  58ساڵیدا ئەم بەرهەمانەی بەچاپ گەیاندووه:
1.کۆمەڵە هۆنراوەیەکی بەزمانی عەرەبی بەناوی "الوالده" لەساڵی
1982دا لە ئەمەریکا بەچاپ گەیاندووه
2.شانۆنامەی "سەنگەر"ی لەهەمان ساڵدا هەر لە ئەمەریکا چاپی
کردووه.
3.نامیلکەی "چرپەی ژانێکی نقووم بوو"ی هەر لە ئەمەریکا لەساڵی
1991دا بەچاپ گەیاندووه ،کە ئەوسا لەدوای نسکۆی شۆڕشی
ئەیلوولەوە لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکادا دەژیا.
4.دیوانی "ڕێگا دوورەکانی چاومان"ی دوای گەڕانەوەی بۆ کوردستان
لەساڵی 1992دا بەچاپ گەیاندووه.
لەڕۆژی 1993.01.14دا بەنەخۆشی دڵ لەشاری هەولێر کۆچی دواییکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
شیعری جەاللی میرزا کەریم لە شیعری نوێی کوردیدا لە قۆناغی دوای
(گۆران) و بەتایبەتی لە قۆناغی (روانگە)دا پلەی یەکەم وەدەگرێت و پێش
هەموو ئەوانی دیکەی ئەو قۆناغە دەکەوێت ،چی بە فراوانیی دیدی
سیاسی و فەلسەفی و چی بە زمانی پاراوو وێنەشیعریی و دەربڕینی
روون و قووڵ ،شیعری ئەم شاعیرە چەندە ئاوێنەی سەردەمەکەی خۆی
بوو ،ئەوەندەو زیاتریش لە کات و جێ تێدەپەڕێنێت و بەرەو نەمری و
هەمیشە زیندوویی دەچێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەاڵح شوان)
سەبارەت بە (جەاللی میرزا کەریم) لە17:28:20 2012-1-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە809 :

جەلیل ئازادیخواز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111141324289
_لەدایکبووی ساڵی  1339هەتاویه
_ئەندامانی دامەزرێنەری ئەنجوومەنی ئەدەبیی مەریوان و بەر پرسی
ئەو ئەنجوومەنە لە ساڵی  1368تا 1374
_ئەندامی دامەزرێنەری ئەنجوومەنی ئەدەبی کوردستان لەشاری سنەو
یەکێک لە بەڕێوەبەرانی و بەرپرسانی ئەو ئەنجوومەنەبووە.
_ئەندامی دەستەی نووسەرانی هەفتەنامەی "ئاویەر" لەسنه
_سەرنووسەری هەفتەنامەی "ئاسۆ" تا رۆژی دا خستنی
_ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری کانوونی نووسەرانی کوردستانی ئێران
و وتەبێژی ئەو کانوونه
_ئەندامی دەستەی نووسەرانی "سروه"
_سەرنووسەری هەفتەنامەی تەواو کوردی "ڕێژاو" کەلەگەڵ یەکەم
ژمارەی دا لەشاری کرماشان بەزۆر و بێ یاسا بەستیان.
بەرهەمەکانی ناوبراو:
_1نامیلکەیەکی شیعری بۆ مندااڵن بەناوی "شیوەنی هەڵەبجه" هاو
بەش
_2نامیلکەیەکی شیعری بەناوی چەمەری "خاکی سووتاو"
" _3حەماسەی گێلگەمێش" وەرگێڕاو لەفارسیەوەبۆ کوردی
" 4رئالیزم در ادبیات کردی" لەعەرەبیەوەکراوەبەفارسی
باڵو کردنەوەی سەدن مەقالەلەباڵ و کراوەکودی و فارسیەکاندا
بەرهەمە باڵونەکراوەکانی ناوبراو:
_1چل شیعری شاملو لەگەڵ پێشەکییەکدا بەوردی کەهەندێکی
لەئاسۆدا باڵ و کراوەتەوه
_2جوانی ناسی لەروانگەی ئادۆرنۆوه
3ـ کقتو گۆ لەئەندێشەی هابر ماسدا
4ـ بەم بێ ئابڕویەچ لێبوردنێ
_5دەورانی بێ تاوانی شانۆ نامەکەخەاڵتی باشتر ین دەقی کوردی پی
درا لەهەو لێر
_6کۆمەڵناسی ئەدەبیات تەئلیف
_7چاوەکانی رۆمان
_8کۆمەڵەچیر ۆکێکی بیانی
_9دوو کتێبی شیعر
_10شیعر و هزر و کۆمەڵگا کەکۆیەکن لەوو تار و خوێندنەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە810 :

جەلیل ئاهەنگەرنژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009140929079488
لەدایکبوو و دانیشتووی شاری کرماشانە ،خوێندنی بااڵی لە زمان و
ئەدەبیاتی فارسی دا خوێندووە .یەکێک لە هۆنەرە نوێخوازەکانی
سەردەمە لە ناوچەی کرماشان ،ئێستا مدیر و بەرپرسی خاوەن ئیمتیازی
حەوتوونامەی "سەدای ئازد"ە .ناوبراو خاوەنی چەند نامیلکە و کتێبە بە
زمانی کوردی و فارسی ،لە نووسین بە زاراوەی کەڵکهوڕی کوردییەکی
زۆر پاراو و رەسەن بەکار دەبا و گرینگترین بەرهەمەکانی "نەرمەواران" و
"تمتمە لیوالن"ن کە هەردووکیان کوردین .بێجگە لەمانە دەیان و بگرە
زیاتریش وتار و بابەتی باڵو کردووەتەوە .لە چەندین ماڵپەڕ و باڵگ دا بە
شێوەی چاالک دەنووسێ و یەکێکیان بە ناوی "بەلوت" (بەڕوو) باڵگی
خۆیەتی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (جەلیل ئاهەنگەرنژاد) لە22:54:18 2010-9-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە811 :

جەلیل حاجی ئەحمەدی  -جەلیل گادانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171610571305
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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 ژمارە812 :

جەلیل عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112616132973953
جەلیل عەباسی ،لەدایکبووی  ،1962گوندی (کەیمنە)ی سەربە شاریسەواڵوا لە کوردستانی ئێران.
فەرمانبەر بە ناونیسانی (شارەزا) لە وەزاةتی رۆشنبیری.بەرپرسی دۆسیەی (دەق) لە گۆڤاری (کاروان)..ئەندامی یەکیەتی نووسەرانی کورد و سەندیکای رۆزنامەنووسانیکوردستان و فیدراسیۆنی نێونەتەوەیی رۆژنامەنووسان.
لە دامەزرێنەرانی (کانونی نووسەرانی کوردستانی ئێران /نەرویج)..خاوەنی چەندین کتێب لەمەڕ مێژووی کۆنی هەورامان و مەزدیەسنا و
فەلسەفەی زەردەشت و دەیان وتار و بابەت هەر لەو بوارەدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە813 :

جەلیل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052620411483020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە814 :

جەلیل کاکەوەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050420233357288
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە815 :

جەلیلێ جەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101652033874
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە816 :

جەمال ئەمین عارف شارباژێڕی  -جەمال شارباژێڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002210956443564
هۆزانەوانە ،لە گوندی واژە لە ناوچەی شارباژێڕ (چوارتا) لە 1941/10/16
لە دایکبووه.
سەرچاوە :مستەفا رابەر  -گۆڤاری مەڵبەندی رۆشنبیریی کورد  -لەندەن
ژمارە 2009 - 101
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە817 :

جەمال بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102315465210212
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە818 :

جەمال بێدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051322544878560
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە819 :

جەمال پیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608374133138
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سەرنووسەری گۆڤاری نما
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە820 :

جەمال حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040608461932475
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە821 :

جەمال حەمەدەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072209245760481
حاکم جەمال محەمەد ئەمین ،نووسەر و پێشمەرگە و حاکمی شۆڕش و
بەرەی کوردستانی بووە ،ئەندامی ی.ن.ک بووە ،خاوەنی چەندین
پەرتووک و باڵوکراوەی سیاسی یاساییە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (توانا) سەبارەت بە
( )1992-08-24لە0:18:28 2015-4-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
جۆری کەس:

⚖مافناس
قوربانیی شەڕی ناوخۆ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە822 :

جەمال حەمەالو مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818123137125369
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە823 :

جەمال خەزنەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=201010032310329769
مامۆستاو نووسەرو رووناکبیر لەساڵی ( )1938لە هەولێر لەدایکبووەو
لەمێژووی تەمەنی خۆیدا خزمەتێکی بەرچاوی بەدنیای نووسین و
رۆشنگەری کوردی کردووەو یەکێکبووە لەکۆکەرەوەو خەمخۆرە دیارەکانی
بەئەرشیفکردنی رۆژنامەگەری کوردی و لەزۆربەی رۆژنامەو گۆڤارەکاندا
دەستی نووسین و هاوکاری باڵوکراوەکانی دیاربووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

586

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە824 :

جەمال رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052422551258202
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە825 :

جەمال رەشید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001142045513284
مێژوونووس و ئەکادیمی ،پسپۆڕ لە مێژووی کۆنی کوردستاندا ،گرنگترین
کتێبەکانی:
رحلة الی بالد سوپارتو
کەرکووک و ناوچەی گەرمیان و مافی کۆنتروڵکردنیان لەالیەن کوردەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
مێژوونووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە826 :
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جەمال سەرگەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091217023188801
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە827 :

جەمال عوسمان عەلی مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271210
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە828 :

جەمال عیرفان
http://www.kurdipedia.org/?q=201005062305024205
لە  1923/12/23نووسەری پێشکەوتنخوازی کورد تیرۆرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە829 :

جەمال عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272205302695
یەکێکە لە کەسایەتییەکانی شاری سلێمانی ،سااڵنێکی زۆر مامۆستای
کیمیا بووە لە ئامادەییی رۆشنبیر ،ماوەیەکیش پارێزگاری سلێمانی بووە.
چەندین فەرهەنگی داناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر
زیندانی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە830 :

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:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە831 :

جەمال غەمبار
http://www.kurdipedia.org/?q=200910272124292130
جەمال غەمبار هۆنراوەنووسی باشووری کوردستان ساڵی  1962لە
گەڕەکی مەڵکەندی لە شاری سلێمانی لەدایک بووە .بە هۆی کاری
باوکییەوە خێزانەکەیان بۆ ماوەیەک نیشتەجێی گەڕەکی ئیمام قاسمی
شاری کەرکووک بوون و تاوەکو پۆلی دووەمی سەرەتایی لە کەرکووک
خوێندوویەتی و پاشان گەڕاونەتەوە سلێمانی و قۆناغەکانی تری خوێندن
هەتا ئامادەیی لە شاری سلێمانی تەواو کردووە.
لە ساڵی  1984کۆلێژی یاسای لە زانکۆی بەغدا تەواوکردووە و ساڵی
 1989بووەتە پارێزەر لە سلێمانی .خولیای نووسین و خوێندنەوە الی
جەمال غەمبار لە ناوەڕاستی حەفتاکانەوە سەری هەڵداوە و لە رێی
چاالکی خوێندنگەکانەوە تێکەاڵوی کار شانۆ بووە .دواتر لە بواری
هۆنراوەنووسیندا گیرساوەتەوە .یەکەم هۆنراوەی لە ساڵی  1976لە
رۆژنامەی هاوکاری باڵوکردۆتەوە.
لە ساڵی  2000ـەوە کوردستانی بەجێ هێشتووە و ماوەی دوو ساڵ لە
دیمەشق ماوەتەوە .پاشان لە ساڵی  2004ـەوە لە واڵتی ئوستڕاڵیا
لەگەڵ خێزانەکەیدا نیشتەجێن و رەگەزنامەی ئوستڕاڵیایان پێ
بەخشراوە.
ئەندامی رێکخراوی ئەمنێستی ئینتەرناشناڵی ئوستڕاڵی و ئەندامی
کۆمەڵەی نووسەرانی فرەڕەگەزی باشوری ئوستڕاڵیایە
لەپاڵ نووسینی هۆنراوەدا کاری وەرگێڕانی چەندین لێکۆڵینەوەی وێژەیی
و رووناکبیری و فیکری ئەنجام داوە .سێ دیوانی کوردی و دیوانێکیشی
بە زمانی عەرەبی باڵوکردۆتەوە سەرەڕای ئەوەش چوار پەڕتووکی
وەرگێڕاوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە832 :
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جەمال گردەسۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150412200431120865
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە833 :

جەمال محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908214003115670
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە834 :

جەمال مۆرتکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062822445091133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە835 :

جەمال میرزا عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020518234133125
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە836 :

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 ورۆژنامەنووسی و یاسای خوێندووە.
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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 ژمارە837 :

جەمال نەجاڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012801380464073
جەمال نەجاڕی 1979-8-24 ،لە شاری بۆکان ،لە رۆژهەاڵتی کوردستان
لە دایک بووە.
شاعیر و رۆژنامەنووسە ،لە چەند دەزگایەکی راگەیاندنی باشوور و
رۆژهەاڵتی کوردستان ،کاری رۆژنامەوانی کردووە .ئێستا دەستەی
نووسەرانی ماڵپەڕی خۆر نیوزە.
ئێستا لە واڵتی فەڕەنسا دەژیت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە838 :
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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

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە839 :

جەمال کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032822321382627
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە840 :

جەمالی عەلیالی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150225204855119452
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە841 :

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 ژمارە842 :

جەمیل توران
http://www.kurdipedia.org/?q=200903292115521685
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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 ژمارە843 :

جەمیل سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215121441692
چیرۆک نووسیی ناسراوی کورد ،ناوی جەمیل کوڕی مەال ئەحمەدی مەال
قادری (قەرداخ)ە ،لە1887/8/16لەبنەماڵەیەکی ناسراوی ناوچەکە
لەدایک بووە ،سەرەتا خوێندنی ئایینی لەخوێندنگەی مەال ئامینە لە
شاری هەڵەبجە خوێندووە ،پێشەنگی چیرۆک نووسانی کوردە ،چیرۆکی
(لەخەوما)ی لەساڵی 1925دا نووسیوە ،لەسەردەمی شێخی نەمردا
رەخنەی زۆری لەبارودۆخەکە هەبووە ،ساڵی  1924بوو بەسەرنووسەری
رۆژنامەی (پێشکەوتن) ،لەساڵەکانی بیستدا ٍرۆڵێکی گرنگی لەبواری
رۆژنامەگەریدا بینیوە ،بەرێوەبەری خەزێنەی سلێمانی بووە ،لەساڵی
1949خانەنشین کراوە ،پاشان بووە بە سەرنووسەری رۆژنامەی (ژین)
کەلەپێشدا (پیرەمێرد)ی خاڵی دەری دەکرد .رۆژی1951/10/13
لەنەخۆشخانە لەبەغدا کۆچی دوایی کردووە و لەگردی مامە یارە
لەتەنیشت گۆڕی (پیرەمێرد) بەخاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆکنووس
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە844 :

جەمیل سدقی زەهاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110100153189
کوڕی محەمەد فەیزی کوڕی میر ئەحمەدی کوڕی حەسەن بەگەو
بەڕەچەڵەک ئەچێتەوەسەر بابا سڵێمانی میری بابان .نازناوی
(زەهاوی)یان بۆیەبەسەردا بڕاوەچونکەحەسەن بەگی باپیرەگەورەیان
ماوەیەک لەناوچەی (زەهاو) ژیاوە .جەمیل سدقی ساڵی  1863لەبەغدا
لەدایک بووەو هەر لەوێ خوێندنی تەواو کردووە .
هێشتا زۆر گەنج بووەکەکرا بەئەندامی ئەنجومەنی مەعاریفی بەغداو
سێ ساڵ پاش ئەوەبوو بەبەڕێوەبەری چاپخانەی والیەتی بەغداو
بەبەرێوەبەری رۆژنامەی (زەورا).
پاشان کرا بەئەندامی دادگای ئیستئناف .لەتەمەنی 25ساڵیدا تووشی
نەخۆشییەکی سەخت هات و قاچی چەپی ئیفلیج بوو .ساڵی 1896
دەعوەت کرا بۆ ئەستەمبول و ئەم بەرێگەی میسردا رۆیی و لەوێ لەگەڵ
نووسەرو ئەدیبەبەناوبانگەکانی ئەو واڵتەدا ئاشنایەتی پەیدا کرد .لەسەر
هەڵوێستی سیاسی ،لەئەستەمبوڵ گیروگرفتی زۆری هاتەرێ و پاشان
دوور خرایەوەبۆ یەمەن و ماوەی ساڵێکی لەوێ بردەسەر و پاشان
گەڕایەوەبەغدا.
دوای راگەیاندنی مەشروتییەتی دەوڵەتی عوسمانی بوو بەنوێنەری
بەغداو لەئەستەمبوڵ نیشتەجێ بوو .کەجەنگی یەکەمی جیهانی
دەستی پێکرد گەڕایەوەبەغداو خەریکی خوێندنەوەو نووسین و ئەدەبیات
بوو .پاش دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق ساڵی  1925کرا بەئەندامی
ئەنجومەنی ئەعیان و لەم پۆستەدا مایەوەتا خانەنشین کرا.
جەمیل سدقی شاعیرێکی گەلێ بەتواناو پەخشان نووسێکی لێهاتوو
بووە ،جگەلەزمانی کوردی ،دەسەاڵتێکی تەواوی بەسەر زمانەکانی
عەرەبی و فارسی و تورکیدا هەبووەو بەهەموویان شیعری نووسیوە.
لەگەڵ شێخ رەزای تاڵەبانیدا شەڕەشیعری زۆری هەیە .ئەم
پیاوەهەڵکەوتووەکەبەهاوتای (ئەحمەد شەوقی) لەقەڵەم ئەدرا ساڵی
 1935لەبەغدا کۆچی دوایی کردو لەمەرقەدی ئیمامی ئەعزەم بەخاک
سپێردرا .خوالێخۆشبوو لەپاش خۆی پانزەبەرهەمی چاپکراوی بۆ بەجێ
هێشتووین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە845 :

جەمیلە چووپانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416450219728
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە846 :

جەنگیز جاندار
http://www.kurdipedia.org/?q=200902250859061399
لەدایکبووی ساڵی ()1948ە ،لەساڵی ()1968دا ،سەرۆکی بزووتنەوەی
گەنجانی چەپڕەو بووە لە کۆلێژی زانستە سیاسییەکان .دوای دەرچوونی
لە کۆلێژ لەساڵی ( )1970بۆ ماوەیەکی کەم لەهەمان کۆلێژدا وانەبێژ
بووە ،لەهەمان ساڵدا تورکیای بەجێهێشتووەو پەیوەندیی بە بزووتنەوەی
بەرەنگاریی فەلەستینییەوە کردووەو پەیوەندییەکی توندوتۆڵی لەگەڵ
یاسر عەرەفاتدا هەبووە ،دواتر وەک پەنابەری سیاسی گواستوویەتییەوە
بۆ جنێف و پاریس و ستۆکهۆڵم .لەساڵی ()1974دا ،گەڕاوەتەوە بۆ تورکیاو
کاری لەچەند رۆژنامەیەکدا کردووە ،لەوانە :وەتەن ،جمهورییەت ،کۆنش،
حورییەت ،سەباح .لەنێوان سااڵنی ()1993 -1991دا ،وەک راوێژکاری
تایبەتیی سەرۆکی پێشووتری تورکیا ،تۆرگوت ئۆزال دامەزراوە .لە (-1999
)2000دا ،لە سەنتەری توێژینەوەی ئەمریکی لە واشنتۆن کاری کردووە،
حاڵی حازر بە یەکێک لە گرنگترین شارەزایانی ستراتیژیی کاروباری
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەقەڵەم دەدرێت و پەیوەندیی نزیکیی
لەگەڵ ناوەندەکانی بڕیاری ئەمریکی و گەورە رۆژنامەکانی ئەمریکادا
هەیە .جاندار یەکێکە لە پشتیوانانی دۆزی کوردو لە هاوڕێ نزیکەکانی
تاڵەبانی و بارزانییە.
سەرچاوە :عەدالەت عەبدوڵاڵ  -ماڵپەڕی وااڵپرێس
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

(دۆست)ی کورد

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە847 :

جەهانگیر غەفاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112313552273840
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە848 :

جەواد جەعفەر عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471310
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە849 :

جەواد خانی گەڕوس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012285611154
کوری ئە حمە دخانی گە رووس لە ساڵی 1252ی کۆچی لە بیجار لە دایک بووە وە هە رلە بیجار
خە ریکی فێر بوون وە ر گە رتنی عیلم وعولوم و دە رس بووه .پاش ماوە ێک رو ئە کات گران و سە
فر ،لە گە ڵ زۆربە ی عولە ماو شاعیرانی کورد دیدارو چاو پێکە وتنی بووە و ماوە ێکیش لە
کرماشان ماوە تە وە و دوای فە وتی باوکی ئە گە رێتە وە ناوچە ی گە رووس.
ناو براو لە ساڵی 1315ی کۆچی ماڵئاوایی لە ژیان ئە کات
سە رچاوە  :دایرە المعارف کردی "مامۆستابۆرە کە یی"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە850 :

جەودەت ئیسماعیل لوتفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112708093973971
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە851 :

جەوهەر جەالل حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527102307121209
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لە ساڵی  1965لە قەاڵدزی لە دایک بووە.
دەرچووی بەشی زمان و ئەدەبی کوردی زانکۆی سلێمانیە.
ساڵی  1986دەستی بە نوسینی شیعر کردووەو هەر لەو ساڵەشەوە
بەرهەمەکانی خۆی لە رۆژنامەو گۆڤارەکاندا باڵو کردۆتەوە.
بەشێک لە شیعرەکانی لەالیەن هونەرمەندانی گۆرانی بێژ بەهجەت
یەحیی و دیاری قەرەداخی و...هتد ،ئاوازی بۆ دانراوەو کراون بە گۆرانی.
لە رادیۆ و تێ ڤێ و کۆرە شیعریەکاندا ،لە شاری یۆتۆبۆری واڵتی سوید،
بە شیعر خوێندنەوەو گفتوگۆی ئەدەبی بەشداری کردووە.
عەشق لێرە ،ناوی یەکەم کتێبی چاپکراوی شاعیرە،ساڵی 2007
لەکوردوستان چاپکراوە.ئێستا لە واڵتی سوید،شاری یۆتۆبۆری ژیان
دەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (جەوهەر جەالل)
سەبارەت بە (جەوهەر جەالل حسێن) لە 2015-05-28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە852 :

جەوهەر میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812093559125145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە853 :

جەوهەر مەحمود داراغا
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150823213231125482
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە854 :

جەوهەر نامیق سالم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031146442250
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
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بابەتی ژمارە855 :

جەوهەر کرمانج
http://www.kurdipedia.org/?q=201002261351183738
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە856 :

چاالک بڵباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322513132994
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە857 :

چرۆ ئیسماعیل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120822040274246
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە858 :

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 ژمارە859 :

چمیاء تۆفیق داود عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271231
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:

📰رۆژنامەنووس
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە860 :

چنار بوداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805153652125053
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە861 :

چنار نامیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102510064310227
نووسەر و هۆزانەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە862 :

چنور ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032120353093073
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە863 :

چنور سەعیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611129
کەرەج
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە864 :

چنور محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041719313456722
کەسێنە چا کناچە فۆتۆگرافەرە هەرە جوانە کە تا ساالنا دوور جە یادۆ
وێنیشاندای مەشۆوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

606

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە865 :

چنوور نامیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209122833598
ساڵی  1971لەدایکبووە.
بەرهەمەکانی:
1.مەرکانە شکاوەکانی جەنگ.
2.ئێواران بۆنی خەوم لێدیَ .
3.تەیمانێکم لە گوڵ جێهێشت.
4.لێوی مەراق.
جگە لە دارتووە تەنیاکە کە لە چوار نۆڤلێت پێکهاتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە866 :

چواس حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030609410880353
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

607

بابەتی ژمارە867 :

چۆلی ئەسعەد جەواد حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271211
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە868 :

چۆمان عوسمان مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071100390267631
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە869 :

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:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە870 :

چیا مازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113570783042
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد

بابەتی ژمارە871 :

چیا نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070922112871919
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە872 :

چیا یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151506183934
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رۆژنامەنووس و کارا لە بواری مافەکانی ئافرەتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
جۆری کەس:

چاالکی مافی ژنان
👩خانمان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە873 :

چیا یاسین محەمەد ئەمین مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471286
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە874 :

چیمەن شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102511291110231
نووسەر
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە875 :

چیمەن عەبدوڵاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831162324115552
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە876 :

چیمەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081111003860655
ساڵی  1986لەهەولێر لە دایکبووە ،پەیامنێری تەلەفزیۆنی سپێدەیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە877 :

چیمەن قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210041745118249
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە878 :

ح .شەبەق
http://www.kurdipedia.org/?q=201009042125339356
لە رێبەندان 1340ی هەتاوی بەرابەر بە ژانویەی 1961ی زاینی لە دەور و
بەری مەهاباد لە دایک بووە .لە سەرتای شۆرشی  1357هاتوەتە ناو
مەیدانی چاالکی سیاسی و ئەدەبی.
شاعیری بەرەی بەرەنگاری و شۆرشە و تا ئێستا  3کتێبی بە ناوەکانی
"قەڵەم"" ،لە چاونەبین و بینا" و "شنەی یادی هاورێیەتی" چاپ و بالو
بوونەوە.
دەیان بابەتی هونەری ،ئەدەبی و سیاسی ح .شەبەق لە رۆژنامە و
گۆڤارەکانی کوردستان دا باڵو بوونەوە .شەبەق چەندین کورتە چیرۆک و
کتێبی لە فارسییەوە هێناوەتە سەر کوردی و خۆیشی چەندین کورتە
چیرۆکی بە ناوی "مامەی نەفتی"" ،بەسەرهاتی بیرهەڵکەنێک"" ،تۆ
کۆمۆنیستی" و  ...باڵو کردوەتەوە. .
ساڵی  2010لیسانسی زمان و کلتوری لە یەکێک لە زانکۆکانی واڵتی
نورویج وەرگرتووە.
شەبەق چاالکێکی سیاسییە ،شاعیر ،وێنەکێش (نەقاش) ،پەیکەرساز و
نووسەرێکی ناسراوی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
پەیوەندی: Hshabaq@yahoo.no
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (ح .شەبەق) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-09-19
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە879 :

حاتەم منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20110506163639152
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە880 :

حاجی عەبدولڕەحمان دەرویش ئەرەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913415413003
ل ساال 1953ز ،ل گوندێ ئە رەدنا ژ دایک بویە و خواندنا خویا سە رە تای ل گوندی ب دوماهی
ئینایە ،ویا ناڤنجی ل دهوکێ ب دوماهی ئینایە ل ساال  1972ز ،ل باژێرێ قەالدزێ،د گە هیتە
رێزین یە کتی قوتابیانی کوردستان و ل ساال  1973ز ،دبیتە پێشمە رگە د گەل هێزا عبدالمهیمن
بارزانی و پشتی نەکسا ساال 1975ز ،ئاوارەی ئیرانێ دبیت و ل ئوردیگای جەهرەم ئە سفە هان
ئاکنجی دبیت و ل ساال 1979ز ،ئێکە مین شانا ئیکەتیا الوێن دیمکراتا کوردستانێ پێک د هینیت ل
ئاوارەیێ ،و ل ناڤبە را سالێن  1986– 1980ز ،چە ندین پلە بو دهێتە دان و ل ساال  1986و د
کونفرانسێ ئابدا دهێتە هەلبژاردن ب ئەندامی سکرتارییەتا قوتابیان و الوان وهە ر د وێ سالێ دا
دهێتە کوردستانێ ودبیتە پێشمە رگە و بە شداریێ د چە ندین شە را د کەت ول ساال  1991د
هێتە هەلبژاردن وەک بە رپرسێ لقی سلیمانی یێ قوتابیان و الوان و ل ساال  1996جارەکا دی
دبیتە پێشمە رگە فە رماندەیا لیوا ل سوپای نەە بو تیتە دان  0پاشی پال فە رمەنەدیا سوپا بۆ
دهێتە دان ،ود شە رەکی ل کەپکێ حە مە ئاغای ل شەڤا  25ل سەر  .1996/8/26دهێتە شە
هید کرن شە هیدێ قارە مان د وارێ روشە نبیریێ دا دەستە کێ بلند هە بو و ب دەهان بابەت ل
روژناما بەالڤ کرین و هەروەسا چەندین نامیلکە ژی چاپ کرینە شە هیدێ قارەمان بەشداری د
گەلەک شەرا دا کریە مینا شە رێ سپیلک ل ساال 1974ز’ و دیسان شە رێ دوال بالیسان و
کەپکی و سەفینی و گەلەکێن دی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (حاجی عەبدولڕەحمان
دەرویش ئەرەدنی) لە22:13:37 2010-12-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە881 :

حاجی قادری کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118160124370
حاجی قادر کوڕی مەال ئەحمەدی کوڕی مەال ساڵحی کوڕی مەال
ئەحمەدی گەورەیه .ناوی دایکی فاتێ (فاتیمە) بووه .لە نێوەندی وێژە و
رۆشنبیری کوردیدا ئەوە باوە وشەی "حاجی" پێشناوی چوونە حەجی
نییه ،چونکە حەجی نەکردووه ،ناوی قادر یا عەبدولقادر بووە و لە مانگی
حاجییان لە دایکبووە لەبەر ئەوە لە منداڵییەوە بەحاجی قادر ناوبانگی
دەرکردووه.
حاجی لە ساڵی  1816لە گوندی گۆڕقەرەج لە دایکبووه ،ئەم ئاوایییە
کەوتۆتە خوارووی رۆژئاوای شاری کۆیە نزیک شوێنەواری گۆمەالڵەی
دۆڵی مۆردان.
حاجی زۆر منداڵ بووە کە باوکی مردووه .لە تەمەنی حەوت ساڵیدا فاتێی
دایکی ناویەتی بەرخوێندن .لە نەریتی ناو کوردەواری ئەوە باو بووە کوڕی
تاقانە بەمنداڵی باوکی کۆچی دوایی کردبێ دایکی دەیخستە
بەرخوێندن .خوێندنی بەرایی حاجی الی مەال ئەحمەدی ئۆمەر گونبەتی
بووه .ئەمە خاڵۆزاری حاجی بوو .لە دوای دوو ساڵ فاتێی دایکیشی
کۆچی دوایی دەکا .بەم جۆرە بێ کەس دەمێنێتەوە و مەال ئەحمەد
بەخێوی دەکا.
لە خوێندنی حوجرە تا گەیشتۆتە قۆناغی فەقێیەتی لە کۆیە بووه .لە
هاوینی ساڵی  1853لەگەڵ مەال عەبدوڵاڵی جەلی زادە وەک فەقێیێک
بۆ خوێندن روو لە گوندی شێخ وەتمان لە ناوچە باڵەکایەتی دەکا.
هەردووکیان دەبن بەفەقێی مەال محەمەدی کاک عەبدوڵاڵ .لە دوای
ماوەیێک حاجی لە مەال عەبدوڵاڵی جەلی زادە جیا دەبێتەوە و بەتەنیا
بەرەو شارەکانی سەردەشت و ساباڵغ (مەهاباد) و شنۆ دەکەوێتە رێ،
بۆ ماوەی شەش حەو ساڵ لەم شارانەدا دەمێنێتەوە تا پڕۆگرامەکانی
خوێندنی حوجرە تەواو دەکا لە زانستییەکانی ئایینی ئیسالم و زمانی
عەرەبی .لە ساڵی  1862مۆڵەتی دوازدە زانستی وەرگرتووە و بەڕێگای
دەشتی الجان و باڵەکایەتی گەڕاوەتەوە کۆیه.
ژیانی حاجی لە کۆیە ئاسان نەبووه ،لەبەر ئەوە بەهیچ جۆرێ بۆی
نەکراوە مەالیەتی بکا ،یا خۆی نەیویستووە خەریکی پیشەی مەالیەتی
بێ ،هەروەها بێ ئۆقرەیی کاری لە ژیانی تایبەتی خۆی کردووە و بووە
بەهۆی ئەوەی ژن نەهێنێ و خۆی نەخاتە ناو داوی خێزانی و تووشی
بەخێوکردنی ماڵ و منداڵ نەبێ.
پێوەندی حاجی بەئاغا و کارەبەدەستانی سەرەوەی کۆمەڵی کۆیە
بنەماڵەکانی حەوێزی (بەتایبەتی ئەختەر  -ئەمین ئاغای شاعیر)
هەروەها غەفووری و مەالکان باش بوو ،بەاڵم ئەمە نەیتوانیوە لە تیر و
توانجی سیستێمی دەرەبەگی و بزووتنەوەی دەروێشیزم کە هەمیشە لە
خزمەتی دەسەاڵتی سوڵتانی عوسمانی بوون رزگاری ببێ .لێرەدا شێخ
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نەبی ماویلی رۆڵی گرنگی بووە لە بەربەرەکانی کردنی حاجی و
تەنگەتاوکردنی تا پلەیێک واڵت بەجێ بێڵێ و ئاوارەی واڵتان بێ .ئەم
شێخ نەبی ماویلییە مەالیێکی باش بووه ،لە رواندز خوێندوویەتی و لەوێ
ژیاوه .شێخی تەریقەتی نەقشبەندی بووه ،ماڵی لە کۆیە بووه ،ئامادە
بووە هەرچی خراپە هەیە بیکا بۆ بەرژەوەندی خۆی و دابینکردنی واڵت.
بێ گومان هەڵوێستی کەسێکی وا بەرامبەر بەبلیمەت و راستگۆ و
زیرەک و نیشتیمانپەروەر لەخۆبردوویێکی وەکو حاجی لە کاری خراپە
بەوالوە بەرامبەری هیچی دیکە نابێ.
حاجی سەری خۆی هەڵدەگرێ و روو دەکاتە واڵتی ئاوارەیی ،لە
ئەنجامدا لە ئەستەمووڵ دەنیشێتەوه .وەکو نالی لەو شارە گەورەیەدا
گوم نابێ .لە کوردی دڵسۆزی هاوڕەگەزی خۆی دەگەڕێ ،هەندێکیان
دەدۆزێتەوه ،دیارترینی ئەو کوردانە چەندانێک لە ئەندامانی بنەماڵەی
بەدرخان پاشا دەبن.
حاجی لە ئەستەمووڵ وەکو جووتیارێکی دواکەوتووی نیوەی دووەمی
سەدەی نۆزدەمی کوردستان ناکەوێتە روو ،هەروەها وەکو کۆلکە
مەالیێکی مردووشۆر نابینرێ ،بەڵکو وەک رۆشنبیرێکی شارەزا و هوشیار
و دڵ و دەروون پڕ لە هێزی پێشکەوتن و شۆڕشی خۆی دەنواند .لەبەر
ئەوە کۆمەڵی تازەپێشکەوتوو لە چاو کۆمەڵە دواکەوتووەکەی خۆی زیاتر
رێی بۆ خۆش دەکرد شتی نوێ فێر ببێ .نزیکی ئەستەمووڵ لە ئەوروپا
رێگەی بۆ حاجی خۆش کرد بینینی بەرامبەر بەئەوروپا فراوانتر بێ.
ئۆتۆمۆبیل و شەمەندەفەری لەو واڵتەدا چاو پێ کەوت .لە نزیکەوە رۆژنامە
و کۆوارەکانی واڵتی عوسمانی دەخوێندەوه.
بناغەی بوونی حاجی بەڕۆشنبیر و زانای هاوچەرخ و رامیاری و
ستراتیجی و دانا لە کۆیە دەستی پێکرد ،لە کوردستانەوە ئەم بیروڕا
نوێیانە لە ال دروست بووبوون بەاڵم لە واڵتی عوسمانی لەم الیەنەوە
گەلێ شتی نوێ فێر بوو .حاجی کە پشتی لە واڵتی خۆی کرد تەنیا
شاعیر نەبوو ،هەڵگری بیروباوەڕی نوێی دەرەوەی دوازدە زانستەکەی
ئایینی ئیسالم و زمانی عەرەبی بوو ،کۆمەڵی نوێ یاریدەی دا ئاسۆی
بیروڕای مرۆڤایەتی و نەتەوایەتی زیاتر فراوان ببێ رۆژگارانی ماوەی ژیانی
حاجی لە واڵتی عوسمانی زۆر ئاشکرا نییه ،راستە ئێمە دەزانین
پێوەندی بەبەدرخانییەکانەوە هەبوو ،بەاڵم لەو سەردەمەدا ئەندامانی
بنەماڵەی بەدرخانییان ،خۆیان دەستبەسەر بوون چاوای خەفیە و
سیخوڕی واڵت بەدوایانەوە بوون ،لە هەموو هەرێمەکانی کوردستانی
گەورە باڵو بووبوونەوە هەروەها لە ئەستەمووڵ و شارەکانی سوریا و
قاهیرەی میسر و جێگەی دیکە دەبینران ،زیاد لەسەر ئەمە لە مەڵبەندی
خۆشیان جزیری بۆتان دەژیان ،جا ئێمە ئەوە دەزانین زۆربەی ژیانی ئەو
واڵتەی حاجی لەگەڵ ئەواندا لە ئەستەمووڵ بوو ،بەاڵم رەنگە لە جێگەی
دیکەش لەگەڵیاندا ژیا بێ ،جێی وەکو جزیری بۆتان.
سەرچاوەی هەرە گرنگ بۆ روونکردنەوەی ژیانی حاجی هۆنراوەکانی
خۆیەتی ،چونکە تەنیا هۆنراوەی دڵداری نەوتووە بەڵکو چۆتە ناو ناخی
ژیانی کۆمەاڵیەتی نەتەوەکەیەوه ،بێگومان ئەم جۆرە هۆنراوانە زانیاری زۆر
بەدەستەوە دەدەن ،لەبەر ئەوە پێویستە بایەخ بەم جۆرە بەرهەمەی
شاعیر بدرێ.
هەرچۆنی بێ لە دوای تەمەنێکی درێژ زۆربەی بۆ خۆی نالەباری بوو ،بۆ
نەتەوەی بەختیار بوو لە ئەستەمووڵ لە ساڵی  1897کۆچی دواییکرد .وا
باوە لە ئەستەمووڵ نێژراوه ،بەاڵم گۆڕی پیرۆزی دیار نییه.
رۆژنامەی "کوردستان"ی قاهیرە لە ژمارە سییەمی 20ی مایسی 1898
بەهۆی تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر کۆچی دوایی حاجی هەواڵی مردنی
باڵوکردبووەوه.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە882 :

حاجی مەال ئەحمەدی نۆدشی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115528683
ناوی ئەحمەدی کوڕی عەبدولڕەحمانەو لەدنیای ئەدەبدا بە (فانی) ناسراوە .ساڵی  1807لەگوندی
(نۆدشە) لەدایک بووەو بەمنداڵی الی باوکی دەستی داوەتە خوێندن ،هەر ئەو سەردەمە قورئانی
پیرۆز و سەرچاوە فارسییەکانی تەواو کردووەو بۆ پەیدا کردنی شارەزایی زیاتر زوربەی ناوچەکانی
کوردستان گەڕاوە،لەرواندز ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتووە و ماوەیەکی زۆر لەسلێمانی و سنە ژیاوە.
حاجی مەال ئەحمەد لەبواری مەسەلە ئایینییەکاندا یەکێک بووە لە مامۆستا هەرە بەناوبانگەکانی
سەردەمی خۆی و لەم بارەیەوە مەولەوی شاعیر بەسەرچاوەیەکی گەورەی لەقەڵەم داوە .مەال
ئەحمەدی فانی گەلێ مامۆستای پایەبەرزی پێگەیاندووەوچەند بەرهەمێکی گرانبەهاشی
بەهەردوو زمانی عەرەبی و فارسی بۆ بەجێ هێشتووین .ئەم زانا بەناوبانگە لەبواری شیعر و
ئەدەبیشدا دەستێکی بااڵی هەبووە .بەزمانی کوردی و فارسی کۆمەڵێ شیعری بەرزی نووسیوە.
فانی شاعیر ،سااڵنی دوایی تەمەنی خۆی لەگوندی (نۆدشە) بەرێنمایی کردنی خەڵک و
بەدەرس وتنەوە بردۆتە سەر ،ساڵی  1881کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئایینی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە883 :

حاجی مەال عەبدوڵاڵی کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120618393674213
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە884 :

حاجی کاک ئەحمەدی شێخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092502014562091
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
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 ژمارە885 :

حارسی بەدلیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020614413775622
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە886 :

حامد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112917185211093
سەرنووسەری گۆڤاری چاوگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە887 :

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
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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:
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 ژمارە888 :

حامید رەشیدی زەرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060607480920396
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە889 :

حسام بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610265875611
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە890 :

حسێن ئیسماعیل خان دەلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004021705574090
لەدایکبووی 1966شارۆچکەی کفری .
+لە ساڵی  1989پەیمانگای تەکنیکی کەرکووک ،بەشی میکانیکی تەواو
کردووە .
+لەساڵی  2006کۆلیجی ئەدەبیاتی زانکۆی سەاڵحەدین بەشی مێژووی
تەواو کردووە .
+لەساڵی  2009بڕوانامەی ماستەری لە مێژووی نوێ وەرگرتووە.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە891 :

حسێن بەفرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714402724857
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە892 :

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

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە893 :

حسێن حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030621443031163
سەرنووسەری لڤینی زانستی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە894 :

حسێن حەبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201134233546
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە895 :

حسێن سابیر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907093426115651
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە896 :

حسێن عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911211100312646
ناوی تەواوم حسەینی کوڕی وەست عارفی کوڕی مەال عەبولڕەحمانی
کوڕی محەمەد ئاغای کوڕی ئیسماعیل ئاغایە .باپیرەگەورەم دوای
دامەزراندنی سلێمانی ،لە (قەاڵ چواالن)ە وە هاتۆتە ناو شارەوە .دایکم
حەبیبەی کچی مەال ئەحمەدی کوڕی مەال محەمەدی ناسراو بە (مەال
چایچی) ی کوڕی مەال غەفووی کوڕی مەال مستەفایە ،کە باپیرە گەورەی
ئەمالشم دوای دامەزراندنی سلێمانی ،لە (قەاڵچواالنه)ەوە هاتۆتە ناو
شارەوە .ناوبانگی مەال چاییەکە لەوەوە هاتووە ،کە یەکەم کەس بووە لە
ڕێی ئێرانەوە کە بۆ بازرگانی هاتوچۆی کردوە ،چای هێناوەتە سلێمانییەوە
و ،خەڵکەکەی بە خواردنەوەی ئاشنا کردوە .
سەرچاوە :شار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە897 :

حسێن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042414004756849
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە898 :

حسێن لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112718125610906
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە899 :

حسێن مەحمود مسگفی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371236
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە900 :

حسێن نازم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215144519749
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حسێن نازم بەگ کە مێژوونووس و رۆژنامەنووس و ئەدیب و نووسەرێکی
بەناوبانگ و مرۆڤێکی کوردپەروەر و دڵسۆز بوو ،کوڕی عەبدولفەتاح کوڕی
وەستا ئەحمەدی باش خەیات بوو ،برازای (ئەمین موفتی) شاعیر بوو،
لەگەرَِ ەکی گۆیژە لەدایک
ساڵی  1870لەشاری سلێمانی
ٍ
بووە،لەتەمەنی شەش ساڵیدا الی خواجە ئەفەندی خراوەتە بەر خوێندن.
لەشوباتی  1921دا کراوە بە بەڕێوەبەری ناحیەی مەرگە ،پاشان
گوێزراوەتەوە بۆ (ماوەت) و بووەتە بەڕێوەبەری ناحیە ،لە 1923 /9 /20
کەلەشاری سلێمانی رۆژنامەی (ئومێدی ئیستقالل) دەرکرا ،لەژمارە
15وە هەتا دوا ژمارەی کە(ژمارە )25بوو حسێن نازم بەگ سەرنووسەرو
بەڕێوەبەری بوو .لەکۆتایی ساڵی  1929دا بووە سەرنووسەری رۆژنامەی
(ژیان) هەتاکو ئەو دەمەی لە مانگی ئایاری ساڵی  1932کۆچی دوایی
کرد.
سەرچاوەی وێنە :ئەرشیفی ساڵح بێچار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
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 ژمارە901 :

حسێن کوردنەژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727024350124926
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە902 :

حسەین لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209223726119308
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە903 :

حسەین نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021116112375742
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە904 :

حوسێن بەخشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914082660801
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە905 :

حوسێن حوزنی موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118151709350
مێژوونووس و رۆژنامەگەریی لێهاتووی کورد ناوی تەواوی "سەید حوسێنی
کوڕی سەید عەبدوللەتیفی کوڕی شێخ ئیسماعیل"ەو لەساڵی 1893دا
لەشاری مەهاباد چاوی ژیانی هەڵهێناوەو هەر لەمنداڵییەوەنیشانەی
بەهرەو بلیمەتی لێ بەدی کراوەو سەودای کورد پەروەریی بووه.
لەتەمەنی  12ساڵیدا کەس و کاری خۆی و مەهابادی بەجێهێشتووەڕووی
کردۆتەمەراغەو تەورێز و یەریڤان و  12ساڵیش بەبەرگی ئەفغانی هەموو
کوردستان و هەندەران گەڕاوەبۆ کۆکردنەوەی مێژووی کورد و تۆمارکردنی
و یەکەمین کەس بووەبایەخی تایبەتی دابێ بەنووسینی مێژووی کورد
بەزمانی کوردی.
حوزنی لەهەموو چەشنەزانیارییەک دەداو ،لەمێژوو ،وێژه ،رۆژنامەگەریی،
مۆرهەڵکەنی ،وێنەگری و خۆشنووسی و کڵێشەی وێنەهەڵکەندن لەدار.
بۆیەدەبینین گەلێک بەرهەمی وێژەی و مێژوویی داناوەو چاپی کردوون و تا
خۆی لەژیاندا بووەلەنێوانی  1925تاکو  1947هەژدە پەرتووکی بەنرخی
چاپکردووەکەزۆربەیان لەسەر مێژووی کورد و کوردستان و بایەخی زانیاری
خۆیان هەیه.
لەناو کورد دا یەکەمین کەس بووەچاپخانەی بۆ بەرژەوەندی زمان و
مێژووی و وێژەی کوردی دامەزراندووەو لەساڵی 1915دا لەشاری
"حەڵەب"ی داناوەو لەدوایی دا لەساڵی 1925دا گواستوویەتییەو بۆ
کوردستانی باشوور و لەشاری رەواندزی داناوەو لەسااڵنی 1932-1926دا
گۆڤاری "زاری کرمانجی" پێ چاپکردووەو لەو ماوەیەدا  24ژمارەی پتەوی
لێ باڵوکردۆتەوەو لەسااڵنی  1935و 1936شدا لەشاری هەولێر لەگەڵ
پارێزەر شێخ مستەفا گۆڤاری رووناکی دەرچوواندووەو لەسااڵنی -1943
1947یشدا گۆڤارو رۆژنامەی (دەنگی گێتی تازە)ی بەهاوکاریکردنی
لەگەڵ مامۆستایان تۆفیق وەهبی و حەسەنی شێخ حەمەمارف لەشاری
بەغدای پایتەختی ئێراق دەرچوواندووەو گەلێک و تاری مێژووی و
کۆمەاڵیەتی و دەقی وێژەی فولکلۆری کوردی لەو گۆڤار و رۆژنامەیەدا
باڵوکردۆتەوەو دوای گەیاندنی خزمەتێکی زۆری زمان و کلتوور و مێژووی
کورد و رۆژنامەگەریی لەڕۆژی 20ی ئەیلوولی ساڵی 1947دا لەبەغدا
کۆچی دوایی کردووەو تەرمەکەی هاتۆتەوەشاری هەولێر و لەگۆڕستانی
ئیمان محەمەد بەڕێزێکی زۆرەوەنێژراوه.
هەندێک لەو پەرتوکانەی کەحوزنی لەسەر مێژووی کوردی نوسیونی
ئەمانەن:
مێرگەیداڵنخونچەی بەهارستانپێشکەوتنئاوڕێکی پاشەوهمیرانی سۆرانکوردستانی موکوریان-بەکورتی هەڵکەوتی دێریکی
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الپەڕەیەک لەدێریکی کوردستانی موکوریناودارانی کوردحوزنی گەلێک روپەڕی گۆڤار و رۆژنامەو بەگەلێک نامێلکەی هێژا خزمەتی
زۆری وێژەو مێژووی کورد کردوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە906 :

حوسێن ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150225205639119453
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە907 :

حوسێن شێربەگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060409471560188
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مامۆستای قوتابخانە بووە و ئێستا لە شاری بۆکان خانەنشینە.
چاالکییەکانی لە بواری کورتەچیرۆک و رۆمان و رەخنەی ئەدەبیدایە .
ڕۆمانەک :شاربەدەر
چیرۆکەکانی :دەچمە سەر ناڵەشکێنە ،مشکەکانی رۆح ،دۆنادۆن
وەرگێڕاوەکانی :سێ سەعات و  22دەقیقەی بەرەبەیان نووسراوەی
ئەحمەدی شاملوو ،دایە باوە چیرۆکم بۆ بخوێننەوە (کورتەچیرۆکی
مندااڵن) ،چیرۆکی نوێ ئینسانی رێبازی نوێ ،چریکەی چیرۆکی
فارسی ،تیۆری رۆمان
سەربوردێک بە وتەی نووسەر خۆی
لە نێوچاوانم نووسرابوو :مرۆڤێکی کۆمەاڵیەتی بم و تەواوی ژیانم وەک
تەختەی سەرئاو هەر لە هەڵچوون و داچووندا بێ و حەجمین و
حەسانەوە بە خۆمەوە نەبینم.
سااڵنی  1950خولی نەتەوەیی کردنی نەفتی ئێران و راپەڕینی
جەماوەری ئێرانی دژ بە شا بوو ،ئەم هەڵاڵ و زەنایە لە کوردستانی
رۆژهەاڵت بە ساڵی "گۆپاڵبەدەستەکان" یان چاالکیی رەعیەت و
جووتبەندە (فەلالح) دژ بە ئاغاوات ناسراوە و تا ساڵی  1953درێژەی
دەبێ .من لە 52دا لە دایکبووم .رەنگە لە سااڵنی دەیەی پەنجادا لە هەر
کەسێکیان پرسیبا :ئەم شاری بۆکانە بابەتی چییه؟ حەتمەن وەاڵمی
دەداوه :بۆکان شاری سیاسەتگێڕان و کاری سیاسی و کۆمەاڵیەتییه!
بەاڵم نا ،بۆکان خوا دایناوە بۆ کاری فەرهەنگی و قسەوباس و چاالکیی
نووسینی شیعر و چیرۆک و وتار و گوتاری فیکری و فەرهەنگی .ئەوە نییە
ئەحمەدی کۆر ،حەسەن قزڵجی ،مامۆستا هەژار ،محەمەد نووری،
حەقیقی ،راوچی ،سوارەی ئێلخانیزاده ،میسباحدیوانی ئەدەب و...
هەنووکەش زیاتر لە سەد کەس چاالکیی شیعر و چیرۆک...ن لەم
شارەدا.
هەڤااڵنی هاوتەمەنی من هەر لە پۆلی سێ و چواری سەرەتاییەوە
دەستمان کرد بە کتێبکڕین و خوێندنەوه ،سەلیم جەوهەری ،شێرۆیه،
ئەمیر هەمزه ،چوار دەروێش ،لەیلێ و مەجنوون ،رۆستەمنامە و ...ئەم
کتێبانەمان دەکڕی و دەمانخوێندنەوە و دەمانگۆڕینەوه .تاموچێژی خۆیان
هەبوو ،شیرین بوون ،بڵێسەی متااڵیان لە ئێمەدا دەگەشاندەوه ،خودا
وەکیل ئەو پۆلە هاوەاڵنەی لە پۆلێکدا بووین و لە قوتابخانەیەکدا بووین و
ئەم خوێندنەوانەمان هەبوو ،لە دەرس و وانەکانیشدا باش بووین ،هەر
چووینە ناوەندی ،فێری کڕین و خوێندنەوەی گۆڤاریش بووین .لە راستیدا
جیاوازییەک کەوتە نێوان ئەم چەند هەڤاڵە و هاوتەمەنەکانمانەوه ،ئێمە
بووینە رموودەی کتێب خوێندنەوە و ئەوان یان با بڵێم زۆربەی هەرەزۆر و لە
سەدای 90ی مندااڵنی شارەکە هەر بە پێی دابونەریت مەڕمەڕێن و
جگێن و شەڕەسەگ و هەلووکێن و ..یان رەچاو کرد و لە ئاکامدا ئێمە
روومان کردە درێژەدان بە خوێندن و بووینە کاربەدەستی میری و فەرمانبەر
و بڕێکمان چوونە زانکۆ و بوونە دوکتۆر و ئەندازیار و ژیانێکی نوێ هاتە سەر
رێگە و چارەنووسمان .
بەاڵم ،دەبا کەمێک هەر لە سەردەمی ناوەندی و دواناوەندیدا
هەڵوەستەیەک بکەم و تیشکێک بخەمە سەر ئەم خول و بڕگەیه ،چونکە
لە راستیدا رێگەی ژیان و داهاتووی ئێمه ،هەڤااڵنی ئەو عەیام هەر لەم
بڕگەیەدا بوو بە مۆر و بە نێوچاوانمانەوە نووسرا.
دەرسەکانمان باش دەخوێند و لە موتااڵکانمان وانەی ئاکارمان وەردەگرت و
یاری و کایەی پێویستی تەمەنی خۆشمانمان دەکرد.لە پۆلی دووی
ناوەندیدا ئاغای مامۆستا رەشید ئازادیخواز بووە مامۆستای دەرسی
ئەدەب لە مەدرەسەکەماندا .مامۆستا ئازادیخواز سااڵنێکی زۆر لە تاران
مابۆوە و لە کەشوهەوای رووناکبیری ئەوێندەرێ کەڵکی وەرگرتبوو.

629

خوێندنەوەیەکی باشی لە ئەدەبی چیرۆکی ئەوڕووپادا هەبوو ،مامۆستا
لە وانەکانیدا ئێمەی دەگەڵ چیرۆکنووسانی باشی ئێرانی (فارسەکان) و
ئەوڕووپایی (فیکتۆر هۆگۆ ،تۆلستۆی ،بەلزاک و )...چەندان کەسی تر
کردە دیوناس و رێگەی ناسینی ئەدەبی باشی رۆژی پێ نیشانداین،
ئێستاش هەر رێز و سوپاسمان بۆیان هەیه.
لە  17-16سااڵندا بووین کە تاقمێک زیندانی رژێمی شا لە زیندان رزگاریان
بوو و گەڕانەوە شارەکه .هەر ئەمانە کەوتنە ناو شارەکە و بە بۆنەی
دۆست و دیوناس و خزموکەسێتیییەوە وانەی سیاسییان بە گوێی زۆر
کەسدا خوێند و زۆر کەسیان کردە چاالکی سیاسی .پێشینەی چاالکیی
سیاسەت لە شاری بۆکان و پێشینەی ئەم رووناکبیرانە شەپۆلێکی زۆری
لە الوەکان وەشوێن ئەم چاالکییە خست و وای لێهات ساڵی  1978کە
راپەڕینی خەڵکانی ئێران دژ بە شا پەرەی گرت ،لە شاری بۆکاندا
شەپۆلێکی زۆر رووناکبیری سیاسی لە ئاستی رێبەرایەتیی شۆڕشدا
بوون و هەر ئەمانە زۆریان بوونە چاالکی سیاسی و ئێستاش کادیری
سیاسی و رێبەرایەتی پارتەکانن.
قسەی خۆش لەوەدایە هەرچی لەمالوال چاالکانی سیاسی باسیان لە
مارکس و لینین و ماوسیتۆنگ و جیڤارا و ...دەکرد ،ئێمەش تاقمێک بووین
کە ناوی شاملوو ،هیدایەت ،هێمن ،هەژار ،سواره ،گۆران ،بێکەس،
فاکنەر ،چیخۆف ،هەمەنگوای ،شتاینبەک و ...بنێشتەخۆشەی سەر
زارمان بوو و سیاسەتەکانیشمان هەر بە فاکتەر و فاکت و تیۆریی
ئەمانەوە دەگێڕا.
من خۆم بێجگە لە رۆمانەکانی هەمەنگوای و کامۆ و شتاینبەک و
تۆلستۆی و چیرۆکەکانی چیخۆف و هیدایەت و شاملوو ،ساعیدی و
شیعری شاملوو ،هێمن ،سواره ،گۆران ،هەڵمەت ،بێکەس و...
کەسایەتیی هونەرمەندی لەم چەشنه ،بە هیچ شتێک و هیچ کەس
موعجیب نەبووم .ئەگەر بۆ چرکەساتێکیش چوومە خەباتی رامیارییەوه،
ئەمە گرێی سەرکوتکراوی چیرۆک و رۆمان بوو ،کە فارس و گۆڤاری فارس
دەرفەتی گەشەی پێنەدابوو ،ئەم گرێیە بەرەو کاری رامیاری راوەدووی نام
و لە ئاکامیشدا بە زۆر هۆکارەوە کە ئەوی هەرە سەرەکی و گرنگیان
خووخدەی ئەدەبخۆشەویستی و ئەوینی نووسینی چیرۆک و رۆمان بوو،
بەرەو جیهانی نووسین و خوێندنەوەی چیرۆک و رۆمان گەڕامەوه.
ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی  1984بەمالوه ،یانی ئەو سااڵنەی کە زۆر
گرێ لە مندا توواوە و توانیم بە خۆمدا بچمەوە و وەشوێن وەاڵمی ئەم
پرسیارە بکەوم کە من کێم و توانام چییه؟ الوازی و نەتوانیم لە چیدایه؟
دەتوانم چ چاالکییەکم هەبێ و دەرفەت و توانای کام چاالکی و تەنانەت
کام ئەرک و ئیشم نییه؟
یەکێک لە بەهرەکانی من ،ئاگەداریم بە سەر گریمانە و تیۆریی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی و پەروەردەدا بوو ،هەروەک ئاگاداری و دیوناسیم
دەگەڵ چاالکان و مرۆڤە باشەکانی ئەم مەیانەشدا هەبوو .ئەوەشم بۆ
دەرکەوتبوو کە بە دەستێک چەند شووتی هەڵناگیرێ و لە رووی
بنەماڵەییەوە یان بڵێم لە رووی توانا و ئەگەرەکانی چینایەتی و
بنەماڵەییەوە کێ بۆ چی دەبێ؟ چی دەتوانێ ،چی لە دەست دێت و
نایەت و لە کوێدا بە کەڵک و بەهرە دەبێت و بەخشندەیی و کەڵک و
بەرژەوەندیی بۆ کۆمەڵگە و جەماوەر و تەنانەت بۆ خۆی دەبێ؟
ئەوە بوو کە لە سی سااڵن بەمالوە هێڵێکی سوورم بە دەوری بڕێک کاردا
کێشا و خوم لە قەرەیان نەدا .لە جیاتیدا چاالکییەکی لە رادەبەدەری
کاری پەروەردەم بۆ راهێنانی خوێندەواری مندااڵن و مێرمندااڵن کرد و
شەپۆلێکی باشی چاالکیی فەرهەنگی و پەروەردەم لە نێو مامۆستایانی
قوتابخانە سەرەتاییەکانی شاری بۆکان بە دێهات و گوندەکانیەوە وەگەڕ
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خست کە بەهرەی زۆری بوو.
هاوکات زۆر هژڵ و جیددی گەڕامەوە سەر خوێندن و نووسین و بەتایبەت
گرنگیم بۆ ئەدەبی کوردی دانا و زۆر زیاتر لە پێشوو خۆم بە زبان و ئەدەبی
کوردییەوە ماندوو کرد ،بە تایبەت ئەوەی جێگای گرت و رووی نێو کۆڕ و
کۆبوونەوە و مەجلیساتی بوو بەشداری کردنم لە لێژنە زانستی و
خوتبەدان و لێدوان لە سەر کارە ئەدەبییەکانی ئەدەب و رووناکبیرانی
کوردی لە کۆڕ و کۆبوونەوە و کۆنگرە و میهرەجانەکاندا بوو ،ئەمە لە الیەک
و تەرخان کردنی کتێبخانەکەم بۆ گشت کتێبخوێن و نووسەر و شاعیر و
خوێندکار و توێژەران و ئەو کۆڕە چیرۆکەی شەوانی پێنجشەمۆ ،کە لە
ماڵی من و خوالێخۆشبوو سەید جەعفەر مستەفەوی و کاکەسمایل
عەبدولکەریمی و شامحەمەدی و کاک ناسر وەحیدی و بریا کاکەسووریدا
پێکدەهات و بۆ ماوەی دە ساڵێک بەردەوام بوو ،لەم کۆبوونەوانەدا هەموو
چاالکیی نووسەر و شاعیری شارەکە و کوردستانی رۆژهەاڵت
دەخوێندرایەوە و راڤە دەکرا و شیکاری دەکرا و ئەوەی کتێب و باڵڤۆکی
فارسی و کوردی هەر کوێندەرێ وەگیرمان کەوتبایه ،خوێندنەوەی لە سەر
دەکرا .
ئەمە لە بیرەوەرییە هەرە باش و خۆشەکانمه .ئەمە کارێکی وای کرد
النیکەم لە چیرۆکدا شاری بۆکان و ئەو دە دوانزدە کەسە هەموو بوونە
خاوەن چاالکیی نووسینی چیرۆک و بوونە خاوەن کتێبە چیرۆکی خۆیان و
خاوەن ناوێک وەکوو چیرۆکنووس و ببنە نموونە و سەرمەشق بۆ زۆر گەنج
و الوی ناوچە و دەڤەرەکه.
بە راشکاوییەوە دەڵێم( :شاربەدەر) و (دۆنادۆن)ی خۆم و وەرگێڕانەکانم
داهات و بەرهەمی ئەو شەوانە و ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانەیە و دیترانیش
خۆیان دەزانن چەندی بەرهەمەکانیان کاریگەری و شوێنپێی ئەو 5شەمۆ
شەوانەی بە سەرەوەیه؟ ئێستاش کە ئەوا چەند ساڵێکە ئەو بڕگەیە
بەسەر چووە دەبیستمەوه ،لە زۆر شوێندا زۆر کەس ئەو 5شەمۆ شەوانە
بۆی بیرەوەرییەکی ئاڵتوونییه.
من بە دوو شت زۆر سەرسام و موعجیبم ،مرۆڤ و مرۆڤایەتی .مرۆڤ و
ئەو داهات و بەرهەمەی بەدی دەهێنێت .فەیلەسووفێکی مەزن دەڵێت:
باشترین دۆستی مرۆڤ کتێبه ،کتێب ،بەاڵم نا ،باشترین دۆستی مرۆڤ،
هەر مرۆڤە و دەتوانێت هەر مرۆڤ بێت و بەس ،چونکە ئەوی شتی جوان
و باشه ،دەرەنجام و داهاتی کاری مرۆڤه .پێموابێ ماکسیم گۆرکی بوو،
لە شوێنێکدا خوێندمەوە نووسیبووی :بێتوو جوان لە باخ و مەزرا و سارات
ورد بینەوه ،بۆمان دەردەکەوێت کە سروشت (دارستان و زەریا و رووبار و
چیا و )...خۆیان لەخۆڕا و بەبێ کار و تێکۆشانی مرۆڤ هیچ جوان نین،
هیچ شوێنی حەسانەوە نین ،گەرما و سەرمای لە تاپشت بەدەر و ئاژەڵ
و دڕندەی وەحش و ..زۆر شتی سروشت بەبێ چاالکیی مرۆڤ ،مرۆڤکوژ
و ژیانکوژ و کوشندەن ،ئەوە مرۆڤە کە بە چاالکی و تێکۆشان و خۆ ماندوو
کردن گۆی زەوی رازاندۆتەوە و ئەم گشتە جوانییەی بە سروشت و
کۆمەڵگا و جەماوەر بەخشیوە و دەرفەت و شوێنی حەسانەوە و تاموچێژ
بردنی بۆ مرۆڤ رەخساندووه .بەڕاستی دەوری مرۆڤ لە جیهان و ژیاندا،
شیاوی و توانای مرۆڤ لە رازاندنەوەی کۆمەڵگا و شار و شەقام و ئەو
گشتە بینا و پێکهاتە و رێکخراوە و ئاوەدانکارییەی کردوویه ،هەمیشە
سەرسامی کردووم و ئەو هەموو کتێب و خوێندنەوە و کار لە
شەریکەکانی بیناسازی و شارسازی و جادەسازی و ...ئەم خاڵەی لە
کردەی رۆژانەی خۆیشمدا بۆ سەلماندووم و وایان پەروەردە کردم و
رایانهێنام کە بۆ هەمیشە تەنیا ئامانج و ئایدیام خزمەت بە مرۆڤ و لە
پێناوی پێکهاتنی کۆمەڵگایەک بێت کە یاسا سەرەکەییەکەی مرۆڤپەروەر
بێت.
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من زۆر زوو لە دەرس و مەدرەسە کشامەوە و چوومە ناو شەریکەکانی
جادەسازی و بیناسازییەوه .کار لەو شەریکانەدا و دۆست و دیوناس بوون
دەگەڵ کرێکاری ئاسایی و کرێکاری پەروەردە و راهاتوو ،دەوری بەرزی
مرۆڤی پێ نیشان دام و پێشی سەلماندم؛ مرۆڤ بەرز و بەڕێزە و لە
مرۆڤ شیاوترمان نییه.
ساڵێک سەرەتای مانگی گواڵن چووینە ناو جەرگی کەویری سارات
(دەشتێکی زۆر گەورەی بەبێ ئاو و ئاوەدانی و ئاڵف و ئاژەڵ) بەڕاستی
چۆڵگەیەک بوو کە هیچ زیندەوەرێک سێ رۆژی تێدا نەدەمایەوە و نەدەژیا،
بەاڵم بەرە بەرە کرێکارانی شەریکە هاتن و دەستیان کرد بە ئاوەدانکاری،
لە پاش شەش مانگ شارێکیان ساز کردبوو بە ناوی شاری "کانگای
مس"ی سەرچەشمەی کرمان .ئەمە شارێکە کە هەر لەو عەیامەوە تا
هەنووکە سەیرانگا و شوێنی رابواردنی جەماوەری چوار پێنج پارێزگای
دەوروبەری خۆیەتی و سااڵنە بە هەزاران گەشتیار سەردان و دیداری
دەکەن و تێیدا شادی دەکەن و تاموچێژ دەبەن و بە خۆشی رایدەبوێرن.
دەمەوێت بڵێم :ئەمە تەنێ مرۆڤە کە دەتوانێت بە شەش مانگ کار کردن
دۆزەخ و بەرزەخ بکاتە بەهەشت و شوێنی حەسانەوە و رابواردن.
سااڵنێک دواتر کە لە شەریکەکان هاتمە دەر و بوومە مامۆستای
قوتابخانەی سەرەتایی و قوتابخانە و مامۆستایان و دای و بابی قوتابیم
بینی و لە نزیکەوە دۆست و دیوناسیم پێکهێنا ،جارێکی دیکەش
مرۆڤانێکم بینی کە لە ئاگاداریی زانست و هەست و سۆزی
خزمەتگوزاری و مرۆڤپەروەری و مرۆڤخۆشەویستیدا موعجیبیان کردم.
موعجیب لە توانای مرۆڤ و گەورەیی مرۆڤ .خوێندنەوە و نووسین و
هەڵسوکەوت لە نێو جەماوەردا ئەم هەستی مرۆڤخۆشەویستییەی کردە
بەشێک لەو خوێنەی بە دەمارەکانمدا دەخوشێت و بەردەوام لە جموجۆڵ
و هاموشۆدایه .دەمەوێت بڵێم :میلیگرام بە میلیگرامی ئەم خوێنە
سەرسامی دەوری مرۆڤ و مرۆڤپەروەرین و لە سەر ئەم گۆی زەوییە
بێجگە لە مرۆڤ بە هیچی دیکە سەرسام نین .
من سێ دەورە و خول و بڕگەی گرنگ لە ژیانمدا کاریگەریی سەرەکییان
تێ کردووم:
1ـ ژیانی کۆمەاڵیەتی و رووناکبیریم لە نێو جەماوەری ئاسایی و
رووناکبیرانی سیاسی و ئەدەبدا
2ـ ژیانی کار کردن لە شەریکەکان و شارانی دوور و نزیک و هەڵسوکەوت
لە نێو کرێکاراندا
3ـ ژیانی مامۆستاییم لە قوتابخانەکان و هەڵسوکەوت لەگەڵ مامۆستا و
قوتابی و کەسایەتیی جۆراوجۆری چین و توێژە جیاوازەکانی دای و بابی
قوتابیدا.
مرۆڤخۆشەویستترین کەسانم لە نێو ئەم سێ بڕگەیەی ژیانمدا بینیوه،
هەروەکوو کەسانێکم بینیوە کە هەر لە نێو ئەم چین و توێژ و بەرە و
تاقمانەدا بوون و لە ئاژەڵی دڕندەی برسی خراپتر بوون و لە خراپی و
بێکەسایەتی و ئاکاری دژە مرۆڤانە و دژی مرۆڤایەتیدا بوونەتە مایە و
هۆکار و هۆی سەرشۆڕیی هەتاهەتایی هەر مرۆڤێک و ئەم دوو
کەسایەتییە دژوازە لە مرۆڤ ،هۆکارەکەی بۆ من ناچێتەوە سەر یەک و
سەرەودەرەی ئەم کارەسات یان بەزمەساتە ناکەم.
لە دوانزە و سیانزە سااڵن و لە سەرەتای دابڕانم لە کەسایەتیی پێوەر و
سوننەتی و ئاوێتە بوونم بە جیهانی نوێ و دیوناس بوونم دەگەڵ ئەدەب و
هونەر و شیعر و چیرۆک و رۆمانی سەردەم و ئەوڕووپاییدا،
چیرۆکنووسانێکی ئاسایی وەک حوسێنقوڵی موستەعان و حیجازی و
دەشتی و جەواد فازڵ و ئیعتیمادی و ....بەرەو جیهانێکی ئەمڕۆیی و نوێ
پاڵیان پێوە دەنام و دوو سێ ساڵ دواتر ( 1966و )1967کامۆ و شاملوو و
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هیدایەت و فرووغ ،هێمن و گۆران ،فاکنەر و جاک لەندەن و هەمەنگوای و
چیخۆف و تۆلستۆی وایان بەرەو دابڕان لە مرۆڤی ئاسایی و ژیانی
ئاسایی و هەڵسوکەوتی ئاسایی راوەدوو نام کە ئێستاش خۆم
نەگرتۆتەوە و هەر دێ و بەرەو دەشتێکی هەزار بەهەزاری پڕ لە
سەرسامبوون و نامۆیی و هەردەم موعجیب بوون بە زۆر شت کە بو
دیتران یان ئاساییە و یان نایبینن ،راوەدوو دەبم .ئەوەتانێ ئەمەش کۆرت
ڤۆنیگات و براتیگان و بارتێلمی و سەلینجەر و ...دیسانیش جیهانێکی
تازەتر ،بەاڵم ئەم گشتە گەشت و گەڕۆکبوونه ،بوونەتە مایەی ئەوەی کە
لە زۆر کار و زۆر کاراندا دەرنەبەم و بمێنمەوە و زۆر دۆستی باشم لە
دەست دەربچێت و لەگەڵ زۆر کەسی بێکەڵکدا دیوناس و هۆگر بم کە
گورزی زۆر گەورەم لە دەستیان خواردووە و ئاکامەکەی ئەوەیە کە
بەردەوام لە کارەکەی خۆم ،ئەو کارەی کە ئەرکمە و دەبێت بە شوێنێکی
بگەیەنم ،دوور دەکەومەوە و دادەبڕێم و...
ئەوەتانێ چوار یەک و پێنج یەکی ئەو کارانەی کردوومه ،کاتم نەبووە
وەشوێنی کەوم و بە ئاکامێکی بگەیەنم و بە سەر دەستمەوە ماونەتەوه،
دیسانیش هەمان (حەدیسی نەفس) و نۆستالۆژی مرۆڤی سەردەم و
هەزاران قسە و باس و ئێش و بڕک و ئازاری دووپات و چەند پات ...
دەبا لێگەڕێین...
مامۆستای قوتابخانەی سەرەتایی بووم لە شاری بۆکان .ساڵی 2004
خانەنشین و بازنشست بووم .دوورەپەرێز لە گەڕەکی فەرهەنگیانی
قەدیمی شاری بۆکان و لە بەندەنی ناڵەشکێنە دەژیم .سەر ناڵەشکێنە
زۆر دەچم ،زیاتر چیرۆک و رۆمان و تیۆر و رەخنەی چیرۆک و رۆمان و
نووسراوەی سەبارەت بە ئەدەبی چیرۆکی دەخوێنمەوه .پێموابێ تا رۆژی
مردن و لە پاش ئەم ژیانەش ،بێتوو جارێکی دیکەش بێمەوە نێو ژیان و
جیهان ،هەر ئەم رێگە و رێبازە هەڵدەبژێرمەوە و هەر سەرقاڵی خوێندنەوە
و نووسینی چیرۆک و رۆمان دەبم....
ئەم وتارە لە ژمارە 49ی گۆڤاری گەالوێژی نوێدا کە فایل و دۆسییەیەکی
 97الپەڕەی بۆ نووسەری ئەم کتاوە لێدابوو ،لە چاپ دراوە .وێڕای
سپاسی زۆرم بۆ دەستەی نووسەرانی گۆڤاری گەالوێژی نوێ ،بەتایبەت
بەڕێز مامۆستا عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزەنجی و بەڕێز مامۆستا فەرەیدوون
پێنجوێنی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەدئەمین
شاسەنەم) سەبارەت بە (حوسێن شێربەگی) لە4:23:11 2011-6-4 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەدئەمین
شاسەنەم) سەبارەت بە (حوسێن شێربەگی) لە18:13:38 2011-6-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
وەرگێڕ
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 ژمارە908 :

حوسێن غازی کاک ئەمین گەاڵڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041113132269846
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە909 :

حوسێن محەمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201007302105064598
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە910 :

حوسێن مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150517101935121140
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە911 :

حوسێن نازدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051016361257841
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە912 :

حوسێنی خەلیقی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001032319403070
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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 ژمارە913 :

حوسێنی مەدەنی
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:

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

بابەتی ژمارە914 :

حیسام دەستپیش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072620562189455
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە915 :

حیشمەتوڵاڵ شەفیعیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171021244410
رۆژنامەنووس و هۆزانەوانی ناوچەی لوڕستانە ،ساڵی  1951لە شاری
خورمۆرە لەدایکبووە .خاوەنی هۆنراوەی بەناوبانگی (تفەنگ دەردت وە
جونم ،تفەنگ بی تو نەمونم)ە کە لەالیەن زۆر گۆرانیبێژانەوە خوێندراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
ئیالم
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە916 :

حیلمی عەلی شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215145316755
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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.
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 ژمارە917 :

حیکمەت ئەلحاج
http://www.kurdipedia.org/?q=201001110857533217
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە918 :

حیکمەت ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081409203567449
ئەفسەرێکی شۆڕشگێری بەشداربووی شۆرشی شێخ مەحمودە
"لەکاتی دامەزراندنی حکوومەتی کوردستانی باشور وەک ئەفسەر
لەریزەکانی سوپادا خزمەتی کردووە ساڵی  1892لەگوندی سەرگەڵوی
دۆڵی جافایەتی لەدایک بووە " کۆلیژی سەربازی لە و سەردەمەدا لە
ئەستەنبوڵ تەواو کردووە " لەپێناوی ئازادی و سەربەخۆیی گەل و
نیشتیمانەکەیدا رووبەروی زۆر ئەشکەنجە و ناخۆشی بۆتەوە " ساڵی
 1946لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♐سەربازی
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە919 :

حیکمەت مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=201006250908284508
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە920 :

حیکمەت یاسین ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201230549119175
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئاکرێ
کورد
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە921 :

حەبیب عەلی مەنمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062000184376750
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە922 :

حەبیبوڵاڵی تابانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081622240857433
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە923 :

حەبیبە بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082313252066598
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە924 :
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حەریق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110165047261
حەریق یەکێکەلەشاعیرەگەورەو خاوەن بەهرەکانی کالسیکی نیوەی
دووەمی سەدەی نۆزدەم و سەرەتای سەدەی بیستەم .ناوی ساڵحی
کوڕی مەال نەسڕوڵاڵیه ،لەساڵی  1856لەگوندی زێویەی ناوچەی
سوورداشی سلێمانی لەدایکبووه .زێویەکەوتۆتەقەدپاڵی الی رۆژهەاڵتی
شاخی پیرەمەگروون .گوندی زێویەلەباوەشی پیری گەوره ،پیرەمەگروونی
کردگارییه ،هەتا هەتایەزێویەو سلێمانی دەپارێزێ.
مەال نەسڕوڵاڵی باوکی ساڵح لەبنجدا خەڵکی ئەو ناوچەکوردەوارییەبووه،
کەلەڕۆژگاری مێژوودا سەر بەدەسەاڵتی ئێران بوون .لەگوندی کاشتەر
لەدایکبووه ،ئەم ئاواریییەلەگەڵ گوندی لۆن کەوتوونەتەقەدپاڵی کێوی
شاهۆ ،زنجیرەیێکەلەنێوان هەورامانی لەۆن و جۆانڕۆ .لەباشورەوەپاڵی
داوەتەماهیدەشت .مەال نەسڕوڵاڵ لەسەردهمی فەقێیەتیدا روو
دەکاتەناوچەکانی دەوروبەری زێدی ژیانی باب و باپیرانی .لەپاشانا
کەدەگاتەپلەی مەالیی گوندی زێویەدەبێتەمەڵبەندی ژیانی.
سەرەتا ساڵح الی باوکی دەستی بەخوێندن کردووه،
بەرنامەزانستییەکانی ئایینی ئیسالم و زمانی عەرەبی بەئەنجام
گەیاندووه ،وەک رێنووسی خوێندنی حوجرەی ئەو رۆژگارانەلەالی هەندێ
لەمەالیانی ئەو سەردەمەخوێندوویەتی ،بەشێکی ماوەی سوختەیی
لەمزگەوتی شێخ محەمەدی بەرزنجی لەسلێمانی بردۆتەسەر ،لەپاشا بۆ
فێربوونی هەندێکی دیکەلەزانستییەپێویستییەکانی مەالیەتی بەرەو
قەرەداغ کەوتۆتەڕێ ،ماوەیێک لەوێ خوێندوویەتی ئینجا رووی
کردۆتەبیارەو رۆژانێک لەوێ ماوەتەوه ،ئەوجا گەڕاوەتەوەسلێمانی.
ساڵح لەساڵی  1884چووەبۆ پێنجوێن الی مەال عەبدولڕەحمانی
پێنجوێنی خوێندووویەتی ،لەوێوەبەرەو موکریان کەوتۆتەڕێ .لەماوەی
ژیانی ئەو واڵتەیدا ئاشنایەتی لەگەڵ شێخ بورهان (شێخ یووسف
شەمسەدین) پەیدا دەکا و لەخانەقای ئەو دەمێنێتەوەو مۆڵەتی رێگای
نەقشبەندی لەشێخی بورهان وەردەگرێ .ماوەی ژیانی ساڵح لەخانەقا
وەک سالیکێک بووه .سالیک نابێ ژن بێنێ ،بەاڵم ئەو بەدزی ژنی
هێناوه ،لەبەر ئەوەشێخ لەخانەقا دەری کردووه.
تەنگوچەڵەمەلەژیانی ساڵحدا زۆر بووه .جارێکیان بەهۆنراوەیەک یەکێ
لەکوڕەکانی شێخ عوسمانی تەوێڵەدادەشۆرێنێ .ئاغا دێیێکەناوی
ئیعلزامولمولک بووه ،بۆ ئەتک رێشی تاشیوه ،شاعیر ناچار بووەالی قازی
عەلی گەورەی واڵت شکات بکا ،دادگا خەریک بووەئاغاکەتاوانبار بکا بۆ
ئەوەی توڵەی حەریق بکاتەوه .لەو ماوەیەی داوای حەریق لەدادگا دەبێ،
کوڕێکی کورد لەگوندی قەباغلەندی کچێکی ئەرمەنی هەڵدەگرێ ،باوکی
ئەو کچەسەر بەکاربەدەستانی رووسیا دەبێ و کێشەکەیان دەگاتەدادگا.
ئیتر لەبەر گەورەیی ئەم کێشەیەداواکاری حەریقیان لەبیر دەچێتەوه.
جارێکیان کابرایێک لەحەریق دەپرسێ رووداوەکەی رێشەکەی
گەیشتەکوێ؟ لەوەاڵمدا حەریق دەڵێت" :بابەلێ ریشی من لەهینەکەی
کچەئەرمەنیدا ونبوو"!
لەپاشانا حەریق بەئیمام لەمزگەوتی سەید حەسەن ،مزگەوتی
هەژارانیان پێ دەوت ،لەسابالغ (مەهاباد) دامەزرا .وەک مورید و
سۆفییێکی شێخی بورهان هەموو ژیانی لەمەهاباد بردەسەر ،تا لەساڵی
 1909لەوێ کۆچی دوایی کردووەو لەگۆڕستانی مەال جامی نێژراوه.
ئێستا جێی گۆڕی شاعیر نەماوەو ئەو گۆڕستانەبووەبەئاوەدانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە925 :

حەسرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226203739118509
کورتەیەک لە ژیانی حەسرەت
مەال شێخ محەمەدی خەڵووزە کە نازناوی شیعری (حەسرەت)ە کوڕی
شێخ عەلی کوڕی شێخ فەتاحی کوڕی شێخ محەمەدی کوڕی شێخ
ڕەزای کوڕی شێخ ئەحمەدی بێلووە .لە بنەماڵەیەکی زانا ،ناودار و ئەهلی
تەریقەت ،لە کۆتایی سەدەی نۆزدەی زایینیدا لە گوندی بێلووی مەریوان
چاوی بە ژیان هەڵهێناوە.
لە خزمەتی زانا و ئەدیبی بەناوبانگ کـاکە حەمەی بێلوو (مامۆستا
نـاری)دا ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتووە و چووەتە ئاوایی خەڵووزە .لەوێ
سەرەڕای مەالیی ،جوتیاری و ئاشەوانیشی کردووە .دوای کاولبوونی
خەڵووزە لە ئاکامی شەڕی عەشایری لە 1945ی زایینی1324/ی
هەتاویدا ،بووە بە مەالی گۆخاڵن (پێنجوێن) و تا کۆتایی تەمەنی پڕ
حەسرەت و پەژارەی (1959/9/20ز _1338/6/28هـ) لەوێ ماوەتەوە و
گڵکۆی پیرۆزیشی هەر لەوێیە.
لە دوای کۆچی دوایی شێخ ڕەزای دەرەوەران (براگەورەی حەسرەت)
مەال شێخ محەمەد براژنی خۆی واتە خاتوو ئاسیەی کچی شێخ مارفی
شێخ عەلی کۆاڵن ئەخوازێت و سەرپەرشتی برازاکانی :خاتوو سەکینە و
شێخ حەسەن ئەگرێتە ئەستۆی خۆی و هاوکات باوک و مامیش بووە
بۆیان .بەرهەمی ئەم زەواجەیش ،چوار منداڵ بووە بە ناوەکانی:
مەحموود ،ئەمنە ،زبە و عەلێ.
لە پاش کۆچی دوایی خاتوو عاسه ،لەگەڵ خاتوو خەجیج (خەدیجە
ئەحمەد ڕۆستەم )1307-1360/1929-1982 ،کە قازی ڕەحیم (حەقدار) و
ئامۆزای بووە ،ژیانی دووهەمی هاوسەری پێکهێناوە .بەاڵم
منداڵیان نەبووە.
سەڕەڕای چەرمەسەری و کەمدەرەتانی ،ماڵی حەسرەت بۆ بنەماڵەی
شێخ حسەینی کوڕی شێخ شەمسەدینی هەنگەژاڵیش (هاوسەری
خاتوو سەکینەی برازای حەسرەت) ماڵە باوان بووە و شێخ حسەینی
هێناوە بۆ خەڵووزه و لە ئاشەکەی خۆیدا دایمەزراندووه ،کاتێکیش کە
جوانەمەرگ بووە ،منداڵەکانی واتە شێخ سەعید و شێخ محەمەد و شێخ
عەلی هەسەناوڵەی پێگەیاندووە.
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تاقە کوڕەکەی حەسرەت واتە شێخ مەحموودی حافز لە منداڵیدا تووشی
ئاوڵە بووە و پاش ملمالنێیەکی سەخت لەگەڵ مەرگدا ،هەر دوو چاوی
لەدەستـداوە .ئەگەرچی کوێرێکی زەین رۆشن؛ بەاڵم ڕەنگە ئەمە
هۆکاری سەرەکی بووبێ بۆ ئەوەی کتێب و شیعرەکانی حەسرەت
پارێزەرێکی ئەوتۆی نەبێ و پرژوباڵو ببێتەوە.
حەسرەت لە تەمەنی کامڵیدا و هێشتا بەخۆوە بووە کە بە نەخۆشینی
میز گیران (پرۆستات)ەوه تووش بووە و لە کەرکووک نەشتەرگەری بۆ
کراوە .بەاڵم بە هەر هۆیەکەوە ،نەشتەرگەرییەکەی سەرکەوتوو نەبووە و
نۆ ساڵ و چوار مانگی ئاخری ژیانی پاش ئەو نەشتەرگەرییە ،بە یەکجاری
کەوتووەتە ناو جێگە و خاتوو
خەجیجی هاوسەری نەیهێشتووە تەنانەت بۆ یەک ڕۆژیش بێدەستنوێژ
بێت .دڵسۆزی و خزمەتگوزاری ئەو فریشتەیە بە شێخ محەمەدی
حەسرەت لە وشەدا ناگونجێ و زوان کۆڵە لە دەربڕینی..
مەال شێخ محەمەدی خەڵووزە پیاوێکی بەهرەدار ،جوانچاک،
ڕەوشتبەرز ،ئایینپەروەر بووە و تەنانەت کەڕاماتی لێدەگێڕنەوە .لە
هەمان کاتیشدا شۆخ و نوکتەباز بووە و زۆرێک لە قسە نەستەق و نوکتە
خۆشەکانی هێشتا لە بیر و زەینی کەسگەلێکی زۆر لە خاومیراوا و
شلێردا ماوەتەوە و دەماودەم دەگەڕێت .لە ناو هەموو چین و توێژەکانی
خەڵکدا بەڕێز و خۆشەویست بووە و ئەویش لە بەرانبەردا بە بێتەماح و
بەو پەڕی وەفا و حورمەتەوە لەگەڵ هەموو الیەکدا پەیوەندی گەرموگوڕی
بووە.
مخابن زۆربەی هەرە زۆری شیعر و هۆنراوەکانی حەسرەتی شاعیر بە
هۆی چەند ڕووداوێکی تاڵەوە لەناوچوون.
بنەماڵەی حەسرەت:
ئەگەرچی چەند پشتێکی ئەم لقەی “ساداتی بەرزنجی” لە بێلووی
مەریوان و بەرلەوەتر لە هەنگەژاڵی بانەدا بوون؛ بەاڵم ڕەچەڵەکیان
دەگاتەوە دۆڵپەموو و ئەوانیش
دەچنەوە سەر نۆدێییەکان و لە ئاکامدا بەرزنجەی زێد.
ناونیشان و شەجەرەی ئەم بنەماڵەیە لە شێخ ئیسماعیلی موحەدیسی
کوڕی ئیمام موسای کازمەوە ،کوڕاوکوڕ تا دەگاتە شێخ محەمەدی کوڕی
شێخ ڕەزای هەنگەژاڵ کە باپیرە گەورەی حەسرەت بووە؛ لە کتێبە
بەنرخەکەی مامۆستا مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس (بنەماڵەی
زانیاران)دا  85الپەڕەی پێوە تەرخان کراوە .دیاره ئەگەر بنئامۆزا و
پەلوپۆکانیتری ئەم بنەماڵەیەی بهاوێژینە سەر ،دەیان الپەڕەی دیکەیش
دەگرێتەوە .واتە زیاتر لە حەوتیەکی سەرجەم کتێبەکە تایبەتە بە باس و
خواس و ناساندنی دەیان و بگرە سەدان زانا ،پیاوچاک ،ڕابەری تەریقەت،
عارف و کەسێتی ناوداری ئەم بنەماڵەیە.
سەبارەت بە شێخ ڕەزای هەنگەژاڵ و باوکی واتە :شێخ ئەحمەدی بێلوو
کوڕی شێخ عەلییە کۆسەی دۆڵپەموو (پشتی چوارەم و پێنجەمی
حەسرەت) بە پێچەوانەی نووسینەکەی مامۆستا ،ئەم بنەماڵەیە
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بۆچوونێکی جیاوازیان هەیە.
لە الپەڕە 342ی بنەماڵەی زانیاران ،لە باسی (شێخ ئەحمەدی کوڕی
شێخ عەلییە کۆسەی دۆڵپەموو)دا هاتووە:
(ئەم شێخ ئەحمەدە لە دۆڵپەموو لە دایک بوەو ،خوێندوویەو بوە بە
زانایەکی بەرزی بەڕێز ،هەروا لە خزمەتی باوکیشیدا خەریکی تەریقەت
بووە هەتا پێگەیشتوە ،جا لە دۆڵپەمووەوە چوە بۆ دێی (بێلو)ی سەر بە
مەریوان و لەوێ دانیشتووە ...بەڵآم شێخ ڕەزای کوڕی شێخ ئەحمەد چوە
بۆ دێی (هەنگەژاڵ)ی سەر بە (بانە)و لەوێ دانیشتوەو هتد)
خوالێخۆشبوو شێخ عەبدوڵاڵی ڕاوگان (برازازای حەسرەت) ئەم باسەی
بەمشێوە بۆم گێڕایەوە( :شێخ ئەحمەد پیاوخوا و زانایەکی ناوداری
سەردەمی خۆی بووە ،لە هەنگەژاڵدا خاوەنی تەکیە و دیوەخان بووە ،بە
سەردانێک هاتووە بۆ مەریوان .خەڵک و مالیک و بەگزادەکانی مەریوان
داوایان لێکردووە کە لە ناویاندا بمێنێتەوە و زۆرێک تکایان کردووە کە
نەڕواتەوە بۆ بانە .کە شێخ ئەحمەد دەعوەتەکەیانی قەبوڵ کردووە ،سێ
دانگی (بێلوو)یان داوەتێ و ماڵ و تەکیەیان بۆی کردۆتەوە و ئیتر لەوێ
ماوەتەوە .شێخ ڕەزای کوڕیشی وەک جێگەداری باوک تا کۆتایی تەمەنی
هەر لە هەنگەژاڵ بووە بەاڵم وەسیەتی کردووە کاتێک کە مرد ،بیبەنەوە
بۆ باوەشی باوکی .لە پاش کۆچی دوایی شێخ ڕەزا و هێنانەوەی
تەرمەکەی بۆ بێلوو؛ هەموو بنەماڵەکەیان لە بێلوو یەکانگیر بوون و تا چەند
وەچەیەک لەوێ ماونەتەوە).
هەر چۆنێک بێت ،گڵکۆی ئەم باوک و فرزەندە لە بێلوودایە و ئەو بەشەی
گۆڕستانی ئاوایی بێلوو کە ئەم دوو بەڕێزە و چەند کەسێکیتری
بنەماڵەکەیانی تێدا ئەسپەردە کراوە ،بە (زیارەتەاڵنی و شێخ ئەحمەد و
شێخ ڕەزای بێلوو) بەناوبانگە و لە الی خەڵکی دەوروبەر یەکجار پیرۆزە.
لە کۆتایی سەدەی نۆزدەهەم و لە سەردەمی ژیانی شێخ فەتاحدا
(باپیری حەسرەت) ئەم بنەماڵەیە نیوەی مڵکەکەیان فرۆشتووەتەوە بە
بەگزادەکانی بێلوو .پاشان شێخ ئەحمەدی کوڕی شێخ فەتاح (مامەی
حەسرەت) کە کەسێکی ئازا و لێهاتوو بووە لە ڕووداوێکدا لە گوندی
مێرگەدرێژ کوژراوە .لە بۆشایی نەمانی شێخ ئەحمەددا ،بەگزادەکانی
بێلوو و گەیگەچان؛ ماڵ و خێزانی شێخ عەلی (باوکی حەسرەت) کە تەنیا
میراتگری شێخ فەتاح بووە ،لە بێلوو دەرکردووە و مڵک و زەوی و
زارەکەیانیان داگیر کردووە و ئەوانیش ئاوارە بوون .سەرەتا بەرەو دەرەوەران
و پاشان خەڵووزە و دوای کاول بوونی خەڵووزەیش دیسان دەرەوەران،
دواتر گۆخاڵن ،نزارە و هتد .ئیستەیش لە ئەنجامی ئەو کۆچاوکۆچەدا،
ئەم بنەماڵەیە بوون بە دوو بەرەکە :یەک لە مەریوان (دەرەوەران) و یەک
لە پێنجوێن (ڕاوگان).
سەرەڕای ئەم مەسەلەیە ،ماڵە مام و بنئامۆزاکانی حەسرەت چەند
پارچە زەوییەکیان فرۆشتووە بە موعتەمەدی سنە و ئەویش بەرەبەرە بە
فێڵ و زەبروزەنگ چەندین مڵکی دیکەی لە چنگیان دەرهێناوه .ئەمەیش
بووەتە هۆی هەڵکنرانی یەکجاری خانەدانی شێخانی بێلوویی ،واتە
وەچەکانی شێخ ئەحمەد و شێخ ڕەزای بێلـوو ،لە زێدی خۆیــــــان و
باڵوەکردنیان بەرەو خـــاومیراوا (بۆ نموونە :شێخ محەمەدی نەچێ) و
شلێر (وەک :بنەماڵەی شێخ عەزیزی کێلوو)
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە926 :

حەسیب قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119131136403
لە ناوەڕاستی مانگی مایسی ساڵی  1929ز دا ،لە یەکێ لە گوندەکانی
ناوچەی قەرەداخی سەر بە شاری سلێمانی و لە ناو خێزانێکی
خوێندەواری بنەماڵەی شێخانی مەردۆخی دا ،هاتۆتە ژیانەوه.
لە ساڵی  1948ز دا لەکاتێ خوێندکاری خانەی مامۆستانانی دێهاتی بوە
لە شاری حیللەی عێراقی ،زۆر چاالکانە بەشداری کردوە لە راپەڕینە
سەرتاسەرییەکەی ئەوساڵە دا و بۆ یەکەمجار تێکەڵ بە کاروانی
تێکۆشانی نیشتمانی و نەتەوەیی بووه.
تا ساڵی  1954ز چەندین جارکەوتۆتە ژێر فیشاری روەدوونان و ناچار بوە
خۆبشارێتەوه ،دوا جار لەو ساڵەدا دەگەڕێتەوە بۆ ناوشار و لە  1955ز دا،
ژنی هێناوە و یەکەم النەی هاوسەرێتیی لە سلێمانی پێکەوەناوه.
تا شۆڕشی تەممووزی  1958ز ،چەند جارێک بۆ ماوەی کورت کورت
زیندانی کراوه .لەگەڵ بڵێسەی شۆڕشدا شاعیر دەبێتە یەکێ لە
ناسراوترین و تارخوێنەکان و یەکێ لە ناودارترین شاعیرە داهێنەرەکانی
ناو کەسانی کوردستان ،هەربۆیە لەگەڵ کودەتای بەعەسیەکاندا لە
ساڵی 1963دا ،دەستبەجێ دەگیرێ و نزیکەی  3ساڵ لەگەڵ سەدان
الوی شۆڕشگێڕ و دەیان رۆشنبیر و شاعیر و نووسەر و رامیاری گەورەی
کورد و عەرەبدا ،لە زیندانی نوگرەسەلمان دەمێنێتەوه.
لە کۆتایی ساڵی  1965ز تا  1969ز ،لەگەڵ هاوسەر و هەرسێ کوڕە و
هەرسێ کچەکەیدا ،بە دوورخراوەیی لە شاری بەغدا بە کولەمەرگی و
کوێرەوەری؛ بەاڵم بە سەربەرزی ژیان دەگوزەرێنن.
لە سەرەتای ساڵی  1969ز دا ،پاش  7ساڵ زیندانی و دورخستنەوه،
رێیپێ دەدرێ بگەڕێتەوە بۆ کوردستان .لە 17ی حوزەیرانی  1983ز دا،
کەژاڵی کچی بەڕووداوێکی ئۆتۆمبیل و لەکۆتایی  1984ز دا ،بەهاری
تازەنەمامی کچی بە نەخۆشییەکی کتووپڕی شێرپەنجه ،گیان
لەدەستدەدەن و زام و خەمێکی قوڵ و فرە سەختیان لە قواڵیی هەست
و بیر و سۆزی شاعیردا جێهێشت ،کە تا دوا رۆژی تەمەنی ،شوێن
پەنجەیان هەم بەسیمای خودی خۆی و هەم بەسەر جیهانی هۆنراوەیە
و ئەدەبیاتییەوە دیار و ئاشکرابوو.
لە ئێوارەیەکی تەڕوتووشی زستانی سلێمانیدا  1997.01.09دا بۆ دواجار
دڵی پڕ لە ژانی شێخی شاعیران ،حەسیب قەرەداخی ،لە لێدان کەوت و
بۆ رۆژی دواتر لە گردی سەیوان لە سلێمانی بوە هاوڕێی تا هەتایی
هەردوو جوانەمەرگەکەی کەژاڵ و بەهار!
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شاعیری نەمر ،سێ کوڕ "خەبات"" ،بەهات" و "ئازا" ،کچێک "نیگا"،
هاوسەرەکەی ناوی "عائیشە" لە دوا بەجێماوە.
باڵوکراوەکانی:
هەڵەبشیما
من هیچ ناڵێم
هەوەڵ مەزات
شەو و گریان و مەرگ
کۆچێکی رەشپۆش
کەژاڵی جوان
دووسەد ساڵەی سلێمانی
و دەیان و سەدان چامەی بەرزوبااڵ ،ناسراوە! دیوانێکی  900الپەڕەیی لە
دووبەرگدا لە دوا بەجێماوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە927 :

حەسیبە ئیبراهیم بابۆلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012012044332865
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە928 :

حەسەن ئەحمەد محەمەد رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571352
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە929 :

حەسەن ئەشعەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201012201341523707
نووسەر و وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە930 :

حەسەن ئەیوب زادە  -گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108164649142
ساڵی  1943لەبۆکان لەدایک بووە ،قۆناغەکانی سەرەتایی خوێندنی لەم
شارەتێپەڕاندونو دواتر لەدانیشسەرای کەشاوەرزیی شاری ورمێ درێژەی
بەخوێندن داوەچەند ساڵێک مامۆستای قوتابخانەبووەلەشاری بۆکانو
مەهاباد .ساڵی  1977فەوقی لیسانسی حقووقی تایبەتی
(خصوصی)ی لەزانکۆی تاران وەرگرتوەو ماوەیەک لەدادگاکانی تارانو
بیجارو سنەوەک قازی کاری کردوە.
دوای شۆرشی  1979هاتۆتەریزی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی
ئێرانەوە ،لەریزەکانی حیزبیشدا ماوەیەک خەریکی بارهێنانی کادر بۆ کاری
قەزایی بووەو ماوەیەکیش بەرپرسی کومیسیۆنی قەزایی حیزب بووە.
لەکۆنگرەی 7ی حیزبدا بەئەندامی موشاویرو لەکۆنگرەی 8یشدا وەک
ئەندامی جێگری کومیتەی ناوەندی دیاری کراوە .دواتر وازی
لەپێشمەرگایەتی هێناوەو رووی کردۆتەهەندەرانو ئێستا نیشتەجێی
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واڵتی هولەندە .قۆناخی دوکتوراکەی لەلقی حقووقی نێونەتەوەییدا
لەئوتریش تەواو کردوەو تێزی دوکتوراکەی سەبارەت بەوەزعییەتی
حقووقیی کورد لەئیمپراتۆریی عوسمانی دایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە931 :

حەسەن بارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101919165910152
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە932 :

حەسەن پۆاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150131161913119151

649

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە933 :

حەسەن جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201012291237372848
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە934 :

حەسەن حاجی سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080304550692060
حەسەن حاجی سلێمان لە  1951/11/26لە گوندی “تایتان”ی نزیک ئارارات لە ئەرمەنستان
لەدایکبووە .باوکی ئەو (ئەیالزی محێ) لە ناوچەکەدا کەسایەتییەکی ناسراو و دەنگبێژێکی
بەناوبانگ بووە .زیاتر چیرۆک ،بەسەرهات ،کەالم و مەتەڵی باوباپیرانی خۆی بە شێوازی حەیران و
الوک دەگوتەوە.
کاتێک حەسەن تەمەنی چوار ساڵ بوو ،باوکی کۆچی دوایی دەکات و هەموو ئەرکی خێزانەکەیان
دەکەوێتە سەر شانی دایکی .حەسەن حاجی سلێمان ،ساڵی  1971خوێندنی ناوەندی لە گوندی
“شیرازلوو” تەواو دەکات .هەر لە هەمان ساڵدا ،لە یەریڤان دەچێتە زانکۆی پێداگۆژی و لە بەشی
زمان و ئەدەبی ئازەریدا دەستدەکات بە خوێندن.
ساڵی  1975خوێندنی بااڵ لەو زانکۆیە تەواو دەکات .دواتر دەچێتەوە گوندەکەی و تاوەکو ساڵی
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 1988زمانی کوردی و ئازەری دەڵێتەوە .هەر لە سااڵنی خوێندنی زانکۆدا دەستدەکات بە
نووسینی چیرۆک و شیعر و بەسەرهات و وتاری کوردی .بەرهەمە ئەدەبییەکانی لە رۆژنامە و
گۆڤارەکانی وەک رێیا تازە ،ئەرمەنیا سۆڤێت ،سۆڤێتی ئەرمەنستانی ،بارێکامۆیتون ،ئاخینا وەاڵت،
کوردستانا ئازا ،دەنگێ کوردا ،دۆستانی ،دەنگێ ژنان ،دەنگ و بەحسێ کراسنۆدارێ ،وەاڵت،
ئەسمەر ،کوردستان ،ژیانا کورد ،کاراڤان ،کۆڤچێک ،گۆریزۆنت ،ئاسیا داویسی ،کورد ،نووبار،
پرۆستۆر و دۆستیک – دروژبا باڵودەبنەوە .
بەهۆی هەڵگیرسانی شەڕ لە نێوان ئەرمەنییەکان و ئازەرییەکان ،حەسەن حاجی سلێمان ،ساڵی
 1989لەگەڵ نزیکەی  30هەزار خێزانی دیکە دەچنە کۆمارەکانی دیکەی سۆڤێتی پێشوو،
بەشێکیان لە ناویشیاندا خێزانی حاجی سلێمان ،لەگەڵ خزمەکانیان چوون بۆ کۆماری کازاخستان
و لە ئاڵمات نیشتەجێبوون .ساڵی  1990حەسەن حاجی سلێمان لە ئاڵمات دەبێتە مامۆستای
زمان و وێژەی کوردی ،تاوەکو ئێستاش بەردەوامە.
لە ساڵی  1991لە رۆژنامەی کوردستان و گۆڤاری نووبار دەست بەکارکردن دەکات .لە ساڵی
1998ەوە تاوەکو ئێستا هەڵەچن و زمانەوانی رۆژنامەی کوردستانە کە ئێستا بەناوی ژیانا کورد
دەردەچێت .ساڵی  1994دەبێتە ئەندامی یەکێتی رۆژنامەنووسانی کازاخستان .ساڵی 2001
دەبێتە ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کازاخستان .
ساڵی  ،1993لە گوندی “ئاشی بوالک”ی سەر بە هەرێمی ئاڵمات ،لەگەڵ دەنگبێژ و شاعیر
مەجید سلێمان گرووپی شانۆ و سەما دادەمەزرێنن .حەسەن حاجی سلێمان ،جگە لەو بوارانە،
وەرگێڕێکی ئەدەبی باشیشە .لە زمانەکانی ئازەری ،ئەرمەنی و کازاخییەوە ،چیرۆک و شیعر و
پەخشانی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی .
لەسەر بەرهەمەکانی ئەو شاعیرە کوردە ،تاوەکو ئێستا چەندین تێزی دکتۆرا لە زانکۆکانی
کازاخستان وەرگیراون .لە کازاخستان زیاتر لە  50نەتەوە و کەمینەی نەتەوەیی دەژین کە لە رێگەی
حەسەن حاجی سلێمانەوە کوردیان ناسیوە .چیرۆکێکی بەناوبانگی ئەو شاعیرە بەناوی “کەڕ و
کلوک” لە کتێبی پەروەردەی مندااڵنی کازاخستاندا وەکو وانە دەخوێنرێت .
حەسەن حاجی سلێمان تاکو ئێستا سێ کتێبـی شیعری بە ناوەکانی “حەسرەتا وەاڵت ،دلێ
من ،ئاخینا دێ” و کتێبێکی چیرۆکی بە ناوی “رییا ئەمر” باڵو کردووەتەوە .هەروەها چەند کورتە
رۆمانێکیشی باڵو کردووەتەوە بە ناوەکانی “دەردێ گوندەکی ،د گەلیێ زیالدا ،درامای شێخ
سەعید و شێخ مەحمودی بەرزنجی ،داستانی دایکی من ،ئەمرێ د ناڤا تێکۆشینێ دە و وەاڵت
گازی من دکە”.
بە بۆنەی ساڵیادی رۆژنامەگەری لە کازاخستان و تەمەنی  15ساڵەی بوونی ئاستانە بە پایتەختی
ئەو واڵتە ،سەرۆکی واڵت مەدالیای ئاڵتوونی پێشکەش بە شاعیر و رۆژنامەنووسی کورد (حەسەن
حاجی سلێمان) کردووە ،لەبەرئەوەی خزمەتی ئاشتی و برایەتی و پێکەوەژیانی گەالنی
کازاخستانی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی روودا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
کورد
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واڵت:

🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە935 :

حەسەن راوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121416363187245
بەڕێوەبەری رادیۆی مەدەنییەت لە خانەقین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە936 :

حەسەن سەید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030617082582483
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە937 :

حەسەن شافێعی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051638551931
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سەرەتای ساڵی 1955ی زایینی لە دایک بووه ،هەتا پۆلی دووهەمی
ناوەندی لە شاری بانە بووە و پاشان بە هۆی نەخۆشینی باوکییەوە
گەڕاوەتەوە بۆ شاری سەقز و کۆتایی خوێندنی لە شارەکانی سەقز و
بیجاڕ بووە .
لە ساڵی  1974لە سەقز خۆی و خێزانەکەیشی بوونەتە مامۆستای
قوتابخانە و خوێندنگاکانی ئەم شارە و ناوبراو دەستپێکی مامۆستایەتی
لە فێرگەی سەرەتایی(مێهر) بووە و ئێستاش دانیشتووی شاری ئوتاوا لە
واڵتی کانادایە و لەو واڵتە گیرساوەتەوه.
حەسەن شافێعی هەر لە هەڕەتی الوییەوە هۆگری ئەدەبیات بە تایبەت
ئەدەبیاتی گەلی خۆی دەبێت و هەتا ئێستا گەلێ بەرهەمی بە نرخی
پێشکەش بە بزاڤی ئەدەبی و رۆشبیری کوردی کردوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە938 :

حەسەن عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422510489473
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە939 :

حەسەن فەهمی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112520310073916
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

پەڕڵەمانتار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە940 :

حەسەن قزڵجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081107172157109
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
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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.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە941 :

حەسەن ماوەرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123021133263588
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

655

بابەتی ژمارە942 :

حەسەن مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200912261038263039
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە943 :

حەسەن مستەفا 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081308535172133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە944 :

حەسەن مەحمود حەمە کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021121012675746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە945 :

حەسەن مەحمود محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020613254175617
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە946 :

حەسەن کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130150019119137
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە947 :

حەسەن یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061716003570123
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نوسەر و شارەزا لەکاروباری ئیسالمی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە948 :

حەسەنی دانیشفەڕ  -هێور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051313142957910
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە949 :

حەسەنی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031416032297
نووسەر و راگەیاندکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە950 :

حەفیز عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130150340119138
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە951 :

حەقیقی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031632219345
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە952 :

حەمدی عەبدولمەجید گلی  -حاکم حەمدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182311093530
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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 ژمارە953 :

حەمید ئەحمەد ئەمین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471305
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە954 :

حەمید بڵباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014123016091684453
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...
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 ژمارە955 :

حەمید دڵبەهار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150131104219119142
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە956 :

حەمید دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051422325264746
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ناوی تەواوی (عبدالحمید ئەحمەد عەلی)یە ،خەڵکی دهۆکە لە سالێ
 1949لە دایک بووە و بێشمەرکەی کۆنە و لە شەری ناوخوە هاتۆتە
سلێمانی و مامۆستا بوو پێش  3ساڵ خانەنشین بووە و کاری
رۆژنامەنوسی کردووە و بابەتی لە کوردستان پۆست بالو کردووەتەوە،
بەهۆی ئەو بابەتانەوە هەرەشەی لێ کراوە بوویە لە سەرەتای مانکی
9ی ساڵی  2011چوە کەرکوک و لەو مانگەوە بێ سەر و شوێنە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
بێسەروشوێن
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە957 :

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە958 :

حەمید عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106111355118673
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دکتۆر حەمید عەزیز
لێتۆژی بواری فەلسەفە و مامۆستای زانکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە959 :

حەمید عەزیز شوکور
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126091602497
لەدایکبووی ساڵی  / 1963سلێمانی  /گەڕەکی سەرشەقام
دەرچووی ئامۆژگای مامۆستایان  /هەولێر ساڵی 1987 / 1986
دەرچووی خولی ئامۆژگای مامۆستایان  /سوید ساڵی 2005 / 2004
خێزاندار و خاوەنی سێ منداڵه ،دوو کوڕو کچێک بەناوەکانی (پاشا ،پایان،
پاراو )
کاروپیشە :مامۆستای سەرەتایی لە واڵتی سوید.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە960 :

حەمید گراڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170138
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە961 :

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

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە962 :

حەمە ئەحمەد جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201012241643291972
7
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە963 :

حەمە دۆستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040407552418584
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە964 :

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

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

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

راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە965 :

حەمە سدیق میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627205020100955
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە966 :

حەمە سوسەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252200141677
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 ژمارە967 :

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

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

هۆزانەوان

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

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

بابەتی ژمارە968 :

حەمە سەعید حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214115841650
کتێبەکانی لە بواری رەخنەدا :
1.وشەکان دەگەڕێنەوە مەداری خۆیان
2.ناوەرۆک و شێوە لە چیرۆکی کوردیدا
3.سەبارەت شیعری هاوچەرخی کوردی
4.شیعر و هەڵوێست
5.یەکێتی نووسەرانی کورد چی بەسەر هات؟
6.گۆرانییە باڵنەکراوەکان
7.شیعر و تەور
8.زەردەخەنەی هەنسک
ئەم بەرهەمانەی دیکەی نووسەر ،پێشترهەر لە الیەن لە دەزگای
"ئاراس"ـەوە باڵو کراونەتەوە" :لە گۆشەنیگای جیاوازەوە" ،وەرگێڕان لە
سوێدییەوە " ،2003قوڵپی پێکەنین" ،لێکۆڵینەوەی ئەدەبی " ،2004ئەو
پەیڤانەی لەدڵەوە هەڵدەقوڵێن" ،کۆشیعر " ،2004نووسین بەبێ وشە"،
کۆشیعر " ،2004شیعر و شمشێر" ،لێکۆڵینەوەی ئەدەبی ،2004
"هونەری راوەژن" ،ساتیرەچیرۆک " ،2004ئەگەر بە هەڵەدا نەچووبم"،
دیمانە " ،2004هزر و شێواز لە چیرۆکی کوردیدا" ،لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
" ،2005کۆتر و پڵنگ" ،بیرو بۆچوون " ،2005ئەڤیننامە" ،کۆشیعر ،2006
"دیرۆک و جوگرافیای سوێد" ،وەرگێڕان لە سوێدییەوە " ،2006رۆشنبیر و
دەسەاڵت" ،رەخنەی ئەدەبی و بابەتی دیکە " ،2007تاڤگەیەک لە زیو"،
رەخنەی ئەدەبی و شتی دیکەیش " ،2008بەفرو گڕکان" ،رەخنەی
ئەدەبی و فیکری .2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە969 :

حەمە شوان شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121414391463298
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە970 :

حەمە عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903224736115600
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە971 :

حەمە عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120811013974231
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە972 :

حەمە عەلی تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010612101374717
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە973 :

حەمە غەریب محەمەد عەلی شەمێرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129101125119106
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە974 :

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 ژمارە975 :

حەمە گۆپاڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061816312359251
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە976 :

حەمە مەنتک
http://www.kurdipedia.org/?q=201005301239554335
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە977 :

حەمە کاکە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010920583322111
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە978 :

حەمە کەریم رەمەزان هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129101447119107
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی هەورامی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە979 :

حەمە کەریم عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112107013236
http://www.hamakarimarif.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە980 :

حەمە کەریم هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150401151136120737
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

673

بابەتی ژمارە981 :

حەمە کەریم کەشخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012016554075022
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە982 :

حەمەدیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121014184474285
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە983 :

حەمەساڵح سووزەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111142622292
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ساڵی 1338ی هەتاوی لە شاری سەقز لە دایک بوە خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی لە شاری سەقز و درێژەی خوێندنی لە
دانشسەرای سنە تەواو کردوە .بۆ ماوەی هەشت ساڵ دەبێتە
مامۆستای قوتابخانە لە شارو گوندەکانی کوردستان و لە دوای شۆڕشی
گەالنی ئێران لە ساڵی  1357دا بەندیخانەیشی ناسیوەو بە هۆی
کێشەی سیاسییەوە لە سەر کار البراوە (اخراج و انفصال دایم از خدمات
دولتی) ،و پاشان لە ساڵی 1362بە دواوە دەستی داوەتە قەڵەم بە
زمانی نەتەوەکەی و لەم بوارانەی خوارەوەدا نووسیویە:
1ـ شێعر :هەشت دیوانی شێعری کە بە داخەوە تا ئێستا هیچیان بواری
باڵو کردنەوەی بە شێوەی فەرمی نەبووە (سەمفۆنیا دیاری هەزار دیوانی
کەڵەگەت لە پرسەدا درۆ موقەددەسەکان شێعرەسات بەژمارەی
تەلەفۆنەکانی عالەم وەهمەکانی ئەشق و تابۆکانی دەمامک حەبێکی
هەنگوینی دائەنێی مەترسە).
زۆربەی ئەو شێعرانە لە گۆڤار و حەوتوونامەکاندا و بەشێوەی نافەرمی،
لەکۆرو کۆبوونەوەکان یان ماڵپەڕە کوردییەکاندا باڵو کراونەتەوە.
ِ
2ـ چیرۆک :دوو کۆچیرۆکی (پشت تریبۆنەکە کەسی لێنەبوو و ون بوون،
کە جگە چەند چیرۆکیکی ئەم دوو کۆمەڵە چیرۆکە هێشتا باڵو
نەکراوەنەتەوه.
3ـ لە ژێر تیشکی رەخنەدا (رەخنەی ئەدەبی و وتار) :کە زۆربەیان لە گۆڤار
و چاپەمەنییەکانی کوردستاندا باڵو کراونەتەوە و لەم مانگەدا لەالیەن
گۆڤاری هەنارەوە وەک کتێب لە باشووری کوردستان باڵو کرایەوه.
هەروەها کتێبی نالی و خوێندنە نوێکانی سەردەم ،کە سەنتەری
رووناکبیری ئێل بەگی جاف ،لە باشووری کوردستان باڵوی کردۆتەوه.
وەرگیران و...
4ـ وتار :کۆی دانیشتنە ئەدەبیەکان،
ِ
5ـ شانۆ نامە :کایە و دەوران دەوران
6ـ کردنەوەی تەوەرەیەکی نوی بۆ نوێخوازان لە گۆڤاری سروە دا بە ناوی
(رچە).
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە984 :

حەمەسوار عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041909263356761
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە985 :

حەمەسەعید کەالری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111616381410749
هۆزانەوان.
لە باڵوکراوەکانی:-
1سمکۆاڵنی شیعرێکی سەرکێش-شیعر2زریکەی زامی دارەبەنێک-شیعر3سێبەری سزا-شیعر4مەملەکەتی گورگەکان  -رۆمانتایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە986 :

حەمەعەلی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129201613119120
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە987 :

حەمەفەریق حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101120363864
محەمەد فەریق حەسەن (حەمە فەریق حەسەن)
ساڵی  1941لە گوندی قازانقایەی دەڤەری قەرەداخ ،لە دایک بووه.
سەرەتایی لە قەرەداخ و ناوەندی لە هەڵەبجە و خانەی مامۆستایانی لە
سلێمانی خوێندووه
نزیکەی( )30سااڵن لە گوندەکانی دەشتی دزەیی و دەڤەری سلێمانی و
ناو شاری سلێمانیدا مامۆستا بووە.
1979_1983بە سکرتێری ئیداریی لقی سلێمانیی یەکێتیی نووسەرانی
کورد هەڵبژێرراوە.
لە راپەڕینی ئاداری 1991دا بە سەرۆکی لقی سلێمانیی یەکێتیی
نووسەرانی کورد هەڵبژێرراوە.
یەکەمین کتێبێک لەسەر هونەری شێوەکاری کورد ،لە باشووری
کوردستاندا ،چاپ و پەخش بووبێت( ،هونەرو مەسەلەکانی سەردەم)ە،
کە ناوبراو نووسیوێتی 1985 .لە چیا لەالیەن (یەکێتیی هونەرمەندانی
کوردستان)ەوە چاپ بووە.
1989حیکایەتی بۆ یەکەمین فیلمی سینەمایی (35ملم) لە باشووری
کوردستان بەناوی (نێرگز بووکی کوردستان) نووسیوە ،کە لە دەرهێنانی
جەعفەری عەلییە.
لە کۆتایی ساڵی 1998ەوە لە واڵتی دانیمارک دەژی.
سەرجەمی کتێبەکانی:
کۆچیرۆک:
سێبەری ئەسپەشێ ،سلێمانی 1978
ڕستێک زەنگیانەی ئاوی .بەغداد1979 ،
پەریخان ،کاتریناهۆڵم،سوێد1991 /
دووربین ،ستۆکهۆڵم1992 ،
ملوانکەی ستیل ،هەولێر2004 ،
شەوەکەی عەریف زبالە،هەولێر2006 ،
ڕۆبۆتەکان دەچنە بەهەشت ،هەولێر2008 ،
چیرۆکی مندااڵن:
باپیرە کوردۆ ،کۆچیرۆک .ستۆکهۆڵم1992 ،
کۆتر شین و زەوی سپی ،کۆچیرۆک ،هەولێر2004،
کۆتر شین و زەوی سپی ،ستۆکهۆڵم2005 ،
هەنگەژاڵ ،کۆچیرۆک ،ستۆکهۆڵم2005 ،
سێ وێنه ،یەک،ستۆکهۆڵم2007 ،
ئەهای ئەهای بۆرەمار ،هەولێر2009 ،
توێژینەوە:
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هونەر و مەسەلەکانی سەردەم ،چیا( ،ی .هـ .ک)1985 ،
تکایە دەست بەشیعرەوە بگرن ،هەولێر2005،
هێمن و بۆنی غەریبی ،هەولێر2008،
مێنتەلێتیی خێڵ ،هەلێر2008،
دەسەاڵتی چوارەم ،هەولێر1998 ،
دەسەاڵتی چوارەم و زمانی تەلەڤزیۆن ،سلێمانی2007،
لێشاوی دەنگۆ،هەولێر2009 ،
زمانێکی نێرساالر ،هەولیر2010 ،
ڕۆمان:
کەسێ الزۆی دیبێ ،هەولێر2004 ،
وەرگێڕان:
دوژمنی گەل ،بەغداد1986 ،
سێ شانۆگەری ،هەولێر2002 ،
دەرمانی عەشق ،هەولێر2006 ،
دارگێالس ،هەولێر2004 ،
پاپۆڕی فڕیو ،هەولێر2004 ،
کچەئەستێرە ،هەولێر2004 ،
گوڵیش نیشتمانی خۆی هەیە ،هەولێر2009 ،
مەملەکەتی ماسی 37( ،حیکایەت و توێژینەوە) سلێمانی ،چ (1996 )1
مین و ژیان ،سلێمانی ،لەسەر ئەرکی یونسیف چاپ کراوە (پرۆگرامی
خوێندن بۆ ئەو ناوچەنای مینڕێژکراون) 1996
دارا و نەسرین ،عارف حیتۆ و حسن سلیڤانی ،گۆڕینی بۆ شیوەزاری
سۆرانی ،محەمەد فەریق حەسەن ،چ (( .1995 ،)1بەسەرپەڕشتی
رێکخراوی یونسیف لەچاپدراوە).
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز حەمە فەریق حەسەن دەربارەی ژیان و
کارنامەی خۆی لە 2010-09-09
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
ئەدیب
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە988 :

حەمەڕەش ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040715014019014
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە989 :

حەمەڕەشید ئەحمەد بانەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033023475182644
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە990 :

حەمەڕەشید فاروق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070809322671865
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە991 :

حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021637302210
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە992 :

حەمەی حەمە ئەمین قادر شارباژێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020911255175666
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە993 :

حەمەی مەال کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052422082458199
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...
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 ژمارە994 :

حەواس مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012809182633060
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە995 :

حەکیم سەفکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130151420119139
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..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە996 :

حەکیم مەال ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410105755120850
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە997 :

حەکیم کاکەوەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031401332290
نووسەر و چاالکی نەتەوەیی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە998 :

حەیات مەجید پەرخی
http://www.kurdipedia.org/?q=201204191456276457
7
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە999 :

حەیدەر ساڵح بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050813372982797
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1000 :

حەیدەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020521494975599
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1001 :

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:

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

بابەتی ژمارە1002 :

حەیدەر لەشکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128151318119092
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1003 :

حەیدەر هەمەوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040912025419256
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1004 :

خاتوو ساماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031316545730865
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لێکۆڵەرەوەم لە بواری فەلسەفەدا،هەروەهاش ئەندامم لە کۆمەڵەی
فەیلەسوفەکانی بەریتانیا ،ئەندامم لە ئەنستتیوتی لیکۆڵینەوەی بااڵیی
بواری فەلسەفە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1005 :

خادیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215135725736
خادیم نازناوی شاعیری کالسیکی کورد حاجی میرزا عەبدوڵاڵ کوڕی حاجی محەمەدی کوڕی
مەولود چاوڕەشی کۆییە ..لە ساڵی 1895دا لە شاری کۆیە ،شاری ئەدەبو هونەری کوردی
لەدایک بووە ،لە تەمەنی شەش ساڵیدا دەستی بە خوێندنی ئایینی کردووەو لە تەمەنی 12
ساڵیدا خوێندنی سوختەیی تەواو کردووەو بە چاکی فێری خوێندنەوەو نووسین بووەو بەردەوام
کتێبو دیوانی شیعری کوردیو فارسی خوێندۆتەوەو خۆی پێگەیاندووەو لە ساڵی 1920دا کۆیە
جێدێڵێو بە ماڵەوە دەچێتە قەاڵدزێو لەوێ بە پیشەی بەرگدروین بەڕێوەدەچێو لەبەر ئەوەی
خوێندەوار بووە پێیان گوتووە(میرزا عەبدوڵاڵی کۆیی)و کە لە ساڵی  1935چۆتە حەج ،لەو ساوە بە
ناوی(حاجی میرزا عەبدوڵاڵی کۆیی) ناسراوە.
ئەم زاتە لە ساڵی 1946دا چۆتە سلێمانیو تاکو رۆژی کۆچی دوایی لە رۆژی 5ی کانوونی
دووەمی 1971دا لێی نیشتەجێ بووە ..دوکانێکی بووە لەسەر شەقامی مەولەویو یانەی
شاعیرانی وەک بێخودو عەلی کەمال باپیرو رەمزی مەال مارفو گەلێکی تر بووە.
خادیمو شیعر:
خادیم شاعیرێکی کالسیکی لێهاتوو بووە ،لەسەرتای شاعیرییەتیدا کەوتوەتە بەر کاریگەریی
شاعیرییەتی نالیو سالمو مەحویو حاجی قادری کۆیی ..بەاڵم لە دواییدا دەبێتە خاوەن دەنگو
شێوازی خۆیو هۆنراوەی بەرزو پتەو دا دەرێژیو دەڵێ:
لە گوڵشەن ناڕۆی سەروی وەکو ئەم سەروی مەوزوونت
بە خوێنی عاشقان رەنگینە لەعلی لێوی مەیگوونت!
دڵم وەک مورغی وەحشی کەوتە قەیدی توڕەیی زوڵفت
تەالشی چی ئەکەی ئەی دڵ مەحاڵە تازە بەربوونت!!
خادیم هەنگاو بە هەنگاو شاعیرییەتی بەهێزتر دەبێو هۆنراوەی ناسکو بەهێزترمان پێشکەش
دەکات ..دەبا سەرنجێک بدەینە ئەم هۆنراوە پتەوەی تاکو بزانین چ هونەرێکی رەوانبێژی خستۆتە
نێو وشەو ماناکانیو دەڵێ:
توڕەیی مشکباری تۆ حەڵقە بە حەڵقە خەم بە خەم
حەڵقە بە دەوری عاریزە ،وەک گوڵی سوبحدەم بە دەم
شەوقی جەماڵی حوسنی تۆ ئاگری زەوقی عیشقی من
روو لە زیادە هەردەمێ ،لەحزە بە لەحزە دەم بەدەم
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نانو تەعامی شامی من دەردو غەمی فیراقی تۆ
بوو بە عەزابی رۆحی من لوقمە بە لوقمە جەم بە جەم!!
کاتێک لە داڕشتنی ئەم دێڕە شیعرانەی خادیم ورد دەبینەوە دەبینین بەپێی تەرازووی شیعری
کالسیکی کوردی گەلێک گرانەو بە نرخنو خوڵقاوی هەستو هۆشو ئەندێشەی قوواڵو بە پێی
شاعیرێکی بەهرەداری لێهاتووە.
دوا بەدوای ئەم هۆنراوەیشی هەڵبەستێکی سەرکەوتوو تر دادەنێو پتر وشە ئارایی تێدادەکاتو
هونەری رەوابێژی سەرکەوتووانە بەکاردێنێ ،هەروەک لەم هۆنراوەییدا کە دوو بەیتیو دەڵێ:
وەک دەماوەند بووم لە ماتەم والە سەرما تەم نەما
دڵ لە حوزنا رووی لە شادی کرد ،لە سەرما تەم نەما
دیدە بێ بینا بوو وەک یەعقووب لە کوڵبەی حوزنەوە
بۆنی پیراهەن بەسەریا هات لە سەریا تەم نەما
وەعدەیی وەسڵی کە دولبەر دوایە نێزیک بۆتەوە
مژدەیەکی خۆشە یاران گریە رۆیی غەم نەما
کاتێک کە لەم چەند دێڕە شیعرەی ورد دەبینەوە ،هەست دەکەین خادیم بووەتە شاعیرێکی بە
دەستەاڵتی لێهاتوو و بەسەر هونەری شیعردا زاڵەو خۆی هێناوەتە ریزی شاعیرە مەزنەکانی کوردو
بەرهەمێکی بەهاداری لە بواری شیعری کالسیکی کوردی پێشکەش بە شیعرناسو رەخنەگرانی
ئەدەبی کوردی کردووە.
خادیم تا سەر خۆی بە فەرهەنگو قاڵبی شیعری کالسیکیەوە نابەستێتەوە ،وەک ئەوەی بڵێی
زوڵفی یار رەیحانە ..یان لە بۆن خۆشی دا موشکی خەتایە بەڵکو بە سەر سوڕماوییەوە دەڵێ :
عەتری زوڵفی بە چ بچوێنێ؟ ئەگەر بڵێ بە موشکی خەتا دەچێ لەوانەیە خەتاو گوناهێکە دەی
کات ،چونکە لەویش بۆن خۆشترو نایابترەو دەڵێ:
بۆ وەسفی عەتری زوڵفی بڵێم چی؟ وەکو چییە؟
تەشبیهی ئەکەم بە خەتا ئەگەر خەتا نەبێ!
شاعیر لە گۆشەی ئیمانو خوا پەرەستیەوە دەچێتە مەیدانی خۆشەویستی نیشتمانەکەیو
ئەوەمان بۆ دەردەبڕێ کە بە هۆی خۆشەویستی نیشتمانەکەیەوە خوای گەورە لە خۆی رازی
دەکاتو خۆی لە پێناوی خاکی واڵتەکەیدا بەخت دەکاتو دەڵێ:
لە حوبی نیشتمانە خوای لە خۆم رازی دەکەم کوردم
لەسەر ئەم خاکە بۆ ئەم خاکە جانبازیی دەکەم کوردم
ئەگەر چی گۆشەگیرم ،فەخرو شانازی دەکەم کوردم
کە زیندوو بوونەوەی گۆڕم لەبەر تەلقینی کوردیمە
خادیم لە هۆنراوەیەکی دیکەیدا خۆشەویستی نەتەوەکەی وای لێکردووە کە لە ناو شاعیرانی
جیهاندا هەر شانازیی بە زاناو شاعیرانی کوردەوە بکات ،بۆیە لە پاڵ ناوهێنانی زاناو ئەدیبە
بێگانەکانی زنجیرەیەک لە ناوی زاناو شاعیرانی نەتەوەکەی خۆی بهێنێ ..بۆیە دەبینین دەڵێ:
مەڵێن ئەهلی مەحەببەت ،هەم ئەدیبو شاعیری کامیل
لە فورسا زۆرە ئەمما دەست نەکەوت هەرگیز لە کوردانا
میسالی ئەنوەریو جامیو نیزامی شەوکەتو بێ دڵ
یەکێ بوو حاجی قادر ،قاسیدو ئەختەر لە دەورانا
بەرامبەر شیعری قائانی هەموو عالەم رەزامەندن
بە ئەشعاری(رەزایی تاڵەبانی)دا لە کوردانا!!
لە الێی نالیو مەحوی ،لە الێی(سالم)و (کوردی)
لە الێی عالیمی عامیل کە جێگەی فەخرە(مەوالنا)
لە راستیدا خادیم شاعیرێک بووە لە ریزی شاعیرە مەزنەکانی کوردو لە دوای کۆچی دواییدا دوو
بەرگ لە دیوانی شیعرەکانی لە پاش بەجێماوەو دەزگای رۆشنبیرییو باڵو کردنەوەی کوردی لە
سااڵنی 1980و 1982دا بەچاپی گەیاندووە.
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وشەیەکی فارسییە بە مانا کراس دێت.
قاسید نازناوی شیعری شاعیری کورد حاجی بەکراغای حەوێزییە .
مەبەسی(لە مەوالنا) -مەوالنا خالید نەقشبەندییە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ) سەبارەت بە (خاديم) لە:
8:49:20 2015-6-11
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1006 :

خالد ئەحمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171195
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1007 :

خالد گڕاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181301204261
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1008 :

خالید ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005191625444272
لە سااڵنی حەفتاکان وەکو ئەکتەر لە بواری شانۆ و دارما ،بەشداری لە چەند بەرهەمێک کردووە،
دیارترین ئەو بەرهەمانەش ،درامای "بۆرەپیاو" بوو کە لە ساڵی  1971لە کەناڵی کەرکوک
پەخشکرا.
لەم سااڵنەی دوایی ،هاتە نێو دنیای کاری رۆژنامەنووسی و زیاتر لەو بوارەدا کاری دەکرد.
لە 2010-05-18دا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1009 :

خالید ئەشکەنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033117050682654
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🇲🇦ئەرمەنستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1010 :

خالید تەوەکولی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091551482009
لە ساڵەکانی  46و  47دا بە هۆی هەندێ هەل ومەرجی تایبەت
بەوسااڵنەوە لە شاری سەقز بنەماڵەگەلێک ناچارەن مەجبوور بە بەجێ
هێشتنی زێدو ژینگەی خۆیان ببوون کە بنەماڵەی تەوەککولیش یەکێک
لەوانە بوون و لە شاری سەردەشت گیرساونەتەوە،هەربۆیە دوکتور خالید
تەوەککولی ساڵی 1346ی هەتاوی لە شاری سەردەشت لە دایک بوە
ولە گەڵ سێ براو دوو خوشک خۆشی وناخۆشیەکانی ژیانی ئەزموون
کردوە.
خوێندنی سەرەتای و ناوەندی و هەتا دیپلۆمی هەر لە شاری
سەردەشت تەواو کردوە دواتر ماڵیان هاتوەتەوە شاری سەقزو لێرەوە لە
ساڵی  1368دا چوەتە زانکۆی فردەوسی مەشهەد و دەورەی لیسانسی
لەوێ تەواو کردوە.
ساڵی  1372هەتا  1375دەچێتە زانکۆی ئیسفەهان ولەوێ دەورەی
فەوقەلیسانسی کۆمەڵناسی تەواو ئەکات و دێتەوە شاری سەقزو
دەبێتە مامۆستای قوتابخانەو لە زانکۆی پەیام نووری سەقزیش وانە
ئەڵێتەوە و هاوکات ئەبێتە ئەندامی چاالکی ئەنجومەنی فەرهەنگی
ئەدەبی سەقز کە دواتر وەک ئەنجومەنی مەولەوی کورد دەرکەوت و بۆ
ماوەی دەورەیەکی  2ساڵە دەبێتە بەرپرسی ئەنجومەنی فەرهەنگی
ئەدەبی مەولەوی کورد.
خالید لە بوارە فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیەکان بەردەوام لە هەوڵ و کۆشش
دابوو کە لە یەکەمین دەورەی شوورای شاری سەقز خۆی ناو نووس کرد
و دواتر ناچار بە خۆ پاک کردنەوە بوو.
پێش لە دووی جۆزەردانی 1376ی هەتاوی و دوا ئەوەیش وەک
قەڵەمێکی نوێ وکارامە و رەخنەگرانە لە سیاسەتەکانی دەسەاڵت
سەبارەت بە کورد لە هەوڵ وتەقەالی رێفوڕمیستیدا هاوشان لە گەڵ
رێفوڕمخوازەکان دا لە رۆژنامەکانی سەرەکی وسەرانسەریەکانی
ئەوکاتی ئێران وەک "جامعە ،توس ،عصرآزادگان،نشاط ،بنیان ...هەروەها
گۆڤارگەلێک وەکوو (آفتاب ،نامە ،گفت وگو ،چشم انداز ایران،سیروان و
رۆژهەاڵت و مەهاباد) دەوری بەرچاوی بینیوە .کەبەشێکی ئەو وتارانە لە
کتێبێکدا بە ناوی "کردستان ودوم خرداد" چاپ وباڵو بوەتەوە و کتێبێکیشی
بە ناوی "جهانی شدن و کردها" ئامادەی چاپ وباڵو بوونەوەیە.
لە درێژەی وتارو کۆبوونەوەو نووسینەکانیدا گەلێ چمک ومانای تازەی
هێنایە نێو باس وەک "نگاهی شەرق شناسانە بە کوردستان "،
"شوناسی فولکلۆریک " و چەند وتاریشی لە بواری کۆمەڵناسی
ئەدەبیاتی کوردی دا لە سەر مامۆستایان قانع ،هەژار و هێمن نووسیوە و
هەندێ وتاریشی لە الیەن وەرگێڕانەوە وەرگێڕدراونتە سەر زمانەکانی
ئینگلیزی و تورکی و عەرەبی.
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لە گەلێ فستیواڵ وکونگرەدا بە بەرهەمەوە بەشداری کردوە هەر بۆ ئەم
مەبەستانە لە شاری دیاربەکر و لە شاری هەولێری پایتەختی باشووری
کوردستان وتاری پێش کەش کردوەو هەر لەو ماوەدا وتارێکی لە سەر
کێشەی کورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ سمینارێک لە زانکۆی (یوتا) لە
ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا نارد کە پێشوازی گەرم وگوڕی لێکراو
داوای لێکرا کە بۆ پێشکەش کردنی وتارەکەی سەردانی ئەو واڵتە بکات
کە بە هۆی هەل ومەرجی تایبەتەوە پێش بە چوونە دەرەوی لە واڵت
گیراو نەیتوانی بەشداری ئەو کۆڕە ببێت.
خالید لە درێژەی چاالکییە کۆمەاڵیەتیەکانیدا لە دەوری شەشەمی
مەجلیسی شۆرای ئیسالمی دا خۆی ناو نووس کردو بە پتر لە 60000
هەزار دەنگەوە لە دەڤەری سەقزو بانە لە الیەن خەڵکەوە هەڵبژێردراو
دواتر پاش نزیکەی دوو مانگ سەاڵحیەتی هەڵبژاردنەکە هەڵوەشایەوە و
نەیانهێشت لە پاڕلمان دا وەک چاالکی سیاسی و کارناسێکی کێشەی
کورد داکۆکی لە مافە رەواکانی گەلی خۆی بکاو سەقزو بانە بۆ دووساڵ
بێ نوێنەر مایەوە.
خالید تەوەککولی سەرەڕای نارەزایەتی دەربڕینی لەو شێوە پێش پێ
گرتنە لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە ئەوەیشی بە الوە ئاسایی بوو کە
خەسارەتەکانی بواری خەباتی پاڕلمانی و مەتبووعاتی بەشێکیان لەم
چەشنەیە!! هەربۆیە بۆ درێژەدان بەو رێبازو بیرو باوەڕە دەستی دایەوە
دەرس خوێندن و لە ساڵی 1384ی هەتاویدا بۆ دەورەی دوکتورا لە
زانکۆی ئیسفەهان وەرگیرا و لە هەمان کاتیشدا لە الیەن پارێزگاری
کوردستانەوە بۆماوەی  2ساڵ کرایە راوێژکاری فەرهەنگی ناوە ناوە (پارە
وخت) لە پاریزگای کوردستان دا.
لە تەواو بوونی دووکتواراکەیدا کۆتایی نامەکەی کردە :سەرمایەی
کۆمەاڵیەتی وگەشەی ئابووری.
ئێستایش هەر نیشتە جێی شاری سەقزەو لە زانکۆکانی شاری سنە و
مەهاباد خەریکی وانە وتنەوەیه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1011 :

خالید جووتیار
http://www.kurdipedia.org/?q=200912252155493036
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لە سەرەتای ساڵی 1972ـەوە دەستی داوەتە نووسین ،تا ئێستاش 12
کتێبی چاپکراوی هەیە ،ئەندامی لقی هەولێری یەکێتی نووسەرانی کورد
و ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بوو.
ماوەیەکی زۆربوو خەریکی کارکردن بوو لە ئامادەکردنی گۆڤاری
"میتۆلۆژیا" کە گۆڤارێکی تایبەتە بە بواری ئەفسانە و میتۆلۆژیا ،لە هەمان
کاتدا خۆی خاوەن ئیمتیازو سەرنووسەری گۆڤارەکە بوو ،بەاڵم ئەو
خەونەی نەهاتە دی.
ئەنجوومەنی دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان دڵگرانی خۆیان بۆ
کۆچی دوایی نووسەر نیشانداوە کە راوێژکاری کلتووری بوو لەو دەزگایە.
خالید جوتیار لە ساڵی  1953لە گوندی کەندێناوە لەدایکبووە ،خوێندنی
سەرەتایی لە گوندی لهێبان تەواو کردووە ،خوێندنی ناوەندی و ئامادەیی
لە شاری هەولێر تەواو کردووە ،لە ساڵی  1976بەکالۆریۆسی لە بەشی
کوردی زانکۆی بەغدا بەدەستهێناوە.
تا ئێستا  12کتێبی چاپکراوی هەیە ،کە بریتین لە" :بەرەو فۆلکلۆر"،
ئەمیندارێتی گشتی رۆشنبیری و الوان ،چاپخانەی حەوادپ ،بەغداد
" ،1984فۆلکلۆر" ،گۆڤار ،سێ ژمارە" ،1983 ،پیاسەی ئێوارانی هەولێر"،
" ،1998داستانی قەاڵی دمدم"" ،1999 ،تارمایی ئەفسانەی کوردی"،
" ،2001سەمای ئەجندان" ،حەکایەت و لێکۆڵینەوە ،باڵوکراوەکانی
کتێبفرۆشی سۆران /هەولێر ،چاپخانەی سیما ،سلێمانی " ،2006دڵم
دایمەن لە هەولێرێ"" ،2003 ،تراژیدیای کەرایەتی" ،زامداریات،2001 ،
"دیۆ" ،کۆمەڵە حەکایەت" ،2006 ،دەشتی هەولێر" ،پەندو رازی شیرین،
کتێبی گیرفان ،وەزارەتی رۆشنبیری ،چاپخانەی رۆشنبیری ،هەولێر
" ،2005بۆنی بێگانان دێ" ،دەزگای موزیک و کەلەپووری کورد ،چاپخانەی
موکریانی ،چ ،1هەولێر .2008
رۆژی  2009-12-24لە هەولێر بەهۆی نەخوشییەوە ماڵئاوایی لە ژیان کرد .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1012 :

خالید خەیاتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030711135564372
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1013 :

خالید دلێر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281910212726
شاعیری گەورەی کورد کە خاوەنی یەکەم سروودی پێشمەرگایەتی بووە
و چەندین هەڵبەست و شعری نەتەوایەتی و ئاواز ی بەرهەمهێناوە لە
20ئابی ساڵی  1933لە شاری کۆیە لەگەرەکی بەفری قەندی لەدایک
بووە و لەساڵی  1946ەوە دەستی کردوە بەخەباتی سیاسی و نواندنی
چاالکی و سەرەتا لەگەاڵ کۆمەڵەی پێشکەوتنی خوێندەورای دەستی
کردووە بەچاالکی سیاسی و دوای برینی چەندین پلەی حزبی لە
حەفتاکانی سەدەی رابردوو دەست لە کاری حیزبایەتی دەکێشێتەوە و
وەک کەسێکی نەتەوەیی لەکاروچاالکیەکانی بەردەوام دەبێت
خالید دلێر جگە لەنوسینی چەندین پەرتوک و نوسراو لەرۆژنامەو
گۆڤارەکان زیاتر لە 30ئاوازی گۆرانی و  11سروودی نیشتیمانی داناوە
سروودەکانی پێشمەرگەی بەهەڵمەتین پاڵەوانی میللەتین ،،نەورۆزە
جەژنی ئیشکەرە ،ساڵو لەکاکی دوورە واڵت و چەندین سروودی دیکە
دەبوونە ورەی پێشمەرگە و کاریگەریەکی مەزنی هەبووە لەسەر
ر َۆلەکانی نیشتیمان.
دوای ملمالنێیەکی سەخت لەگەاڵ نەخۆشی دێنێ شەوێ رابردوو
 17/16لەشاری سلێمانی کۆچی دوای دەکات و ئەمرۆش بەئامادەبوونی
بەرپرسانی حکومی و حزبی و هونەرمەندان و شاعیران و رۆشنبیران
تەرمی شاعیری کۆچکردوو لەگۆرستانی کەکۆن و لەتەنیشت گۆری
دڵداری دانەری سروودی ئەی رەقیب بەرامبەر چیای سەرکەشی باواجی
بەخاک سپێردرا"
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (حازم عەلی) سەبارەت بە (خالید دلێر) بۆ
کوردیپێدیا لە 2011-12-18
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

693

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1014 :

خالید دەربەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112820183310928
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1015 :

خالید رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040051092434
هونەرمەند خالید رەشید خاوەنی  6ئەلبومی مۆزیک و گۆرانیە هەروەها
دوو پەرتووکی بەزمانی سویدی لەسەر شوێنەوار چاپکراوە ،بەسەدان
بابەتی لەسەر کولتورو مۆزیک شوێنەوار باڵوکراوەتەوە.
وەرگری دوو خەاڵتە لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیری سویدەوە.
یەکیک لە هەرە کارە گرنگ و جوانەکانی پاراستنی شوینەوارەکانی
کوردستان بووە لەریگەی ناردنی یونسکۆ بۆ کوردستان،کە
دەرئەنجامەکەی قەالی دێرینی هەولیر بوو خرایە ناو لیستەی شوینەوارە
جیهانیەکان ،هەروەها ئامادە کردنی مارشی نیشتمانی بۆ پەرلەمانی
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هونەرمەند
👨پیاوان
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1016 :

خالید رەنجدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022617281864309
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1017 :

خالید سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514072032761
سەرنووسەری گۆڤاری هەفتانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1018 :

خالید سەرکار
http://www.kurdipedia.org/?q=200911102151382530
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖موزیکژەن
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 ژمارە1019 :

خالید شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071701032901
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1020 :

خالید عومەر میکائیل  -خالید هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091155593166
لە پایزی  1955لە شارۆچکەی سەاڵحەدین (مەسیف) سەربە پارێزگای
هەولیر لەدایک بوە ،خوێندنی سەرەتایی وناوەندیی هەر لەوێ تەواو
کردوە ،لە  1961کاتێک باوکی دەبێتە پێشمەرگە باری ژیانو گوزەرانیان
لەوپەری خەراپی ودەستکورتیدا دەبێ ،بۆیە ژیانێکی بەهەژاری
دەبەنەسەر ،لە  1974وەکو هەمو خانەوادە کوردەکانی کوردستان رو لە
شاخ دەکەن ولە ئێران دەگیرسێنەوە تا رێککەوتنە شومەکەی جەزائیر و
هەرەس هێنانی شۆرشی ئەیلول ئەوسا ئیتر دەگەرێنەوە کوردستان ولە
 1975خوێندنی ئامادەیی کشتوکالی هەولێر تەواو دەکا ،لە هەمان ساڵ
لە بانکی کشتوکالی شەقالوە دادەمەزرێ ،بەاڵم ئەم هەر لە گەل ئێشو
ئازاری میلەتەکەیدا بوە بۆیە لە شوباتی  1976پەیوەندی بە کۆمەلەی
رەنجدەرانی کوردستان دەکا کە باڵێکی سەرەکیی یەکیەتیی نیشتمانی
کوردستان بوو ،لە  1977/5/22بەهۆی ئاشکرابونی رێکخستنەکانی
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کۆمەلە لە هەولێر ئەمیش دەستگیر دەکرێو بە  10ساڵ زیندانی دەکرێ،
 1979/8/19کاتێک سەدام بە کودەتا ئاشتیەکە دەبێتە سەرکۆمار ئەمیش
بەر لێبوردنە گشتیەکە دەکەوێ کە تا ئەوکات لە ئەبوغرێب دەبێ ،دوای
گەرانەوەی لە  1981دوبارە رو لەشاخ دەکا ودەبێتە پێشمەرگەی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان ،ئەوەندە نابا دایک وباوکی بەهۆیەوە
لەالیەن رژێمی بەعس دەگیرێن ورەوانەی بەندیخانەی فەزیلیە لە بەغدا
دەکرێن ئەویش (خالید هەرکی) بەهۆی بونی شەری ناوەخۆ لەالیەن
حزبە رکابەرەکەیاندا دەستگیر دەکرێ و رەوانەی بەندیخانەی زێوە دەکرێ،
ماوەیەک لەوێ دەمێنێتەوە ،زیندان دەشکێنێ و دەربازی دەبێ وخۆی
دەگەیەنێتە هەڤاالنی لە نێوزەنگ ،لە راپەرین رۆلی گرنگی دەبێ لە
ئازادکردنی مەسیف و گوندەکانی دەوروبەری و لە ئازاد کردنی
کەرکوکیش بەشدار دەبێ ،لە کاری حزبایەتی چەندین پلەو پایەی
پێسپێردراوە کە دواهەمینیان جێگری مەلبەندی  18ی خەبات بوو لە
 ،2006لە بواری نوسین و وەرگێراندا لە نواندنی جاالکیەکانیدا بەردەوامە
بە چەندی وتارو بابەتی گەرمی سیاسیی لە مالپەرو رۆژنامەو گۆڤارەکاندا
بەشداریی کردوە کە هەندێکیان بەم لینکە دەتوانن بیانخوێننەوە .
http://serben.com/nuseran.htm?a=4
لە بواری وەرگێراندا خاوەنی  5پەرتوکی وەرگێرانە لە عەرەبیەوە بۆ
کوردی/1.دیگۆل /2..مێژوی هاوچەرخ،ئەوروپا لە شۆرشی فەرەنسییەوە
تا جەنگی دوەمی جیهانی /3...ترۆتسکی /4..کوردو ئەرمەن ،پەیوەندیە
مێژوییەکان  /5کوردستان و کورد .
لەروی کۆمەالیەتیەوە خێزاندارەو خاوەنی سێ کورو دوو کچە بەناوی،
جوتیار ،شەنگار ،بژار ،پاڵە ،هێرۆ
ئێستا ژیان بەسەربردنی لە نێوان کوردستان و هۆلەندا دابەش بوە .بۆ
زیاتر ناسینی ئەمەش مالپەرەکەیەتی.
http://www.serben.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهات) لە-2-5 :
19:30:58 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1021 :

خالید عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050314271257245
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1022 :

خالید عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051615131358016
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1023 :

خالید عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241138581874
سەرنووسەری پێشووی رۆژنامەی (رزگاری) و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی کاری
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:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1024 :

خالید عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216095227776
ساڵی  1968لە شاری بانەی رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بوە ،لە
ساڵی 1980وە پێشمەرگەی حزبی دیموکراتی کوردستان بوە تا ساڵی
1996ی زایینی .لە 1997ەوە لە واڵتی ئوسترالیا نیشتەجێیە .یەکێک لە و
کەسانەبوە کە گۆڤاری "هەوار" یان لە ئوسترالیا دەرکرد و  12ژمارەی
لێباڵوکرایەوە .نزیک بە دووساڵ بەڕێوەبەرو پێشکەشکاری رادیۆی کوردی
باشوری ئوسترالیا بوە .ساڵی  2009بەکالۆریۆسی لە پێوەندییە
نێونەتەوەییەکان لە زانکۆی ساوس ئەوسترالیا تەواوکرد .ئێستا بە
خوێندنی ماستەر لە هەمان بوارەوە خەریکە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (خالید عەزیزی)
سەبارەت بە (خالید عەزیزی) لە8:20:06 2010-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1025 :

خالید عەلی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=201006241430424502
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
⚖مافناس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1026 :

خالید قەاڵدزێی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301411224591
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1027 :

خالید قەاڵدزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211613309585
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1028 :

خالید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151407281659
لە ساڵی ( )1975لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،خوێندنی ناوەندی و ئامادەیی لە شاری
سلێمانی تەواوکردووە ،ساڵی ( )1996بەکالۆریۆسی لە (فقە المقارن) هێناوە لەزانکۆی دهۆک،
ساڵی ( )2001ماستەرو ساڵی ( )2004دکتۆرای لە (فقە المقارن) لە واڵتی سۆدان هێناوە،
ئێستاش مامۆستایە لەکۆلێژی یاسای زانکۆی سلێمانی ،پسپۆڕە لەبواری یاسای باری کەسێتیدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1029 :

خالید محەمەد زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120109424811172
رۆژنامەنوس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1030 :

خالید مەجید فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=201001121315073244
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ساڵی  1956لە شاری سلێمانی گەرەکی کانێسکان لەدایک بووە
خوێندنی سەرەتایی لە قوتانخانەی مەولەوی وناوەندی لە کانیسکان
وئامادەیی لە هەڵکەوت بووە دواتر بۆ خوێندن چۆتە بەغدا و لە کۆلێژی
یاساو رامیاری بەشی یاسای تەواو کردووە ماوەیەک لەدادگای سلێمانی
وەکو فەرمانبەرێکی قەزائی کاری کردووە و لەدوای راپەرین وازی هێناوەو
بۆتە پارێزەر و لەدەستەی دامەزرێنەرانی یەکێتی مافپەروەرانی
کوردستانە،لەساڵی  1992لە تەلەفیزێۆنی گەلی کوردستان بەرنامەی
یاساوکۆمەڵی ئامادەو پێشکەش کردووە کە بەرنامەیەک بوو بایەخی بە
کێشە یاسایی وکۆمەاڵیەتیەکانی کۆمەڵگای کوردەواری دەدا و بێ
بەرانبەر راوێژی یاسایی و کۆمەاڵیەتی پێشکەش بە بینەرانی
دەکرد(یەکەم کەس بووە وەکو کورد کە بەشێوەی پەخشی راستەوخۆ
بەرنامەی تەلەفیزێۆنی پیشکەش بکات) هەر لەوکاتانەدا زنجیرەیەک
وتاری تەنز ئامێزی لەژێر ناوی ئێمەو دیکتاتۆردا دەنووسی لەسەر رەفتارە
ناوازەکانی صدام حسێن وهەردوو کوڕەکەی عودەی وقصی لە تەلەفیزۆن
لەمیانەی بەرنامەکەیدا دەیخوێندەوە .سەرپەرشتی بەشی هەوڵی
کوردی وعەرەبی لەو دەزگایە بۆماوەیەک کردووە .بەرنامەیەکی تریشی
لە رادێوی گەلی کوردستان هەرلەو ماوەیەدا ئامادەو پیشکەشکردووە
کەتایبەت بووە بە گۆرانی و مۆسیقای کوردی ئەویش هەر بەشێوەی
پەخشی راستەوخۆ بووە.لە ساڵی  1996لە بەلجیکا نیشتەجێیەو
لەزانکۆی ئازاد لە الهای بڕوانامەی ماستەری لەقانوندا وەرگرتووە
تێزەکەی لێکۆڵینەوەیەکی بەراوردکاری بوو لەسەر تیۆری فیدرالیزم
وجێبەجێکرنە جیاوازەکانی .ئێتسا کتێبێکی بەوناوەوە ئامادەیە بۆ چاپ
کردن،هەرەها کتێبێکی دیکەی تەنز ئامێز لەژێر ناوی بزمارەکان کە کۆی
ئەو بزمارانەیە کەلە ماوەی ئەم جەند سالەدا لەسەر بوارە سیاسی
وکۆمەاڵیەتیەکان نووسیویەتی لەسایتی پەرتووک وەکو کتێب بالو
بۆتەوەوە ئامادەیە بۆ چاپ کردن.تەرجەمە کردنی نامەی دکتۆراکەی دکتۆر
البیرت عیسا بۆ عەرەبی بەناوی (قراءة البعث للفاشیة التأریخیة)کە
لێکۆڵینەوەیەکی سیاسیە لەسەر بەعسی عێراقی هەروەها
تەرجەمەکردنی کتێبێ (نهێنیەکانی عەشقی خولقێنەر لە شیعرەکانی
محەمەد ئیقبالدا) لە ئینگلیزیەوە بۆ عەرەبی .هەروەها تەرجەمەکردنی
لێکۆڵینەوەیەکی تایبەت بە مۆسیقای پیرۆزی کوردانی ئەهلی هەق بۆ
کوردی لە کتێبی کوردیات ایرانی لە نووسینی پرۆفیسۆر محەمەد موکری
مامۆستا لە زانکۆی سۆربۆن.لەبوارەکانی تری نووسین ولێکۆڵینەوەدا
چەندین بابەتی لەبوارەکانی سیاسەت وفیکر و قانون ئەدەب و هونەر دا
بە زمانی کوردی وعەربی باڵو بوونەتەوە و چەندین هۆنراوەشی ئاوازیان
بۆدانراوەو کراون بەگۆرانی کە یەکێکیان گۆرانی هەستێک ی (تارا
رەسوڵ)ه.کاری ئێستای وەرگێری سوێند دراوی دادگایە بۆ زمانەکانی
هۆلەندی و کوردی وعەربی لەبەلجیکا و ئەندامی یەکێتی
رۆژنامەنووسانی کوردستان وجیهانە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (خالید مەجید فەرەج)
سەبارەت بە (خالید مەجید فەرەج) لە16:27:24 2011-2-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1031 :

خان ئەڵماسی لوڕستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215144442748
ئەم شاعیرە گەورەیەی الیەنگرانی ئەهلی حەق ،کوڕی محەمەد بەگی لوڕستانییە و ساڵی 1651
لەبنەماڵەیەکی خوێندەوار و بەناوبانگی ناوچەکە لەدایک بووە .بەمنداڵی لەالی باوکی فێری
خوێندن و نووسین بووە و هێشتا هەرزەکار بووە کە بەهرەی شاعیرێتی تیادەرکەوتووە .خان
ئەڵماس ئەم توانا گەورەیەو هەموو ژیانی خۆی تەرخان کرد بۆ خزمەتکردنی مەزهەبەکەی و
رێنمایی کردنی خەڵکی .شیعرەکانی خان ئەڵماس کە بەشێوە زمانی (گۆرانی) هۆنراونەتەوە،
گەنجینەیەکی گرانبەهای ئەدەبی کوردی پێک ئەهێنن .کۆمەڵە شیعرێکی ئەم شاعیرە لە دوو
توێی کتێبێکدا کۆکراونەتەوە بەناونیشانی (کەالمی خان ئەڵماس) ،ئەم کۆمەڵە شیعرە تایبەتن بە
روونکردنەوەو وەسف کردنی رێبازی ئەهلی حەق ،بەاڵم گرنگترین بەرهەمی خان ئەڵماسی
لوڕستانی کۆمەڵە شیعری (پێشبینییەکان)ە کەلەسەدەی پێنجەمی کۆچیدا سەرکردەیەکی ئەو
رێبازە مەزهەبییە سەبارەت بە چارەنووسی ئێران پێشبینی کردوون و خان ئەڵماسیش لەسەدەی
دوانزەهەمی کۆچیدا ئەو پێشبینییانەی خستۆتە چوارچێوەی شیعرەوە و خەڵکی ناوچەکە
ئەزبەریان کردووە .لەم کۆمەڵە شیعرەدا باسی پەالماری تەیمووری لەنگ و کارەساتەکانی دواتری
ئێران بەجوانی وێنا کراون و شاعیر رای خۆی و ئامۆژگارییەکانی دامەزرێنەرانی ئەهلی حەقی
تێکەاڵو کردووە .ئەم شاعیرە بلیمەتە ساڵی  1717کۆچی دوایی کرد و لەپاش خۆی هەزاران دێڕە
شیعری جوان و پاراوی بەجێهێشتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1032 :

خانزاد ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052132009810
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هۆزانەوان
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1033 :

خاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119130003396
ناوی محەمەدەلەگوندی ئەحمەد بڕندەی هەڵەبجەلەساڵی 1845
لەدایکبووه .قۆناغەکانی خوێندنی حوجرەی مزگەوتی لەسلێمانی و
سنەتەواو کردووه ،لەمەالیەتیدا زانا بووه .ماوەیێک مووچەخۆری دەوڵەت
بووەمەئمووری زەویوزاری سەنییەی عوسمانی لەسەرچنار دانیشتووه.
زۆربەی ژیانی بەمەالیەتی بردۆتەسەر لەسلێمانی و هەر لەوێش
لەساڵی  1906کۆچی دواییکردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1034 :

خاڵۆی کۆماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522112107121179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1035 :

خاڵە حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=200910302207162165
نووسەر و هۆزانەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1036 :

خاڵە رەجەب
http://www.kurdipedia.org/?q=201009041143479349
یەکێک بوو لە قسەخۆشە بەناوبانگەکانی شاری سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1037 :

خاڵە رەش رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061449299378
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1038 :

خدر زوحاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122415021811828
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1039 :

خدر عەبدوڵاڵ دەباغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040115212565124
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1040 :

خدر مەرەسەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081011353417
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 ژمارە1041 :

خدر کۆساری
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091705112011
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خەڵکی پشدەر بووە .لە  1993لە تەمەنی  25ساڵی کوژراوه .توانایەیکی
بەرزی هەبووە لە زمانی کوردی و بەتایبەتی قەسیدەکانی شایەتی
هەست ناسکی و بااڵدەستی کۆسارین لە وێنەی شیعری و
هونەرەکانی رەوانبیژی .شیعرەکانی مۆرکێکی تایبەتی خۆیان هەیە کە
سەرەڕای تیروانینی جوانی بۆ سروشت و جوانی و مرۆڤ جوامیری
بااڵدەستی بەسەر زمان و یاریکردن بە وشە هەڵقواڵنێکی رەوانی
هەستی پاکن .کۆساری توانایێکی سەرسوڕهێنەری هەبوو لە ئیلقای
شیعر و جۆش و خرۆشی ئەخستە ناو هەموو گوێگرانی لەهەر کوێیەک
شیعری خوێندبێتەوە .دیوانێکی هەیە کە دوای خۆی چاپکراوە .لە قە
سیدەکانی "مانگ گیران"" ،قەڵەمی راستگۆ"" ،پرسە".
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

قوربانیی شەڕی ناوخۆ

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1042 :

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
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بابەتی ژمارە1043 :

خورشید سەلیم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509200173882
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

♐سەربازی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1044 :

خورشید نەمای داواشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012192211152
کچی داواشی محە مە د و خوشکی میرزا ئە حمە د داواشی لە ساڵی "1320کۆچی مانگی"لە
راوانسە ر لە دایک بووه.
عولومی سە رتایی و ئە دە بیاتی فارسی و عە رە بی لە خزمە تی باوکی و کاکی فێربووه،ناوبراو
ژنێکی تێگە یشتوو زانا بووە و لە هۆنینە وە ی شیعرو هۆنراوە دا دە ستێکی باڵوی هە بوه.
لە ساڵی"1385کۆچی مانگی" لە سادق ئاواکۆچی دوای کردوه ،خورشید نە مالە مریدانی تە ریقە
ی (قادری)بووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1045 :

خورشید کوودەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920024463897
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خاتوو خورشید کچی شێخ مارفی(کەولوس) و لە ساداتی"تەرراتەوەن" بووە .چەپۆکی رۆژگار ماڵی
باوکی خاتوو خۆرەشیدی فرێ داوەتە شاری "سنە" .خاتوو خۆرەشید بە مناڵی لە الی "فاتیمە
خانی" ئەردەاڵنی مەشهوور نراوەتە بەر خوێندن ،وە لە فارسیدا مۆنتەها دەرەجەی قودرەت بووە.
پایەی مەعلووماتیشی لە عیلمی "نحو" صرف" و "بەیان" و منطق" و "عاقید" دا زۆر بووە .خوو
رەوشتێکی بە زووانی فارسی تصنیف کردووە کە ناوی "تربیەی مادران ایندە" لە کتێبەکەی خۆیدا
بۆ پارستنی ساوا و بە خێو کردنی منال دەستوورێکی داناوە کە بە بۆچوونی زۆر لێکۆڵێنەوەر لە
ئاستێکی بەرزدایە وە پێیان وایە کە مەگەر کەسێک دوکتۆرای تەربیەی بێت بتوانێت کتێبێکی ئاواها
بنووسێت.وە دیوانێکی لە پاش خۆی بە جێ ماوە زۆر لە دیوانی "مەستوورە کوردستانی"
مەشهوور و جووانتر و بەرزترە ،بەاڵم چوونکە خاتوو خۆرەشید لە ناو عەشایر دا دەورەی ژیانی بە
سەر بردووە باڵو نەبووەتەوە .وە لە عیلمی قاڵی بافی یان قاڵی تەنین و "دیزاین" بۆ نەقشی قاڵی
کە پێ دەڵێن "تەوەن گەری" یەکەمین ئۆستادی زەمانەی خۆی بووە ،تەنانەت چەند نەخشێکی لە
قاڵیدا کە بە بیری خۆی درووستی کردووە وە ناوی ناون "خۆرەشیدی" ئێستەش لە ناو تەوەن
گەرەکانی ئێران و کوردستان بە بە هەمان ناو ناسراوە.
شاعیرێک کە زۆر زولمی لێ چوو ،هەژاری پشتی شکاند و نەیتوانی خۆی بناسینێت بە کۆمەڵگای
کوردی کۆمەڵێک هۆکار بوو بە دەلیل کە خاتوو خورشید نەیتوانی خۆی وەک خۆی بە کۆمەڵگای
بناسینیت،
خاتوو خورشید خەڵکی ئاوای پیرانە کۆن (الدێەک سەر بە شاری مەریوان) رەنگە ئەگەر خاتوو
خورشید کچە ئاغا بووایه ،ئیستە وەک مەستوورەی ئەردەاڵن باسیان بکردایه ،هەڵبەت خاتوو
خورشید لە هونەری قاڵی چنین دا لە هەمووی ئیران دا ناوبانگی هەیە و لە قالی چنین دا تەرحێک
هەیە بە ناو ،تەرحی خورشیدی کە خاتوو خورشید دروست کەری بووه ،و کتێبێکی لە سەر
تەربیتی منداڵ نووسیوه.
شایانی باسە کە خاتوو خورشید لە سەردەمی مەستوورە خانی ئەردەالن دا ژیاوە.
مامۆستا قانیع لە سەر پێنج خشتەکی یکی خاتوو خورشید شیعری گووتووە
کە ئەمە دەقی ،پێنج خشتەکیەکە.
کچ کە کەوتە چواردەساڵه ،هەر کوری الوی ئەوێ
پەرچەمی چین چین و لوول و ئەگریجەی خاوی ئەوێ
پەلکەیی شۆڕ و درێژ و زۆلفی قرتاوی ئەوێ
هێندە کچ بێ تەجرەبە سووراو و سپیاوی ئەوێ
مێخەک و عەتر و بخور و سێوی نەخشاوی ئەوێ
بێ ئەوەی ئێشێ بکا،خاو و خلیچک و مانووە
بۆ وەاڵمی دایک و بابی ،پڕ بەهانە و بیانووە
دەوریەی کۆاڵنان و حەسحەسی سەر خانووە
بیر لەوە ناکاتەوە ساڵێکی تر کەیبانووە
دائیما سەیر و سەفا و بەزم و شەو راوی ئەوێ
قەت دڵی راناچڵەکێ بێژی الی پیاو تاڵ ئەبم
بەینێ تر مەسئوولی تەربیەی منداڵ ئەبم
دەستەپاچەی ناو ژنان و بێ بەها و بێحاڵ ئەبم
ناڵێ من بەینیکی تر ،کۆیخا و سەرۆکی ماڵ ئەبم
ئەو کەسانەی وا سەرۆکن،عەقڵی گونجاوی ئەوێ
دائیما هەر هەوڵ ئەدا بۆ تەوق و گوڵ بیدا لە سەر
دەرکی لێ قایم بکەی سەر لە کون دێنێتە دەر
هەر خەریکی هیچ و پوچ و ئێشی بێ جێگە و سەمەر
هەر ئەڵێ بە خوا کراسی سوور نەبێ نایکەمە بەر
ژێر چەناخە و کرمەک و گوارە و کلی چاوی ئەوێ
زۆر کچی وامان هەیە ئایا لە دێ یا خود لە شار
سەیر ئەکەی چەن شۆخ و شەنگە جوانە وەک دەنکی هەنار
خاوەنی زانین و بیر و کانی نامووس و ویقار
هەندێکیش دڵ مردەیە و ژیرە لە سەر هەر ئیش و کار
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تف لە زەوق و برق ئەکات و شۆرەت و ناوی ئەوێ
رۆژ لە رۆژ ئیشکەرتر و زاناتر و پڕ خێر ئەبێ
بۆ جوانیش دەم بە دەم هەروەک گوڵی زەنوێر ئەبێ
دەربەسی شوو نایە ئایا زوو ئەبێ یا دێر ئەبێ
هەر تەماشای دەستی دایکی خۆ ئەکا تا فێر ئەبێ
پاش هەموو عەقڵ و شعوورێ خزمەتی پیاوی ئەوێ
هەوڵ ئەدا بۆ پیاوی ژیر و تێگەشتوو و خوێندەوار
چابوک و بێ فیز و ئێش کەر ،کاسبێکی بێ دەمار
دوژمنی قڕکا بە نرکە هەر وەکوو شێری شکار
نانواڕێ بۆ کورێکی قنج و قێت و مشکی الر
پیاوێکی پر هۆش و بێر و ،خاوەنی ناوی ئەوێ
نانواڕێ بۆ یەکێکی سەرسەری و بێ ئێش و کار
نایەوێ گەنجی تەمەڵ بێ و دەس سپی بێ و زار و خوار
یاخۆ مایل بێ بە ئارەق یا حەشیشە یا قومار
نایەوی مێردی گەزەندە و پێس بێ هەر وەکو کوێرە مار
کاسبێکی گورج و گوڵ و بێ بەن و باوی ئەوێ
ئەی کچم ئامان بفامە ئابروی خۆت بۆ ئەبێ
بۆ بە ناحەقە خۆت لە پێش چاوی هەموو گەنجێ ئەخەی ؟
دەوری تێ کۆشینە ئەمرۆ تۆش وەرە تێکۆشە دەی
سەیری خۆرەشید کە کچم،ئەمجا ئەزانی چی ئەکەی
چون حەیا و نامووسی خۆی و هۆزی فەوتاوی ئەوی
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
هونەرمەند
ناسراو
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1046 :

خورشیدە بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050110590857191
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لە ساڵی  1940لە دایک بووە  ،زۆر شیعری وتوە بۆ ماوەی دوو ساڵ لە
ساڵی 1958دا بووە بە مامۆستا .لەو سەردەمەدا لە ئافرەتە تاقانەکان
ئەبێت کە دەست بداتە شیعر و پەخشان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەڵەبجە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1047 :

خوسرەو جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230858064550
ئەندازیار و ئەدیب و هونەرمەند خوسرەو جاف لە شەوی نەورۆزی ساڵی
 1945لە دێی کەالر لە دایکبووە.
قۆناغی سەرەتایی لە دێی کەالر تەواو کردووە ،ناوەندی لە خانەقین
تەواو کردووە ،دواناوەندی لە بەغدا تەواو کردووە.
بەشی تەالرسازی لە کۆلێژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی تاران تەواو
کردووە.
ماجیستێر لە هەندەسەی میعماریدا وەرگرتووە ،تا بە ئێستا خاوەنی
60کتێبی جۆراوجۆرە،
بڕێک لە بەرهەمەکانی وەرگێڕدراوەنەتە سەر زمانەکانی دی.
خاوەنی چەندین خەاڵتی رێزلێنانە بەهۆی بەرهەمە ناوازەکانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
رۆماننووس
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1048 :

خوسرەو کوردپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030718323382495
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1049 :

خولیا حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102510350710228
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1050 :

خوەرەشیدنمای داواشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051909132558048
ساڵی 1320ی کۆچی مانگی لە روانسەر لە دایکبووە و ساڵی 1385ی کۆچی مانگی کۆچی
دوایی کردووه.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی) سەبارەت بە (میرزا ئەحمەد
داواشی) لە23:20:04 2011-5-18 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1051 :

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 ژمارە1052 :

خێاڵ بەختیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011053009201560130
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1053 :

خێاڵن بەختیار
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171201273978
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1054 :

خەبات رەسوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010217370963639
وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1055 :

خەبات عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010917571822086
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1056 :

خەبات عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042513154356917
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1057 :

خەبات الوباخ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031456162316
لە ساڵی  1961لە شاری سلێمانی لە دایک بووە ،خوێندنی
سەرەتایی،ناوەندی و ئامادەیی بەشی زانستی هەر لە سلێمانی تەواو
کردووە ،لە زانکۆی سلێمانی لە کۆلێژی زانیاری بەشی ماتماتیک
وەرگیراوە (ساڵی یەکەم لە سلێمانی و سێ ساڵی کۆتایی لە زانکۆی
سەاڵحەدین) تەواو کردووە ،لە ساڵی  1985گەیشتۆتە ئەڵمانیا ،لە
ساڵی  1991تا  1993خوێندنی ئەلەکترۆنی و گەیاندنی (کۆمنیکەیشن
ئەلەکترۆنیک) تەواو کردووە.ئێستاش دانیشتوی شاری (بەرلین) ە.
خێزاندارە و خاوەنی  3منداڵە.
2316
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (خەبات الوباخ)
سەبارەت بەژیاننامەی خۆی لە17:31:40 2010-2-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە1058 :

خەبات مەحمود عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091112229459
لە دایکبووی 1984ە ،دانیشتووی شاری رانیەیە ،پەیامنێری پوک میدیایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1059 :

خەبات نەوزاد عوسمان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571345
لە دایکبووی  1984-3-8هەڵەبجە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1060 :

خەدیجە جاوید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611131
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1061 :

خەسرەو پیرباڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052813330264923
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1062 :

خەسرەو غەنی شاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002280106283770
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لە  1938/7/1لە سلێمانی لە دایک بووەو هەر لەوێش قۆناغەکانی
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی تەواوکردووە ..ساڵی  1960خوێندنی
بەکەلۆریۆسی لە کۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی بەغدا تەواوکردووەو لە
زانکۆی موسڵ کراوەتە وانەبێژ ...هەر لەو زانکۆیەشەوە مۆڵەتی خوێندنی
وەرگرتووە تا لە زانکۆی ئەدەنبەرە /سکۆتڵەند /بەریتانیا ،مانجستێر
بخوێنێ ،ساڵی  ،1967لە بەشی دارستانی سەرچاوە سروشتییەکان و
لە بواری "دارستان  -غابات"دا ماجستێری تەواو کردووە ..ساڵی
1974یش بە زەماڵەی کۆڵبنکیان ،لە بەشی 'توربە"ی هەمان زانکۆدا
دوکتۆرای هێناوە ...شارەزایی لە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزیدا
هەیە .لە ساڵی 1996ەوە لە هۆڵندا دەژی
ئەندامی هەردوو کۆمەڵەی زانستی "توربە"ی بەریتانی و جیهانییە.
سااڵنی ( ،)1965 -1960لە زانکۆی بەغدا یاریدەدەری باسکاری زانستی
بووە.
سااڵنی  ،1977 -1976سەرۆکی بەشی "توربە"ی کۆلیژی کشتوکاڵی
زانکۆی سلێمانی بووە .
سااڵنی  ،1981 -1977لە زانکۆی سلێمانی راگری کۆلیژی کشتوکاڵ
بووە.
بەر لە گواستنەوەی زانکۆی سلێمانی بۆ هەولێر ،شەش مانگ سەرۆکی
زانکۆکە بووە.
دوای گواستنەوەشی بۆ هەولێرو گۆڕینی ناوەکەی بە زانکۆی
سەاڵحەدین ،لە ساڵی 1981بۆ  1994سەرۆکایەتی زانکۆکەی کردووە.
سااڵنی  ،1986 -1983سەرۆکی "سی ئەی ئێس ئەی ئێف – کاساف-
ای ئێراق"( ،کاسافا بە واتەی کۆمیتەی بەکارهێنانی زانست لە بواری
کشتوکاڵ و دارستان و بەروبوومەکانی ناو ئاو) دێت ،کە ئەم کاسافایەش
بەشێکە لە "یەکێتی ئەنجومەنانی باسکارە زانستییە جیهانییەکان"..
سااڵنی  ،1991 -1981سەرنووسەری "گۆڤاری زانکۆ"ی سەاڵحەدین
بووە.
لە سااڵنی  1990 -1974بەشداری سەرجەم ئەو کۆنفرانسانەی کردووە
کە لە ئێراقدا ،سەبارەت بە کشتوکاڵ سازکراون.
ئامادەی هەموو ئەو کۆنفرانسە تایبەتیانە بووە ،کە لە سااڵنی -1977
 1988لە ئاستی واڵتانی عەربدا ،سەبارەت بە چۆنێتی بەڕێوەبردنی
کۆلیژە کشتوکاڵییەکان بەستراون.
سااڵنی  ،1991 -1981ئامادەی هەموو کۆبوونەوە یاساییەکانی یەکێتی
زانکۆ عەرەبییەکان بووە.
ساڵی  ،1984بەشداری لە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی "کاسافا" کردووە
کە لە شاری ئۆتاوای کەنەدا بەستراوە.
ساڵی  ،1983لە شاری میۆنیخی ئەڵمانیا ،بەشداری کۆنفرانسێکی
نێودەوڵەتی یەکێتی زنکۆکانی جیهانی کردووە .
ساڵ 1982و  ،1983بەشداری لە دوو کۆنفرانسی نێودەوڵەتی تایبەت بە
وزەی ئۆتۆمی ،لە شارەکانی رۆمای ئیتالیا و ڤانکۆڤەری کەنەدیدا کردووە.
بۆ کاروباری تایبەت بە پێوەندییەکانی زانکۆی سەاڵحەدین و زانکۆ
جیهانییەکانەوە ،سەردانی گەلێک لە زانکۆکانی بەریتانیا ،دانیمارک ،چین،
ئەندەنوسیا ،هۆڵندا ،تورکیا ،ئەڵمانیا ،نەمسا و زۆرێک لە زانکۆی واڵتە
عەرەبییەکانی کردووە.
باڵوکراوەکان
ژمارەیەک لێکۆڵینەوەی زانستی لە بواری کشتوکاڵدا ،لە گوڤارە ناوخۆیی
و ناوچەیی و جیهانیدا
وەرگێڕانی "دوای ئەم هەموو کارەساتە لێبوردنی چی" نووسەری
ئەمەریکایی جۆناتان سی رانداڵ ،لە ئینگلیزییەوە بۆ کوردی.

719

ئەرکە زانستییەکان:
سەرپەرشتی کردنی  10خوێندکاری ماجستێر لە زانکۆی سەاڵحدین.
بەشداریکردن وەک "تاقیکەرەوەیەکی دەرەکیانە" ،لە لیژنەی مناقەشەی
ژمارەیەک نامەی ماجستێرو دوکتۆرا ،لە زانکۆ کشتوکاڵییەکانی بەغداو
موسڵ و بەسرەدا .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز حەمە ساڵح ئەمین سەبارەت بە ژیاننامەی
خەسرەو غەنی شاڵی لە 2010-02-27
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1063 :

خەسرەو میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901162221115569
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1064 :

خەلیل حەسەن زێوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112311160973832
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1065 :

خەلیل شەڵماشی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914212520115729
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1066 :

خەلیل عەباس محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818122820125366
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1067 :

خەلیل عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713511767218
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1068 :

خەلیل غەزەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050921294878632
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1069 :

خەلیل منەووەری کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520071562767
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1878 - 1923
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1070 :

خەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201312192316278715
8
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1071 :

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:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1072 :

خەندە کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=200902081636231254
لەدایک بووی شاری سلێمانییە ،دەرچووی کۆلێجی هونەری زانکۆی
سلێمانی ساڵی بەڕێوەبەری خوێندنگەی کەژانی بنەرەتی ،و بەڕێوبەری
هونەری گۆڤاری رۆژنامەوان ،و سەرنووسەری گۆڤارەری ئەستێرەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1073 :

خەڵەف غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=201008180949124730
دەرچووی کۆلیژی زانستە کۆمەاڵیەتییەکان-زانکۆی کۆیە و بەرپرسی
بەشی بیروڕای سیاسی لە رۆژنامەی ئاسۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1074 :
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خەیری هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090411450018551
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1075 :

دارا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200904230901551721
شاعیر و نووسەر و رۆژنامەنووس  -جگە لەوەی هەفت ساڵ (-1985
 )1991پێشمەرگە بووە ،چەند پەرتووکێکی ئەدەبیی و رامیاریی و هزریی
بەرهەمهێناوە و چەند ساڵێکیش پێش راپەڕینی  1991لە شاخ دەستی
بەکاری رۆژنامەنووسیی کردووە و لە ساڵی  1994وەک سەرنووسەری
یەکەمین رۆژنامەی ناحیزبیی بەناوی (رۆژنامەی ئەمڕۆ) یەکەمین بەردی
بناغەی رۆژنامەگەریی ئازاد و سەربەخۆی کوردی داناوە ،ناوەناوەش وتار و
بابەتی رۆژنامەنووسی لە گۆڤار و رۆژنامەکانی ناوەوە و دەرەوەی واڵت
باڵوکردۆتەوە ،بۆ ماوەی چوار ساڵ ( )2006 - 2003سەرۆکی (کۆمەڵەی
رۆشنبیریی کوردی -کێرکلیس) بووە لە بەریتانیا ،ئێستاش بەڕێوەبەری
(ماڵپەڕی ئەمڕۆ) یە.
سەرچاوە :رزگار کۆچەر  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

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

پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1076 :

دارا ئەحمەد کەریم بەگ
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140629121645100965
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1077 :

دارا عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051817443878536
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1078 :

دارا مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031255182269
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1079 :

داریوش رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030217284782421
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1080 :

دارەوان عەزیز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140828104346115524
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1081 :

داستان ئاسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050913430382801
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1082 :

داستان بەرزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021009252433200
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1083 :

دانا ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106223139118686
دانا ئەسعەد :رۆژنامەنووسێکی بە ئەزموونە .لە ئێستادا بەرێوەبەرە لە
ئاکادیمیای راگەیاندن _ عێراق و هەروەها سەرنووسەری سایتی ئاوێنەیە
Awena.com.دانا ساالنێکی زۆرە وەکوو رۆژنامەنووس و سەرنووسەر لە
رۆژنامە جیاجیاکانی چاپکراو و ئۆناڵین و هەروەها ئاژانسە هەواڵنێریەکان
لەوانە ئەسەوات ئەلعێراق ئیشی کردووە .بە هۆی خزمەت کردنی لە
رۆیتەرز ،نقاش ،ئەنیستیتیوت بۆ راپۆرت کردنی شەڕ و ئاشتی) ، (IWPRو
هەروەها رۆژنامەی هاواڵتی ،شارەزایەکی تەواوی لە بواری رۆژنامەوانی
نێودەوڵەتی دا بە دەست هێناوە.
شارەزا لە زمانەکانی
ئینگلیزی،عەرەبی ،کوردی
ڕاهێنەر لە بواری
میدیای ئۆناڵین،چاپکراو
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سەرچاوە: mediaacademy
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1084 :

دانا بەشیر حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010115334774571
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1085 :

دانا بەهادین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032609194939904
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1086 :

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
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.
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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 ژمارە1087 :

دانا جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031233429756
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1088 :

دانا خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122312451919712
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1089 :

دانا رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101055204217
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1090 :

دانا ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720103007124857
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1091 :

دانا سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060810085660236
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1092 :

دانا عومەر ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818105402125353
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1093 :

دانا عەسکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006151701364397
رووناکبیرە ،خەڵکی کەرکوکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1094 :

دانا عەلی بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030411240333763
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1095 :

دانا فایەق
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107272132665
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1096 :

دانا مەلەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071617080489549
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1097 :

دانا مەنمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008312059229292
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1098 :

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.
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 ژمارە1099 :

داناز عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713215769409
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لەساڵی  ١٩٨١لە گەرەکی کانێسکانی شاری سلێمانی هاتۆتە دنیاوە.
لە بنەماڵەیەکی ناسراو بەناوبانگی رۆشنبیری شاری سلێمانین .دەرچوی
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانییە .بەشی پەیکەرسازی.لە
زۆربەی رۆژنامە و گۆڤارە کوردییەکان باڵوکراوەی هەیە خاوەنی چەندەها
کۆر و سیمینار و پێشانگایە لە دەرەوە و ناوەوەی واڵت .ئێستا لە واڵتی
سوید ژیان بەسەردەبات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (زەند) سەبارەت بە
(داناز عەبدولڕەحمان بابان) لە11:28:11 2012-11-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1100 :

دانیار فاروق نەجیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818122045125361
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1101 :

دانەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010312140784490
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1102 :

داهات شەمزینی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003212158374015
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1103 :

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1104 :

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 ژمارە1105 :

دایکی سۆالڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011213582384596
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1106 :

درەو مەهدی حەسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101547125348
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1107 :

دالوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150613111715124478
دالوەر نازناوی شاعیری لێهاتووی کورد (مەال محەمەدی کوڕی مەال
برایمی عەودااڵنی)یە ،بە رەچەڵەک دەچێتەوە سەر زانای گەورەو ناوداری
کورد(رەسوولی زەکی) کە لە گوندی بێتووشی سەر بە کوردستانی
رۆژهەاڵت ژیاوەو باپیرە گەورەی(مەال عەبدوڵالی بێتوشی)ی ناودار بووە.
دالوەر لەسەردەمی باپیری دا ،بنەماڵەکەیان هاتووەتە شاری کۆیەو لێی
نیشتەجێبوونو شاعیرمان لە ساڵی 1909دا لەم شارەی شیعرو هونەردا
لەدایک بووە ..لە تەمەنی 7ساڵیدا خوێندنی ئایینی لە الی باوکی
دەست پێکردووەو جارێ هەر مێرد منداڵ بووە ،باوکی کۆچی دوایی
کردووەو بۆ تەواو کردنی خوێندنەکەی چووەتە الی(مەال عەلی
باداوەیی)ی ئیمامو مامۆستای مزگەوتی منارەی کۆیەو ماوەیەکیش لە
الی مامۆستا مەال صادقی مەال ئەحمەد( )1951-1879هەر لە کۆیە
خوێندوویەتی ..هەروەها لە الی مەال فەتحوڵاڵی هەرتەلیو الی مەال
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بەهائەدین شێخ تەیب زانستی مەنتیقی خوێندووە ،کە ئەویش کۆچی
دوایی کردووە ،چۆتە الی مەالی گەورە()1943-1876و بووەتە دوا فەقێی..
بە کۆچی دوایی ئەو زاتە مەزنە ،ئیجازەی مەالیەتیەکەی دواکەوتووە تاکو
لە دواییدا لە الی(مەال عومەری ئۆمەر گومبەتی) ئیجازەکەی وەرگرتووەو
بووە بە پێش نوێژو مامۆستای مزگەوتی(حەتک) لە کۆیە تاکو رۆژی کۆچی
دوایی لە 13ی کانونی یەکەمی  1970لە پاڵ مەالیەتیەوە خەریکی
هۆنینەوەی شیعری نەتەوەییو کۆمەاڵیەتی بووە.
دالوەرو شیعرو ئەدەبیات:
دالوەر شاعیرێکی هەست ناسکی ئەندێشە قووڵی لێهاتوو بوو ،خاوەنی
بەهرەیەکی شاعیریی پڕ سۆز بوو ،تەمەنی شاعیریی دەگەڕێتەوە بۆ
ساڵی  1932کە لە هەڕەتی الویو خوێن گەرمی دابووە بەهرەی
شاعیری تەقیوەتەوەو جۆشی نیشتمانپەروەرییو کوردایەتی
هەژاندوویەتیو دەستی بە شیعری نەتەوەیی دانان کردووەو لە
سەرەتادا شیعری سووکو ناسکی بۆ سروودی قوتابییانو ئاهەنگی
نهێنی نەورۆز داناوەو لە دواییدا کەوتووەتە سەر هۆنینەوەی شیعری
دڵدارییو کۆمەاڵیەتیو فەلسەفیو لە هەر جۆرەی چەند نمونەیەکی
پێشکەش کردووین.
لە شیعرە سەرەتاییەکانی هۆنراوەیەکی بە ناوی(نەسرینو نەورۆز) لە
ساڵی 1932دا داناوە ،کە سەرنجی دەدەینێ ،دەبینین شاعیر لەوساوە
وشەی کوردی پەتیو دەربڕینی ناسکی لە قاڵبی کێشی خۆماڵی
کوردی کردووە بە هۆنراوەیەکی جوانو ناسکو لە سەرەتادا(گوڵی
نەسرین) کە نمونەی گوڵی نەورۆزو بەهار ،دەکاتە رەمزی بارە
شیرینەکەیو حەزدەکات وەک دیاردەیەکی سروشتی مامەڵەی لەگەڵدا
بکاتو مژدەی هاتنی وەرزی ژیانێکی نوێی پێ دەداتو دەڵێ:
توخوا گوڵەکەی بەهاری
وەختێ شەونم دەباری
داخوا بە بیرت دادێ
کزەو سۆزی هوزاری؟!
توخوا بڵێن بە نەسرین
پەخشانکا پرچی چین چین
فەسڵی ژیان ژیاوە
بە بای نەورۆزی رەنگین!
هەروەها بۆ نەورۆزی ساڵی( )1934هۆنراوەیەکی دیکەی داناوەو لە
سەرەتاکەیدا دەڵێ:
ئەم جەژنە کە نەورۆزە
سەحرا وەکو پیرۆزە
نەشئەی بە جوبەی سەوزە
نۆ نەخشەوو پیرۆزە!!
دوای وەسفێکی وردی دیمەنە سروشتیەکانی کوردستان لە نەورۆزدا،
دێتە سەر باسی ژیانی کوردو بەچپە هەواڵی نزیکبوونەوەی لە خەو
هەستانو راپەرینی رۆڵەکانی پێ رادەگەیەنێو دەڵێ:
نێزیکە لە خەو هەستان
دەست کەینە کەمەر بەستان
بۆ ئێمە چلەی زستان
الم وایە لە پاڵۆزە!!
دالوەر بە بۆنەی دەرچوونی نەوت لە بابە گوڕگوڕ ،کە جاران ژنان وەک جێ
نەزەرگەو پیاو چاک دەچوونە سەری بۆ زگ پڕیو کوڕ ،کەچی ئەو
ئەفسانەیە بە دەرچوونی نەوتەکەی پووچەڵ بووەوە ،ئەم دوو دێڕە شیعرە
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دادەنێو دەڵێ:
سەد داغ بە جەرگم ،کوردی عیراقی
کوشتەی خورافات ،مردەی نیفاقی
بابە گوڕگوڕت کە مەعلوم کرا
بۆچی بمێنێ تەکیەی شێخ باقی؟!
شاعیر تەکیەی شێخ باقی بە دوو ماناو مەبەست بەکار هێناوە یان ئەوەتا
مەبەستی ئەوەیە تەکیەی شێخ بۆ بمێنێ ..واتە تەکیەی هەر شێخێک
بێ ،یا خود مەبەستی لە(تەکیەی شێخ باقی) کۆیەیە بەمەش وردەکاری
رەوانبێژی خوڵقاندووە.
دالوەر شیعرەکانی بەزۆری ئامۆژگارینو هەندە رێکن بۆ هۆشیار بوونەوەی
رۆڵەکانی نەتەوەکەیو بۆ راپەڕین لە دژی واقیعی تاڵی ژیانی
میللەتەکەیانو لە هۆنراوەیەکیدا بە ناوی(ئەی میللەتی کورد) ئەمەی
کردووەو دەڵێ:
ئەی میللەتی کورد قوڕبەسەرت هەستە نەماوی
غەیرە هەموو وەک گورگو ئەتۆش الکی خوراوی
ئەم لوتفە شەکەر زاهیرە ،ژەهرینەیە ناوی
ئەی داخی گرانم بەخودا هەڵخەڵەتاوی!
غەیرە هەموو بۆ خاکی وەتەن بوونە سکەندەر
تۆش رووتو رەجاڵ ،بێ بەشو مەغروورو قەلەندەر
ئەم خاکە خوسوسی نییە بۆ سڵقو چەوەندەر
ئەی داخی گرانم بەخودا هەڵخەڵە تاوی!
مەحروومی لە خۆشی وەتەنت قوربەسەری تۆ
کوا هێزی دڵو تاقەتی پشتو کەمەری تۆ؟
پەخشانی واڵتە هەموو خوێنی جگەری تۆ
ئەی داخی گرانم بەخودا هەڵخەڵەتاوی!!
دالوەر ئەم پارچە شیعرەی خوارەوەی لە یەکێ لە ژمارەکانی (گۆڤاری
گەالوێژ)دا لە سەرەتای چلەکانی سەدەی بیستەمدا باڵو کردۆتەوەو
ئاواتە خوازە خودای پەروەردەگار ئاوێکی روونو باکی شێلو نەکراو ،یان
الوی پێگەیشتوو یا خود پیاوی داناو تێگەیشتوو بۆ کورد بنێری ،چونکە
میللەتێکی هەژاری زۆر لێکراوە ،بەڵکو بە هۆی ئەو جۆرە کەسانەو بەهۆی
ئەو ئاوە پاکە کە مەبەستی لە زانستێکی پاکی نە شیوێندراوە ،ئەم
میللەتەی کورد لە کوردستاندا دەگاتە ئامانجی خۆیو دەڵێ:
خوایە بۆمان بنێری ئاوێ لە قوڕ نە نیشتوو،
یا گەنجێ پێگەیشتوو ،با پیرێ تێگەیشتوو!
ئەم میللەتە هەژارە ،چەند قەرنە چاوەنواڕە
بە چاوی خۆی ببینێ بەردێ بە بیر قەڵشتوو
هیوام لەم هۆزە گشتی دوورە چونکە سەد پشتی
کەسێکی تێدا نیە دیلیو ستەم نەچێشتوو!!
دالوەر کە دەکرێ بە پێش نوێژو مامۆستا لە مزگەوتی حەتک لە کۆیە،
ئەوقاف موچەیەکی کەمی بۆ دەبڕێتەوەو دوای چەند ساڵ دێتە سەر
زیادکردنی موچەکەیو شەش مانگیش بەسەر وادەکەیدا دەڕواتو کە
بەرز کردنەوەکەی بۆ دێت دەبینی تەنیا پێنج سەد فلسە!! ئەویش لەم
بارە دەرووینەی خۆیەوە هۆنراوەیەکی گاڵتە ئامێز دادەنێو دەڵێ:
ئەمە شەش مانگە من چاوە چڕێمە
تەمای تەرفیهی ئەوقافە شڕێمە!
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وەکو زەربولمەسەل مەمرە بەهار دێ
تەمای کورتانو گوپ کەنگر درێمە!!
وەکو سیسارکی برسیمە لەسەر الک
لە ترسی سەگ دەوام باڵە فرێمە!!
هەموو تەرفیهەکەم پێنج سەد فلس بوو
وەکو جاران لەبن جۆرە شڕێمە!
ئەگەر راستیت دەوێ راستی کە ناڵێم
لەبەر ناراستی هاوڕێی راستە رێمە!
وە ئیلال کەی ئەمە حاڵە کە پێدام؟
وەکو ئاوارەکەی قاتی قڕێمە!!
شاعیری رۆشنبیری تێگەیشتوومان هۆنراوەیەکی لە ساڵی 961دا بە
ناونیشانی(فەلسەفەی دالوەر) داناوە ..سەرجەمی دێڕەکانی  19تاکە،
 15دێڕی لە هەمان ساڵی 961دا لە گۆڤاری(شەفەق)دا لە ژێر
سەردێڕی(دووربینی رەش)دا باڵوی کردووە ..ئێمە لێرەدا چەند دێڕێکی
لێ دەخەینە روو ،تاکو لە رادەی رۆشنبیرییو فەلسەفەی تایبەتی ئەم
شاعیرە مان بگەینو بزانین چ هۆیەک پاڵی پێوە ناوە ئەو هەڵوێستە
هەڵبژێرێ لە ژیاندا کە گەلێک دوورە لە هەڵوێستی مەالیەکی ئایین
پەروەر ،بە تایبەتی لەو کاتەی کە خۆزگە بە شێتێک دەبا کە لە دنیادا
گوێی بە کەمیو زۆری یا غەمو شادی یان کۆنو نوێ ،یا خود رووتیو
پۆشتەیی نەداوە ،هەردوو باری لەال وەک یەکن ،هەر وەک لە سەرەتای
هۆنراوەکەیدا دەڵێ:
خۆزگە بەو شێتەی سەری بۆ کەمو زۆری نەنەواند
بەتەمای خەرمەنی شادی مستێ تۆیوی نەدەچاند!
کۆنو تازەی نەدەپۆشی نەکەواوو نە کراس
بە سەروپێی یی پەتی بوو ،جووتێ کاڵەی نەدڕاند!!
بە رای من ئەم هەڵوێستەی شاعیری مەالمان دەگەڕێتەوە بۆ چەند
هۆیەک...
یەکەمیان بۆ نەساغی خۆی ،چونکە ماوەیەکی دوورو درێژ بە دەست
نەخۆشی ئاوسانی جەرگو ریخۆڵەوە دەینااڵند ،بە رادەیەکی وا کە لە
ژیانو مانی خۆی وەرەس بوو بوو.
دووەمیشیان گەلێک کتێبو سەرچاوەی زانیاریو فەلسەفەی هەمە
جۆری خوێندبووەو تا رادەیەک کەوتبوە بەر کاریگەریی شاعیریەتی(أبو
العالو المعری)( 1057-973ز) کە گوتوویەتی:
غی ُر ُمج ِد فی ملتی و اعتقادی
نَو ُ
ک وال تَ َرنُ ُ
م شادی!!
ح با ِ
هەر وەک(المعری) دەنگی گریانو ئاوازی گۆرانیبێژی لەال وەک یەکن ،الی
دالوەریش ئەو هەموو دیاردە دژ بە یەکانەی کەمیو زۆریو شادیو
ناخۆشیو رووتیو پۆشتەیی وەکو یەک وان:
دوای ئەم سەرەتایەی هۆنراوەکەی لە چەند دێڕە شیعرێکی دیکەیدا لە
دابونەریتی ئیسالمو لە دەستووری ئاینی دیانەوە دەدوێو خۆزگە بەو
کەسانە دەبات کە لە پێناوی چوونە بەهەشت کەشیدەو مەندیلی
لەسەر نەناوەو بەڕیا بەسوجدەو رکوع خۆی نەچەماندۆتەوە ،هەروەها
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خۆزگە بەو کەسانە دەبات کە لە ترسی جەهەننەم سەریان رووت ناکەنو
خاج لە ملیان هەڵناواسنو دڵیان بە ناوی دووعا بە درۆ راناچەنێننو دەڵێ:
نە بەهەشت نایە سەری شااڵو کەشیدەو مەندیل
بە قسەی لووسی ئەمو ئەو پشتی بۆ کەس نەچەماند
نە جەهەننەم سەری رووت کردو نە تەوقێکی سەلیب
چووە ئەستۆیو دڵی خۆی بە درۆ رانەچەناند!!
دالوەر هۆنراوەکەی بەم دوو دێڕە شیعری خوارەوەی کۆتایی پێ دێنێو
خۆزگە بەو کەسە دەبات کە چۆن هاتووە ،هەروا ژیاوەو نەچووە بە ناوی
شێخایەتی کاری دوور لە ئایین بخاتە نێو دابو دەستووری ئیسالمەوەو ئەو
کەسەی لەال ئازادەو پەسندە کە ئاوا بێ باکانە لەژیاندا تەمەنی خۆی
بەسەر بردووەو دوای دەرخستنی ئەو هەموو ناتەواویو زێدە رۆییە لە
هەڵسوکەوتی مەالیەکی موسڵمان لەجیاتی نازناوی(دالوەر)
چووە(حەمەی حەتکی) بەکار هێناوە ،چونکە ناوی خۆی محەمەدو مەالی
مزگەوتی حەتک بووە لە شاری کۆیەو دەڵێ:
چۆن بوو واهات ،هەروا ژیا ،هەروا بوو مرد
قەلو بازی نە دەنیشاندو کەری هەڵنەفراند!
ئەمە ئازادە لە ژین بەسیە ئیتر چیکە مەڕۆ،
با نەڵێن دیسان(حەمەی حەتکی) ئەوا پەتکی پساند!!
لەم چەند دێڕە شیعرەی دالوەر ،خوێنەر گەلێک بیرو بۆچوونی تازە بابەتی
بەر گوێ دەکەوێو مێشکی دەهەژێنێ ،باوەڕیش ناکەین تا ئێستا چ
شاعیرێکی دیکەی کورد چ کۆنو چ نوێ ئەم جۆرە بیرو بۆچوونانەی لە
شیعردا دەربڕێ بێو بەم چەشنە فەلسەفەی بێ هوودەیی ژیانی لە
بەرگێکی ئەدەبی کوردیدا نواندبێو کردبێتە بابەتێکی شیعری بەپێز.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ)
سەبارەت بە (دالوەر) لە9:24:14 2015-6-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1108 :

دالوەر رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062016353176765
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1109 :

دالوەر عەبدولعەزیز عەالئەدین قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202221118563
سال و شوێنی لە دایکبوون 1960 :کۆیە .
پلەی خوێندن :کولێژی پزیشکی زانکۆی موستەنسریە-بەغدا،
هەڵگری ماستەر و دکتۆرا و پلەی  MRCPلە بەریتانیا لە بواری
چارەسەری نەخۆشی میکرۆبی .
لە ساڵی  1994وەک مامۆستای زانکۆ لە کۆلێژی پزیشکی تۆتنگهام
دامەزراوە .
ساڵی  2002پلەی ئەکادیمی پرۆفیسۆری پێدراوە و لە هەمانکاتدا
پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشی میکرۆبی بووە .
سەرۆکی بەشی توێژینەوەی زانستییە لە کۆلێژی شاهانەی بەریتانیا و
ئەندامی بۆردی توێژینەوەی پزیشکییە لە ئاستی دەوڵەتی بەریتانیا .
چەندین توێژینەوەی زانستی هەیە تایبەتی لە بواری دۆزینەوەی
ڤاکسینی نەخۆشییە میکرۆبییەکان .
دامەزرێنەری کۆرسی ماجستێر و سەرپەرشتیاری چەندین خوێندکاری
دکتۆرایە .
کەسێکی چاڵکی کۆمەڵگا و رەوەندی کورد و لۆبی کردن بووە بۆ بەرگری
لە مافی مرۆڤی کورد
وەکو چاودێرێک و نووسەرێک لە بواری ستراتیژی و مەسەلەی
چارەنوسسازدا وتارو نووسینی هەیە .
خێزاندارە
لە کابینەی شەشەمی هەرێم ،بووەتە وەزیری خوێندنی بااڵو توێژینەوەی
زانستی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر
(ئەکادیمی)

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1110 :

دالوەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122114150074411
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1111 :

دالوەر عەلی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095430125336
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1112 :

دالوەر قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031301282271
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ساڵی  1963لە سلێمانی لە گەڕەکی کانێسکان لەدایک بووە ،خوێندنی
سەرەتایی لە قوتابخانەی شێخ سەالم و ناوەندی لە ئازادی و ئامادەیی
لە سانەوی ئەزمڕ تەواوکردووە .ساڵی  1986ئەکادیمیای هونەرە
جوانەکان بەشی شانۆی لە بەغداد تەواوکردووە .ساڵی  1982یەکەمین
بابەتی لە رۆژنامەی هاوکاری باڵوکردۆتەوە .یەکەمین کتێبی شیعری بە
ناوی (پەیکەرێک لە باران) ساڵی  1991دوای راپەڕین بڵآوکردۆتەوە .تا
ئێستا ئەم کتێبە شیعرانەی بە چاپگەیاندوون :پەیکەرێک لە باران
تەیرەکانی ئیسماعیل مەلەک رێحان ماڵێک لەناو زەریا ...ماڵێک لە
تەنیشت بیابان پاییزانە من لە شارێکی زۆر دوورم کۆشیعری وەک ئاو
رووت و قووت عار تماما کالماء /وەرگێڕانی شیعرەکانی بۆ عەرەبی لە
بواری وەرگیڕاندا تا ئێستا چەندین شاکاری لە نیکۆس کازانتزاکیس و
گوڵی تەرەقی و ئینگمار بێرگمان و الرش نۆرێن وەرگێڕدراون .شیعرەکانی
بۆ زمانەکانی عەرەبی و فارسی و ئینگلیزی و فەرەنسیی
تەرجەمەکراون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دالوەر قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1113 :

دلوڤان هالو
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201448074816
هەلبەستڤان و روژنامەڤانێ کورد ل روژا  1989/1/6ژ دایک بوویە ل باژارێ
دیاربەکر ،ژ ساال  2005تا نوکە بەردەوامە ل سەر نڤێسینێ ،پەرتوکەک یا
هەلبەستا ب ناڤێ (کەڤنە ڤین) هەیە ،سەروکی کومەال هەلبەستڤانێن
گەنجە ل زاخو ،پەیامنێرێ گوڤارێن ڤەژەن و کوردزوومە ،ئەندامێ کومەال
روژنامەنووسێن بێ سنورە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(دلوڤان هالو) لە22:54:24 2010-12-16 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1114 :

دلۆڤان ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110309521610557
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1115 :

دلۆڤان رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074070125
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1116 :

دلۆڤان زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082321413166695
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1117 :

دلۆڤان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082210123272362
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1118 :

دلیار دیرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041209340521709
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1119 :

دلێر ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062512551266880
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1120 :

دلێر سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053023134683034
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1121 :

دلێر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121423173678218
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سەرنوسەری گۆڤاری بزاڤ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1122 :

دلێر محەمەد حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112121050305
لە گەڕەکی مەڵکەندی شاری سلێمانی  1974-11-15لەدایکبووه،
دەرچوی ناوەندیه.
ساڵی  1995دەستی کردووە بەنوسینی شیعر.
ساڵی  2005یەکەم بەرهەمی خۆی خستەبەر دیدەی خوێنەران.
ساڵی  2006کتێبی (هەناسەکەم) و سیدییەکی کەوتەبەردەستی
خوێنەران.
ساڵی  2007کتێبی (نهێنی)ی باڵوکرایەوە.
ساڵی  2007سیدیەی شیعر بەناوی (نەفرەت) باڵوکراوەتەوە.
ساڵی  2008کتێبی (خیانەت)ی باڵوکردۆتەوە.
ساڵی  2008سیدی (عەشق و مەرگ)ی باڵوکردۆتەوە.
سەرجەم بەرهەمەکانی دلێر محەمەد ئەمانەن:
1کتێبی هەستی کەسێکی دابراو  -ساڵی  2005کتێبخانەی ژیر لەسلیمانی
2سیدی هەستی کەسێکی دابراو  -ساڵی  2005سەنتەری دیارکۆسلیمانی
3کتێبی هەناسەکەم  2006سەنتەری رۆشنبیری شار لە سلیمانی4سیدی نەفرەت سەنتەری منارە لە سلیمانی5کتێبی نهێنی چاپەمەنی چوار چرا لە سلیمانی6سیدی عشق و مەرگ ناوەندی باڵوکردنەوەی راز  -سلیمانی 20087کتێبی خیانەت باڵوگەی کامەران و چاپەمەنی چوار چرا  -سلیمانی2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە1123 :

دلێر محەمەد ساڵح محەمەد امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371265
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1124 :

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 ژمارە1125 :

دلێر کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170141
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1126 :

دورییە عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318215554119793
رۆژی  2015-03-15لە میسر کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1127 :

دوریە عەلی عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052035069805
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بێگانە

بابەتی ژمارە1128 :

دوڕدانە سەمەری
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http://www.kurdipedia.org/?q=201008301350129272
نووسەری چیرۆکی مندااڵنە و خەڵکی سەقزە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1129 :

دکتۆر محەمەد موکری  1921کرماشان 2007-پاریس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013022034964122
دکتۆر محەمەد موکری  1921کرماشان 2007-پاریس
رێناس نەورۆزی
دکتۆر محەمەد کەیوان پوور موکری ،نووسەرێکی دیارە بەتایبەتیش لەالی ئەو کەسانەی کە
لێکۆڵینەوە لەسەر کوردناسی و ئێرانناسی دەکەن ،کە ناوبراو خاوەنی دەیان کتێب و هەزاران وتاری
جۆراوجۆرە بەزمانەکانی فرەنسی و فارسی و کوردی و ئینگلیزی .محەمەد موکری نەک تەنیا
نووسەرە ،بەڵکو شاعیر و زمانزان و لێکۆڵەرەوە و مێژووناسێکی زانایە .ئەگەر سەردانی کتێبخانەی
گشتی زانکۆی کاتۆلیکی لەوڤەن و وەشانخانەی پێتەرس لە شاری لەوڤەنی بەلجیکا و کتێبخانەی
نیشتیمانی فرەنسا لە پاریس بکەی چەندین کتێبی دکتۆر محەمەد موکری سەبارەت بە کورد بە
زمانە ئەورپییەکان دەبینرێن .
موکری ساڵی  1921لە شاری کرماشان (رۆژهەاڵتی کوردستان) لە دایکبووە .ساڵی  1943بووەتە
بەرێوەبەری گشتی
مامۆستای دواناوەندی لە تارانی پایتەختی ئێران .ساڵی  1945-1944بووەتە
ِ
پەروەردە لە رۆژهەاڵتی کوردستان (ناوچەی مەهاباد) .ساڵی  1946-1945گۆڤاری (ماد)ی لە تاران
بەرێوەبەری پەروەردەی هۆز و کۆچەرەکانی
دەرهێناوە .ساڵی  1950-1947دامەزرێنەر و یەکەم
ِ
ئێران بووە و لەو ماوەیەدا چەندین کتێبی تایبەتی سەبارەت بە دیرۆک و جوگرافیا و ژیانی هۆزەکانی
بەرێوەبەری گشتی پەروەردە لە وەزارەتی پەروەردەی ئێران.
کورد نووسیوە .ساڵی  1952بووەتە
ِ
هەروەها ماوەیەکیش وانەبێژ بووە لە پەیمانگای هونەر و لە پەیمانگای سەربازی لە تاران .هەر لە
ساڵی  1952گۆڤاری (بەغستان)ی دەرهێناوە .دوابەدوای رووداوەکانی ساڵی 1953ی ئێران رووی
کردۆتە فرەنسا و تا ساڵی  1979لە فرەنسا ژیاوە .لە نێوان ساڵی  1983-1979بووەتە بالوێزی ئێران
لە مۆسکۆ و پاشان بووەتە بالوێزی ئێران لە مەنگۆلیا .لە نێوان ساڵی  1987-1984بووەتە راوێژکاری
بااڵی نێوەدەوڵەتی لە وەزارەتی نەوتی ئێران .لە ساڵی 1989وە جارێکتیر چووەتەوە فرەنسا و
بریاری یەکجاری ژیانی لەوێداوە .دکتۆر محەمەد موکری لە پای نووسین و لێکۆڵینەوەکانی ساڵی
ِ
 1965لە فرەنسا خەاڵتی رێزلێنانی لەالیەن پەیمانگای )(Inscription et Belles-Lettres
پێبەخشراوە .لە سەرەتای ساڵەکانی  1990پلەی پرۆفیسۆری پێبەخشراوە و کراوە بە سەرۆکی
لێکۆڵینەوە لە ناوەندی  CNRSلە پاریس .لە هاوینی ساڵی  2007لە پاریس کۆچی دوایی کردووە.
ناوی چەند کتێبێک لە کتێبەکانی موکری:
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عشایر کرد ،ایل سنجابی ،تاریخچە ،جغرافیا ،تیرە ،1330 ،کتابخانە دانش ،تهران ،چاپ سیم ،1993پاریس.
گورانی یا ترانەهای کردی ،کتابخانە دانش ،1951 ،تهران.داستان بیژن و منیجە بزبان گۆرانی (هەورامی) ،1966 ،پاریس.بهلول دانا و یاران حقیقت ،1974 ،پاریس.دورە دیوانە گورە یا دیوان عالی حقیقت بر فراز کوە شاهو (از کالمهای مقدس اهل حق بزبانگورانی) ،1977 ،پاریس.
فرهنگ نام های پرندگان در لهجەهای غرب ایران (لهجەهای کردی) ،1979 ،تهران.دیوان استاد دکتر محەمەد مکری ،1992 ،پاریس.فهرست مقاالت و تالیفات استاد محەمەد مکری ،بکوشش امیر سیف الدین مکری و هیاتنویسندگان انتشارات زیگفرید 1993 ،پاریس .
هەروەها محەمەد موکری بە دەیان کتێبی بە زمانەکانی ئەوروپایی لە واڵتەکانی فرەنساو بەلجیکا
چاپ و باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1130 :

دڵدار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119130702401
ناوی "یونس"ی کوڕی مەال رەئوفی کوڕی مەحمودی کوڕی مەال سەعدی
خادم ئەلسجادەیه .لەڕۆژی 20ی شوباتی ساڵی 1918دا لەشاری
"کۆیە" هاتۆتە ژیانەوه.
لەبەرئەوەی ئەم واڵتە لەژێردەستی تورکەکاندا دەینااڵند و میری
نەخۆشەکەی تورکیاش ،بەهۆی ئەوەوە لەشەڕی یەکەمدا شکابوو و
تەواو پەرێشان و کەنەفت بوو ،گرانی و قاتوقڕی و نەخۆشی و
بێدەرەتانی ،وەک هەموو واڵتێکی گیرۆدەی دەستی شەڕ و وێرانی ،ئەم
کوردستانەشی ئابڵۆقەدابوو .
ئێستەش چیرۆکی سامناکی شەڕی سەفەربەرلگ و ئاوارەیی و کوشتن
و تااڵن و بڕۆ و بێگار و سەرانەو الفاوی نەخۆشی و کارەساتی رۆژانەی
ژەندرمەکان و لەبرسانا بەکۆمەڵ مردن و نرکەو ناڵەی منداڵ و ئافرەت و
پیری لێقەوماو و بێدەرەتان بەسەر دەمی هەموو ئەو پیرانەوەیە کەدڵ و
زمانیان بەئاگری ئەو شەڕەبرژاوەو خۆیشیان نازانن چۆن ماون و بۆچی لەو
کاروانی مردن و کۆچکردنە دابڕاون و رێگایان هەڵەکردوه ...هتد.
لەو گێژاوەسەختەدا "دڵدار" سەری هەڵداوەو هاتۆتەجیهانەوه .باوکی
فەرمانبەرێکی بچووک بوەو لەتاو هەژاری و نەبوونی و گەڕان بەشوێن
پاروەنانێکی ژیان و گوزەریدا ،خێزانەکەیان زۆر تاڵ و سوێری و سارد و
گەرمی چەشتوه ،پاش ماوەیەک باوکی دەکەن بەفەرمانبەری سەرژمێری
رانیەو لەتەمەنی دەساڵیدا "دڵدار" دەخرێتەقوتابخانەوەو پۆلی یەک و

755

دووی سەرەتایی لەرانیەتەواوکردوه.
دڵدار لەبارەی ژیانی رانیەوە دەڵێت" :هەرچەند رۆژێکی چاک و چوار
رۆژانیش نەخۆش بووم ،سەرەڕای ئەوەش رانیەم هەر لەال خۆش بوو،
بەتایبەتی سەوداسەری قوللەبووم .هەر کاتێ چاک بووبامایەوه ،مەلەم
لەڕووبارەکەو لەبن دار بییەکان راوە چۆلەکەم دەکرد".
دوای ماوەیەکی کەم باوکی لەسەر فەرمانەکەی الدەبەن و ناچار
بەماڵەوەدەگەڕێنەوەبۆ کۆیەو خوێندنی سەرەتایی لەکۆیەتەواو دەکات.
لەبارەی خولیای هۆنراوەی و چێژ لێ وەرگرتنی خۆیەوەدەڵێت" :هێشتا
لەقوتابخانەی سەرەتاییدا بووم ،کەدیوانی حاجی قادری کۆییم زۆرتری
لەبەر کردبوو ،هەمیشەبەوردی سەرنجم لەهەڵبەستەکانی عەونی و
راجی و عاسی و حسێنی و هیرانی دەدا و لەبەریشم دەکردن ،بەوانەش
دابین نەبووم هەڵبەستی هەرکەسێکم دەستبکەوتایەدەمنووسیەوەو
لەبەریشم دەکردن .بەتایبەتی هەڵبەستی وەفایی ،کوردی ،بێکەس،
پێرەمێردم زۆر لەبەرکردن و هەر لەو ساڵەدا هەستم بەوەدەکرد ،کەچێژ
لەهەڵەبەست وەرگرم و زۆر گیرۆدەی بووم".
"لە1935دا لەپۆلی یەکی ناوەندیدا بووم ،کەدیوانی 'نالی'م زۆر بەوردی
خوێندەوه ،هەڵبەستەجوانەکانی 'نالی' لەگەڵ هەڵبەستەئاگرینەکانی
حاجی قادری لەسەر پێشەوایەتی وێژەی لەمێشکمدا شەڕیان بوو .ئەو
کێشەکێشەدەرگای هونەری شاعیری لێکردمەوه ،زۆر کەڵکەڵەی وام
لەکەلەدا بوو حەزم دەکرد لەبۆتەی هەڵبەستەدا دایڕیژم .ئەوجا بەناو
خەڵکیاندا باڵوبکەمەوەو ئیتر هەر خۆم تاقیکردەوه".
دڵدار ،یەکەمین هۆنراوەی لەساڵی 1935دا داناوەو لەژمارەی 2ی ساڵی
1935دا لەگۆڤاری "ڕووناکی"دا باڵوکردۆتەوه.
لەساڵی 1940دا لەشاری کەرکوک قۆناغی دواناوەندی تەواو دەکات و
ئینجا روو دەکات بەغدا و چۆتە کۆلێژی یاسا و ساڵی  1945بڕوانامەی
کۆلیژی یاسایی وەردەگرێت و دەبێتەپارێزەر.
لەتەمەنی سی ساڵیدا بە"ژەهراوی"بوون لە1948.11.12دا لەشاری
هەولێر کۆچی دواییکرد و سەری جوانەمەرگی نایەوه.
وەک دیارەزۆر خولیای زانین و بەتایبەتی فەلسەفە بووه ،ئەم
یادگارانەشی بۆ بەجێهێشتووین:
1فی طریقی الی معرفة الحقائق انتقادات الی قلب البهائیین2وتارێک دەربارەی عومەری خەییام3زمانی کوردی و ئەدەبیات4نارکۆزی کۆمەاڵیەتیمان5اقتصادنا الوطنی6بیرەوەریەکانی یونس رەئوف دڵدارتێبینی :وێنەکەی دڵدار لەالیەن کاک سۆران کارباسیانەوە ساغکراوەتەوە
و پێشکەشی کوردیپێدیا کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە1131 :

دڵدار ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117103750118868
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە1132 :

دڵدار عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050412512757271
بەرپرسی مەلەفی سیاسی رۆژنامەی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1133 :

دڵزار حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091530263179
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1134 :

دڵزار لەشکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040109533268225
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1135 :

دڵسۆز حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112131503239
هۆزانەوان و نووسەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1136 :

دڵشاد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072314554289494
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1137 :

دڵشاد باڵەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005111645034229
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1138 :

دڵشاد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150225111013119451
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1139 :

دڵشاد تاقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021415132659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1140 :

دڵشاد تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906124814115635
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1141 :

دڵشاد حامید دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014025889740
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1142 :

دڵشاد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413101707120866
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1143 :

دڵشاد خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112521393910878
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1144 :

دڵشاد خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111116452910672
دڵشاد کەریم عەبود ،ناسراو بە دڵشاد خۆشناو ،لە ساڵی  1973لە
گەڕەکی (دەنگارە)ی هاوینە هەواری (شەقاڵوە) لە بنەماڵەیکی نیمچە
رۆشنبیر هاتۆتە دنیا ،تا قۆناغی سێیەمی ئامادەیی پیشەسازی خوێندوە.
یەکەمین بابەتی ئەدەبی خۆی لە ساڵی  1993لە رۆژنامەی رێگای
کوردستان باڵو کردوەتەوە.
لە ساڵی ناوەڕاستی ساڵی  1996چۆتە ئێران و بۆ ماوەی  10سااڵ لە
شاری تارانی پایتەختی ئێران ژیاوە.
لە ماوەی نیشتەجێبوونی لە تاران ،دەیان دیدار و چاوپێکەوتن و راپۆرتی
هونەری و ئەدەبی ئەنجام داوە و لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان و
ئێران و ئەلمانیا باڵوی کردونەتەوە.
چەند کتێبێکی وەرگێڕاوە بۆ کوردی لە زمانی فارسییەوە ،و لە دەزگاکانی
سەردەم و یەکێتی ژنان و یانەی قەڵەم و چەند دەزگایەکی تر چاپ و باڵو
کرونەتەوە .لەوانە (خەونی نووسین ،سەردەم)(واقیعییەتی نووسەر ،چاپ
و باڵوکردنەوەی سلێمانی) (ژن ،پیاو و ئاکاری سێکسی لە النکەی
شارستانیەتەکاندا ،یەکێتی ژنان)(هاوسەرایەتی و ئەخالق ،یەکێـی
ژنان ).
لە بواری تەلەفزیۆنیشدا تاکە پەیامنێری کورد بوە لە تاران کە بۆ
تەلەفزیۆنی کوردسات کاری کردوە و بەرنامەیەکی رووناکبیری و هونەری
هەبووە بە ناوی (لە رۆژهەاڵتەوە) کە هەر خۆی ئامادە و پێشکەش
کردوە.
ماوەیەک سەرنووسەری گۆڤارێک بوە بە ناوی (ماڵبات) کە لە دەزگای
ئاراس دەردەچوو.
ماوەیەک جێگری سەرنووسەری گۆڤاری(گەشبین) بوە کە لە هەمان
دەزگای ئاراس دەردەچوو.
حاڵی حازر ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤارەکان (کەپر) و
(وااڵپرێس)ە کە لە الیەن دەزگای وااڵ بۆ راگەیاندن و باڵوکردنەوە
دەردەچن.
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە بە ژمارە ناسنامەی
.113
ئەندامی رۆژنامەنووسانی جیهانە.
ئەندامی نووسەرانی کوردە لە ئەوروپا کە بەشێکە لە ئەنجومەنی قەڵەم
ی جیهانی و لە ساڵی  2010بەشداری بەستنی کۆنگرەی پێن ی کوردی
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کردوە لە شاری بۆن لە ئەلمانیا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دلشاد خؤشناو)
سەبارەت بە (دڵشاد خۆشناو) لە20:13:25 2012-1-15 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1145 :

دڵشاد رەشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042513520175977
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1146 :

دڵشاد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051512464681
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1147 :

دڵشاد عەبدوڵاڵ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915273622073
سەرنووسەری گۆڤاری ئایندە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1148 :

دڵشاد عەلی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120915320874263
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1149 :

دڵشاد مستەفا وەسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081711509901
سکرتێری نووسینی رۆژنامەی خەبات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1150 :

دڵشاد میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050420425157289
ساڵی 1997ـەوە تێکەاڵوی دنیای شێعر بووە .بۆ یەکەمجار لە پاشکۆی
رۆژنامەی خەباتدا شێعری باڵو کردووەتەوە .خۆی دەڵێت بە دەیان کۆڕە
شێعریان لە سەنتەرە جیا جیاکانی کوردستان بۆ گرتوومە .یەکەم
نۆبەرەی شێعری دڵشاد میراودەلی ساڵی  2004باڵو بووەتەوە .ئەو کۆ
شیعرە ناوی (تریفەی غوربەت)ـە و لە فیستیڤالی ئەمساڵی وەزارەتی
وەرزش و الواندا بە قەسیدەیەک بەشدار بووە و خەاڵتی دووهەم کەسی
بردووەتەوە .ئێستاش کتێبێکی بە CDییەوە ئامادە باڵو کردنەوەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1151 :

دڵشاد مەحمود فەتحوڵاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471275
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1152 :

دڵشاد هاشم پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181534074753
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1153 :

دڵشاد هەرتەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003141011573896
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رۆژنامەنووس و پەیامنێری رۆژنامەی کۆمەڵ و سایتی کۆمەڵنیووز و
ئیسالم پەیک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1154 :

دڵشاد وەسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061516374660284
سکرتێری نووسینی رۆژنامەی خەبات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1155 :

دڵشاد کازم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030215380182419
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1156 :

دڵشاد کوێستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010110948319940
سەرەتا وەک شاعر و دەنگبێژ ،هاتوتە دنیای هونەرەوە لەسالی  1998لە
فەرەنسا جێنشین بووه .پیشەی هونەری شێوەکارییه .تا ئیستا زیاتر لە
 20بێشانگای تایبەتی کردۆتەوه ..بەشداری لە نزیکەی  30پێشانگای
هاوبەشدا کردووە له ،فەرەنسا ،بەلجیکا ،یابان ،کوریا ،یونان ،ئەڵمانیا ،وە
لە نزیکەی  13شاروو شاروجکەی فەرەنسا ،مەدالیای (زێر ،زیو ،برونز) وە
خەاڵتی باشترین هونەرمەندی تەجرید ،وە خەاڵتی شاری بوربون..کە
میوانی شە رەف بووه...میوانی شەرەف لە  3سالونی تردا( .روز تیفی...
میدیا تیفی ...فرانستیفی  3تبفی...السومریة تیفی..وە  5جاریش tv
)locale.چاوپێکەوتنیان لەگەل کردوه .رەخنە گری عەرەب محسن
الدهبی ،لە لندن..بوکرش...لە جە زائر.،نووسەری میسری حسن وهبە
لە میسر له ،القدس العربی ،الزمان الدولی ،الصباح..طریق الشعب،
اصوات الشمالیة...الدستور ،عراقی دیلی نیوز..لە سە ریان نوسیوه،
خاوەنی گەلەری تایبەتی خویەتی لەفەرەنسا .ئە ندامی  2ریکخراوی
هونەری ئەکادیمی ،سەروکی ریکخراویکی کولنوری فەرە نسی و ئە
فریقی بووه.
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1157 :

دڵی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010216384784487
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1158 :

دیا جوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111021540510659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1159 :

دیار ئەحمەد مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150501143721120998
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1160 :

دیار عەبدولعەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728113305115343
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1161 :

دیار عەزیز شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060222303360182
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1162 :

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 ژمارە1163 :

دیار گوڵزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051821012576359
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1164 :

دیاری فەرەیدون قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471285
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1165 :

دیاری محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261051144183
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1166 :

دیاکۆ زەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150416191308120912
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1167 :

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 ژمارە1168 :

دیاکۆ هاشمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003021203533802
لەدایکبووی ساڵی 1965م ،هەر لە منداڵیەوە خولیای زمانی کوردی بووم
و هەوڵم دەدا بە هەر شێوەیەک بووە ئەو زمانە باشتر و باشتر فێر ببم،
باوکم یەکەم مامۆستام بوو بۆ فێرکردنی زمانی کوردی و زۆر شتی لێ
فێر بووم .هەر لەوێ یەکەم ئەزموونەکانی تەجروبەم لە وەرگێڕان لە
فارسییەوە بۆ کوردی دەستی پێ کرد ،پاش تەواوکردنی خوێندنی
دواناوەندی لە لقی "علوم تجربی" لە شاری کرماشان ،ناچار کرام ئەو
شارە بەجێ بهێڵم و پەڕیوەی عێراق بووم .لەوێ ناردرام بۆ کەمپی
رەمادی لە باشووری عێراق کە لە نێزیکی سنووری ئەردەن (ئۆردۆن) ە.
لەو کەمپەدا نزیکەی  40 30هەزار کورد دەژیان کە لە سەرەتاییترین مافی
مرۆڤ بێبەش بوون ،خەڵک خۆیان چەندین خوێندنگەیان دانابوو و کتێبێکی
وایان لەبەر دەستدا نەبوو .قوتابخانەکان کتێبێکی فارسییان دەست
کەوتبوو و بە فارسی وانەیان دەوتەوە .
ئەو شانازییەم هەیە کە وەکوو یەکەم کەس لەوێ دەستم کرد بە
فێرکردنی زمانی کوردی بە مندااڵن .نزیکەی دوو – سێ ساڵ وانەی
کوردیم وتەوە .لە پاش من هەموو ئۆردووگاکە دەستیان کرد بە وانەوتنەوە
بە زمانی کوردی.
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دوایی هاتم بۆ سوید ،لێرەش ماوەی چەندین مانگ خولی فێرکردنی
زمانی کوردیم بۆ گەورەسااڵن دانا.
چەند ماڵپەڕ و وێبالگێکم لەسەر مێژوو و زمانی کوردی دانا ،لەسەر
ئینتەرنێت لە "پالتالک" ،زۆر شەوان وانەی زمانی کوردی و مێژووی کوردم
دەوتەوە.
لەگەڵ چەند هاوڕێی شارەزا لە بواری "ئایتی" ،ماڵپەڕی
"کوردئایتیگرووپ"مان دانا ،ئەو گرووپە بۆ یەکەم جار "تەختەکلیل" و
"فۆنت"ی لەسەر بنەمای "یونیکۆد" بۆ زمانی کوردی دانا و بەخۆڕایی
خستیە بەردەست بەکارهێنەران.
لە سوید "وێبدیزاین"م خوێند و ماڵپەڕێکم بە زمانی کوردی بەناوی
"چێکردنی ماڵپەڕ" دانا و لەوێ باسی بنەماکانی درووستکردنی ماڵپەڕم
کرد .ئێستاش هەر وەکوو سایتێکی تاکانەیە لەو بوارەدا کە بە زمانێکی
سادە یاساکانی روون کردۆتەوە.
لەگەڵ کەسانێکی شارەزا لە بواری ئایتی ،گرووپێکی تری ئایتیمان
دامەزراند بەناوی "زانستپەروەرانی کورد" .هەوڵمان ئەوە بوو کە زانست
بە کوردی بنووسین یان وەری بگێڕینە سەر زمانی کوردی .لەوێ ئەرکی
راستکردنەوەی رێنووسی بابەتەکانم گرتە ئەستۆ ،فەرهەنگێکی ئایتیمان
دانا کە زاراوەکانی بواری ئایتیی لەخۆ دەگرت .ئەوە بووە بنەمایەکی باش
بۆ ئەوەی کۆمەڵێ پرۆگرام و نەرمەواڵە وەربگێڕدرێنە سەر زمانی کوردی.
کۆمەڵێ وشەی بواری ئایتیمان دانا.
ئەو فەرهەنگە هەرچەند بە شێوەی "سەرهێڵ " onlineلەبەردەستی
بەکارهێنەراندایە لە کوردستانیش لەژێر چاپدایە .سەرەڕای هاوکاری لە
فەرهەنگنووسییەکەدا ،ئەرکی راستکردنەوە و پێداچوونەوەی رێنووسی و
زمانەوانیی فەرهەنگەکە بە ئەستۆی من بووە.
کۆمەڵێ وتاری جۆربەجۆرم لەسەر سایتی "زانستپەروەرانی کورد"
نووسی کە گرنگیی تایبەتییان هەیە بۆ زمانی کوردی ،وەکوو "ڕێنووسی
زمانی کوردی"" ،خاڵبەندی"" ،ڕۆژژمێر" و هتد.
لە پڕۆژەی دانانی بگۆڕێک لەنێوان ئەلفبێی عەرەبی و التینی و
پێچەوانەکەی لە زمانی کوردیدا بەشداریم کرد و توانیم کۆمەڵێ یاسای
زمانی کوردی بدۆزمەوە بۆ ئەوەی بکرێتە فەرمان بۆ پرۆگرمکردنی ئەو
بەرنامە .ئێستە ئەو بەرنامە بە شێوەی "سەرهێڵ " onlineو "دەرهێڵ
"offlineلەسەر سایتی زانستپەروەرانی کورد لەبەردەستی هەموواندایە.
چەند کتێبێکم لە فارسی و سویدی و ئینگلیزی وەر گێڕاوەتە سەر زمانی
کوردی .هێشتا لەچاپ نەدراون.
کاری راستکردنەوە و هەڵەگریی کۆمەڵێ نووسراوە و وتار و کتێبم بۆ
خەڵکی تر بەئەستۆ گرتووە.
ئێستەش لە کاناڵی "ئاسۆسات" بەڕێوەبەری بەرنامەیەکم بەناوی
"فێرگەی زمانی کوردی" .لەوێ هەوڵ دەدەم هاوکات کە وانەی فێرکردنی
زمانی کوردی دەڵێمەوە ،کۆمەڵێ شتی تریش لەسەر زمانی کوردی
بخەمە بەر باس و وتووێژ و روونکردنەوە.
خاوەنی بڕوانامەی وەرگێڕیم لە سوید لە نێوان زمانەکانی سویدی کوردی
و فارسی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1169 :

دیاکۆی هاشمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727233304124945
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە1170 :

دیدار ئەبو زێد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012913053175410
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1171 :

دیدار ئەبوزێد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021021055375701
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1172 :

دیدار حەیدەر نانەکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241339004886
لە ساڵی  1985لە شاری هەولێر لەدایک بووە .دەرچووی بەشی
وەرگێڕانی کۆلیژی زمانی زانکۆی ساڵحەددین.ئەندامی سەندیکای
رۆژنامەنووسانی کوردستان و ئەندامی کارای کۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی
وەرزشی لقی هەولێر 0زیاتر لە بواری وەرزش کاردەکات و بابەتەکانی لە
گۆڤارەکانی گواڵن.هەرێمی کوردستان.زانکۆ پرێس .ئاراس ی وەرزشی و
رۆژنامەکانی :خەبات ،هەولێر،گەنج الند،کوردستان سپۆرت و چەندین
باڵوکراوە و رۆژنامە و ماڵپەڕی ئەلکترۆنی دیکە باڵوکراوەتەوە .خێزاندارە و
کوڕێکی هەیە بەناوی دەریـــا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1173 :

دیدار مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915372022077
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1174 :

دیـدار نانـەکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121716531712936
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1175 :

دیدەوان یەعقوب
http://www.kurdipedia.org/?q=201010032241339764
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1176 :

دیلمان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070821405857480
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە1177 :

دیلمان محەمەد سابیر کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181421413510
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1977 /سلێمانی
بڕوانامە /ماستەر لە کارگێڕی گشتی بەکالۆریۆس لە یاسا
پسپۆڕی /مێژووی دروستبوونو فاکتەرەکانی بەهێزبوونو گەشەکردنی
بزووتنەوەی گۆڕان-مێژووی پارتە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان
کاری ئێستا /بەڕێوەبەری ناحیە
باڵوکراوەو نووسینو وەرگێڕان /نامیلکەیەک بە ناوی فیدراڵیەت و ئۆتۆنۆمی
چەند نووسینێکی تر لە گۆڤارو رۆژنامەکان
چاالکی/چاالکی رێکخراوەیی.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە شاری سلێمانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1178 :

دیمەن حەمە رەئوف فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101221111910033
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1179 :

دینا کەریم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209532011182
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1180 :

دیڤان موزەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032319523980085
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1181 :

دێرسم ئۆرەمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082711090012444
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1182 :

دەرباز جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101510245910092
ە دایک بووی ساڵی ( )1988ە لە ساڵی ( )2004هۆنراوەکانی لە
رۆژنامەو گۆڤارەکاندا باڵو کراوەتەوە بۆ چاپکردنی کتێبێکی ژمارەی
سپاردنی ژمارە ()1001ی ساڵی ( )2005وەزارەتی رۆشنبیری پێ
بەخشراوە کەبەداخەوە نەیتوانیوە باڵوی بکاتەوە تا ئێستاش..تەنیا توانراوە
لە زۆربەی ماڵپەرە کوردیەکان باڵو بکرێتەوە..هەروەها پلەی یەکەمینی لە
چەندین فیستیڤاڵدا پێ بەخشراوە ..چەندین کۆری لە شارەکانی
کوردستان ساز کردوە.
سەرچاوە :ئارام شێخ عەزیز  -ماڵپەڕی رێگای کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1183 :

دەرباز یونس حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901251648151102
لە زمانی خۆیەوە:
لە  1990/6/23لە شاری هەولێر لە دایک بووم ،ئێستا لە قۆناغی
شەشەمی ئامادەیی لە شاری هەولێر دەخوێنم.
وەک بەرهەمی باڵو کراوە ،دوو کتێبم هەیە لە ژێر ناوەکانی (دڵێکی دوور)
کە لەسەر ئەرکی خۆم لە چاپخانەی منارە لە هەولێر بە چاپم گەیاند و لە
ساڵی  2007باڵوم کردەوە ،وە کتێبی دووەم بە ناوی (خەمی
غوربەتیشت ئەخۆم) کە بە هاوکاری سەنتەری رۆشنبیری بەهرە و
ئەرکی خۆم بە چاپم گەیاندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1184 :

دەرسیم دیبەگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031145212249
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
دیبەگە
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1185 :

دەریا جەمال حەوێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727022049124922
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری کەکۆن کە گۆڤاریکی ڕۆشنبیری
گشتییە لە کۆیە دەردەچیت .
ئەندامی بنکەی رووناکبیری گەالوێژە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1186 :

دەریا رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071509561889566
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1187 :
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دەریا هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210031941118246
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1188 :

دەشنێ فازل عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101447125347
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1189 :

دەوەن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140619142214100933
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1190 :

رابەر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200907140919551820
لە زمانی خۆیەوە:
ناوی تەواوم (فازڵ رەشید ساڵح)ە ،لە ساڵی  1963ئەو ساڵەی حەرەس
قەومییەکان باشووری کوردستانیان خەڵتانی خوێن و ئاگرو مەرگ کرد ،لە
گوندی (کتکە)ی سەربە شارۆچکەی پردێی سەر بە پارێزگای کەرکوک
لەدایکبووم .بەاڵم لە رەگەزنامە بە لەدایکبووی  1965تۆمار کراوم .تا پۆلی
پێنجەمی سەرەتاییم لە گوندی کتکە خوێندووە ،دوای هەرەسی
شۆڕشی ئەیلول لە گوندەکەمان راگواستراین و چووینە گوندی قەرەبەگ
و پاشان بۆ ناو شارۆچکەی پردێ .قۆناغی سەرەتایی و ناوەندیم لە پردێ
تەواو کردووە .ساڵی  1983خانەی مامۆستایانی کەرکوکم تەواو کرد،
هەمان ساڵ لە گوندی دەرماناو بە مامۆستا دامەزرام .لە کۆتایی ساڵی
()1980وە پەیوەندیم بە رێکخستنەکانی حزبی سۆسیالیستی کوردستان
کرد .ساڵی  1984دوای ئەوەی رێکخستنەکانی حزبی سۆسیالیست لە
پردێ ئاشکرا بوو بوومە پێشمەرگە لە ریزی حزبی سۆسیالیستی
کوردستان /ئیتجاهی دیموکراتی شۆڕشگێر .لە ساڵی  1986بوومە
ئەندامی دەستەی نووسەرانی ئااڵی ئازادی و گۆڤاری پێشکەوتنی
سەردەمی شاخ .هەر لەکاتی پێشمەرگایەتی لە ئەنجامی هەڵوێست
وەرگرتن لە سەرکردایەتی ئەوکاتەی حزبی سۆسیالیستی کوردستان/
شۆڕشگێر ،دەسگیر کرام و لەکاتی گواستنەوەم بۆ
ئیتجاهی دیموکراتی
ِ
بارەگای سەرکردایەتی حزبی ناوبراو لە رێگا لە گوندی (بانێ)ی سەر بە
دینارتە رامکردو لە ژێر فشارو بەناچاری لە سةرةتای 1988دا تەسلیم بە
رژێم بوومەوە.
لە راپەڕینی بەهاری  1991لەگەڵ چەند برادەرێک و بە پاڵپشتی
جەماوەری شارەکە و بەبێ بەشداریکردنی هێزی پێشمەرگە شارۆچکەی
پردێمان لە دەستی بەعس رزگار کرد.
ساڵی  1994جارێکی دیکە گەڕامەوە پیشەی مامۆستایەتی و لە
بنەساڵوە بوومە مامۆستا .لە ئاکامی مل نەدانم بۆ هیچ یەکێک لە دوو
حزبەکە لە ناوەڕڕستی نەوەدەکاندا ناخۆشترین ژیانم بەسەر بردووەو
رۆژی وا هەبووە ،دینارێکی ئاسنم لە گیرفان نەبووە.
اڵی  1992لەگەڵ چەند برادەرێکدا (رێکخراوی دەستەی راپەڕین)مان
دامەزراند .ساڵی  1995بەشداری کۆنفرانسی دامەزراندنی (بزووتنەوەی
جوتیارانی کوردستان)م کرد ،هەر لەو کۆنفرانسەشدا دەستەی راپەڕین
لەگەڵ بزووتنەوەی جوتیاراندا بوونە یەک رێکخراو .ئەندامی بەشی
راگەیاندنی بزووتنەوەی جووتیاران بووم .لەدوای پەالماری یەکێتی بۆسەر
بزووتنەوەی جووتیاران بوومە سەرنووسەری باڵوکراوەی پاڵە کە زمانحاڵی
بزووتنەوەی جووتیارانی کوردستان بوو .ساڵی  1997بەرنامەی دەنگی
جووتیارانم لە رادیۆی ئازادی هەولێر ئامادە دەکردو هەمان بەرنامە بۆ
سەرجەم رادیۆکانی ئازادی (شەقاڵوەو سۆران و سلێمانی و چەمچەماڵ
و کەالر)ی حزبی شیوعی کوردستان رەوانە دەکراو پێشکەش دەکرا ،هەر
هەمان ساڵ بوومە سەرنووسەری باڵوکراوەی (دەنگی جووتیاران)
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سەرەتا بەناوی (اللۆ جافەر) و دواتریش بەناوی (رابەر رەشید) .لە
بەهاری  2003بەهاری رووخانی بەعس بۆ ماوەی سآ رۆژو سێ شەو
وەکو پەیامنێری تەلەفزیۆنی ئازادی کەناڵی هەولێر ،پەڕینەوە بانی
ساڵەیی و راپۆرتێکی دەگمەنمان لەسەر ناوچەکەو بێ دەسەاڵتی
سوپای رژێم ئامادە کرد کە لە هەولێردا دەنگی دایەوە .لە یەکەم رۆژی
رزگارکردنی پردێ و کەرکوک وەکو پەیامنێری تەلەفزیۆنی ئازادی یەکەم
راپۆرتمان لەسەر رزگارکردنی پردێ و دووبزو کەرکوک گەیاندەوە هەولێر
کە زۆربەی خەڵکی باوەڕی نەدەکرد کەرکوک رزگار کرابآ .
لە رۆژانی ( 5و 6ی ئەیلولی  )2003لەگەلڕ ژمارەیەک رۆشنبیری
شارۆچکەی پردێ یەکەم کۆنفرانسی (سەنتەری رۆشنبیری پردێ)مان
دامەزراند و بە سەرۆکی سەنتەرەکە هەڵبژێردرام.
هەر لە ساڵی ()2003وە سەرنووسەرو بەرپرسی هەردوو باڵوکراوەی
(پردێی برایەتی) و (پردێی ئازاد)م( .پردێی برایەتی) لەالیەن کۆمیتەی
پردێی حزبی شیوعییەوە دەردەکرا .پردێی ئازادیش سەنتەری رۆشنبیری
پردآ دەریدەکات و تا ئێستا سەرنووسەریم.
لە نیسانی ( )2008وە ئەندامی لقی کەرکوکی سەندیکای
رۆژنامەنووسانی کوردستانم .ئەندامی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی
جیهانیشم .پەیامنێری تەلەفزیۆنی ئازادی کەرکوکیشم.
جگە لە نووسینی بابەت و ریپۆرتاژو کاری رۆژنامەوانی دیکە ،بەکاری
وەرگێڕانەوەش خەریکم و کتیبێکم بەناوی (پێشەکییەک بۆ زانستی
راگەیاندن) لە نووسینی دکتۆر حەبیب کەرکوکی وەرگێڕاو دەزگای
موکرایان بەچاپی گەیاند.
دوو رۆمان و سێ کتێبی وەرگێڕدراو لەسەر بوارەکانی راگەیاندن ئامادەی
چاپن .ئێستا قوتابی قۆناغی چوارەمی زانکۆی هۆڵەندەی حوڕەم لە
کەرکوک /کۆلیژی راگەیاندن بەشی رۆژنامەنووسی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز رابەر رەشید بۆ کوریپێدیا سەبارە بە ژیان و
کارنامەی خۆی لە 2009-07-14
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رابةر رةشید)
سەبارەت بە (رابەر رەشید) لە22:28:14 2011-11-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1191 :

رابەر فاریق
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http://www.kurdipedia.org/?q=201005242225164308
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1192 :

راجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011921455186586
مەال عەبدوڕڕەحمانی ڕاجی
22/11/1959
ڕاجی ،ناوی تەواوی (مەال عەبدوڕڕەحمانی کوڕی مەال ئیبراهیم)ە لە
تیرەی مکایەڵی هۆزی جافی شارەزوورییە ،باپیری ناوی مەال مەحمودی
کوڕی بارامە کە ناسراوبوون ،لە ساڵی ( )1912لە شاری (کۆیە) لەدایک
بووە ،دایکی ناوی (هەمین)ە کچی حاجی قادری کۆیە ،بەاڵم نەک
حاجی قادری شاعیر .
لەساڵی  1920و لە تەمەنی ( )8ساڵیدا لەالی باوکی دەستی بە
خوێندن کردووە لە دێی (گەڵنێری)ی سەر بە ناحیەی (چناران)ی قەزای
ڕانیە .دوای ئەوەی هێزێکی لە خوێندن وەرگرتووە ،چۆتە کۆیە لە قوتابخانە
ناوەندییەکان خوێندوویەتی ،لە ساڵی ( )1926دا بۆ هەوڵی خوێندن لە
ناوچەکانی (مەرگەو سولەیمانیو خۆشناوەتی) دا گەڕاوە .لە ساڵی
()1929دا هاتۆتەوە بۆ قوتابخانە گەورەکانی کۆیە ،بەڕاستی بە هەموو
زانستەکانەوە خەریک ماوەو موتااڵی کتێبەکانی قوتابخانە
ڕەسمیەکانیشی کردووە وەکو (حیسابو هەندەسەو جەبرو جوگرافیاو...
هیتر) .زۆر تێکۆشاوە کە گیروگرفتو مونافەسەی نێوان قوتابی دینیو قوتابی
ڕەسمی البەرێو برایەتی زانیاری پەیدا ببێ تا بەچاوی خۆی دیتی.
ڕاجی ،لە زانستی (نحو ،صرف ،منگق ،بەالغە ،بەیان ،عەقائید ،أصولو
فروع) شارەزایی پەیدا کردووە ،لە ساڵی ( )1937بڕوانامەی دوایی
مەجلیسی عیلمی وەرگرتووە لەالی خوالێخۆشبوو جەنابی (مەال
بەهائەدین کوڕی مەال شێخ تەیب  -ئیمامو خەتیبی مزگەوتی بایزاغای
کۆیە)و الی ئەندامانی مەجلیس کە بریتی بوون لە (مەال صادقی دایە
خەجێ)و (مەال عەلی باداوەیی)و (حاجی مەال ئیبراهیمی زینۆیی)و
(وەکیلی قازی شەرعی)و (کاتبی عەدل) ،بڕوانامەکەی لەالیەن ئەو
بەڕێزانەوە بە ژمارەی ( )56لە تەئریخی ( 1356/2/18کۆچی) بەرامبەر بە
( 1937/4/29زاینی) بەم دەرەجانەی خوارەوە ،تەصدیقو ئیمزا کراوە.
ڕاجی لە ( )1939/9/22ژنی هێناوە کە ناوی (مامزی کچی عەبد) بووە لە
شاری کۆیە .لەساڵی ( )1940لە کۆیە دەرچووەو بۆتە مەالی ئەهلی لە
دێی (قوڵقوڵە) ،لەساڵی ( )1941چۆتە دێی (خەرابە)و بۆتە مەالی
ئەهلی لەالی (عەزیز ئاغای صاڵح ئاغای غەفووری) .لەساڵی ( )1954لە
(خەرابە) باری کردووەو بە مەالیەتی چۆتە دێی (گەڵنێری) ،لە ڕۆژی
( )1958/10/26بەهۆی ژێر ئاو کەوتنی گوندەکە بەژێر ئاوی حەوزی
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دوکانەوە ،لەگەاڵ بەشێک لە خەڵکی ئەو گوندە بە فەرمانی میری
گواستراوەتەوە بۆ دێی (سابوراوای تازە) لەناحیەی سورداشو لە خانووی
ژمارە ( )7نیشتەجێ کراوە.
لەبەرئەوەی لە ژنی یەکەم خوا هیچ منداڵی پێ ڕەوا نەدیتو ،زۆر ساردو
گەرمی لە تەمەنی خۆیدا چێشتو درەختی ژیانیشی بەرەو پیری
دەڕۆیشت ،بۆیە لە ڕۆژی ( )1952/3/28ژنێکی دیکەی هێنا بەناوی (زبێدە
مستەفا حەمەد)( .ڕاجی ،لەم ژنەی دووەمی چوار کچو پێنج کوڕی بووە
بەناوەکانی :بەیان ،زوهرە ،شۆڕش ،شیرین ،ئیسماعیل ،ئازاد ،کاوە،
سەالح و سەباح).
سەرچاوە :فەیسبووکی دیوانی راجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1193 :

راجی (ژیکۆ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620151026124537
1912- 1967
(راجی) یان (ژیکۆ) نازناوی شاعیری لێهاتووی کورد (مەال ئاوڕەحمانی کوڕی مەال برایمی کوڕی
مەحموودی کوڕی بەهرام)ەو لە هۆزی میکاییلی شارەزوورە.
لە ساڵی 1912دا لە دێی(تۆبزاوا)ی سەر بە پارێزگای سلێمانی لەدایک بووەو دایکی ناوی هەمین
بووەو کچی حاجی قادر ناوێکی خەڵکی کۆیە بووە ..لە ساڵی 1920دا لەالی باوکی دەستی بە
خوێندنی مەالیەتی کردووە ،تاکو قورئانو بنچینەی زمانی عەرەبی فێربووە ..لە دواییدا لە ساڵی
1927دا هاتۆتە شاری کۆیەو زانستی عەقائیدو رەوانبێژیو نەحوو سەرفو مەنتیقی خوێندووەو
تەفسیری قورئانی لەالی(مەال عەلی باداوەیی) لە مزگەوتی منارە فێر بووەو لە ساڵی 1938دا
ئیجازەی مەالیەتی لەالی مەالی گەورە لە کۆیە وەرگرتووە.
راجیو شیعری کوردی:
مەال راجی شاعیرێکی بەهرەداری لێهاتوو بوو ،زمانی کوردیو فارسیو عەرەبی بە ئەدەبیاتەوە بە
چاکی دەزانێ ،شیعرەکانی نالیو سالمو حاجی قادری کۆیی زۆر ال پەسەند بوو ،وەک
شاعیرێکی کالسیکی سەری هەڵداو لەسەرەتادا بە نازناوی(راجی) شیعری باڵو دەکردەوەو لە
هەندێ گۆڤاری کوردیشدا بە نازناوی(ژیکۆ) هۆنراوە ناسکەکانی باڵو دەکردەوەو لەسەرەتادا وەک
شاعیرێکی لێهاتووی غەزەلی کوردی هاتە مەیدانی شیعرو ئەمەی خوارەوەش نموونەیەکی لە
هۆنراوە کۆنەکانی:
سەیری فنجانی مەمی بادەی دەمی زیبا ئەکەم
مەیلی دوو چاوی خومارو ماچەزەی رەعنا ئەکەم
رەسمی شاباشی لە هەڵقەی پەرچەمی مینا ئەکەم
یانەیی بەختم لە سینەی گوڵشەنی سەلما ئەکەم
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شانشینی خۆم لە کوڵمەی کارەبای سیما ئەکەم
دوای ئەم سەرەتایە سەرکەوتووەی غەزەلەکەی لەسەر هۆنراوەکەی دەڕواتو لە پێنج خشتەکی
پێنجەمیو بەدواوەی دەڵێ:
دەوڵەتی گریەم هەیەو ئیتر عەقیقە دامەنم
رێنجبەری عەشقم لە ئیشم گرتوون گیانو تەنم
پیاوی ئاغاو شێخو بەگ نیم ،لەق لەق ئاسا پێکەنم
ئەو نەمامانەی خەڵک چاندوونی هەڵیان ناقەنم
دوژمنو دڕندە نیم چۆن کاری بێ پەروا ئەکەم؟
دەوری پارەو پوولو مامڵەت تێپەڕی دەوری دڵە
رەنگی بارانو بریقەو بولبولو باخو گوڵە
سازو نەی ،قانوونو چەنگو بەربوتو سەر هەنگەڵە
هەرچی لەم مەیخانە دوورە عاشقی مەرگو گڵە
هەستە(ژیکۆ) چاو لە من کە چاو پڕی سەهبا ئەکەم
ژیکۆی شاعیر ،خەیام ئاسا چەپکێک لە چوارینی پڕ لە فەلسەفەی ژیان دادەڕێژێو زۆر جار
وەسفی دەستەاڵتی گەورەو فراوانی خودای پەروەردەگار دەکاتو گەلێ جاری دیکەش نزای دڵی
خۆی پێشکەش دەکاتو با سەرنجێک بدەینە ئەم چوارینانەی خوارەوەی کە دەڵێ:
شاهی کانیو شارو بازارو بەیار
هەر ئەوە توانا بە گشتی کارو بار
خۆی لە دەوری خۆی دەسووڕێنێ وجوود
هەردەمێ ویستی ئەکا دوژمن بە یار!!
ئینجا شاعیر لە چوارینێکی دیکەیدا بە خۆی دەڵێ:
تا بە کەی هۆشو تکاو لێکدانەوە؟
تا بە کەی شەرمو حەیاو پاشمانەوە؟
کوڵمی ژین ماچکە بنۆشە ئاوی شەو
بەسیەتی مەکرو ریاو پاڕانەوە!!
لە چوارینێکی دیکەیدا دەکەوێتە موناجات لەگەڵ خودای پەروەردگارو دەڵێ:
خۆت دەڵێی برسینو ئێوە رووتو قووت
من ئەدەم پێتان لیباسو جووتو قووت
چەندی پرسیارم بکەن هیچ کەم نەدەم
چش بزر ناکەم لە نابووتو لە بووت!
نانو بەرگێکم دەوێو یاریکی یار
گۆشە مەیخانێکو سۆزەی چەنگو تار
کووپەێیکو پێکو بەرچاوێکی گەش
نامەوی ئیتر بەهەشتو میرغوزار!!
ژیکۆ لە هۆنراوەیەکی دیکەیدا لە باری دەروونی خۆیو هەستو سۆزی نیشتمانیە روەریی خۆیەوە
دەدوێو دەڵێ:
لە بازاڕی جواناندا قەالشم،
لە کڕیارو فرۆشیاران بەالشم!
بە خۆم دڵخۆشو ئیمان پڕ لە هیوا،
لە ڕێی هۆزم دڕان کەوشو کەاڵشم
دەمێ عاشق بە بااڵو چاوی کوردم،
دەمێ سەودای مەیو بەرگو معاشم
دەمێ دەم داسی دروێنەیو تارم
دەمێ بۆ بیر هاڕین چەشنی ئاشم
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نەوەک هەر باوکە کوشتەی دەستی چەرخم
دەمێ تااڵنکراوی بیرو راشم!!
دڵم بەو دولبەرەی ئاواتە خۆشە
کە بێتە باوەشی رۆژانی باشم
لە هەڵسەنگانی چەرخو کاری(ژیکۆ)
بە پێشی کەس نەکەوتم وا لە پاشم!!
راجی لە کۆیە دۆستی گیانی مەال محەمەدی دالوەر بوو و لە شاعیرە الوەکانی ئەوساش
هاونشینی ئەحمەد دڵزاری شاعیر بوو ،دڵسۆزو خۆشەویستی یەکتر بوون ،بە شیعر ستایشتی
یەکتریان کردبوو ،ئەویش لەسەر هەمان کێشو سەروا وەاڵمی دابۆوەو ئەمەی خوارەوە دەقی
ستایشتەکەی راجییە بۆ دڵزاری خۆشەویستی گیانی بە گیانی:
پەسەنی ئەحمەد دڵزار
چاوەی هونەرو نوکتەیی سیمینبەرە دڵزار
هیوای وەتەنو جەرگی دڵو دڵ بەرە دڵزار
ئاواتی گەلی بەهرەوەری کوردە ،بە یەزدان
کوورەی هەموو زنجیرەیی بێ جەوسەرە دڵزار
گەنجێکە ،لە دیوانی ئەدەبدا هەڵیداوە،
تیماری داڵو سپڵو هەناوو سەرە دڵزار
ئەستێرەیی ئاواتی درەوشا لە سەمای کورد
هەر وەک منی ماتەمزەدە تێکۆشەرە دڵزار
ئەو تازە نەمامی وەتەنم ،بۆ بەری خۆشی
وا پێگەییوە ،کانی گۆاڵو زێوەرە دڵزار
بیری لە دڵ و گوێی ئەدەبا ،ئەگەر بچەقێنی
هێند تیژە ئەڵێی نووکی رمو نەشتەرە دڵزار
دەستووری ژیانی گەلەکەی دا ئەرژێنێ،
بەشکو نەتەوەی ئازەرو ئەسکەندەرە دڵزار
چیمە لە شکسپیرو لە رۆستۆنو لە گۆتە
گەنجینەیی کوردانە ،کە دەرهێنەرە دڵزار
(راجی) تۆ بڵێ نووری دوو چاوو دڵو جانە
هاو خوێنی منو کوردە ،ئەدەب پەروەرە دڵزار
دڵزاریش لەسەر هەمان کێشو سەروا پەسنی دەکاتو ئەمەش بەشێکە لە هۆنراوەکەی:
ئیمڕۆکە لەناو ئەهلی ئەدەب سەروەرە راجی
خاوەن خەدەمو تەختو سوپاو ئەفسەرە راجی
بە برێکە ،هوزەبرێکە ،لە مەیدانی ئەدەبدا
مانەندی نییە لەم وەتەنو لەم دەرە راجی
بۆ زینەتی ئەندامی بوتی شیعری گەلی کورد
ئوستادی هەموو خشڵو چەکو زێوەرە راجی
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ئەو گەورەترین گەوهەری سەر ئەفسەری شیعرە
مەشهوورە لەناو گشت شوعەرا ئەشعەرە راجی
شاعیری بەتوانامان لە دوای ئەم سەرەتایە سەرکەوتووەی شیعرەکەیدا دەڵێ:
گەنجێکی ئەوەندە بەهرەوەرو داهیە حەتتا
هاوبیری شەکسپیرو عەلی حەیدەرە راجی
بەم ئاگری پڕ میحنەتە سووتاوە بە یەزدان
کوردێکی جگەر سۆزو وەتەن پەروەر راجی
(دلزار) وەرە تۆ بێژە ،بچرپێنە بە گوێی گشت
پێغەمبەری زومرەی ئودەبا هۆنەرە راجی !
راجی شاعیرێکی بەتوانا بوو ،لە هەموو هونەرێکی شیعری هۆنراوەی پڕ سۆزی هەیە ،لەسەر
نەورۆزی ساڵی  1961هۆنراوەیەکی ناسکی داناوەو بەم جۆرە پێشکەش کردووین:
نەورۆزی 1961
جەژنی دڵە ،جەژنی گوڵە نەورۆزە بەهارە
جەژنی نەتەوەی کوردە ،چ الدێو چ شارە
دەرچوونە لەدەست جەوری هەواو بەستنو سەرما
چی خاکە ،چ ئینسانە چ گیاو گۆڵە چ دارە
ئەم رۆژە ،سەری سێسەدو شەست رۆژە لە ژینا
رۆژی هونەرو بیرە ،بەشی راوو شکارە
گەر نووحە ،ئەگەر هوودە ،ئەگەر کاوەیە تێکڕا
لەم رۆژە گەیشتوون بە ژیان هەرچی لە بارە
ئەم عەردە کە هی تۆیە ،دە بیکێڵە بە گورجی
بیژیێنەوە چی مردەڵەوو رووتو هەژارە
بیکۆڵەوە ،دایرێژە ،ئەوەی ریژەوی کانە
پێی الدە لە خۆت ،چی دژە ،دوژمن بە هەوارە
رازاوە ئەوەی مێرگو کەژە ،تێر کە تەماشا
پڕشنگی ،هەموو رەنگی گواڵو باخو چنارە
بووکێکە لەناو باوەشی زاوایی ژیاندا
شایی لە هەموو گوشەیی ساراوە دیارە
چاوت نەفڕێ ،مژدەیە ،بۆ هۆزی قەلەندەر
گەر ئاگری ئەمساڵو ئەگەر سۆزەیی پارە
تاکو شاعیر لە دواییدا دەڵێ:
زیندوو بەوە نەورۆزە ،لە ڕەگ شین بەوە ئەمجا
گوێ بگرە ،مەدۆڕێنە بەشت ،بەختت لە کارە
پاشی تەمەڵیو کەوتنو دامانو هەژاری
نۆرەی تەمەنو یەکیەتییو گەشتو گوزارە
مەفرۆشە شەڕو وەرگرە هەق هاتووە کاتت
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خاوێنی کەوە چاندەمەنیت تۆخی بژارە !!
ئەوە شایانی باسە ،دیوانی راجی لە ساڵی  2011دا لە ساغکردنەوەو ئامادە کردنی دوکتۆر
عوسمان دەشتیو ئیسماعیل راجی کوڕی بە پێشەکی خوالێخۆش بوو مەسعوود محەمەدو
پێداچوونەوەی کاکە محەمەدی مەال کەریم لە هەولێر چاپکراوەو  600الپەڕەیە.
دیوانی راجی_ ساغکردنەوەو ئامادە کردنی د .عوسمان دەشتیو ئیسماعیل راجی_ هەولێر
 ،2011ل .486
هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل .487
هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل .297،298
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ) سەبارەت بە (راجی(ژیکۆ)
لە8:42:06 2015-6-20 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1194 :

رازاو رەشید سەبری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020113371075512
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1195 :

راماڵ قەسرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123122165386987
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1196 :

رامیار مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210021205118244
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1197 :

راوێژ کامەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017382875032
ڕاوێژ کامەران ڕۆژنامەنوس  -لە دایکبوی  - 1988-12-5دەرچووی بەشی
ڕۆژنامەنوسی ،پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی  - 2009دەرچووی بەشی
ڕاگەیاندن ،زانکۆی سلێمانی  - 2014خوێندکاری ماستەر لە ڕاگەیاندن -
پەیوەندیە گشتیەکان ،زانکۆی ئەمریکی لە گێرنا  -تورکیا  - 2015ئەندامی
دەستەی نوسەرانی گۆڤاری هەفتانە  -دامەزراوەی خەندان 2011-2008
 بەرپرسی الپەڕەی کۆمەاڵیەتی لە رۆژنامەی ئاسۆ  -دامەزراوەیخەندان  - 2011بەرێوبەری نوسینی گۆڤاری لڤینی نوێ  -دەستەی
نوسەران لە ماڵپەڕی لڤین پرێس  - 2013-2012ئەندامی کارای
سەندیکای ڕۆژنامەنوسانی کوردستان  -ئەندامی فدراسیۆنی
نێودەوڵەتی رۆژنامەنوسان

792

سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (rawezhسەبارەت بە
(راوێژ کامەران) لە17:42:53 2013-5-21 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1198 :

رزگار ئەمین نژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101500265162369
خەڵکی شاری بانە لە کوردستانی ئێرانم .لە بواری نووسین و وەرگێڕان دا
چاالکی دەنوێنم و ،خوێندکاری بەشی کۆمەڵناسیم لە زانکۆی ئۆسڵۆ لە
واڵتی نۆروێژ .دێمۆکراسی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی وەک ئایدیایەکی
گونجاو دەبینم بۆ دوورنمای پێکەوەژیان لە کۆمەڵگایەکی فرەچەشن دا .بۆ
پراکتیزە کردنی ئەم ئایدیایە باوەرێکی قووڵم هەیە بە کەرەسەی
مەدەنیانە و خەباتی ئاشتیخوازانە لەپێناو دادپەروەری و چارەسەر کردنی
پرسی نایەکسانی کۆمەڵ .لەم پێوەندییەدا جاڕنامەی مافی مرۆڤ وەک
بنچینەیی ترین پێوەرێک دەناسم بۆ داوەریکردن لە کۆمەڵگا دا و،
باوەریشم هەیە کە پەروەردە کردنی گیانی رەخنەگرتن و رەخنە وەرگری،
دەسپێکی بنیادنانی کۆمەڵگایەکی مەدەنی و دێمۆکراتیکە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووناهی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1199 :

رزگار باهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310210011191
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1200 :

رزگار بێستون
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728123508115355
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد

بابەتی ژمارە1201 :

رزگار حەساری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020221121033105
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1202 :

رزگار حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041122380756444
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1203 :

رزگار رەزا چوچانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007231646284557
زیاتر لە  11ساڵە کاری رۆژنامەوانی دەکات ،لە هەرسێ خولی رۆژنامەی
جەماوەر لە دەستەی نوسەران یان بەرێوەبەران بووە ،هاوکاری کاری
رۆژنامەوانی زۆربەی رۆژنامەکانی کوردستان بووە .لە هەردوو تەلەفزیۆنی
زاگرۆز و نەورۆز ئامادەو پێشکەشکاری بەرنامە بووە ،دوو ساڵ لە رادیۆی
نەوا ئامادەو پێشکەشکاری بەرنامە بووە ،ئێستا لەواڵتی سوید دەژی بۆ
کاری رۆژنامەوانی نوێنەری ئەوروپای گۆڤاری سڤیل و سەرنوسەری
ماڵپەڕی نوچەنتە http://www.nuche.net
بۆ پەیوەندی بە رزگار
ماڵپەڕی نوچەنێت
ئیمەیل: mailto:rzgarchuchani@hotmail.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رزگار رەزا چوچانی)
سەبارەت بە (رزگار رەزا چوچانی) لە2:20:00 2011-7-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

795

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1204 :

رزگار سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082512162168304
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1205 :

رزگار سەید کاکەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032512284913183
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1206 :

رزگار شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514171332766
نووسەر و وەرگێر
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1207 :

رزگار قەسیم سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818121322125355
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1208 :

رزگار گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080922273067503
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1209 :

رزگار محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081223234705933
لەدایکبووی شاری هەولێر ،ساڵی . 1970
دەرچووی کولێژی یاسای زانکۆی سەاڵحەدین ،ساڵی . 1992
بڕوانامەی ماستەری لەیاسا ،لەساڵی 1996بەدەستهێناوە .
بڕوانامەی دکتۆرای لەیاسا ،لەساڵی  2003بەدەستهێناوە.
بڕوانامەی لیژنەی خاچی سووری نێودەوڵەتی ژنێڤ ،لەبارەی یاسای
مرۆڤایەتی نێودەوڵەتی. 2004 ،
بڕوانامەی کولێژی یاسای نۆتنگهام لەبەریتانیا ،لەبارەی یاسای مافەکانی
مرۆڤ ،ساڵی . 2005
پڕۆفیسۆری یاریدەدەرە لەکۆلێجی یاساو رامیاریی لەزانکۆی
سەاڵحەددین.
چەندین کتێب و توێژینەوەی نووسیوە لەبوارەکانی یاساو رامیاریی
وکۆمەاڵیەتییدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1210 :

رزگار نوری شاوەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012622160675348
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1211 :

رهحمان تهرهغه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080616003689258
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1212 :

روژهات سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201008192149244788
روژنامەنووس ،وەرگێر و نوسەری کورد لە سالی 1988لە گوندێکی سەر
بە سنوری تورکیا-ئیراق لە دایک بوویە ،تا سالی  1992لە شاری
دیاربەکری کوردستانی باکور ماوەتەوە ،لە دوای تر دا هاتوونەتە بو
باشور،دەرچووی پەیمانگای تەکنیکی ئامێدی -پشکی کارگێری کار،
پەرتوکێکی چاپکراو هەیە و چەندین لێکولینەوە ،گوتار ،دیدار و بەرهەمی
وەرگێراو لە روژنامە و گوڤاری کوردی و تورکی بالوکردووتەوە ،لەوانە:
روژنامەی وارروژنامەی رەوشەنگوڤاری ڤەژەنگوڤاری کوردزووممالپەری یەکێتیی نووسەرانی کورد –دهوکگوڤاری چاڤدێرمالپەری گوڤاری چاڤدێرگوڤاری راستیا کوردستانێی ئەلەکترونیمالپەری پی یو کەی سەرسنکمالپەری موسلگوڤاری هیزلگوڤاری مەحفەلبەرهەمەکانی:
ئولیڤەر تویست ،چارلس دیکنز ،وەشانەکانی پەرتوکخانەی فەرهەنگ،2011
ئەوێن یاهودی (جولەکەکان) ،لیسینگ ،مالپەری یەکێتی نووسەرانیکورد – دهوک ،ئەلەکترونی2011 ،
بیردوزا دەستنیشانکرنا کەسان و بیردوزا یاریا ،نامیلکەئابوریا ئەوروپا( 2010 ،نامیلکە)-گوتارێن من ،کومەلەی گشت گوتارەکان
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روژنامەڤانی کوردی ل سەردەمێ عوسمانیا ،گوڤارا هیزلخەالتەکانی وەرگرتوو:
- 2010خەالتی بەهرەمەندی لە زاخو
- 2012خەالتی فەرهەنگخانەی باتیفا لە زاخو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1213 :

رووانا چوپانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416540819731
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1214 :

رووناک ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061210085560264
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1215 :

رووناک رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911291917032738
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:
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جۆری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1216 :

رووناک شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911070004502506
لە دایکبووی گەڕەکی قەاڵی شاری کەرکووکە .
خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندیی و ئامادەیی لە کەرکووک تەواو کردووە.
بێجگە لە زمانی دایکیی زمانەکانی عەرەبی  ،فارسی ،ئینگلیزی و
سوێدی دەزانێت .
بۆ تەواوکردنی خوێندن ئەچێتە بەغدا و لە کۆلێجی ئاداب بەشی زمانی
ئینگلیزی ئەخوێنێت و بڕوانامەی بەکالۆریۆس بە دەست دەهێنێت.
لە ساڵی  1984بەهۆی بڕیاری گرتنی خێزانەکەیان لەالیەن رژێمی
بەعسەوە ،کەرکووک بەجێ دەهێڵن و لە سلێمانی نیشتەجێ ئەبن تاکو
راپەڕینە مەزنەکەی خەڵکی کوردستان لەوێ وەکو مامۆستای زمانی
ئنگلیزیی کار ئەکات .
لە قۆناغی ئامادەییەوە دەستی بە نووسین کردووە .خاوەنی چەندین
بابەت و کورتە چیرۆکە کە لە رۆژنامە و گۆڤارە کوردییەکاندا باڵوکراونەتەوە .
چاالکی بوارەکانی ناساندنی ئەنفال بە جینۆسایدی کوردە و بۆ ئەم
مەبەستەش لە چەندین کۆنفرانسی نەتەوەیی و نێونەتەوەیی بەشداری
کردووە.
چاالکی بواری مافەکانی ژنانە .لە زۆربەی گۆڤار و رۆژنامە کوردییەکاندا
چەندین بابەتی نووسیوە و چاوپێکەوتنی لەگەڵ کراوە.
دوا چاالکیی وەرگێڕانی رمانی (سهم من)ە لە زمانی فارسییەوە بۆسەر
زمانی کوردیی ،بەناوی (بەشی من) ئەم رۆمانە لە نووسینی نووسەری
ئێرانی بەناوبانگ پەرینۆش سەنیعییە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕووناک شوانی)
سەبارەت بە (رووناک شوانی) لە18:00:56 2012-9-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1217 :

رووناک عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816152420125269
لەشاری کەرکوک لەدایکبووە.
ساڵی  2000کۆلیژی هونەرە جوانەکانی لە بەغدا تەواوکردووە.
لەساڵی  2005تا  2010وەک مامۆستای وێنە و لەسەرجەم چاالکی
قوتابخانەکانی کەرکوک بەشداری کردووە.
6پێشەنگای تایبەتی لە بەغدا کردۆتەوە.
6پێشەنگای تایبەتی لە سوید کردۆتەوە.
لە ئیستادا نیشتەجێ واڵتی سویدە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1218 :

رووناک فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=201010102143109931
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نووسەر
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1219 :

رووناک یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202113945554
ساڵی  1920لەیەکێک لەئاواییەکانی دەوروبەری شاری مەریوان هاتۆتەدنیا .دوابەدوای کۆچی
ماڵەوەیان بۆ عێراق ،خوێندنی خۆی لەبواری پەروەردەلەزانکۆی بەغدا درێژەپێدا و دوابەدوای ئەوەش
بەرەو بەیروت کەوتەڕێ .رووناک یاسین لەساڵی 1949دا بۆ خوێندن لەزانکۆی ئەلزەهرای میسر
وەرگیرا .لەساڵی 1953دا کورسی مامۆستایەتیی لەزانکۆی ئۆپساالی سوید بەدەستهێنا و
دواتریش لەزانکۆی مۆسکۆ وانەبێژی بوارەکانی کۆمەڵناسی و مێژوو بوو .لەسااڵنی  1965تا ،1967
لەواڵتانی میسر ،سوریەو چین خەریکی لێکۆڵینەوەبوو لەبواری مێتۆلۆژیدا .ئەوەبوو دواتر چوو بۆ
زانکۆی هارواردی ئەمریکا و لەوێ وانەی مێتۆلۆژیی دەوتەوە.
ڕووناک یاسین لەساڵی 1969دا لەگەڵ ساموئێل بێکت ،رۆماننووس و شانۆنووسی ناسراوی
ئیرلەندی و خاوەن خەاڵتی نۆبێل ،ریزێک کۆبوونەوەی سەبارەت بەڕەخنەی ئەدەبی لەبواری شانۆدا
گێڕا و لەساڵی 1972شدا وەک پاڵێوراوی خەاڵتی ئەدەبیی پۆلیتزر دیاریکرا .رووناک یاسین بۆ
ماوەی سی ساڵ لەزانکۆ ناسراوەکاندا خەریکی وتنەوەی وانەی زمان و ئەدەبی ئینگلیزی،
فەرانسە ،التین ،رووسی ،زمانناسی و مێتۆلۆژی بوو .لەنێو بەرهەمەکانی ئەودا دەکرێ
ئاماژەبکەین بە 110وتاری ئەدەبی و لێکۆڵینەوەسەبارەت بەمێتۆلۆژی ،کۆمەڵێک وتار سەبارەت
بەڕەخنەی ئەدەبی ،لێکۆڵینەوەسەبارەت بەمێتۆ و ئۆستوورەکان هەر لەمیسرەوەبگرەتا چین،
ئەدەبی چین ،چیرۆکی زارەکی ،بیرەوەرییەکانی رەعیەتێکی کورد و کۆمەڵەوتارێکی
رەخنەگرانەسەبارەت بەمافیای دەسەاڵت و ناشتنی دیموکراسی .
ئەم نووسەرەتاراوگەنشینیەلەساڵی 1972دا واتەهەمان ساڵ کەبۆ وەرگرتنی خەاڵتی پۆلیتزر
پاڵێورابوو ،بۆ یەکەمین جار گەڕایەوەبۆ باشووری کوردستان و ئەوەبوو کەلەالیەن کاربەدەستانی
حکومەتی ئەوساوەبۆ ماوەی ساڵێک لەزیندان توندکرا .لەماوەی  78ساڵ ژیان لەتاراوگەدا ،رووناک
یاسین دوو جارایش بەسەفەر سەردانی ئێرانی کرد .جارێکیان لەساڵی 1971دا بۆ پێشکەشکردنی
وتەلەزانکۆی پەهلەویی پێشوو و جاری دووەمیش لەساڵی 1987دا لەسەر بانگهێشتنی ناوەندی
ئێرانناسی .
ڕووناک یاسین پاش ژیانێکی پڕبار و لەتەمەنی  82ساڵیدا ،لەپاش دەیان ساڵ هەوڵدان بۆ فێربوون
و فێرکردنی زمان و مێژوویی گەالن و واڵتانی جۆراوجۆر ،دواجار بەرەبەیانیی رۆژی 13ی ئاوریلی
ساڵی  2002بەهۆی سەکتەی مێشکەوەلەنەخۆشخانەی جان هاپکینزی واشینگتۆن ،کۆچی
دوایی کرد .کۆچی دوایی ئەو خانمەبەڕەگەز کوردەتاراوگەنشینە ،خەسارەتێکی گەورەبوو بۆ دنیای
ئاکادمیک و ئەو بوارانەی رووناک یاسین بەزانیاری و لێوەشاوەیی خزمەتی پێکردبوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1220 :

رۆزا دڵشاد محەمەد امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471308
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1221 :

رۆزا کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911262056032664
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1222 :

رۆژ محەمەد الیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081229144428942
لەساڵی  1972لە هەڵەبجە لەدایکبووە ،مامۆستای سەرەتاییە لەقوتابخانەی بنەڕەتیی هەژاری
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موکریانی لە سلێمانی ،خاوەنی چوار کتێبی شیعرییە بەناوەکانی (تارمایی پێی مەراقێک ،نە
خوڕەی دەرگایێ نەقومێ کەس ،تا خەو دائەگیرسێ بنوو و ئەو موناجاتێکە لە چاوەکان) .چەندین
خەاڵتی لەسەر پێشبڕکێی هەڵبەست وەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1223 :

رۆژ هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912282349473046
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1224 :

رۆژان عەبدولقادر دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121108053074292
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1225 :

رۆژان نوری عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122417020187084
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1226 :

رۆژگار مستەفا حەمەغەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521044792686
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1227 :

رۆژە عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121114245287316
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1228 :

رۆستەم ئاغالە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001282045563340
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1229 :

رۆستەم باجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102009531110172
نووسەر و هۆزانەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1230 :

رۆستەم حەوێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110101158196
شاعیری شیعری رامیاری کوردی رۆستەم حەوێزی لەساڵی 1913دا
لەشاری کۆیەلەدایکبووەناوی تەواوی (محەمەد نافیع کوڕی عەبدولفەتاح
ئاغای کوڕی عەواڵغای حەوێزیی)ەو خوێندنی تاکو پۆلی دووەمی
ناوەندی بووه .بەاڵم بەزیرەکی خۆی و خوێندنەوەی سەرچاوەی وێژەی و
رووناکبیریی بووەتەالوێکی رۆشنبیری هۆشیارو لەگەڵ دروست بوونی
پارتی (هیوا) لەساڵی 1939دا بەسەرۆکایەتی مامۆستا (رەفیق حیلمی)
بووەتەئەندامێکی چاالکی ئەو پارتەو لەدواییدا رێبازێکی چەپی گرتووەو
لەسەر ئەو هەڵوێستەی تووشی گەلێک گرتن و راوەدونان بووەتاکو
بەرپابوونی شۆڕشی 14ی تەممووزی  1958ئینجا بەفەرمانبەری تاپۆ
لەکۆیەدامەزراوەو لەسەردەمی فەرمانڕەوایی پارتی بەعس دووبارەبەبەر
هەڵمەتی گرتن کەوتووەو ژیانێکی کولەمەرگی ژیاوەتاکو لەشەوی 27
لەسەر 28ی شوباتی  1999هەر لەکۆیەلەتەمەنی  86ساڵیدا کۆچی
دوایی کردووە.
رۆستەم حەوێزی شاعیرێکی لێهاتووی شیعری رامیاری کوردی بووەو
دیوانێکی گەورەی لەو جۆرەشیعرەلەپاش بەجێماوەو بەشێکی لەساڵی
2001دا لەالیەن (چەلەنگ)ی کوڕییەوەبەچاپ گەیێنراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1231 :

رۆستەم خامۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122216301874422
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1232 :

رۆشنا ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020214051117032
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1233 :

رۆشنا رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041916423575900
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1234 :

رۆنی وار
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150115155508118842
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1235 :

رۆهات ئاالکۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221194240906
ساڵی  1955لە باکووری کوردستان لە دایک بووەو لە ساڵی -1983ەوە لە سوید دەژیت،تا ئێستا
بە زمانی کوردی و سویدی چەندان کتێبی سەبارەت بە کورد و کوردستان چاپکردووە،کە ئەمانە
بەشێکن لەو کتێبانه :کوردۆلۆجی..مێژووی دووسەد ساڵە ،1987-کورد لە ئەدەبی تورکی
هاوچەرخ،1989 -مۆتیفی کورد ،1991-دەسەاڵتی ژن لە فۆلکلۆری کوردیدا ،1994 -جەنەڕاڵ
شەریف پاشا.1995 -
بەرهەمەکانی رووهات ئاالکۆم
دووسەد ساڵەی کوردان1987 .لەنێو ئەدەبیاتی هاوچەرخی تورکان،سێبەری کوردان1989 .
لەسەرچاوەکانی سویدەوە مۆتیڤی کوردی1991 .بەسەرهاتی ئەزبەرەکراوی سەعیدی کوردی1991 .لەبەرهەمەکانی یەشار کەمال سێبەری کوردان1992 .ئازارێکی زیا گۆلئەلپ :کوردی1992 .لەکوردستاندا هێزێکی تازە ،ژنانی کورد1995 .لەفۆلکلۆری کوردان ،بااڵدەستی ژنان1994 .کوردەکانی ئەستەنبوڵی کۆن1998 .رێکخستنی خۆیبوون و سەرهەڵدانی ئەڕاڕات1998 .ژەنەڕاڵ شەریف پاشا1998 .پەیوەندی سویدەکان و کوردەکان لەهەزار ساڵدا)2000( .کوردەکانی ئەنادۆلیای ناوین2003 .ئەرستۆکراتەکانی کورد2003 .کوردەکانی سوید2004 .رووناکی مێژوو 2008 -کوردەکانی قارس2009 .تۆرن :ئەرستۆکراتەکانی سەرحەد2010 -تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1236 :

رۆکان جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122214200880588
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1237 :

رێباز سەعید حسێن سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371258
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1238 :

رێباز سەیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031322585921502
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1239 :

رێباز عوسمان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102711081110526
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1240 :

رێباز عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713270970116
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە1241 :

رێباز فەتاح مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201001101521573203
•شوێن و ساڵی لە دایک بون 1981 :هەڵەبجە
•دەرچوی کۆلێژی پزیشکی زانکۆی سلێمانییە
•ساڵی  2008 -2006لێپرسراوی پزیشکە نیشتەجێ بوەکانی پارێزگای
سلێمانی بوە
•بۆ ماوەی سێ ساڵی لە دوای یەک نوێنەری گشتی کۆلێژی پزیشکی
بوە.
•یەکێک بوە لە سەرپەرشتیاری ئەو ناڕەزایەتی و مانگرتنانەی کە لەو
سااڵنەدا ئەنجامدراون دژ بە دەستێوەردانی حیزبی و گەندەڵی لە
کاروباری زانکۆکاندا.
•بۆ ماوەی  3ساڵ سەرنووسەری گۆڤاری زنەی پزیشکی بوە.
•پزیشکی پلەبەند بوە لە مەڵبەندی تەندروستی عەربەت.
ئەندامی پەڕڵەمانی کوردستان لەسەر لیستی گۆڕان
سەرچاوە :ماڵپەڕی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
پەڕڵەمانتار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1242 :

رێباز مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201006281615594531
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لەدایکبووی ساڵی 1962ی شاری رواندز لەباشووری کوردستان.
شارەزایی لە زمانەکانی کوردی و فارسی و عەرەبی هەیە .لەساڵی
1991ەوە لەبواری نووسینو وەرگێڕاندا کار دەکات .تائێستا زیاتر لە ()30
بەرهەمی لەبوارە جیاجیاکاندا چاپو باڵوکراونەتەوە .نووسینو بابەتە
وەرگێڕدراوەکانی بەبەرباڵوی لەگۆڤارو رۆژنامەکانی کوردستان
باڵوکراونەتەوە.
بەشێک لەبەرهەمە چاپکراوەکانی ریباز مستەفا:
1لیبرالیزمو دیموکراسی/نۆربێرتۆ بۆبیۆ/وەرگێڕی فارسی :بابەکگولستان( /سلێمانی )2000
2دیموکراسی لەرووی مێژووییو تیوریەوە/ئانتۆنی ئارباڵستەر( /سلێمانی-خانەی وەرگێڕان )2002
3کۆمەڵی مەدەنی ئازادی ،ئابووریو سیاسەت/موسا غەنینەژاد/(سلێمانی )2001
4گەشتەکانی مارکۆپۆلۆ /زوهرە میرتاهیر( /سلێمانی)20055سەاڵحەدینی ئەیووبی یان کورد لەمیسر /جۆرجی زێدان /وەرگێڕیفارسی :محەمەد عەلی شیرازی( /سلێمانی )2004
6سپێدان ئێرە ئارامە(رۆمان)/بۆریس ڤاسیلیڤ/وەرگێڕی فارسی:گامایون/بەهاوکاری لەگەڵ زرارجۆاڵ(سلێمانی)2003
7سەمای مەرگ(کۆمەڵەچیرۆک)/بوزۆرگ عەلەوی( /سلێمانی)8تایبەتمەندیەکانی کادیرو رۆڵی حزب لەپێگەیاندنیدا(نووسینوئامادەکردن( /سلێمانی)2000
9محەمەدی قازی کێیەو چیکردووە؟/عەلی ساڵحی( /سلێمانی2006دەزگای چاپو پەخشی سەردەم)
10دوو سەدە بێدەنگی/د .عەبدولحوسێن زەرینکوب /بەهاوکاری لەگەڵد .موسا محەمەد (هەولێر 2008دەزگای موکریانی)
11سەرکەوتنی بیر/ئۆرایزن سویت ماردن/وەرگێڕی فارسی:رەزا سەیدحوسێنی( /هەولێر)2008
12ئاشنابوون بەئەفاڵتوون /پۆل ستراتێرن( /سلێمانی )200513ئاشنابوون بەئەرەستۆ /پۆل ستراتێرن( /سلێمانی)200714ئاشنابوون بەهیگل /پۆل ستراتێرن/وەرگێڕی فارسی:مەسعود عولیا/(هەولێر بنکەی باڵوکردنەوەی ئەدەبو رووناکبیریی نما )2005
15ئاشنابوون بەدیکارت/پۆل ستراتێرن( /سلێمانی)200616ناسیۆنالیزم /ریچارد جێی( /سلێمانی)200317ناسیۆنالیزم /فرێد هالیدای/وەرگێڕی فارسی:ئەحمەد عەلیخانی/(سلێمانی)2002
18باشترین هۆنراوەکانی نیچە/بۆفارسی شوجاعەدینی شەفا( /هەولێردەزگای موکریانی)2008
19یاداشتەکانی رۆژانی تەنیایی /گابریل گارسیا مارکیز/بۆفارسی:محەمەدرەزا راهوەر( /هەولێر دەزگای وەرگێڕان)2007
20بڕوانە فورات خوێناویە(رۆمان -بەرگی یەکەمی چیرۆکیدوورگە)/یاشار کەمال (هەولێر)2008
21بنچینەکانی فیدرالیزم(نامیلکە)/ئەسەدولاڵی ئەلەم( /سلێمانیخانەی وەرگێڕان )2004
22ئانارشیزم(کتێبی گیرفان) /د .مستەفا رەحیمی( /سلێمانی دەزگایچاپو پەخشی سەردەم )2002
23ئاوخواردنەوەی مێروولە(رۆمان -بەرگی دووەمی چیرۆکیدوورگە)/یاشار کەمال( /لەدەزگای موکریانی لەژێر چاپدایە)
24-بەرەبەیان (رۆمان -بەرگی سێیەمی چیرۆکی دوورگە)/یاشار کەمال/
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(ئامادەی چاپە)
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(zagros rebaz
سەبارەت بە (رێباز مستەفا) لە0:16:52 2012-4-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1243 :

رێباز مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050610533657324
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1244 :

رێبوار ئاالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081104459424
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لە شاری سلێمانی چاوی بە دنیا هەڵهێناوە خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی و دواناوەندی لە شاری سلێمانی تەواو کردووە و پاشان
پەیمانگای تەکنیکی لە شاری دهۆک  1992بۆ  1993تەواو کردووە هەر
لەمنداڵیەوە خولیای شیعر بووە.یەکێکە لە و دەنگە شاعیرانە ی لە ناوە
راستی هەشتاکانەوە دەنوسێت یەکەمین هۆنراوەی خۆی لە ساڵی
 1989لە رۆژنامەی(پاشکۆی عێراق)ی ژمارە  94دا باڵو کردۆتەوە ،لە
سااڵنی  1992بۆ  1993گۆشەیەکی شیعر خوێندنەوەی هەبوە لە رادیۆی
شاری دهۆک ،لەسااڵنی  1994بۆ  1995زۆربەی هۆنراوەکانی لە رادیۆی
زانکۆی سلێمانی بە دەنگی (پشتیوان گوڵپی)و خۆی خوێندراوەتەوە،
خاوەنی نامیلکەیەکی شیعری یە بە ناوی (سروشت)ە کە لە ساڵی
 2001دا چاپکراوه>
ئەندام و دەستەی هاوکارانی گۆڤاری (کریڤ)بووە لە سااڵنی ،2001
 2000لە زۆربەی ڤیستیڤاڵەکانی ناو بەریتانیا بەشدار بووە شاعیر
ئەندامی دەستەی(چراکانی تاڕاوگەیە) ،ئێستاش دانیشتووی واڵتی
بەریتانیایە و هۆنراوەیەکی لە الیەن هونەرمەندمەریوان سەفادین کراوە بە
گۆرانی .نامیلکەیەکی چاپکراوی هەیە کە بۆ منداڵنە لە ساڵی  2002دا
بەچاپ گەیەنراوە ولەچاپدانی دیوانێکی شیعری گەورە و دوونامیلکەی
شیعری منااڵن خاوەنی زیاتر لە دە کۆڕ و سیمینار و فیستیڤاڵی لە
سلێمانی و دەهۆک و شارەکانی بەریتانیا.
سەرچاوە :یاسین برایم  -ماڵپەڕی رواندزی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1245 :

رێبوار ئەورەحمان ساڵح عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271222
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1246 :

رێبوار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20140607094825100634
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1247 :

رێبوار حەمەتۆفیق محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211123806118264
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1248 :

رێبوار رەمەزان بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121413183287247
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1249 :

رێبوار سیوەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020923072375682
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
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 ژمارە1250 :

رێبوار عوسمان حمدی عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471301
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1251 :

رێبوار فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110154021254
ساڵی  1957لە باشووری کوردستان لەدایکبووە .لە 1982وە لەلەندەن
دادەنیشێت.
ماستەر و دکتۆرای لەزانکۆی لەندەن لە فیزیادا وەرگرتووە.
وەک پسپۆڕی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەگەڵ چەند رێکخراوێکی
نێودەوڵەتیدا کاردەکات .راوێژکاری وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی بەلجیکایە
لەسەر کورد .بەرپرسی ماڵپەڕی کوردیش میدیایشە ،ئەم ماڵپەڕە بە
زمانی ئینگلیزی وتار و دەنگوباس و لێکۆڵینەوە لەسەر کورد باڵودەکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1252 :

رێبوار فەرەج مەحمود (رێبوار دارتاش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724231705124909
ئەندازیار رێبوار فەرەج مەحمود لە بنامەڵەیەکی نیشتمان پەروەر لەساڵی
 1961لە گەرەکی دەرگەزێن لە شاری سلێمانی لە دایکبووە .
ساڵی  1981لە زانکۆی سەالحەدین وەرگیراوە و لەساڵی 1983
بەهۆکاری بەشداریکردن لە خۆپیشاندانەکان دژی رژیمی بەعس لە
خوێند دوور دەخرێتەوە.
لەساڵی  1985بەر لێبوردنی گشتی دەکەوێت بۆ جاری دووەم بەردەوامی
بە خویندن دەدات هەروەها زانکۆی موسڵ بەشی ئەندازیاری تەواو
دەکات .
لە ساڵی  1991لەشارەوانی سلێمانی وەک بەرێوەبەری باخچەکان کاری
کردووە.
پاشان بۆتە بەرێوەبەری خزمەگوزاری شارەوانی سلێمانی ،لە ئیستاشدا
وەک بەرێوەبەری ئاماری شارەوانی سلێمانی کار دەکات.
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خاوەنی نزیکەی  10پەرتووکی ئەرشیفی شارەوانی سلێمانیە.
لەساڵی  1999تا  2000بەرنامەیەکی تەلەفیزیۆنی هەبووە سەبارەت بە
شارەوانی و کارەکانی شارەوانی سلێمانی.
ئەرشیفێکی زۆری لە ڕۆژنامە و باڵوکراوەکان و گۆڤارەکاندا نووسیوە
بەتایبەت گۆڤاری سلێمانی تا ساڵی .2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1253 :

رێبوار قەشقەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301414144593
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1254 :

رێبوار مەحمود فەتحوڵاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271225
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1255 :

رێبوار نەاڵسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001032321553071
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1256 :

رێبوار کەریم وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912151028242995
نووسەر و راگەیاندکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1257 :

رێبین ئەحمەد خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=20110415134627458
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1258 :

رێبین رەسوڵ ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251629074519
ساڵ  1969لەهەولێر لەدایکبوە
ئامادەیی پیشەسازی تەواوکردوە
نۆ کتێبی چاپکراوی خۆی و  11کتێبی وەرگێڕدراوی هەیە
ماوەیەک جێگری سەرنووسەری رۆژنامەی "هاواڵتی"و ماوەیەکیش
بەڕێوەبەری رێکخراوی  ASKبوە
دەستەی دامەزرێنەری دۆستایەتیی کوردی -تورکی بووە
ئێستایش بەڕێوەبەری رێکخراوی KWRی بریتانییە
سەرچاوە :ماڵپەڕی چاودێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

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

وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1259 :

رێبین فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020523232764181
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رۆژنامەنووس و توێژەری کۆمەاڵیەتی
سەرنووسەری گۆڤاری پێوانە ،گۆڤارێکی دووهەفتانەی سیاسی،
ئابووری ،کۆمەاڵیەتییە
ساڵی  1985لە هەولێر لە دایک بووە.
ساڵی  2008بەشی کۆمەڵناسی لە کۆڵیژی ئەدەبیاتی زانکۆی
سەاڵحەددین تەواوکردووە..
نزیکەی دە ساڵ دەبێت کاری رۆژنامەنووسی دەکات.
بەرپرسی نووسینگەی هەولێری رۆژنامەی رۆژنامەی سەر بە کۆمپانیای
وشە بووە.
بەرپرسی نووسینگەی هەولێری دەزگای خەندان (رۆزنامەی ئاسۆ) بووە
دەستەی نووسەرانی گۆڤاری جیهان بووە
لە بەشی هەواڵ و سیاسەت لە رۆژنامەی کوردستان رایۆرت کاری
کردووە
ساڵێک لە هەفتەنامەی چاودێر کاری کردووە
ماوەیەک لە رۆژنامەی ئەلیکترۆنی چاوی خەڵک کاری کردووە
لە گۆڤاری ئەلیکترۆنی نیقاش کاری کردووە
لە سەرەتای کارکردنی رۆژنامەوانیدا لەگەڵ ژمارەیەک لە هاوپۆلەکانی
مانگنامەیەکیان بەناونیشانی (وااڵ) لە قوتابخانەی ئامادەیی گەلی کوڕان
لە هەولیر دەرکردووە و هەر ئەوکات لە رۆژنامەیەکی تایبەت بە
خوێندکاران بە ناوی (نوێخواز) کاریکردووە ،..پاشان لە هەفتەنامەی (دیدی
نوێ) کاریکردووە تا ئەو کاتەی هەفتەنامەکە بە فشاری سیاسی داخراوە
و دواتر کاری لە هەفتەنامەی شارستانی کردووە..
چەندین وتار و تویژینەوەی لە گۆڤار و رۆژنامەکانی وەکو (نما ،بیاڤ،
سابات ،هاواڵتی ،ئاوینە و ...هتد) باڵوکردووەتەوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەردی) سەبارەت بە
(رێبین فەتاح) لە23:15:20 2012-2-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1260 :

رێبین هەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004052256584105
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1261 :

رێدار سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002142258303464
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1262 :

رێژنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728123507115352
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
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بابەتی ژمارە1263 :

رێژوان ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013008031975430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1264 :

رێگا رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208130702567
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 ژمارە1265 :
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رێناس نەورۆزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082323141259040
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1266 :

رێواس ئەحمەد جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514153632765
لە ساڵی  1957دا لە باشووری عێراق لە دایکبووە ،ئەو کاتەی باوکی بۆ
قەڵعەساڵح دوورخرابووەوە.
خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی لە باشوری کوردستان تەواوکردووە.
بەهۆی چاالکی سیاسییەوە کوردستان بەجێدەهێڵی و دەچێت بۆ
یەکێتی سۆڤیەتی جاران و لەوێ پێنج ساڵ دەمێنێتەوە ،ماستەرنامە لە
ئەدەبی رووسی وەردەگرێ.
چوار ساڵ پێشمەرگە دەبێت و لە ناوەندنی راگەیاندنی حیزبی شیوعی
عێراق کاردەکات.
لە کۆتایی 1989دا لە سوێد دەگیرسێتەوەو نووسەر تا ئێستاش لە سوێدو
لە شاری ستۆکهۆڵم دەژی.
بەرهەمەکانی نووسەر
خەمەکانی پایز کورتە چیرۆک1999 .
چیرۆکەکانی تۆلستوی بۆ مندااڵن" لە زمانی رووسییەوە کردویەتی
کوردی"
فیلیپۆک تۆلستۆی لە زمانی رووسییەوە کردوویەتی کوردی
ڕۆمانی ژن 2004
ڕۆمانی پرتەوی لێکترازان 2006
گوڵچیای رۆحەکان 2010
لە ئامێزم بگرە 2011
بەرەو کۆمەڵگایەکی بێ توندوتیژی 2009
چل کتێب بۆ مندااڵن .بۆ تەمەنە جیاوازەکان نووسراون
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕیواس) سەبارەت بە
(زانیاری زیاتر سەبارەت بە خودی نووسەر) لە22:39:37 2012-3-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

827

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1267 :

رێوان جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112820292210930
هوزانڤان ،چیروکنڤێسێ و شانوڤانێ کورد ،ل ساال  1989ێ ل گوندێ
بوسەلێ سەر ب قەزا زاخو ڤە ژ دایک بوویە ،خواندنا خو یا سەرەتایی ل
قوتابخانا ئەیلول ب دویماهی ئینایە ،هێشتا قوتابیە ل ئامادەیی .تا نوکە
بەرهەمەک هوزانا هەیە ل گەل دوو کلیپا و هندەک هوزان ژی هەنە بتنێ
تومارا دەنگی ،نوکە مژویلی تومار کرنا بەرهەمەک هوزانایە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (رێوان جەمیل) لە15:00:35 2010-11-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1268 :

رێکار ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111142342291
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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.
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
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بابەتی ژمارە1269 :

رێکان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011716111932815
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1270 :

رێکێش شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170132
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1271 :

رێکەوت ئیسمائیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150515100241121129
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1272 :

رێکەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061714132065804
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1273 :

رێکەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150723074348124890
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1274 :

رەئوف بێگەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131618323261
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1942لەشاری کەرکووک لە دایک بووەو هەر بە منداڵی خێزانەکەی
گەڕاونەتەوە سلێمانی.
1960دەورەی تەربەوی مامۆستایانی تەواوکردووەو بووە بە مامۆستای
سەرەتایی.
1966خێزانی پێکەوە ناوەو چوار کچ و کوڕێکی هەیە.
1970دەستی کردووە بە چیرۆکنووسین.
1977کۆمەڵە چیرۆکی (بوار)
1981کۆمەڵە چیرۆکی (هەوار)
1984کۆمەڵە چیرۆکی (ئانتوان چیخۆف)ی لە فارسیەوە کردۆتە کوردی.
1985کۆمەڵە چیرۆکی (بەرەو چیا)ی بەناوی (ڕێبوار عەبدواڵ ئەحمەد)ەوە
لە چیا باڵو کڕاوەتەوە.
1986کتێبی (سەرهەڵدانی ڕۆمانی ئینگلیزی) کە لە عەرەبیەوە
کردوویەتی بە کوردی.
1987وەرگێڕانی (سێ شانۆگەری) لە زمانی عەرەبیەوە.
1989کۆمەڵە چیرۆکی (هەڵۆ)
1991بووە بە سەرۆکی نووسەرانی کورد لقی سلێمانی.
1994کۆمەڵە چیرۆکی (کۆاڵن)ی لە واڵتی سوید چاپکراوە.
1997بووە بە سەرۆکی بنکەی ئەدەبی و ڕوناکبیری گەاڵوێژ.
1998کۆمەڵە چیرۆکی (سەما)
1998کۆمەڵە چیرۆکی (دڵۆپە خوێنەکانی سەر بەفر) کە کۆمەڵێک
چیرۆکی بیانین لە فارسی و عەرەبیەوە کردووە بە کوردی و باڵو
کردۆتەوە.
1998لەگەڵ چەند هاوڕێیەکدا دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمیان
دامەزراندووەو بووە بە سەرنووسەری گۆڤاری (سەردەم) کەتایبەتە بە
وەرگێڕان.
1999چاپکردنی شانۆنامەی (ئیڤانۆڤ)ی چیخۆف لە زمانی فارسیەوە.
2001چاپکردنی ڕۆمانی (زۆربا)ی نیکۆس کازانتزاکیس لەزمانی
فارسیەوه.
2002چاپکردنی کتێبی گیرفان (دیکارت) لەزمانی فارسیەوە.
2002چاپکردنی ڕۆمانی (ئاهەنگی ماڵئاوایی) میالن کوندیرا لە
فارسیەوە.
2003کتێبی گیرفان (چۆن ڕۆمان دەنووسرێ) نووسینی گابریل گارسیا
مارکیز وەرگێڕانی لە فارسیەوە.
2004چاپکردنی کۆمەڵە چیرۆکی (دەستی خودا).
2004چاپکردنی (دوا گفتوگۆکانی پۆرخیس) وەرگێرانی لە فارسەوە.
2005چاپکردنی (سێ دەقی شانۆیی) وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە.
2005چاپکردنی کتێبی (یەکەمین ترپەی عاشقانەی دڵم) کە کۆمەڵێک
نامەی شاعیری ئێرانی (فروغ فروخزاد)ە بە هاوکاری شەیدا سەالح لە
زمانی فارسیەوە.
2006وەرگێڕانی رۆمانی (تاوان و سزا)ی دۆستۆیفسکی لە فارسیەوە.
2007چاپکردنی کۆمەڵێک وتاری ئەدەبی بە ناوی (بێدەنگی و شتی
تر)ەوە.
2007چاپکردنی شانۆگەریی (ترێ و ڕێوی) لە زمانی عەرەبیەوە.
2008چاپکردنی کتێبی (دڵدارە هەرە ئازیزەکەم) کە کۆمەڵێک نامەی
خۆشەویستی نێوان ئەنتۆن چیخۆف وئۆڵگاکنیبەرە لە فارسیەوە.
2009چاپکردنی کتێبی (بەرەو کەناری شپرزەیی) کە دەقێکی کراوەیه.
2010چاپکردنی کۆمەڵە چیرۆکی (فڕین بە مەرزی حەرامدا).
2011کتێبی فرانتس کافکا( کۆمەڵێک چێرۆکی کافکا).
2012ئانتۆن چیخۆف (ژیانی لە وێنەدا).
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ئیمەیڵ: : rawoof.begard@sardem.org
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1275 :

رەئوف حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003201710194005
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1276 :

رەئوف زوهدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015071120453569728
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1277 :

رەئوف سدیق ئەحمەد بابا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171192
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1278 :

رەئوف محەمەد پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611133
مەریوان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1279 :

رەئوف موفتی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721471975382

834

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1280 :

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
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:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1281 :

رەحمان سۆفی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200912142155202994
لە ساڵی ( )1330هەتاوی ( )1951زاینی لە شاری بۆکان لە کوردستانی
ئێران لەدایک بووە .هەربە منداڵی بەدوای نانی رۆژانەدا وێل بووه .هەر
بۆیەش بەگەورەساڵی دەستی بە خوێندن کردووه.خوێندنی تا پلەی
ماستر ،لە بەشی کۆمەڵناسی تەواو کردووە .ئێستا لە سوێد دەژی.
ئەو نوسراوانەی کە چاپ کراون:
1وێستگەی گومان (کۆمەڵە شێعر )2ئامانجی ئەدەبیات تەرجمه ،نوسراوی ماکسیم گورکی باسی ئەدبیاتبە شێوەی چیرۆک
3نۆرماڵ کۆمەڵە کورتە چیرۆکسەرچاوە :ماڵپەڕی بۆکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1282 :

رەحمان غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=201006270843294526
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1283 :

رەحمان مەحمود ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041619100156659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1284 :

رەحمان نەقشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112620481410891
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1285 :

رەحیم حەمەغەریب رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818093616125321
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1286 :

رەحیم رەشیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909071423531987
رێکەوتی 24ی ژوەنی ساڵی 1978ی زایینی ،بەرانبەر بە 3ی پوشپەڕی
ساڵی 1357ی هەتاوی لە شاری سەقز چاوی بە ژیان هەڵێناوە.
رۆژی 22ی نێوەڕاست مانگی بەهاری 1996ی زایینی ،بەرانبەر بە ،1375
خەباتی بە کردەوەی بۆ گەیشتن بە ئازادی ،دێموکراسی ،بەرانبەری،
دادپەروەری و نەمانی ستەمی نەتەوایەتی دەست پێکردوه.
ناوبراو لە "ڕادیۆ دەنگی کوردستان ،رۆژنامەی کوردستان ،گۆڤارەکانی:
الوان ،ئاگری ،ژنان ،گواڵن ،رامان ،ئێوارە گواڵن ،تیشک ،بیری خوێندکار،
ئاشتی ،رێگای ئازادی ،رادیۆ و تەلەویزیۆنەکانی :پێشکەوتن ،گواڵن،
الوان ،چاوەدێر ،برایەتی ،شۆڕش ،رادیۆ ئاشتی ،رادیۆ زرێبار ،دەنگی
کورد ،هەبوون ،قەڵەم ،سەردەم و دەیان ماڵپەڕ و ڤێبالگی ئینترنێتی ،وتار،
وەرگێران و دەقی ئەدەبی باڵو کردۆتەوە.
ساڵی 1999ی زایینی ،لەگەڵ کۆمەڵێک لە نووسەرانی باشوری
کوردستان؛ 5کتێبیان چاپ کردوه ،ئەو پەڕتووکانە لە الیەن دەزگای چاپو
پەخشی سەردەمەوە باڵو کراونەتەوە.
لە هاوینی ساڵی  2000تاکوو هاوینی  ،2002لە واڵتی تورکیە پەناخواز
بوە ،دوایە رۆیشتوەتە واڵتی سوید و تاکوو سەرەتای  2006لەم واڵتە
ماوەتەوە .وێرای خوێندن ،کاروباری سیاسی کردوە و پاشان لەگەڵ
هاورێکانی گۆڤاری رێژوانیان بە زمانی سویدی کوردی باڵو کردوەتەوە.
رەحیم رەشیدی تاکوو ئێستا ،لەگەڵ رادیۆ و تلویزیۆنەکانی :ئوروپای ئازاد
(ئازادی) ،فەردا ،بیبیسی ،ئاڵمان ،ئیسرائیل ،ئامریکا ،فەرانسە،
کوردسات ،کوردستان تیڤی و رۆژ تیڤی سەبارەت بە پرسو بابەتی
پێوەندیدار بە کێشەی کورد و بارودۆخی رامیاری ناوچەکە دیدار و وتووێژی
پێکهێناوە.
چوار پەڕتووکی بە ناوەکانی " :لە ئافریقا هەمیشە نێوەراست مانگی
هاوینە بنەماکانی دێموکراسی خەباتی مەدەنی مافی ژن مافی مرۆڤ،
وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی و وێرای کۆمەڵێک وتاری دیکە ،کە بڕیار

838

وایە لە داهاتوودا وەکوو کتێب چاپو باڵو بکرێنەوە.
لە سەرەتای ساڵی 2006ی زایینەوە ،کاری رۆژنامەنووسی وەکوو پیشە
هەڵبژاردوە و لە دەنگو رەنگی تیشک ،وێرای بەرپرسایەتی جۆراوجۆر لەو
تلویزیۆنەدا ،تێکۆشانی خۆی لە بواری نووسەری ،وەرگێران،
پێشکەشکاری و بێژەری برەو پێ داوە و پڕ بینەرتریین بەرنامەکانی
مسۆگەر کردوە و هەر لە سەرەتاوە تاکوو ئێستا دیارتریین کادری تیشک
تیڤی بوە.
ناوبراو بە ئامانجی ژیان و خوێندن ،لە داهاتوویەکی نزیکدا دەچێتە واڵتە
یەکگرتوەکانی ئامریکا و رەنگە پاش نیشتەجێ بوون ،تێکۆشانی خۆی
لەگەڵ مێدیاکانی ئەو واڵتەدا بە فەرمی دەست پێ بکات.
رۆژنامەوان رەحیم رەشیدی ،هەنووکە ئەندامی فیدراسیۆنی نێونەتەوەیی
رۆژنامەنووسان ،و هەروەها ئەندامی یەکیەتی رۆژنامەنووسانی واڵتی
سویدە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1287 :

رەحیم سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824113523125495
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1288 :
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رەحیم سورخی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251703101409
لە دایکبووی ساڵی  1970لە بوکان و خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی
لەوێ تەواو کردووە ،بە کالۆریۆسی لە زانکۆی ورمێ وەرگرتووە و لە
دەستەی نووسەرانی کۆڤاری سروە بووە ،هەروەها بەڵێننامەی
رۆژنامەنووسی لە ناوەندی لێکۆڵینەوەی راگەیاندن لە تاران پێبەخشراوە
چەند کتێبی نووسیووە و بەچاپ گەیاندووە ،م .رەحیم سورخی
رۆژهەاڵتی کوردستانی بەجێهێشتووە و ئێستا مامۆستایە لە بەشی
زمان ،کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدینی هەولێر ،جگە لەوەش قوتابی
بەشی دکتۆرایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1289 :

رەحیم لوقمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091541142006
ساڵی 1338ی هەتاوی لە گوندی سەڵتەکەڵتوو لە ناوچەی سەرشیوی
سەقز لەدایک بوه.
شاعێرو نووسەری سەقزی سەرەتا لە گوندەکەیانەوە چوەتە بەرخوێندن،
پاشان لە شاری سەقز دیپلۆمی لە دانشسەرا وەرگرتوەو و لەگوندەکانی
ناوچەی خوڕخوڕه ،سەرا ،گەورک و سەرشیوی سەقز بوەتە مامۆستای
قوتابخانە و دواتر لە زانکۆی پەیام نوور وەک خوێندکار وەرگیراوەو
لیسانسی ئەدەبیاتی فارسی وەرگرتوە و ئێستا لە شاری سنە
مامۆستای قوتابخانە و خوێندنگاکانه.
هونەرمەند رەحیم لوقمانی نەک هەر قەڵەمی ئەدەبی وهونەری
بەدەستەوە بوە بەڵکوو هەر بە هۆی ئەشق وهۆگریەکی زۆر کە بە
مۆسیقای رەسەنی کوردی هەبوو فێری ئامێری مۆسیقایش بوە و ئامێری
تەمبوور لێدەدا و وتەنانەت قوتابیشی لە ماڵی خۆیدا وەرگرتوە.
کاک رەحیم لە سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران دا هەرچەند مێر منداڵ
بوو بەاڵم شێعری شۆڕشگێڕی لە کۆبوونەوەکانی زەمانی شۆڕش دا
ئەخوێندەوە و دواتر لە رادیۆ و لە گوڤارەکوردیەکاندا باڵو کراوەتەوە بە
نازناوەکانی "نەکەرۆز ،و شیروان".
لە سەر زۆربەی قاڵب وکێشی شێعری کوردی کاری کردوەو شێعری
هەیه ،ساڵی1982ی زایینی لەسەرهەندێ لەو شێعرانە لەسەرکار
البراوە ،دواتر ساڵی  1983و 84چەند جار گیرو گرفتی بۆ هاتوەتە پێشەوە
و تەنانەت ماوەیەکیش لە بەندیخانەی شاری سەقز بەند کراوه.
ساڵی 1985ی زایینی بە کەفالەت ئازاد کراوە و دوای ئەوە چووتە
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ئینتشاراتی سەاڵحەدینی ئەیوبی "سروە" لەشاری ورمێ و لەوێ
لەگەڵ ئەندامان وکادری نووسەران دەستی بەکار کردوە.
ساڵی  1987کە نەیدەتوانی بنەماڵەکەی جێ بهێڵێت بانگ کراوەتەوە
بۆسەر کارەکەی کە مامۆستایی لە قوتابخانەکان دابوو ،بەاڵم پاش
موحاکمەیەک لە تاران بە کەم کردنەوەی یەک لە سەر سێ مووچەی
مانگانەی مەحکووم کراوە و بەو بڕە پارە کەمە هاتوەتەوە سەر کارەکەی.
لەگەڵ ئەوەی کە هەرساڵەی لە گوندێکی ناوچەی سەقز مامۆستایەتی
ئەکرد دەستیشی کرد بەکۆکردنەوەی چیرۆکی کوردی و نووسین و بابەت
وبەرهەمی ئەدەبی.
بەردەوام لە بۆنە و رێورەسمە کوردیەکاندا بەشداری کردوە وبەرهەمی
پێش کەش کردوە .لەسەر ئەرک و ماندووبوون و گیرفانی بەتاڵی خۆی
خوێندنی درێژە پێداو لە بەشی زمان و ئەدەبی فارسی دا لە زانکۆی
پەیام نووری سەقز لیسانسی وەرگرتوه.
بەهۆی هەندێ گیروگرفت و بانگ کردنی پەیتا پەیتا ،ناچار ساڵی 1999ی
زایینی بەماڵەوە چووتە بەر بناری کێوی ئاویەر واتە شاری سنە و لەوێش
هەرچەند بە تاڵی ودژواری ژیانی تێئەپەڕی ،بەاڵم وەک هەمیشە
لەگەڵیدا راهات وئەمجارەیان بووتە مامۆستای دواناوەندی و دەرسی
فارسی بەمناڵی کورد دەڵێتەوە " هەرچەند هەمیشە رێگەی خوێندن و
نووسینی کوردی بۆ منااڵنی کورد شی ئەکاتەوە"
لەزۆربەی کونگرە و سمینارە ئەدەبی وکوردیەکاندا بە بەرهەمەوە
بەشداری کردوە.
ـ لە کونگرەی مەولەوی کورد لە شاری سەقز.
ـ هەروەها لە مێهرەجانی مەولەوی لەساڵی 2000دا لە شاری سلێمانی
کە وتارێکی باشی لە سەر ئیقاعی شێعری مەولەوی پێشکەش کرد.
ـ لە شاری سنە لە کۆنگرەی هەورامان و سمینارگەلی شێعری و
ئەدەبی کوردی بەشداری کردوە و بەرهەمی پێشکەس کردوە.
ـ ساڵی  2006لەکونگرەی نالی لە سەنتەری ئێڵ بەگی جاف ،لە
سلێمانی بە وتارەوە بەشدار بووه.
ـ ساڵی  2003لە چەند دەفتەر بەرهەمی چەند ساڵەی بەشێکی
بچووکی بە ناوی"زامستان" لە چابدا ،ئەو سااڵنە چاپ و پەخشی کتێبی
کوردی وەک ئێستا پڕئاستەنگ و بەربەست نەبوو! لەپێشدا ئینتشاراتی
گۆران لە سنە بەبێ رەزامەندی شاعیر شێعرەکانیان بە
شێوەیەی"ریسوگرافی" چاپ کرد و بەناو دەزگای خۆیانەوە پەخشیان
کردەوە .بەاڵم دواتر" ئینتشاراتی پەرتەوبەیان" بەشێوەیەکی رێک وپێک
چاپیان کرد و هەر زۆر زوویش لەبازاڕدا تەواوبوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1290 :
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رەحیمی رەشیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061044492829
ئەندامی فیدراسـیۆنی نێونەتەوەیی رۆژنامەوانان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1291 :

رەزا جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720104352124859
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1292 :

رەزا حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101221071610032
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1293 :

رەزا رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611126
سەقز
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1294 :

رەزا سەرسێفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008041147154651
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کوڕی حاجی محەمەد سەرسێفی لە مانگی سەرماوەزی ساڵی 1348ی
هەتاوی لە بنەماڵەیەکی مام ناوەندی و زەحمەتکێشی شاری سەقز لە
دایک بووم .دەگێڕنەوە کاتێک لەدایک بووم بە هۆی خۆشحاڵیی بنەماکەم
بۆ دونیا هاتنی من ،جێژنێکی خۆماڵییان گرت و دوای بانگ دان بە گوێ
مندا ،ناوی "رەزا"یان بۆ هەڵبژاردم.
سەردەمی خۆشی منداڵی تێکەڵ لە گەڵ شادی و کایەی دەورانی
منداڵی و بە تایبەت کایەکانی ئەو کات ،وەک :تفەنگ بازی ،هەلووکێن،
شەڕە گەڕەک ،مەلە کردن ،ماسی گرتن ،تۆپێن ،مێشێن ،قەرا قەرا،
حەوت بەردینە و زۆر شتی دیکە کە بیرەوەری خۆشی ئەو سەردەمە کە
هێشتا لە بیرو مێشکمدایه ،تێپەڕ بوو و لەبیرمە لەبەر کایە و هەاڵت
هەاڵت هەر دەچووینە ماڵەوە خەومان لێ دەکەوت و نەماندەزانی کات و
سات چۆن تێپەڕ دەبێت.
تەنها خۆشی ژیانمان هەر ئەوە بوو و خەمێکی دیکە لە سەر دڵمان
نەبوو ،بەاڵم بە هۆی زۆر بوونی ئەندامانی بنەماڵە "بنەماڵەی 10
کەسی" و هەروەها شەریکی ماڵەکەمان لەگەڵ ماڵی مامم کە ئەوانیش
بۆخۆیان  7 8کەس بوون ،زیاتر لە  20کەس دەبووین کە لە خانوویەکی
بچووک دەژیاین کە تەنها سێ هۆدەی بوو ،کە ئەمەش گیروگرفتێکی
زۆری پێک دێنا ،بەاڵم بە هۆی قەناعەتی خەڵکی ئەو سەردەمه ،پێکەوە
ژیان لە ئێستا ئاسانتر بوو.
خوێندنی سەرەتاییم لە قوتابخانەی "مەردوخ"ی شاری سەقز دەست
پێکرد ،کە ئەو کات سەردەمی دەسەاڵتداریی پەهلەوی بوو ،کچ و کوڕ لە
قوتابخانەدا تێکەڵ بوون و هیچ کەس مافی ئەوەی نەبوو جلوبەرگی
کوردی لە بەر بکات و بە زمانی کوردی قسە بکات و بخوێنێ .لێدان و
ئازاری قوتابی لەو پەڕی خۆیدا بوو .هەر چەندە من لە بواری دەرس
خوێندن ،زەر موشکیلەیەکم نەبوو ،بەاڵم جار جاریش لەو تەمێ کردننانە
بێبەش نەدەبووم .
لە پۆلی چوارەمی سەرەتایی دا بووم کە شای ئێران هەاڵت و شۆڕشی
گەالنی ئێران سەرکەوت .پاشان تێکەاڵو لەگەڵ شەڕی ناوخۆیی و هێرش
بۆ سەر شارەکانی کوردستان و هەاڵتنی خەڵکی ،ئێمەیش لەو ماوەیەدا
چووینە ئاوایی زێدی باوکم ،واتە "سەرسێف" و ماوەی چل شەو و رۆژ
لەوێ بە ژیانێکی سەخت و دژوار رامانبوارد .هەر چەندە جار جاریش بۆ
ئێمە خۆشی تێدا بوو .پاشان بۆ ئەزموونی چوارەمی سەرەتایی گەڕاینەوە
بۆ سەقز و دواتر چوومە پۆلی پێنجەم کە ئەو کات ئیتر جلی کوردی و تا
رادەیەک خوێندنی کتێبی کوردی ئازاد بوو و ئەمانتوانی کتێب یان
نووسراوەی کوردی وەدەست بخەین و بیانخوێنینەوه.
دوای قۆناغی سەرەتایی لە خوێندنگەی سەاڵحەدیین ئەیووبی درێژەم بە
خوێندن دا و پاشان چوومە هونەرستانی فەننی و لە رشتەی میکانیک
درێژەم بە خوێندن دا .لەو ماوەیەدا زۆر کتێبی شێعر و دیوانی شاعیرانم
خوێندەوە و هۆگرییم بە ئەدەبی کوردی پەیدا کرد .بە تایبەت کتێبی
"ملوانکەی شین"ی کاک شەریف کە لە سەر هەست و رۆحی من زۆر
شوێنەواری دانا .زۆر جار ئەو کتێبەم بۆ دایکم ئەخوێندەوە و ئەویش زۆر بە
دڵی بوو ،تەواوی شێعرەکانی ئەو کتێبەم لە بەر بوو .ئیتر بە دوای ئەوەدا
بوو کە سەرم کردە خوێندنی کتێبی کوردی و زۆر جار تامەزرۆی کتێبێکی
خۆش بووم کە دەستم کەوێ و بیخوێنمەوه.
لە هونەرستان "ساڵی 1363ی هەتاوی" بەردەوام لە پاڵ وانەی فەننی،
دەچوومە پەرتووکخانەی گشتیی شار و زۆر دیوانی شێعر و کتێبی باش
باشم لەو شوێنە دەست دەکەوت و دەمخوێندەوه .ساڵی 1364ی
هەتاوی بە هۆی دەرچوونی گۆڤاری خۆشەویستی سروە "یادگاری بە
نرخی مامۆستا هێمن" زۆربەی ژمارەکانی سروەم دەکڕی و دەمخوێندەوە
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و پاشانیش ئەگەر گۆڤاری دیکەی کوردیم دەست بکەوتایه ،دەمخوێندەوه.
بە هۆی خوێندنەوەی گۆڤاری سروه ،کوردی خوێندن و کوردی نووسینم
زۆر باشتر لە جاران بوو ،پاشان دەفتەرێکم دانا بۆ شێعری شاعیرانی کورد
و هەر شێعر یان بابەتێکم بە دڵ ببوایه ،لەو دەفتەردا دەمنووسی.
لە هونەرستان ئەدەبیات و ئینشام باش بوو و تا رادەیەکی زۆریش موتاال و
خوێندنی کتێب شوێنی لە سەر ئەمە دانابوو .لەبیرمە زۆر زیاتر لە خوشک
و براکانم کتێبم دەخوێندەوە و بۆ کتێبەکانم زۆر رێزم دادەنا .لەم
سەروبەندەدا شەڕی شارەکان "بوردوومانی شارەکان" دەستی پێکرد و
دیسان ئاوارەیی و هەاڵت هەاڵت و دەرس وێڵ کردن دەستی پێکرد .لەو
ئاستەدا دەرس خوێندن زۆر دژوار بوو ،تەنانەت بەر پەنجەری فێرگەکەمان
لە گونیەی خوڵ هەڵچنرابوو .ترس و دڵەڕاوکی و بوردوومان و داخرانی ناو
بە ناوی قوتابخانەکان خوێندنی پەک خستبوو ،بەاڵم هەر جۆرێک بوو
توانیم لە هۆنەرستانی شەهید بیدهندی شاری سەقز بڕوانامەی
دیپلۆمی فەننی وەرگرم و دواتر لە تاقیکاریی زانستگەکان ،بۆ زانکۆی
شاری تاران دەرچووم.
ساڵی 1368ی هەتاوی دەورەی کاردانیم لە تاران هەر لە رشتەی
مکانیک دەست پێکرد .لەو دەورەدا بە هۆی ئاشنایەتی زیاتر لەگەڵ
نووسەران و چاالکانی ئەدەبی زۆرتر بەرەو دونیای ئەدەبی کوردی
راکێشرام .بیری کۆکردنەوەی مێژووی ناودارانی کورد هەر لەو کاتەوە لە
مێشکم دا هەوێنی داڕێژرا .زۆربەی کاتەکانم لە بەر کتێب فرۆشیەکانی
بەر زانستگەی تاران تێپەڕ دەکرد و رۆڵی پیشانگای کتێبی تاران لە
ئاشنایەتی من بەرەو دونیای چاپەمەنی کتێب زۆر گرینگ بوو.
دوای کۆتایی خوێندنم لە فەرمانگەی پەروەردە و بارهێنان دامەزرام و بۆ
ماوەی ساڵێک لە شاری سنه ،مامۆستای هونەرستانی شەهید نمەکی
ئەو شارە بووم .زۆر بیرەوەری و یادەوەری خۆشم لەو ماوەیەدا هەیە کە
بە داخەوە کاتی گێڕانەوەیان نییه ،لەو ماوەیەدا زۆر شت فێر بووم و زۆر
شت لەو بابەتانەی کە بە دوایدا بووم دەستم دەخست.
لە سەر خواستی خۆم ساڵی 1373ی هەتاوی گەڕامەوە سەقز و ئیتر بە
شێوازی بەردەوام کارم لە سەر ئەدەبیاتی کوردی دەست پێکرد .هەر
چەندە لە پێشتردا زۆر کارم کردبوو ،بەاڵم هێشتا کرچ و کاڵ بوون و بە
دڵی خۆم نەبوون .موتاال و خوێندنم زۆرتر درێژەدا و ساڵی 1375ی
هەتاوی بۆ درێژەدان بە خوێندن چوومە شاری یەزد و هەتا ساڵی 1377ی
هەتاوی لەو شارە دەرسم خوێند و توانیم بڕوانامەی لیسانسی فەننی
وەرگرم و پاشان دیسانەوە هاتمەوە بۆ شاری سەقز و بە شێوەیەکی
جیدی خەریکی نووسین بووم .هەرچەند لە زۆربەی کۆڕ و کۆبوونەوەکانی
بەشدار بووم ،بەاڵم حەزم دەکرد ئەو بەرهەمانەم بە شێوەی کتێب چاپ و
باڵو بکرێتەوه .لە ژیاندا زۆر چەرمەسەری و ئازارم چێشتوە کە ئیتر جێگەی
باسی زیاتر نییه .
لە سەر ئەم بیرو باوەڕە خەریکی کۆکردنەوە و کارکردن لە چەندین بابەتی
وەک :فۆلکلۆر ،مێژووی کورد ،زمانی کوردی و گۆرانی رەسەنی کوردی و
چەند بابەتێکی تر بووم .دوو کتێبم ئامادە کرد کە کتێبی یەکەمیان بە ناوی
"داب و نەریتی کوردەواری" چاپ کراوە و کتێبی دووهەمیشم ناوی "پەند
و مەتەڵ و بنەڕەتی مەسەلی کوردی"یه ،کە بە ناوی "پەندی پێشینانی
کوردی" بە زووترین کات چاپ و باڵو دەکرێتەوه .هەروەها کتێبی
سێهەمیشم کە ناوی "دیاری"یه ،بۆ ئیزنی چاپ ناردوه ،کە ئەویش
بابەتی فۆلکلۆری یە و داگری چوار بەشی :نەقڵی کوردی ،چیرۆکی
بەیتی کوردی ،وتەی گەورە پیاوان و گۆرانی رەسەنی کوردییە و ئێستاش
لە سەر مێژووی ناودارانی کورد کار دەکەم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1295 :

رەزا سەرسەیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211500284297
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1296 :

رەزا سەیدگوڵ بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916223606116121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1297 :
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رەزا شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012811144333065
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1298 :

رەزا شەجێعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122712281692758
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1299 :

رەزا عەلی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022083932888
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1300 :

رەزا عەلی پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022116514233456
هۆزانەوان و نووسەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1301 :

رەزا کەریم مجاوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611173189103
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1302 :

رەزا یادگارنوین
http://www.kurdipedia.org/?q=201009122235409477
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لەرێکەوتی 29ی گەالوێژی ساڵی 2686ی کوردی بەرانبەر بە 1365ی
هەتاوی لە بنەماڵەیەکی مامناوەندی گەڕەکی سەرپەچەی سەقز و لە
کۆاڵنێکی چواڕڕێی ئازادی ئەم شارە لەدایک بووه.
خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی "بوعلی سینا" تەواو کردوە و دواتر
دوای دەرچوون لە تاقیکاری قوتابخانە نموونەکانی واڵت ،خوێندنی
ناوەندیی لە قوتابخانەی "راهنمایی نمونە ادب" و پاشان دواناوەندیی لە
"دبیرستان نمونە فجر" لە بواری بیرکاری "ریاضی فیزیک" تەواو کردوه .
لە ساڵی 1384ی هەتاوی لە ئاکامی تاقیکاری "کنکور سراسری" لە
بواری ئەندازیاریی پیشەسازی "مهندسی صنایع تولید صنعتی" کۆلێژی
ئەندازیاریی زانستگای کوردستان سنە وەرگیراوه .هەرچەند بابەتی
خوێندکاریی بە یەکێک لە رشتە چاکەکانی ئەندازیاری دێتە ئەژمار بەاڵم
بە وتەی ناوبراو هیچکات بە تەنیا دڵخۆشکەری نەبووه .
رەزا یادگارنوین هەر لە منداڵییەوە حەزی بە خوێندنی وێژە و شێعری
کوردی و فارسی کردوە و خۆی پێی وایە کە ئەم هەستەی هەر لە
تەمەنی منداڵییەوە تێدا خولقاوه .هەرچەند دایک و بابی ئاستی
خوێندەوارییان لە خوارەوە بوە بەاڵم ئەوەندە رووناکبیر بوون کە بەردەوام
منداڵەکانیان بەرەو خوێندن هان داوە و زۆر رێزی ئەو کەسەیان گرتوە کە
توانای نووسین و خوێندن بە زمانی دایکی هەبێت و ئەم هەڵسوکەوتەی
بنەماڵەکەی ،ناڕاستەوخۆ کاریگەرییەکی یەکجار زۆری لەسەری داناوه .
کاک رەزا بەهۆی ئەوە کە تا کاتی وەرگرتنی بڕوانامەی دیپلۆم وەک
یەکێک لە قوتابیانی زیرەکی شار هاتوەتە ئەژمار و کەم و زۆر لە
قۆناغەکانی خوێندن وەک قوتابییەکی باش خەاڵت کراوە (بۆ نموونە لە
دوایین جاردا لە یەکەمین "جشن ستارگان شهر" لە الیەن شۆرای شار و
بەرپرسانی قوتابخانە لەگەڵ چەند خوێندکاری ئەندازیاری و پزیشکی ئەو
ساڵە خەاڵت کراون)؛ دەرچوون بۆ زانستگایەکی هەژار و پلەخوار "لە
بواری زانستییەوه" وەک زانستگای کوردستان بەالیەوە زۆر ناخۆش بووه،
هەر بۆیە لە سەرەتادا چەند جارێک لە درێژەدان بە خوێندن دابڕاوە و
جارێکی دیکە لە کونکوور بەشداری کردوه .
رەزا لەم بوارەدا ئەڵێ :هەرچۆن بوو لەو کارەساتە! پەشیمان بوومەوە
بەاڵم بەداخەوە قەت بە دڵ سەرقاڵی خوێندن لە رشتەکەی خۆم نەبووم
و هاتنە نێو کۆمەڵگایەکی بچووک ،بەاڵم فرەنەتەوەی وەک زانستگا
شتێکی ئاسایی بوو ،بەاڵم دیتنی چەند رووداو و بیستنی هەندێک قسە
و رای گەالنی دیکە سەبارەت بە کورد و کوردستان بۆ من و زۆر کەسیتر
کە وەک من بیریان دەکردەوە بوە بزوێنەری بزووتنەوەی خوێندکاریی.
یادگارنوین لە درێژەدا ئەڵێ :زانستگای کوردستان مەکۆیەکی باش بوو بۆ
جوواڵنەوەی هەستی کۆمەاڵیەتی و بەجێهێنانی ئەرکی نەتەوایەتی.
بەڕاستی بە تەنیا جێی خۆێندنی وانەی زانستی نەبوو ،مەزرایەکی پان و
بەرینە بۆ فێربوونی وانەی ژیان .ئەوکەسانە لەوێدا ژیاون دەزانن چی
دەڵێم .لەو سااڵنەدا ئەژماری باڵڤۆکی خوێندکاری لە زانستگا کەم
نەبوون ،بەاڵم بە چەن هۆیەک کە دواتر بۆ ئێمەیش دەرکەوت زۆر چاالک
نەبوون .دیتنی ئەو دیمەنەو چەند هۆیەکی دی کە دواتر لە گۆڤاری
نیشتمان ئاماژەمان پێکرد بوو بە هۆی ئەوە کە بە یارمەتی تازە دۆستێکی
زۆر دڵسۆزم بەناوی کاک موحەممەد ئەحمەدی "خەڵکی شاری بانە" لە
بەهاری ساڵی  1386داوای وەرگرتنی ئیجازەنامەی گۆڤارێکی کوردی
فارسیمان کرد کە دوای چەند جار وەرنەگرتن لە الیەن لێژنەی چاودێری
باڵڤۆکە خوێندکارییەکانی زانستگای کوردستان "کمیتە ناظر بر نشریات
دانشجویی دانشگاە کردستان" ،کە دواتر خۆم وەک ئەندامێکی
هەڵبژێردرام ،و سوور بوون و پێداگری زۆری ئێمە ،هەرچۆن بوو لە ئاکامدا
لە پاییزی ئەو ساڵەدا بڕوانامەمان وەرگرت و ژمارەی یەکەم لە رێکەوتی
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5ی رەشەمەی  1386بە هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆری دەستەی
نووسەران کە لە کۆمەڵێک خوێندکاری سەقزی بە ناوەکانی :کاک
موحەممەد ئەحمەدی ،خاتوو هێرۆ دێهقانی و خاتوو ئەفسانە کەریمیان،
پێک هاتبوون باڵو کرایەوە ،کە بە وتەی رخنەگران بە هۆی هەندێک
قسەی نوێ و شێوازی روانینی نوێ دەنگدانەوەیەکی باشی لە نێو
زانستگاکان و ماڵپەڕەکان هەبوو.
ناوبراو هەروەها لە بەشێک لە قسەکانیدا ئاماژە بە پێشوازی بەرچاوی
خوێندکارانی زانکۆی کوردستان لە گۆڤارەکەیان کرد و رایگەیاند :ئەم
پێشوازییە ئەرکی سەرشانی ئێمەی قورستر کرد بۆ البردنی خاڵە کز و
الوازەکان و بەرەبەرە دەوڵەمەندتر کردنی گۆڤارەکە ،هەر بۆیە بڕیارماندا
هەوڵ بدەین هەموو ژمارەکان لە کاتی خۆی باڵو بکرێنەوەو بەدوای
دەرچوونی یەک دوو ژمارە لەم ئیش و ئەرکە نەبەزین .هەر بۆیە لە
بەهاری ساڵی 1387دا دوو ژمارە و لە ساڵی خوێندنی نوێی ،87-88
حەوت ژمارەی ترمان باڵو کردەوە ،کە لەو ماوەدا کۆمەڵێک مامۆستای
زانکۆ لە نێو و دەرەوەی زانستگا بوون بە هاوڕێی ئیفتیخاریمان و بەڕاستی
هۆی سەرکەوتنی گۆڤاری نیشتمان رێنوێنی و قەڵەمی بەرز و سەوزی
ئەو ئازیزانە بوو .لەوانە ئەتوانم بە قەڵەمی سەوزی مامۆستا زمان و
وێژەی کوردی مامۆستا عەدنان بەرزنجی و رەخنەی دڵسۆزانەی
مامۆستایان :کاک ماجید مەردۆخ رۆحانی "توێژەر و فەرهەنگنووسی
بەناوبانگ" ،دوکتۆر نەجمەدین جەبباری "توێژەر و مامۆستای زانکۆ" ئاماژە
بکەم کە بەڕاستی بە دڵ یاریدەدەرمان بوون .وای لێهات دوای هەر ژمارە
کۆمەڵێک خوێندکار دەهاتن و دەیانویست بێنە ئامێزی نیشتمان و داوایان
وابوو دوای ئێمە بەرپرسایەتی و باڵوکردنی نیشتمان لە ئەستۆ بگرن .کە
بە ئەرکێکی زۆر لە ساڵی خوێندنی پێشوو سێ ژمارەیتریان باڵو کردەوەو
بڕیار وایە لە پاییزی داهاتوو بە گۆڕینی شێوازی پێشوو بە شێوازی فایلی
ژمارەیەکی دیکە بخەنە نێو کتێبخانەی کوردی.
رەزا یادگارنوین دوای دەرچوون لە زانستگاش بەردەوام یاریدەدەری
بەڕێوەبەرانی نوێی گۆڤاری نیشتمان بووە و تەنانەت ئێستاش کە لە
شاری سنە خەریکی خزمەتی سەربازییە لە دوورەوە ئاگای لە ئیش و
کاری گۆڤاری نیشتمانه ،بۆ ئەوەی دەنگێک بێت کە وەک ئەم دووساڵەی
دوایی ،هەموو ساڵێک بەرەیەکی نوێ بە ویست و حەزی خۆیان بێن و
هەوڵبدەن ئەم مەتەرێزە خنجیالنە چۆڵ نەکرێت و بە هیممەتی کوردانە
بە ئامانجی سەرەکی نیشتمان بگەن.
گۆڤاری نیشتمان هەر لە سەرەتاوە دیاردەی کەم تەمەنی "سایبر
ژوورنالیست"ی لەبیر نەچووەو هەوڵیداوە هاوکات لەگەڵ دەرچوونی هەر
ژمارە ،تا ئەو جێگەی توانای هەبێت وتارەکان لە پێش چاو خوێنەرانی
دەرەوەی زانستگاش دانێ؛ هەر بۆیە بە سازکردنی ڤێبالگێک بۆ
نیشتمان ،فایلی pdfی چەند ژمارەیەکی بۆ دانلۆد کردوە و زۆربەی
وتارەکان لەوێدا باڵو دەکرایەوە.
کاک رەزا دەسکەوت و چاالکییەکانی گۆڤاری نیشتمان لە ماوەی رابردوودا
بەم شێوازە باس ئەکات :ئەگەر بمانەوێ بێڕکە و بە ویژدانەوە لە نیشتمان
بڕوانین هەموو دان بەوەدا دەنێن کە نیشتمان زۆر زیاتر لە گۆڤارێک و
رەنگە وەک بنکەیەک لە زانستگای کوردستاندا هەوڵیداوە و ئەگەر یاسا
هێشتبێتی خۆی دەسپێشخەر و رێخۆشکەر بووە بۆ چاالکییە
خوێندکارییەکان ،و ئەگەر یاسا رێگر بووە ناڕاستەوخۆ یارمەتیدەر و
هاندەری ئەو بنکە خوێندکارییانە بووە کە خاوەن دەسەاڵتیان بوون ،بەاڵم
یا نەیاتوانیوە ئیش بکەن یا لەبەر لەشیان گران بووە ئەرکەکانیان
جێبەجێی بکەن .بۆ نمونە لە ساڵی خوێندنی  87-88دوای چەند مانگ
وەدوا کەوتن بۆ سازکردنی کۆڕێکی لێکۆڵینەوەیی مۆسیقای کوردی " کە
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لەڕاستیدا ئەرکی بنکەی مۆسیقای زانستگا بوو" و وەرگرتنی ئیجازەی
بەرپرسانی زانستگا بۆ بەڕێوەبردنی کۆنسیرتێکی مووسیقی رەسەنی
کوردی ،لە ئاکامدا بە هەوڵێکی بەردەوامی چەند مانگە لە 31ی گواڵنی
 1388کۆڕیکی مووسیقی بە بەشداری کۆمەڵیکی بەرچاو لە سترانبێژان
و مۆسیقارە بەناوبانگەکانی کورد و کۆنسێرتی گرووپی "حەیران"ی سەقز
و "مامۆستا عەزیز شاڕۆخ" بە هەوڵ و ئێعتباری گۆڤاری نیشتمان
بەڕێوەچوو کە دواتر لە الیەن زانستگا و بینەرانەوە وەک یەکێک لە
باشترین کارگەلی فەرهەنگی مێژووی زانستگای کوردستان ئەژمار ئەکرا.
کە لەوێدا لە کەڵەپیاوی هاوچەرخی گۆرانی کوردی مامۆستا شاڕۆخ رێز
گیرا.
رەزا یادگارنوین لە ساڵی خوێندنی  87-88لە ئاکامی هەڵبژاردنی
نوێنەرانی خوێندکاری بۆ لێژنەی چاودێری باڵڤۆکە خوێندکارییەکانی
زانستگای کوردستان " کە بنکەیەکی خاوەن دەسەاڵتە بۆ ئیجازەدان بە
باڵوکردنەوەی گۆڤارێک یا البردنی و خنکاندنی ئەوان" بە وەرگرتنی
زیاترین دەنگ لە الیەن خوێندکارانەوە وەک ئەندامی سەرەکی ئەو لێژنەیە
هەڵبژێردراوە و لەو ماوەی ساڵ و نیوەدا زیاتر لە ئەندامێک هەوڵی داوە
کە پێش بە داخستنی گۆڤارەکە بگرێ و بەردەوام پەرۆشی ئەوە بوە کە
لەم پێناوەدا هیچ خوێندکارێک گیروگرفتی بۆ درووست نەبێت.
ناوبراو دواتر لە خاکەلێوەی ساڵی 1388ی هەتاوی وەک نوێنەری
زانستگای کوردستان و خاوەن ئیمتیاز و بەرپرسی گۆڤاری نیشتمان لە
هەشتەمین کۆبوونەوەی بەرپرسانی باڵڤۆکە خوێندکارییەکان
سەرانسەری ئێران لە شاری "شەهریاری کەرەج" ،هەڵبژێردراوە و
بەشداری کردوه .هەروەها ناوبراو جیا لە هاوکاری دووراودوور لەگەڵ
بەڕێوەبەرانی نوێی گۆڤاری نیشتمان ،وەک زۆرێک لە خوێندکارانی
زانستگای کوردستان لە تیمی هاوکاری فەرهەنگی گەورەی کوردی
زانستگای کوردستان بە سەرپەرشتیاری مامۆستا ماجید مەردۆخ رۆحانی
بەشداری کردووە و نیازی وایە تا ئەو جێگەی کارێکی لەدەست بێت و
لەوێدا کەڵکێکی ببێت ،لەو پڕۆژە گەورەدا بەشداری بکات .کاک رەزا
حەزی لە کاری ویراستاری و پیتچنینی کتێبی کوردیشە و هەنووکە کاری
دوو کتێبی بەدەستەوەیە کە بە وتەی خۆی بە هۆی خزمەتی سەربازی و
هەندێک کێشەی نووسەرانی ئەو کتێبانە کارەکان تا رادەیەک بە
شێنەییەوە بەڕێوە دەچن .لە کۆتاییدا ماوەتەوە بڵێین کە جیا لەوانە
یادگارنوین ماوەی ساڵێکە وەرگێڕانی شێعری چەند شاعیری فارس
زمانی لە بەردەستدایە و هەروەها لەم سااڵنەدا لە رۆژنامە و باڵڤۆکە
کوردییە سەرانسەرییەکانیش کەم و کورت بابەتی نووسیوە و زۆر جار
شێعر یان نوسراوەکانی باڵو کراونەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1303 :

رەسووڵ عەزیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529085944121230
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1304 :

رەسوڵ ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012809334075390
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1305 :

رەسوڵ ئیبراهیم رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831135725115550
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1306 :

رەسوڵ حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012422024933006
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1307 :

رەسوڵ سوڵتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021523251064242
وەرگێر و هونڕاوەنووسی کوردی روژهەالت ،لە سالی 1977لە یەکێک لە
گوندەکانی چۆمی مەجیدخانی سەر بەشاری بۆکان بە ناوی حاجی
لەک ،لە کوردستانی کوێستان (رۆژهەاڵت) لە دایکبوویە .لە کوتایی 2003
رومانێکی مارگرێت دۆراس بە ناوی (ژان) وەرگێراوە بو زمانی کوردی،
بەرهەمەکانی :
1ـ ژان رۆمان
2ـ ژن لە فەلسەفەی سیاسیی رۆژاوادا
3ـ ئێمیل¬ ژان ژاک رۆسۆ
4ـ پێشەوای رابوون
5ـ تاعوون
6ـ لە لینینەوە هەتا پوتین
7ـ ئیمپراتۆریای بیزانس
8ـ کۆیلە کردنی ژن جۆن ستیوارت میل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1308 :

رەسوڵ شیرازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101001102956
ساڵی  1314لە شاری سەقز لە دایک بوە خوێندنی سەرەتایی لە شاری
سەقز دەست پێ کردوە و دواتر دوای فەتی باوکی ماڵیان چوەتە تاران
ولە مەدرەسەی دارولفنوون دیپلۆم وەر ئەگرێ ودواتر لەکۆلیجی زمان
وئەدەبیاتی ئینگلیزی زانکۆی تەورێز وەرگیراو توانی لیسانس وەربگرێت.
دوای سەرکەوتنی لەو قۆناخەدا گەڕاوە شارەکانی سەقزوسنە وبوە
مامۆستای قوتابخانەکانی شار کە  30ساڵی خایاند لەگەڵ ئەوەیش دا لە
مزگەوتی دێمەکارانی شاری سەقز بەردەوام دوانیوەڕۆیانە بە تایبەت
رۆژانی هەینی فێرگەیەکی ئایینی بۆ دۆستان وگەنجانی هۆگری عیرفان
وتەسەوف کردبوەوە کە دەورێکی باشی هەبوو لە پەروەردەکردن وپێ
گەیشتنی الوانی ئەوشارەدا ئێسەیش هەر کات ناوی مزگەوتی
دێمەکاران دێتە ناو یادێک لە بنەماڵەی شیرازی دەکرێت ئەو مزگەوتە
پێشتریش جێگەو خەڵوەتگای مەرحوومی باوکی مامۆستا شیرازی بوە بە
ناوی "حاجی عەبدوڵاڵ شیرازی" ...ئەم عارفە لە خواترسەی دەڤەری
سەقز بە داخەوە لە رێکەوتی 1368/6/ 19هەتاوی لە بیمارستانی بابەک
ی شاری تەورێز کۆچی دوایی کرد.
تەرمی مامۆستا شیرازی بە بەشداری کەسایەتی یە فەرهەنگی یەکان
وقوتابی یەکانی وهاوڕیانی مامۆستای بە کۆڕی زکرو دەف لێدان
سەرەڕای هەبوونی ماشێن هەر بە شانی خەڵکەوەوە هەتا گۆڕستانی
گشتی شار بەڕێ کرا
لە ساڵی  1374دا یادوارەو کۆڕێک بە یارمەتی ئیدارەی ئیڕشادی سەقز
بۆ مامۆستا رەسووڵ شیرازی گیرا کە لەودا کۆمەڵێک نووسەری سەقزی
مستەفا کەیوان ،فاتێح محەمەدی نامۆ ،حەسەن ئەمینی ،دەروێش
فەهیمی ،مستەفا ئاسوور .وگەلێ کەسایەتی دیکە وتاریان پێش کەش
کرد.هەروەها کۆڕێکی مۆسیقا بە سەرپەرشتی هونەرمەندی پەنجە
رەنگینی سەقز مامۆستا "رەسووڵ میرزاپوور" کە چەند ئاهەنگیانبە
شێعری مامۆستاوە پێش کەش کرد.هەرلە سەردەمەیشدا بوو یەکێک لە
شەقامەکانی شاری سەقز کە پێشتر کوشتارگایان پێ ئەوت بە ناوی
مەرحووم "استاد شیرازی" ناوزەدکراوە.
لە بەرهەمە فکری وئەدەبی یەکانی مامۆستا شیرازی کتێبێک بە ناوی
"زمزمەی موحیبەت" کە شێعرو نامەکانیەتی ...کە لە سەر ئەرکی بەڕێز
وهەڤاڵی سەردەمی خۆی کا ک "محەمەدئەمین هوشمەند"
وبنەماڵەکەی چاپ وباڵوبوەتەوە .کۆمەڵێک بەرهەمی دیکەیشی ماون کە
هێشتا چاپ نەکراون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1309 :

رەسوڵ کەریمی (سووتاو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150814104452125179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1310 :

رەشاد موفتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716074088
شاعیر و زانای ئایینی کورد و کەسایەتی ناودار و کوردستان قازی رەشاد
موفتی کوڕی محەمەد موفتی کوڕی مەال عوسمان کوڕی مەال ئەبوبکر
ئەفەندی ناسراو بە "کچوک مەال" لەساڵی 1915دا لە بنەماڵەیەکی
ناوداری ئایینی لە قەاڵی دێرینی هەولێر چاوی ژیانی هەڵهێناوه.
لەتەمەنی حەوت سااڵن خراوەتە بەرخوێندن و لە قوتابخانەی سەرەتایی
هەولێر و تا پۆلی شەشەمی خوێندووه ،ئینجا لە مزگەوتی گەورەی
قەاڵت الی باوکی وانەی نەحوو و سەرف مەنتیق و بەیان و رەوانبێژی و
فێقە و ئووسووڵ و تەفسیری خوێندنەووە و لەساڵی 1934دا چووەتە
میسر و دووساڵ لە ئەزهەر خوێندوویەتی و بڕوانامەی ئەهلیەتی
وەرگرتووە و لەساڵی 1936دا گەڕاوەتەوە هەولێر و خوێندنی ئاینی لەالی
محەمەد ئەفەندی موفتی باوکی تەواو کردووە مۆڵەتی زانستی لێوەر
گرتووه.
ڕەشاد ئەفەندی لە زنجیرەکان وانە گوتنەوە "مەال ئەفەندی"ی ئامۆزای
باوکی ئامادە بووە و سوودێکی زۆری لێ وەرگرتووە و لە ساڵی 1944دا
کاری وانە گوتنەوەی پێش نوێژی و وتاری نوێژی هەینی مزگەوتی
گەورەی قەاڵی پێ سپێردراوە و لەپاش ئەم ئەرکە ئاینیانەش لەساڵی
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1956دا کراوە بە قازی دادگای کەرکووک و لە ساڵی 1957دا بۆ شاری
سلێمانی گوێزراوەتەوه ،لەهەمان ساڵیشدا گوێزراوەتەوە بۆ دادگای
شەرعی هەولێر و دوای بیست و یەک ساڵ خزمەتی شەریعەت
لەساڵی 1978دا خانەنشین کراوه.
بەر لەوەی لە کاردا بێت کراوە بەئەندامی ئەنجوومەنی زانایانی شاری
هەولێر و کە خانەنشین کراوه ،سەرۆکایەتی ئەو ئەنجوومەنەی هەرپێ
سپێردراوه .رەشاد موفتی یەکەمین وتارخوێن بووە لەشاری هەولێر وتاری
رۆژانی هەینی بەزمانی کوردی بخوێنێتەوه ،کە جاران بە زمانی عەرەبی
دەخوێنرایەوه.
تا ئەو رۆژەی ماڵئاوایی لەژیان کرد ،هەموو رۆژانی هەینی لە مزگەوتی
گەورەی قەاڵت وتاری هەینی بەشانازییەوە بەزمانی کوردی دەخوێندەوه.
مامۆستا رەشاد موفتی نووسەرێکی لێهاتووی کورد و شاعیرێکی بەتوانا و
بەپێی ئەو چواردەوەری کە تێدا پەروەردە ببوو ،رێبازێکی ئایینی لە هۆنراوە
نوسیندا گرتبوو.
ڕەشاد ئەفەندی موفتی لەگەڵ دامەزراندنی یەکێتی نووسەرانی کورد
لەساڵی 1970دا بووە ئەندامێکی چاالکی ئەم رێکخراوە وێژەییەی کورد و
لەساڵی 1973شدا کرایە ئەندامی یاریدەدەری کۆڕی زانیاریی کورد لە
بەغدا و دوای خزمەتێکی زۆری ئاین و وێژە و زمانی کوردی لە تەمەنی
77ساڵیدا لە رۆژی شەممەی رێکەوتی 12ی ئەیلوولی 1992دا لە شاری
هەولێر کۆچی دوایی کرد و بەڕێزێکی زۆرەوە تەرمی پیرۆزی لە
گۆڕستانی بنەمەڵەکەیان لە "باداوه"ی هەولێر بەخاک سپارد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1311 :

رەشاد میران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122021473163421

856

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1312 :

رەشید سیوەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112612240673943
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1313 :

رەشید یاسمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922222033116342
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1314 :

رەعنا شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611123
مەهاباد
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1315 :

رەفعەت موڕادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907131047115659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1316 :

رەفیق پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201006220909274473
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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
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1317 :

رەفیق حیلمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108143959124
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
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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:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1318 :

رەفیق سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032355492399
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1319 :

رەفیق ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110144549238
1957لەسلێمانی لەدایکبووە.
کۆلێژی کارگێڕیی زانکۆی (موسڵ)ی تەواو کردووە.
یەکەم سەرۆکی بەشی رۆژنامەنووسی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانیی بووە.
ئێستا مامۆستایە لە پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی و بەڕێوەبەری بنکەی (ژین)ە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1320 :

رەفیق شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521272973927
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1321 :
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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 ژمارە1322 :

رەگەز رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032357452400
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1323 :
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رەمزی مەال مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122614024487069
محەمەد مەال مارف لەساڵی ( )1902لەشاری سلێمانی لەدایکبووە،
لەتەمەنی پێنج ساڵیدا خراوەتە بەر خوێندن ،لەحوجرەی مەال سەعیدی
زەڵزەڵی قورئانی پیرۆزی خەتم کردووە ،چەند پەرتوکێکی فارسی وەک
(سمایل نامەو گوڵستانو بوستانی شێخی سەعدیو دیوانی حافزی
شیرازی) خوێندۆتەوە ،لەپاشدا لەتەمەنی نۆ ساڵیدا خراوەتە
خوێندخانەی (روشدیەی عەسکەری) ،بەاڵم ئەوەندەی پێ نەچووە لێرە
دەرهێنراوەو خراوەتە خوێندخانەی ئامادەیی موڵکی لەبەرئەوەی تاقانەی
باوکی بووەو نەیویستووە لێی دووربکەوێتەوە.
لەبەرئەوەی زۆر زیرەک و رەوشت باش و راستگۆ بووەو هەموو ساڵێک
بەیەکەم دەرچووە مامۆستاکانی نازناوی (رەمزی)یان پێبەخشیووە.
رەمزی پاش ئەوەی پۆلی چوارەم تەواو دەکات لەخوێندخانە دەردەهێنرێتو
دەنێردرێتە بەر خوێندخانەی غەیرە رەسمیو دەست بەخوێندنی سەرەتای
زانیارییە ئاینییەکان دەکات ،تا کاتی ئیحتالل لەالیەن ئینگلیزەکانەوە ئەوجا
پەیوەندی بەشێخ مەحمود-ەوە دەکات ،زۆرجار گیراوەو تووشی ناخۆشی
هاتووە لەالیەن دەست و پێوەندەکانی ئینگلیزو چەند جارێکیش ماڵیان
تااڵن کراوە ،لەحوزەیرانی ( )1927بووە بەموچەخۆر (تەمسیلدار) زۆربەی
فەرمانبەرایەتی لەوەزارەتی دارایی دیووە تا لەساڵی ()1961دا
خانەنشین دەبێت.
لەبەرواری (18ی تەمموزی  )1976بەنەخۆشی شێرپەنجە دڵە گەورەکەی
کەوتو لەگردی سەیوان نێژرا ،شاعیر برێژی کاروانی ئەدەبی کالسیکی
لەشاگردانی بێخود (مەال مەحمودی موفتی) خاڵی بووە ،هەر ئەمیش
لەسەر عیلمی عەروز رابەری بووە تا بەیەکێک لەشارەزایانی ئەم زانیارییە
ناسراوە ،تەنانەت هیچ هۆنراوەیەکی لەکۆنو تازە نییە لەکێشەکانی عەروز
دەرچووبێت ،لەنێوان ئەدەبیاتی سەردەمی خۆیدا بە (باڵ) ناسراوە
تەنانەت پیرەمێرد بە (ملک الشعراء) ناوی بردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2013-12-26 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1324 :

رەمەزان ئوزتورک
http://www.kurdipedia.org/?q=200902211144481370
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لەساڵی  1956لەشاری مااڵتی ناوچەی پیتورگ -ی کوردستانی باکور
لەدایک بووەو بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لەبواری کارگێڕی زانکۆی
ئەستەنبوڵ بەدەستهێناوە.
لەکاتێکدا تەمەنی  16سااڵن بووە ،سەرباری ئەوەی خوێندکاربووە وەک
رۆژنامەنووسێکیش لەرۆژنامەی (دنیا) کە لەشاری ئەستەنبوڵ دەردەچوو
کاری کردووە.
رەمەزان ئوزتورک هەر لەتەمەنی  12سااڵنەوە لەشاری ئەستەنبوڵ
نیشتەجێبووەو جگە لەدنیا لەچەندین رۆژنامەو گۆڤاری تری وەک (گیون،
ئادن ،سەباح ،ستار ،یەنی شەفەق ،یەنی بینین) وەک رۆژنامەنوس
کاری کردووە ،لەزۆربەی ساڵەکانی تەمەنیدا وەک رۆژنامەنوسێکی جەنگ
دەستبەکاربووەو ناسراوە.
ئوزتورک یەکێک بوو لەو رۆژنامەنوسانەی بەمەبەستی گواستنەوەی
هەواڵی جەنگ و مەرگەساتی هاوواڵتیانی هەڵەبجە لەڕێی واڵتی
ئێرانەوە لەگەڵ ژمارەیەک لەهاوکارانی لەواڵتانی جیاجیای دنیادا رۆژی
 1988/3/18گەیشتە شاری هەڵەبجەو باشترین و کاریگەرترین وێنەی ئەو
مەرگەساتەی لەرۆژنامەکەیدا بەجیهان گەیاند ،ئەو وێنەیەش وێنەی
عومەری خاوەرو کۆرپەکەی بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1325 :

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

بابەتی ژمارە1326 :
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رەنج جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061714111365888
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1327 :

رەنج سەنگاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021210272195
ناوی رەنج رەزا سەعیدە لە ساڵی  1977لە ناحیەی سەنگاو لەدایک
بووە ،دەرچووی کۆلیژی زانستە مرۆڤایەتیەکان بەشی راگەیاندنە لە
زانکۆی سلێمانی .جگە لەوەی شاعیرێکی هەست ناسکە و خاوەنی
دیوانی "مەهێڵە کاڵبیتەوە"یە ،رۆژنامەنووسێکی سەرکەوتووی کوردە و
خاوەنی چەندین بەرنامەی بەناوبانگ و پرۆفیشناڵە وەک بەرنامەی چاوی
سێیەم ،لەگەڵ رەنج ،دیاردەکان خۆیان دەدوێن ،21 ،چەندین بەرنامەی
دیکەی سەرکەوتوو .لەئێستادا لە کەناڵی ئاسمانی کوردسات کاردەکات
و یەکێکە لە رۆژنامەنووسە هەرە سەرکەوتوو و بەناوبانگەکانی ئەو
کەناڵە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1328 :

رەنجدەر دۆڵەگۆمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021710501782308
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1329 :

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 ژمارە1330 :

رەنجور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060509475060208
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1331 :

رەنجەی نابینا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082921464069499
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1332 :

رەهبەر جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126141046530
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
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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 ژمارە1333 :

رەهێڵ سەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122215125187123
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1334 :

رەوا حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042508573885165
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1335 :

رەوشت بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111573810669
لەساڵی  19-04-1978لەشاری سلێمانی لە دایک بووم لەگەرەکی
رزگاری ،،لەبنەماڵەیەکی هونەر دۆستی شاری سلێمانی چاوم بەدنیا
هەڵهێناوە وەک هەموو مرۆڤیکی ئاسای ژیاوم و سەرەتای و ئامادەیم
هەر لەو شارەدا خوێندوە و قوتابیەکی زیرەک و لێهاتو بووم زۆر جار
بەشداریم کردوە لە بەشی شانۆگەری و فلیمی تەلەڤزوێن و هەروەها
فلیمی سینەمای ئەویش بەهۆی کە باوکم هونەرمەند شێخ اسماعیل
بەرزنجی یە ئەم کارانەم کردوە هەروە ها لە بنەماڵەکەماندا چەندان
کەسمان تیدا بووە کە خولیای نوسین و قەڵەم بووە یەکێک لەوانە
شاعیری بەریز لەتیف هەڵمەت ە کەئامۆزاو خۆشەویستی منە تەمەنێکی
منداڵیم الی ئەو بردۆتە سەر دواجار لەساڵی  28-08-2000شاری
سلێمانیم بە جێ هێشت و ماڵئاوایم لە کوردوستان کرد ئێستا
دانیشتووی واڵتی سویدم ماوەی  10سەڵە لە تاراوگە ژیان دەبەمە سەر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1336 :

رەوشت محەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150118165340118909
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1337 :

رەوشەن بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118150125344
رەوشەنخان لەساڵی 1909دا لەدایکبووەو کچی ساڵح بەدرخان بووەو
باپیری باوکی برای بەدرخان پاشای گەورەی میری بۆتان بووه .
بۆیە لەبەرئەوەی شووبەجەالدەت عالی بەدرخان بکات ،ناسناوی
بەدرخانی بەکارهێناوەچونکەمیر کچ بووه .کەتورکەعوسمانییەکان
بەدرخانییەکانیان لەتورکیا دوورخستەوه ،باوکی ناچار بوو بەخاو و خێزانەوە
بچێتە شاری دیمشق و لیی نیشتەجێ ببێ و رەوشەنی کچی
لەقوتابخانەکانی دیمەشق خوێندوویەتی و پەیمانگای مامۆستایانی تەواو
کردووەو بووەتەمامۆستا ،لەپەیمانگای کچان و لەساڵی 1935دا شووی
بەجەالدەت بەدرخان کردووەو شازدەساڵی لەگەڵدا بەتەبایی و خۆشی
ژیاوەو لە1951دا جەالدەتی هاوسەری کۆچی کردووەو ئەم
دەورەنیشتمانییەکەی ئەوی بینیوەخاتوو رەوشەن گەلێک هەڵوێستی
نەتەوەیی دیاری نواندووه ،لەوانە لە ساڵی  1957بووەتەنوێنەری میللەتی
کورد لەکۆنگرەی "دژی ئێمرپالیزم" کەلەوواڵتی یۆنان بەستراو هەرچەندە6
کورسی بۆ نوێنەرانی کورد تەرخان کرابوون ،کەچی لەبەر رێ لێگرتنیان
تەنیا ئەم وەک نوێنەری هەموو کوردستان وەک ئافرەتێکی خەباتگێڕی
کورد لەکۆبوونەوەکانی ئەو کۆنگرەیەدا بەشداریی کردوەو بەتوندی لەدژی
ئیمپریالیزم و دابەشکردنی کوردستان دواوە و داوای مافەڕەواکانی
نەتەوەی کوردی کردووەو هەرچەندەلەالیەن تورک و عەرەبە
شۆڤێنیەکانەوە هێرشی براوەتەسەر ،بەاڵم ئەو هەرقسەی خۆی
کردووەو داخوازییەکانی نەتەوەکەی خۆی هەر پێشکەش
بەکۆنگرگرەکەکردووه.
خاتوو رەوشەن بەدرخان لە01.06.1992دا ماڵئاوایی لێکردین و بەرەو
دنیای نەمران چوو.
خاتوو رەوشەن بەدرخان جگەلەزمانی کوردی ،زمانەکانی عەرەبی و
تورکی بەچاکی زانیوەو ئاگاداریشی لەزمانەکانی فەڕەنسی و ئینگلیزی و
ئەڵمانیدا بووه .لەبواری دانان و وەڕگێڕنیشدا سێ پەرتووکی بەزمانی
عەرەبی نووسیوەو بەچاپی گەیاندوون کەئەمانەن:
1-صفات من االدب الکردی  -بیروت  71 ،1954الپەڕەیه
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2غرامی و االمی  -وەرگێڕانە لە تورکییەوە لە ساڵی  1957دا لەدیمشقچاپکراوەو  85الپەڕەیه
3مذکرات امراة -لە دیمەشق چاپکراوە و  140الپەڕەیهتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی
فێرخواز

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1338 :

رەوشەن بەلقیس
http://www.kurdipedia.org/?q=201306292023148976
2
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە1339 :

رەوف عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040110455782656
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

871

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1340 :

رەوەز جەالل حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072115231889516
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1341 :

رەوەند محەمەد جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110320573292551
ـ لەدایکبووی  1976/1/22ـ هەولێر
ـ دەرچووی بەشی شێوەکاری کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی
سەاڵحەدین
ـ وەک هاوکار و کارمەند لە ساڵی  1995تائێستا لەزۆرێک لە دەزگاکانی
ڕاگەیاندن پەیامنێر و نووسەر ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەی
ڕۆشنبیری بووە ،گوتار و ڕاپۆرت و کورتە لێکۆڵینەوە و بابەتی وەرگێڕدراوی
هەبووە ..وەک لە ڕۆژنامەی خەبات ،سەتەالیتی کوردستان ،هەفتەنامەی
ڕزگاری ،گۆڤاری کاروان ،هەفتەنامەی ڕێگای کوردستان ،کوردستانی
نوێ ،ماڵپەڕی سبەی ،ماڵپەڕی دەنگەکان ..ئێستاش بۆ ماوەی هەشت
ساڵ دەبێت وەک دەستەی نووسەران و بەپرسی ڕاپۆرتەکانی گۆڤاری
تاوی کۆمەاڵیەتی کارمەندە لە دەزگای (تاو).
ـ دوو پێشانگای تایبەتی هونەری شێوەکاری کردۆتەوە لە هەولێر،
بەشداریکردووە لە نزیکەی پازدە پێشانگای شێوەکاری هاوبەش لە هەولێر
و سلێمانی سۆران و ئاکرێ..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕەوەند محەمەد
جەمیل) سەبارەت بە (رەوەند محەمەد جەمیل) لە2015-7-31 :
20:01:26
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1342 :

رەوەند هەڵەبجەیی  -کوڕی کانی ئاشقان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231523224854
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1343 :

رەڤەند گوهەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123000483687012
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1344 :

زاگرۆس رێباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032212512580092
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1345 :

زاگرۆس زەردەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006250915594510
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1346 :

زامدار هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050413553057285
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1347 :

زانا تەیب سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094933125332
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1348 :

زانا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122415120919721
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1349 :

زانا حەمە غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=201006011246414347
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1350 :

زانا خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918013622088
هۆزانەوان ،بەڕێوەبەری تەلەفزیۆنی قەاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1351 :

زانا دڵشاد دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091212362931
لە ساڵی  2004دەستی بەکاری رۆژنامەوانی کردووە ،لەساڵی 2007
لەالیەن رێکخراوی هونەرمەندانی کوردستان رێزلێنانی پیشەکەی خۆی
پێبەخشرا ،لەساڵی  2009حکومەتی کوردستان خەاڵتی داهێنان و
رێزلێنان لەپیشەی رۆژنامەنووسی هونەری پێشکەش کرد ،لەزۆربەی
رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان کاری کردووە و ئێستا لەگۆڤاری سڤیل
بەرپرسی فایلی هونەرییە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1352 :

زانا عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052816413385406
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە1353 :

زانا عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713250570115
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1354 :

زانا عەلی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818093707125322
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1355 :

زانا قادر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181124344732
سکرتێری پێشووی کۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1356 :

زانا قادر عەزیز رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171203
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1357 :
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زانا گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008150954594689
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1358 :

زانا مولود رەسول
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818093757125323
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1359 :

زانا کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052308502476433
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1360 :

زانست سەباح نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101059125344
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1361 :

زانیار داقوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032419393419134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1362 :

زانیار سەردار عەبدوڵاڵ حمەعەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571332
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1363 :

زانیار فاتیح جالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092632125314
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1364 :

زانەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823020003125457
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1365 :

زاهر محەمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011514585674843
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1366 :

زاهیر رۆژبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031216569755
نووسەر
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
چیرۆکنووس
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1367 :

زاهیر سۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914145105115725
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1368 :

زاهیر محەمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042614021582739
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1369 :

زاهیر محەمەد کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304164157119545
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1370 :

زرار سدیق تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122716124419006
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1371 :

زرار محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201004211202314176
هونەرمەندی ناسراو و پێشەنگی هونەر لە شاری رواندز (زرار محەمەد
مستەفا) ،لە ئەیلولی ساڵی ( )1937لە بنەماڵەیێکی ناسراوی شاری
(رواندزی سەرەتایی
ِرواندز هاتۆتە دونیا ،لە ساڵی ( )1944لە قوتابخانەی ِ
کوران-پاشای گەورە) چووەتە بەر خوێندن و تا پۆلی چوارەم لەوێ
ِ
خوێندوویەتی ،دواتر بەهۆی گواستنەوەی باوکی بۆ هەریر لە ساڵی
( ،)1948قۆناغی سەرەتایی لە قوتابخانەی (باتاسی سەرەتایی تێکەاڵو)
گەراوەتەوە ِرواندز لە قوتابخانەی (ناوەندی
تەواوکردووە ،پاشانیش
ِ
کوران) قۆناغی ناوەندیی تەواوکردووە ،بەمەبەستی درێژەدان
رواندزی
ِ
ناوەراستی
بەخوێندن و تەواوکردنی قۆناغی ئامادەیی چووەتە هەولێر .لە
ِ
پەنجایەکانی سەدەی ِرابردوودا تێکەڵ بە کاری سیاسی و حزبایەتی
بووە ،لە ساڵی ( )1956چووەتە ِریزەکانی (یەکێتیی قوتابییانی
کوردستان) ،لە ساڵی ( )1957لە ِریزەکانی (پارتی دیموکراتی
بروانامەی پۆلی پێنجەمی
کوردستان) بووە بە ئەندام ،لە ساڵی (ِ )1958
بەشی وێژەیی وەرگرتووە.
لە ِرێکەوتی ( )1958\5\10لە قوتابخانەی (سەرەتایی دەربەندی ِرایاتی
بەرێوەبەر .لە ساڵی ()1959
تێکەاڵو) بووە بە مامۆستا و دواتریش بە
ِ
خولی ِراهێنانی مامۆستایانی بینیوە ،دواتر لە ساڵی ( )1961بۆ ِرواندز
کوران-پاشای
گواستراوەتەوە و لە قوتابخانەی (رواندزی سەرەتایی
ِ
گەورە) بووە بە مامۆستا .هەر لە هەمان ساڵدا بووە بە بەرپرسی
ناوچەی رواندزی (پارتی دیموکراتی کوردستان).
لە ساڵی ( )1960چەکی پێشمەرگایەتی کردۆتە شان و بەشداری لە
شۆرشی ئەیلولدا کردووە ،لە ( )1965\5\10سێ مانگ لە گرتووخانەی
ِ
هەولێر بەندکراوە.
هاورێیێکی دیکە یەکەمین تیپی
لە ساڵی ( )1971لەگەڵ چەند
ِ
مۆسیقایان لە شاری ِرواندز دامەزراندووە .لە ساڵی ( )1974وەکو هەزاران
کوردی دیکە ئاوارەی ئێران بووە و لەوێدا لە ئوردوگای زێوە ،خۆبەخشانە
بەرێوەبەری قوتابخانەی (دواناوەندی زمناکۆ) ،لە ساڵی ()1975
بووە بە
ِ
گەراوەتەوە ِرواندز و بە شێوەیێکی کاتی لە قوتابخانەی (دواناوەندی
ِ
ِرواندز) بووە بە مامۆستا.
لە ساڵی ( )1976خولێکی ِراهێنانی (مامۆستایانی هونەر  -مەڵبەندی
ئیشی دەست) لە شاری سلێمانی بینیوە ،لە ساڵی ( )1977تیپی
مۆسیقای (پاشای گەورە)یان لە ِرواندز دامەزراندووە و بووە بە بەرپرسی
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(کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی بەشی ِرواندز) ،کە لەم تیپەدا چەندین
گۆرانی و سردووی بۆ هونەرمەندان تۆمارکردووە ،لەوساوە بەردەوام بەبێ
پسانەوە خولی فێربوونی مۆسیقا و نیگارکێشی بۆ منداڵڕن و گەنجانی
شارەکە کردۆتەوە و هاوکات جواڵنەوەیێکی شانۆیشی هێناوەتە ئاراوە .لە
ساڵی ( )1978لە شاری هەولێر خولی ِراهێنانی سروود و مۆسیقای بە
بریوە ،لە ساڵی ( )1981بە شێوەیێکی نهێنی بووە بە
پلەی یەکەم ِ
ئەندامی (یەکێتیی هونەرمەندانی کوردستان) ،لە ساڵی ( )1983بووە بە
ِراهێنەری سروود و مۆسیقا لە قوتابخانەکانی ِرواندز.
لە ساڵی ( )1986تیپی شانۆی (شەهید شلێر)ی دامەزراندووە و لە
ساڵی ( )1987لەسەر داوای خۆی خانەنشین کراوە ،لە ساڵی ()1988
بەرێوەبەری (مەڵبەندی کار دەستِ -رواندز) بووە ،دووبارە لە ساڵی
ِ
( )1994بووەتەوە بە مامۆستا و تا لە ساڵی ( )2005خانەنشینکراوەتەوە و
لەو ماوەیەدا وانەکانی( :سروود و مۆسیقا و شێوەکاری و ئینگلیزی)
داوەتەوە.
لە ساڵی ( )2009ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری (کۆمەڵەی دۆستانی
کتێبِ -رواندز) بووە.
تا ئێستا زیاتر لە ( )9خولی فێربوونی مۆسیقای لە ِرواندز و دیانا
کردۆتەوە ،وەکو ئەکتەر و دەرهێنەر زیاتر لە ( )30شانۆگەری
بەشداریکردووە ،هەروەها زیاتر لە ( )8خولی نیگارکێشی بۆ مندااڵن
بروانامە و ِرێزوسوپاسی لە بواری هونەر و
کردۆتەوە ،چەندین مەدالیا و ِ
کۆری
و
ئاهەنگ
و
ڤیستیڤاڵ
چەندین
پەروەردەدا پێبەخشراوە و لە
ِ
هونەریدا دەور و بەشداری هەبووە و کۆمەڵێک هونەرمەند و مۆسیقیاری
ئەمرۆ ناوی دیاری نێو هونەری کوردین ،لە ساڵی ()2005
پێگەیاندووە ،کە
ِ
مەراسیمێکدا ،کە بە بۆنەی ()40ساڵەی خەباتی هونەریی ِرێکخرا بوو،
لە
ِ
پەردە لەسەر پەیکەری هونەرمەند البرا ،بوو بە یەکەمین هونەرمەندی
کورد ،کە لە ژیاندابێت و پەکەری هەبێت ،ئێستاش لە شاری ِرواندز
نیشتەجێیە ،ئەندامی (کۆمەڵەی دۆستانی کتێبِ -رواندز)ە ،لەگەڵ ئەم
کۆمەڵەیەدا چەندین چااڵکی ئەنجامداوە و دیارترینیان دامەزراندنی
گەرۆکە و کاروانی خزمەتەکانی بەردەوامە.
کتێبخانەی
ِ
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دادیار) سەبارەت بە
(زرار محەمەد مستەفا) لە22:21:37 2010-8-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1372 :
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زرنگ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420022532734
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1373 :

زریان خەتاب زرار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111514011810732
لەدایک بووی شاری هەولێرە و خوێندکاری دوا قۆناغی بەشی
راگەیاندنی کۆلێژی ئەدەبیاتی زانکۆی سەاڵحەدینە و ماوەی  5ساڵە
لەبواری راگەیاندندا کاری رۆژنامەوانی دەکات و لە ئێستادا پەیامنێری
بەشی رۆشنبیری و هونەریە لەنووسینگەی هەولێری سەتەالیتی گەلی
کوردستان و ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە و
جگە لەسەتەالیتی گەلی کوردستان هەواڵ و چاالکیەکان بەشێوەیەکی
فەرمی بۆ هەریەکە لەڕوپەڕی) (pukmediaو رۆژنامەی کوردستانی نوێش
دەگوازێتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1374 :

زریان رۆژهەاڵتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112417290773864
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1375 :

زمناکۆ ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030921314221439
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1376 :

زمناکۆ بورهان قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=201006270830104525
رۆژی ( )1978/5/21لە گەڕەکی تووی مەلیکی شاری سلێمانی
لەدایکبووە.
هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە زانستی جیۆلۆجیا لە کوردستان
(ئەندازیاری جیۆلۆجیە)و بڕوانامەی خولێکی رۆژنامەنوسی لە واڵتی
لوبنان.
زمانەکانی (کوردی ،عەرەبی ،فارسی ،ئینگلیزی) دەزانێت.
چوار کتێبی چاپکراوی لە بواری ئەدەبیاتدا هەیە و کتێبێکیش لە بواری
رۆژنامەگەری.
لە زۆرترین شوێن کاری کردووەو بەبی ئیستیقالە نوسین و بەبی هیچ
هۆکارێک وازی لە هەمووی هێناوە.
فەرمانبەرە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی
کۆمەاڵیەتی سلێمانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە1377 :

زمکان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030622212913081
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1378 :

زنار تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030212535482413
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1379 :

زنار شینۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032413534584977
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە1380 :

زکری موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030507482980469
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1381 :

زۆراب مەخمووری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271350481447
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لە زمانی خۆیەوە:
من ناوی تەواوم (زۆراب حمەد شەریف) ە لەساڵی  1977چاوم بەدونیا
هەڵێناوە لەگوندی (حوشترالوک) سەر بەقەزای مەخموور.خوێندنی
سەرەتای وناوەندیم لەمەخموور تەواو کردووە
هەرلە مناڵییەوە خولیای بوم زۆر گوێم لەشیعر خویندنەوەی شوکڕوڵاڵی
بابان دەگرت هەمویانم ئەزبەر کردبوو و لە ساڵی  1993دەستم
بەنووسینی شیعر کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1382 :

زۆزک ئەحمەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040220294882659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1383 :

زۆزک چۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021395932875
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1384 :

زۆزک قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112209550710813
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1385 :

زیاد ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060212234276564
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1386 :

زیاد ئەیوبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101920464510167
نووسەر و رۆژنامەنووس
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1387 :

زیاد رەشاد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607143510121323
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1388 :

زیاد گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050210532576040
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1389 :

زیاد محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129211811119121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1390 :

زیرەک عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009151445209504
لەساڵی 2009ــەوە هاتۆتە ناوی کاری ڕاگەیاندنەوە،پەیامنێری بەشی
سیاسی کەناڵی ئاسمانی کوردستان تیڤیە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (زیرەک عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2014-03-28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1391 :

زیرەک عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150419144857120922
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1392 :

زیرەک کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040056522442
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1393 :

زێرەڤان سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011420052463828
زێرەڤان سەعید هەلبەستڤان و پەیڤ دانەرێ کورد ل ساال  1986ێ ل زاخو ژ دایک بوویە،
هەلبەستێن وی د چەندین گوڤار و روژنامەیێن کوردی لگەل مالپەرێن تورکی دا بەالڤ بووینە،
هەلبەستێن وی ب زمانێن کوردی و تورکی نە ،هەتا نوکە  15هوزانێن وی بووینە ستران وەکی
سترانبێژان (هندرین جەمیل  -جمعە سەلیم  -توفان شاە  -دلوڤان سەعید  -سیار زێباری  -هەڤال
رێبەر -رێوان جەمیل) و چەندین هونەرمەندێن دی.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1394 :

زێندین مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070309363671648
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1395 :

زێنەب بابایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080922131760621
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1396 :

زێنەب یووسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150108160330118701
کورتەی ژیاننامە وچاالکیە ئەدەبیەکانم .
"لە ساڵی 1965دا لەدایک بووم کاتێک باوکم لە مەعموریەتێکی
دایرەکەیاندا،لە شاری بیجاڕی سەر بە سنەدا دەبێت.بۆ ماوەی 3ساڵ
لەوێ دەبین بە خاو وخێزانەوە وپاشان دەگەڕینەوە بۆ سنە .
هەرلە تافی منداڵیەوە حەزم لە دنیای خەون وخەیاڵ بوو ،لە پۆلی دووی
سەرەتاییدا دوو چیرۆکی کورتم نووسیبوو بە نیوەکانی"خەتکوژێنەوە"
وە"قەڵەم تەراش".لە مااڵ ژوورێکمان بوو بە نیوی "ژووری خوێندن"باوکم
فێرمانی کردبوو هەمو رۆژێک لەو ژوورەدا دوو کاتژمیر کتێب بخوێنین من لە
پۆلی 3داکتێبخانەیەکی بچووکم پێکهێنا بوو بریتی لە  48کتێبی
مندااڵن،بە نێوی "سری کتابهای طالیی".شیعرم دەنووسی زۆر بە
جیدی،کە بوومە 19ساڵ ،چیرۆکی"خوابهای پریشان کانی با"م نووسی
کە لە ئەنجۆمەنە ئەدەبی وشانۆگەریەکانی سنەدا خوێنرایەوە کە
ئەدەبدۆستەکان زۆر حەزیان لێ دەکرد،دواتر کە دەستم کردە کوردی
نووسین ئەو چیرۆکەم کردە کوردی بە نێوی"خەونە پەشیوەکانی کانی با"
پێش لەوە کە بچمە ئەمریکا ،لە گەڵ پووران فەڕۆخزاددا "خۆشکی
فروغ"ئاشنا بووم ئەویش زۆر حەزی لە چیرۆکەکانی منی دەکرد وە
کتێبێکی ئامادە کرد لە گەڵ چیرۆکنووس مەنسوورە شەریفزادە بە
نێوی"بیست داستان از بیست نویسندەی زن ایرانی"چاپ وباڵویان
کردەوە.
نووسەرەکانی ئەو کتێبە بیست نووسەری بەناوبانگ بوون لە ئێراندا کە
ئەو دەم چاالکی ئەدەبییان دەنواند لە بواری ئەدەبی چیرۆکدا،بریتی لە
سیمین دانشوەر ،شەهرنووش پارسیپوور(کە من رۆمانی "ژنانی بێپیاو"ی
ئەم نووسەرەم کردووە بە کوردی)،مەنسورە شەریفزادە،فرشتە
ساری....،وە من کە ئەو دەم بە فارسی دەمنووسی ،چیرۆکی "افعی
خیال"یش لە من لەو کتێبەدا بەجاپ گەیشت.
بۆ سەفەرێکی یەکساڵە رۆیشتم بۆ ئەمریکا ولەو ماوەدا" ،ئەژی گۆران"
چەندین چیرۆکی منی کردبووە کوردی و لە گۆڤارەکانی سلێمانیدا
باڵویانی کردبووە،ئەمە بوبوو بە هۆی دڵگەرمیم و دەستم کردە خوێندن
ونووسینی کوردی لە گەڵ ئەوەشدا کە خوێندن و نوسینی کوردی له
سنەدا تازە باو بوبوو.یەکەمین کتێبم کورته ڕۆمانێکه به نێوی"تامەزرۆی
لەیلێ "ویەکەمین پەرتووکی ئەدەبی پۆستمۆدێڕنی داستانیە لە
رۆژهەالتی کوردستاندا کە لە 1998چاپ و باڵوم کردەوە.
کورتەیێک لە چاالکییە ئەدەبیەکانم :
1کورته ڕۆمانی" تامەزرۆی لەیلێ "سنە،چاپەمەنی کوردیستان1998،2کورتە رۆمان و کۆمەڵە چیرۆکێک پێکەوە"،شەدەی سەرگەردان" و"ئەیروئەڤین وئەژدەها"یەکەمین چاپ هەولێر ،ده زگای ئاراس
،2003دووهەمین چاپ سنە،دەزگای پەرتەوی بەیان .2004
شایانی باسە،کە هەموو ساڵێک ئەم کتێبە لە الیەن دەزگای ئاراسەوە
دووبارە چاپ وباڵو بووەتەوە.
3-کتێبی سناریۆ "چرای ترافیک ".سنە،دەزگای پەرتەوی بەیان2004،

896

4رۆمانی"سێبەرەکانی میرا " .سلێمانی،دەزگای هەنار2005 ،5درووس کردنی فیلمی  28خولەکی "کایه " تایبەت به مندااڵن20066کۆمەڵە چیرۆکی" له بازنەی تەقەدوسدا" سلێمانی،دەزگایهەنار2008.
7-کۆ شیعری "لەم نزیکیەدا"،هەولێر،دەزگای ئاراس2012،8رۆمانی "دەبێ ئاگام لە خۆم بێت"،هەولێر،دەزگای ئاراس20129دووباره نووسینی ڕۆمانی سێبەرەکانی میرا""،سایەهای میرا" بهزمانی فارسی که پاش  1ساڵ چاوەڕوانی بۆ وەرگرتنی ئیزنی چاپ له
ئیدارەی ئیرشاد ی ئیسالمی تارانەوه،قەدەغە کرا بۆ چاپ و باڵو
کردنی2010.
10دووباره نووسینی کورته ڕۆمانی شەده ی سەرگەر دان به زمانیفارسی "دیبای سرگردان" که پاش  1ساڵ چاوه ڕوانی بۆ وه رگرتنی
ئیزنی چاپ له ئیدارەی ئیرشاد ی ئیسالمی تارانەوە ،قەدەغە کرا بۆ چاپ
و باڵو کردنی..2010
11وەرگێڕانی کۆمەڵه چیروکێک و چەند بەش لە چەندین رۆمان،لەفارسییەوە بۆ کوردی "لە گۆڕەپانی وەرگێڕاندا"،ئامادەی چاپە .2012
12وەرگێڕانی کورتە رۆمان لە فارسییەوە بۆ کوردی،نووسەر شەهرنووشپارسیپوور"ژنانی بێپیاو"،لە ژێر چاپدایه2013.
13وەرگێڕانی دیوانە شیعری "نهێنیەکانی ژێر لێوی حەقێقەت""رازهاینهفتە بر لبان حقیقت"لە شاعیری خەڵکی کۆیە"ئارام ساڵح"بە زمانی
فارسی 2013کە بەمزووانە جاپ دەبێت لە الیەن خودی شاعیرەکەوە.
14نووسین و وەرگێڕانی سەدان بابەت ومینیماڵ و شیعرگەلێکیتر وچاپوباڵو کردنیان لە ماڵپەڕ وگۆڤارەکانی هەرێمی کوردوستان کە هەندێکیان
بە "زەینەب یووسفی"یان "زێنەب یووسفی"یان :زینب یووسفی" وە ،لە
الیەن ئەو سەنتەر وگۆڤارانەوە بە چاپ گەیشتوونە..بەردەوامم لە سەر
دوایین رۆمانم کە هێشتا تەواو نەبووە بە نێوی "سنە لە شووقەی 33دا".
بەردەوامم لە سەر وەرگێڕانی کتێبی "پیاوانی بێ ژن"ئێڕنێست
هەمینگوی کە هێشتا تەواو نەبووە.
سەرچاوە  :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن خودی نوسەر خۆیەوە
لە2015-01-08 .
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1397 :

زێوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118160721374
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ناوی عەبدوڵاڵ کوڕی محەمەد ئەفەندییە ،ساڵی  1875لەشاری
سلێمانی لەدایک بووە ،پاش خوێندنی سەرەتایی بووە بەفەقێ و ماوەی
پانزە ساڵ هەموو زانستە ئایینەکانی خوێندووە ،پاشان چۆتە ئەستەمبوڵ
و ماوەیەک لەوێ ماوەتەوە ،بۆ دوا جار گەڕاوەتەوە سلێمانی و لە
قوتابخانەی روشدیەی عەسکەری وانەیزمانی تورکی وتووەتەوە،
کەسێکی نیشتمانپەروەر بووەو لەهەموو رووداوە سیاسیەکانی ئەو
سەردەمەدا هەڵوێستێکی جوامێرانەی هەبووە ،ماوەیەک بۆ نەهێشتنی
نەخوێندەواری مامۆستای قوتابخانەی زانستی بووە کەتایبەت بووە بەو
کەسانەی لەسەردەمی مناڵیدا فرسەتی پەروەردەو خوێندنیان نەبووە،
پیاوێکی ئیماندارو دڵسۆز بووە بۆ گەل و هۆزەکەی ،چەندین دیوانی
شیعری بەچاپ گەیاندووە ،لەوانە (دەستە گوڵی الوان)  1937و
(گەنجینەی مەردان) و (خێری ناو مزگەوت) .ئەم شاعیرە گەورەیەی کورد
رۆژی  1948 /11 /10کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1398 :

زێوەر خەتاب
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011027263367
ساڵی ( )1929لە هەولێر لەدایک بووە ،خوێندنی سەرەتاییو دواناوەندی لە هەولێر تەواو کردووە،
ساڵی ( )1954کۆلێجی مافی لە بەغداد تەواو کردووە ،چەند پۆستی جیاوازی لە حکومەتدا
وەرگرتووە کە دواهەمینیان بەڕێوەبەری گشتیی بووە لە وەزارەتی شارەوانی ،چەند بەرهەمێکی
چاپکراوی هەیەو لە رۆژنامەو گۆظارەکاندا دەیان وتاری باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1399 :

زەواڵ شارباژێڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081508464067200
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1400 :

زەکی ئەحمەد هەناری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912231734115701
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1401 :

زەکی سەرۆکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170131
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1402 :

زەکی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005201011324283
لەساڵی  1956لە قەزای ئامێدی لەدایکبووەو کەسێکی کاراو لێهاتووەو لە
بواری هونەرو نووسینی شیعرو هۆزان کار دەکات ،هەروەها تا ئێستە
چەندین پەرتووکی بە چاپ گەیاندووە.
سەرچاوە :محەمەد هەسنانی  -ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1403 :

زەکی هەناری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150614091442124484
زەکی نازناوی (محەمەدی کوڕی ئەحمەد کوڕی وەسمان)ی هەنارییە ،لەبەر زیرەکی بەڕێوەبەری
قوتابخانەکەی مامۆستا (عەبدولڕەحمان شەرەف) ناوی ناوە (حەمە زەکی) ئەویش لە جیاتی
محەمەد یان حەمە هەر ناوی(زەکی) بۆخۆی بەکارهێناوە.
ئەو زاتە لە ساڵی  1909لە شاری کۆیە هاتۆتە دنیاوە ،لە تەمەنی  7ساڵیدا باوکی لە
سوختەخانەی(مەال حەبیبی ئەحمەدی شەمامێ) لەبەر خوێندنی داناوە ،چەند ساڵێک
خوێندوویەتی و فێری زمانەکانی فارسی و عەرەبی بووە.
لە پایزی ساڵی 1921دا چووەتە بەر خوێندنی فەرمی لە قوتابخانەی سەرەتایی کۆیە و سەبارەت
بە زانینی بنچینەی خوێندەواری لە پۆلی دووەمی سەرەتایی دانراوە و لەو ساڵەدا لەپاڵ زمانی
کوردی و فارسی ،زمانی ئینگلیزیش دەخوێنرا و لەو ساڵەی خوێندنی()1922-1921ەوە وانەی
ئینگلیزی خوێندووە ،کە گەورە تریش بووە لەالی مامۆستایەکی ئینگلیزی زان ئەو زمانەی بە چاکی
فێربووە.
لە ساڵی 1925دا لەگەڵ چەند قوتابییەکی دیکە لە تاقیکردنەوەی بەکەلۆڕیای پۆلی شەشەمی
سەرەتایی دەردەچێ و لە پایزی ساڵی 1926دا دەچێتە بەغدا و لە(دار المعلمین-بەشی مومتاز)
وەردەگرێ دوای دوو ساڵ خوێندن لە 1928دا دەردەچێ و لە رۆژی 10/11/1928دا بە مامۆستای
قوتابخانەی سەرەتایی کۆیە دادەمەزرێ ،چونکە مامۆستایەکی پەروەردەکار و بە توانا بووە ،لە
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ساڵی 1938دا دەکرێتە بەڕێوەبەری قوتابخانەی دووەمی سەرەتایی کۆیە ،تاکو مانگی تشرینی
یەکەمی  1941و لەو ساڵەدا دەکرێت بە بەڕێوەبەری ناحیە و دوای چەند ساڵێک لە فرمانەکەی
الدەدرێ و چەند ساڵ بێکار و فرمان دەمێنێتەوە تاکو لە ساڵی 1951دا دەگەڕێتەوە سەر کار و
فرمانی مامۆستایی و لە شاری هەولێر دادەنرێ و دوای دوو ساڵ دەگەڕێتەوە شاری کۆیە و لە
ساڵی 1954دا دەکرێتە بەڕێوەبەری قوتابخانەی قادریەی سەرەتایی لە کۆیە و لە ساڵی 1957دا
دەکرێتە بەڕێوەبەری کتێبخانەی گشتی شاری کۆیە و لە پایزی 1958دا دەگوێزرێتەوە بۆ قوتابخانەی
سەرەتایی ناحیەی تەق تەق و دوای ماوەیەک دەگەڕێتەوە کۆیە و دەکرێت بە بەڕێوەبەری
قوتابخانەی قەندیلی سەرەتایی ئێواران و ماوەیەک بەڕێوەبەری قوتابخانەی باواجی دەبێ ئینجا
خانەنشین دەکرێ و خەریکی پوختە کردنی بەرهەمە ئەدەبیەکانی دەبێ.
مامۆستا زەکی لە ساڵی 1963دا لە سەردەمی حوکمی بەعسی فاشی تووشی گرتن و
ئەشکەنجەدانێکی زۆر دەبێ و لە دواییدا ژیانێکی سەخت و ناخۆش بەسەر دەبات تاکو لە رۆژی
9ی مانگی تەمووزی ساڵی 1967دا لەپر دڵە گەورەکەی لە لێدان دەکەوێت و چاوی ژیانی تا
هەتایە لێک دەنێ.
زەکی هەناری و شیعر و ئەدەبیاتی کوردی:
مامۆستا زەکی هەناری ،لە تەمەنی هەرزەکارییەوە هەوڵی شیعر دانانی داوە و سروود و
هۆنراوەی خۆش و سووکی هۆنیوەتەوە بۆ قوتابییانی ،ئارەزووێکی زۆری لە شیعر و ئەدەبیاتی
فارسی بووە ،بۆیە کتێبی(گوڵستان)ی سەعدی شیرازی لە فارسییەوە بە شیعر و پەخشان
کردووە بە کوردی و هەروەها داستانەکەی(دەئاکی زۆردار)ی لەگەڵ سەرچاوەی فارسی وەرگرتووە
و بە شیعری کوردی دایڕشتووە و بەرهەمێکی بە پێزی پێشکەش کردووین و گەلێک هۆنراوەی
دڵداری و کۆمەاڵیەتی و نیشتمانیشی داناوە و سەرجەمی بەرهەمە چاپکراوەکانی ئەمانەی
خوارەوەن:
1.دوا رۆژی دەئاکی زۆردار 112-الپەڕەیە و لە ساڵی 1960دا لە بەغدا چاپکراوە -بە شیعر
دایرشتووە و ئەم داستانە بەر لە چاپکردنی لە الیەن دوکتۆر فەخری دەباغ بە ناوی(نهایە التاغیە)
کراوە بە عەرەبی و چاپکراوە و دەنگێکی باشی لەناو رووناکبیرانی عەرەب و کورد داوەتەوە.
2.گوڵستان :شاکارەکەی شاعیری فارس(سەعدی شیرازی)یە بە شیعر و پەخشان کردوویەتی
بە کوردی و لە بەغدا لە ساڵی 1968دا لەپاش مەرگی بەچاپ گەیشتووە و  303الپەڕەیە.
3.لە پێناوی ئەویندا(شانۆگەری)یە و لە دانانی خۆیەتی ،لە ساڵی 1974دا لە سلێمانی لە الیەن
کاک زاهیری برایەوە چاپکراوە.
4.چاپی دووەمی گوڵستانی سەعدی شیرازی -پێداچوونەوەی غەریب پشدەری -جگە لەم
بەرهەمانەیشی دیوانێکی شیعری کۆمەاڵیەتی و نەتەوەیی و سروودی نیشتمانی لەپاش
بەجێماوە.
چەند نموونەیەک لە شیعرەکانی:
ئێمە لێرەدا تەنیا داستانە شیعرییەکەی(دوا رۆژی دەئاکی زۆردار)مان لەبەر دەستدایە تاکو نموونەی
شیعری ئەم شاعیرەی لێ وەرگرین و شاعیر لە بەشی یەکەمی داستانەکەیدا ئەم دێڕە شیعرەی
خوارەوەی کردووە بە دروشم و دەڵێ:
زەمین پێویستی چەند بە بارانە،
زانین بەم پێیە پێویستی گیانە!!
شاعیر(باران) بۆ رووەک و گیان لەبەرانو(زانین) بۆ مێشک و گیانی مرۆڤ وەک یەک بە پێویست
دەزانێ ،هەروەک گیاندارن بێ ئاو ناژین ،گیانی مرۆڤیش بێ زانین ژیانێکی شارستانی ناژی،
چونکە ژیانی نەفامی و نەزانی مەرگە و شاعیر لەسەر زمانی(شالیار ئازاد) روو دەکاتە(دەئاک)ی
شا دەڵێ:
زانایان دەڵێن پیاوی راست و پاک
لە تۆژینەوە سەربەستە و بێ باک
گەر رێی شێر بگری بەراستی رەوتی
گەر رێی راست بگری بە چەوتی کەوتی!
ئینجا شاعیر لەسەر زمانی شالیار ئەرمایلی دڵسۆزیش دەڵێ:
دۆست ئەو کەسەیە بە وشەی راستی
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دۆستی دڵ تەنگ کا و الیدا لە سەختی!
گوێ مەدە دوو روو بۆ گرتنی رێی خوا
کەڵکی لە پشێوی بازارە هەر جار
بۆ ژین سەر لە نوو دانێ بناغە
لەگەڵ تیمارکە کێ جەرگی داغە!
داد فێنک و خۆشی ،ستەم ئاگرە
بە رێی خۆش بڕۆ ،رێی سووتن مەگرە
بەم جۆرە شالیاری خێرخواز ئامۆژگاری شا دەکات ،بەاڵم بێ هوودە دەبێ و لە ئەنجامی کاردا،
کاوەی ئاسنگەر ئااڵی راپەڕین هەڵدەکات و لەگەڵ زۆر لێکراو و جەرگ سووتاواندا هەڵمەت دەبەنە
سەر کۆشکی دەئاک و مێشکی شای خونکار دەپرژێنن و سەردەمێکی نوێ و نەورۆزی ژیانی
گەلی چەوساوە دادەنێنن و شاعیر لەسەر زمانی کاوەی ئاسنگەر ئەم مەبەستە بە شیعر
دادەڕێژی و دەڵێ:
هێزی گەلە گەل ،هەروەک دەستاڕێ
زۆردار و بەدخوای ورد ورد دەهاڕێ
هێزی گەلە گەل ،کە کردی نیاز،
لە زۆردار خوێنمژ هیچ ناداتن باز
هێزی گەلە گەل ،هەروەکو الفاو،
رای ماڵی کۆشکی زۆرداری گاڵو!!
خێزان نەمابوو نەکرابێ رەش پۆش
بۆ کوڕی کوژراوی نەبووبێ بێ هۆش!
تاکو هەر لەسەر زاری کاوەی ئاسنگەر لە کۆتاییدا دەڵێ:
رۆژی ئازادمان لە دەستی زۆردار
رێکەوتی رۆژی یەکەمی بەهار
ئەم رۆژە بۆ گەل ،بۆ روویی زەمین
رۆژێکی نوێیە ،ببتە جەژنی ژین.
رۆژی ئازادی ،ناوم نا(نەورۆز)
کورد گشت ساڵ بیکا بە جەژنی پیرۆز!!
مامۆستا زەکی هەناری هەر شاعیر و وەرگێڕ و پەروەردەکار نەبوو ،بەڵکو لە هەمان کاتیشدا چیرۆک
نووسێکی واقیعیش بوو ،گەلێک چیرۆکی پتەوی نووسیوە و لە رۆژنامەکانی وەکو(هەولێر)ی
زمانحاڵی کۆمەڵەی مامۆستایانی هەولێردا باڵوی دەکردنەوە و نرخێکی ئەدەبی باشیان هەیە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ) سەبارەت بە (زەکی
هەناری) لە8:50:09 2015-6-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1404 :

زەکیە رەشید محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904210716115609
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1405 :

زەکیە مەجید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070309343571647
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1406 :

زەکەریا موسا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013052509152878464
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1407 :

زەینەب حسێن موساخان (ئەرکەوازی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150721205718124880
•ناوی سیانی/زینب حسێن موساخان
•نازناو /زەینەب ئەرکەوازی
•ئەندامی کارای ساندیکای رۆ\زنامەنوسانی کوردستانە
•ئەندامی کۆمەڵەی شێوەکارانی عیراقە
•راگەیاندنکارلە راگەیاندنی پەروەردەی خانەقین –میالکی کوردستان
•سەرپرشتیاری گروپی (ئەڵوەن گرافی)وێنەگرانی خانەقین
•دەستەی کارگێڕی گروپی گەنجانی بۆیەر
•لەساڵی 2004لەرێکخراوی راگەیاندن وڕوناکبیری ژنان یەکەم ئەندام
بووەلە گەڵ دامەزراندنیەوە تاکوکۆتایی 2014لێپرسراوی ئەم رێکخراوە بوو
لە خانەقین
•لە ساڵی 2002مامۆستای شێوە کاربووە لە سە نتە ری الوانی خانە
قین
•چاالکیە کان
•کردنەوەی خولی وێنەکێشان لە ماڵی روناکبیری سەالم بۆ ژمارەیەک
لە کچ وکەنج لەساڵی 2006
•کردنەوەی خولی شێوەکاری بۆ 35مناڵ لە قوتابخانە کانی خانەقین لە
ساڵی 2012
•کردنەوەی خولی شێوەکاری بۆکچانی ئاوارەکان لەساڵی 2014
•بەستنی چەندین کۆروسیمینارلە چەن بواریکی جیاجیا کۆمەاڵیەتی –
رۆژنامەگەری –رۆشنبیری
•بەشداری چەندین ئێوارە شعروکۆڕی شیعری وخەاڵتیشی پئ
بەخشراوە لەو بوارەدا
•خاوەن پێنج پیشنگای شێوەکاریە تایبەتیە
•بەشداری زۆربەی پیشنگاکانی هاوبەش وچەندین ڤستیڤاڵی کردوە
چەندین خەاڵت ورێزلێنان پئ بەخشراوە
•بروانامە وریزلێنان
•لەساڵی 1994بروانامەی رێزلێنانی بەریۆبەرایەتی چاالکی خوێندنگاکان
پئ بەخشرا-پەروەردەی دیاال
•لەساڵی 2004بروانامەی رێزلێنانی وەزارتی رۆشنبیری گەرمیان
/یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان بۆبەشداریکردن لە یەکەمین
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ڤستیڤاڵی هونەری بەخشرا
•لەساڵی 2009بروانامەی رێزلێنانی (بیت الحکمە)بۆبەشداریکردن لە
پیشنگای هاوبەشی هونەرمەندان لە بەغدا پئ بەخشرا
•لەساڵی 2010بروانامەی رێزلێنانی بەریۆبەرایەتیپەروەردەی خانەقین پئ
بەخشرا بەبۆنەی وتنەوەی وانەیەکی نمونەی بۆ()50مامۆستا لە
خوێندنگاکانی سنوری خانەقین
•لەساڵی 2010سوپاسنامە پئ بەخشرالە بەشی سرپشتاری هونەری
پەروەردەی خانەقین بەبۆنەی سازدانی ڤستیڤاڵێک لە قوتابخانەی
شادانی سەرەتایی
•لەساڵی 8---2010مارس خەاڵتی رێزلێنانی وەزارەتی والوان
بەریۆبەرایەتی گشتی هونەری سلێمانی پئ بەخشرا وەک ژنیکی
چاالک
•لەساڵی 8---2011مارس خەاڵتی رێزلێنانی وەزارەتی رۆشنبیری والوان
بەریۆبەرایەتی گشتی هونەری سلێمانی پئ بەخشرا وەک ژنیکی
چاالک لەالیەن فەرمانگەی رۆشنبیری
•لە 2012/3/8خەاڵتی ریزلێنانی وەزارەتی رۆشنبیری والوان لە
ڤستیڤاڵی خانمان پئ بەخشرا
•لە  2012/3/10خەاڵتی رێزلێنانی کۆمەڵەی ئافرەتانی حزبی شیوعی
پئ بەخشرا وەک رۆزنامەنوسیکی پێشەنگ وکارا
•له  2012خە الت ورێزلێنانی وەزارە تی کاروباری ژنانم بئ بە خشرا لە
الیەن وەزیری کاروباری ژنانی عیراق بەبۆنەی بەشداریکردنم لە دووەمین
ڤستیڤاڵی داهینانی ژنان لە عیراق
•لەبەراواری 2014/1/19بڕوانامەی رێزلێنانی پێبەخشرا لەالیەن کۆمەڵەی
ئەدەب وهونەر ووێژە
•لەساڵی 2014درعی ڤێڤا پئ بەخشرا
•
•سالی 2015خەاڵتی رێکخراوی گواڵنم پئ بەخشرا
•ساڵی 2015خەاڵتی رادیۆمەدەنیەتم پئ بەخشراوەک میدیاکارێکی
پیشەنگ
•ساڵی 2015رێزلێنانی کۆمەڵەی \ئەدەب وهونەرووێزە
•ساڵی 2015بروانامەی رێزلێنان رێکخراوی ئاشتی وجیهانی نیۆدۆڵەتی
پئ بەخشرا
•بروانامەی رێزلێنانی دەزگای الشرق بۆرۆژنامەنووسی پئ بەخشراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (زەینەب حسێن)
سەبارەت بە (زەینەب ئەرکەوازی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

905

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1408 :

زەینەدین نەجمەدین  -دکتۆر ساجد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902051339161252
*زەینەدین نەجمەدین محەمەد(ناسراو بەدکتۆر ساجد)
*سالی  1956لەگەڕەکی سەرشەقامی سلێمانی لەدایک بووە.
*ساڵی  1972پەیوەندی کردوە بە ریزەکانی رێکخستنی کۆمەڵەوە.
*لە 1977/5/5لەالیەن جەالدو سیخورەکانی رژێمەوە ئاشکرا بووەو
دەستگیر کراوە،پاشان بە پێنج ساڵ و یەک مانگ حکوم دراوەو
لەبەندینخانەی ئەبوغرێب توندکراوە،پاشان لە  16ی 8ی 1979
بەلێبوردنی گشتی مەرەخەس کراوە.
*لە 2ی 8ی  1980چۆتە ریزی هێزی پێشمەرگەی کوردوستانەوە وەک
کادرێکی کۆمەلە،لەهەرێمی 5ی قەرەداغ کاری کردوەو درێژەی بەخەبات
داوەو بووە بەلێپرسراوی ناوجەی بازیان و دواتریش بووە بەڕابەرسیاسی
تیپی  57سەگرمە.
*دوای راپەڕینی ساڵی  1991لەکۆمیتەی قەرەداغ بووەو پاسان لەساڵی
 1994کراوە بەسەرپەرشتیاری کۆمیتەی رێکخستنی تەندروستی.
*لەهەڵبژاردنەکانی  1996دا پلەی ئەندام مەڵبەندی پێ بەخشراوە.
*لەهەڵبژاردنەکانی  1999دا جارێکی تر متمانەی هەڤاالنی وەدەست
هێنایەوەو کرا بەلێپرسراوی رادێوی مەڵبەندی  1رێکخستنی سلێمانی.
*لە  18ی  7ی  2002دا بەهەڵبژاردن متمانەی کارگێڕی مەڵبەندی پێ
بەخشرا.
*لە  16ی  4ی  2005کرا بەئەندامی مەکتەبی رێکخستنی یەکێتی
نیشتیمانی کوردوستان.
*سەد مخابن لەشەوی  19/18ی 1ی  2006لەماڵەساردوسڕەکەی
خۆیدا بۆ ئێجگاری سرەوت و بەبێ دەنگی ماڵئاوایی لێ کردین .
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(Halbast Sajid
سەبارەت بە (زەینەدین نەجمەدین  -دکتۆر ساجد) لە2012-10-5 :
13:52:18
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
هۆزانەوان
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 ژمارە1409 :

ژاوێن شاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070817242371913
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1410 :

ژاکاو شێخ وەسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012115045784663
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1411 :

ژاڵە عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120721162374223
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1412 :

ژاڵە عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051322425264710
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1413 :

ژوان ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122120333763453
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1414 :

ژوان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322125016120579
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1415 :

ژوان تاقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910152857580
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1416 :

ژوان جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120416204174137
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1417 :

ژوان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030709502919135
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1418 :

ژوان فاروق کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211249229574
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1419 :

ژیار گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012801240564071
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ژیار گوڵ ،خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
رۆژنامەوان و فیلمسازی دۆکیومێنتارییە ،لە کەناڵی بی بی سی
بەریتانی ،کار دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1420 :

ژیار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051012563157823
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1421 :

ژیان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122013152163429
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لە ساڵی  1990لە دایکبووە ،دانیشتووی قەزای رانییەیە ،دەرچووی
پەیمانگەی تەکنیکی هەولێر بەشی راگەیاندنە لە ساڵی  ،2010لە
2005ەوە لە راگەیاندن کاردەکات ،لەچەندان دەزگای راگەیاندن کاری
کردووە ،ئێستا پەیامنێری رۆژنامەی هاواڵتییە ،بەهۆی چاالکبوون و
ئامادەبوونی لە کۆڕو کۆبونەوەکان رۆماڵکردنی رووداوەکان ،پێی دەوترێ
رۆژنامەنوسە تاقانەکەی بیتوێن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1422 :

ژیان نوری سەعید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471294
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1423 :

ژیال ئەسپەرا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131954115018
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1424 :

ژیال حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031636372345
لە رۆژی 31ی مانگی خەرمانانی ساڵی 1343ی هەتاوی لەشاری سەقز
لە بنەماڵەیەکی ئایینی سەربەشێخانی دۆزەغەرە لەدایک بوەو
لەگەرمەی شۆڕشی گەالنی ئێراندالە ساڵەکانی 57بەدواوە بە
تەمەنێکی کەمەوە زۆرزوو تێکەڵ بەدنیای ژیانی هاوبەشی ماڵ ومناڵ
وماڵداری ئەبێت کە سەرەڕای ئەوانەیش بەردەوام لە کۆڕوکۆبوونەوە
ئەدەبی وفەرهەنگی یەکاندا دەوری بەرچاو ئەبینێت بەتایبەت لە
ئەنجومەنەکانی شاری سنەوسەقز کە دواین چاالکی لە شاری سەقزبە
وتارێکی ئەدەبی و توێژینەوە لە کونگرەی مەولەوی کوردابەشداری
چاالکانەی بوو وهەروەها بۆ کونگرەی فەرزانەگان کە لەشاری سنە بەڕێوە
چوو روانگەی نوێخوازیانەی سوارەی ئیلخانی زادەی لە وتارێکی
تێروتەسەل دا ئامادەکردبوو کە بەداخەوەلە کاتی بەرێوەچوونی
سمینارەکە جێگەی ژیال بەگوڵ نەخشێنرا بوو بەاڵم هاوڕێکی ژیال بەناوی
کولسوومی عوسمان پوور بەچاوی فرمێسکاوییەوە وتارەکەی ژیالی پێش
کەش بەبەشداربوان کرد.
بەداخەوە ئەم خاتوونە شێعرەی دەڤەری ئەشق وجوانی وئاوەدانی ئەم
کچە تەمەن گوڵ وپەپوولەی شاری سەقز لە رۆژی
1375/7/6هەتاویداهاورێ لە گەڵ بنەماڵەکەی کەدەیانویست بچنە شاری
تاران بۆتەواف وزیارەتی شێرکۆ بێکەس لەرێگادا تووشی کارەساتی
وەرگەڕانی ماشێن دەبن وبەداخەوە ژیالی شاعیربەتەمەنێکی کەم
وکارامەی 32ساڵیەوە لەگەڵ کچە تەمەن کورتەکەی بەناوی "ژینۆ' گیانیان
لەدەست ئەدەن،کە گەلی کوردبەگشتی وشاری سەقز بەتایبەتی
ژنەشاعیرێکی بوێروچاونەترسی بواری ئەدەب وگەشەکۆمەاڵیەتیەکانی
لەکیس وخەسارچوو ،هەواڵی مەرگی ژیالحسەینی سەرەڕای نەبوونی
دەستگای راگەیاندنێکی ئەوتۆ زۆر زووبەواڵتدا باڵوبو وەوەوشاری سەقزی
کردە پاپۆڕی ئاشقانی شێعرووەفادارەکانی ژیال هەربۆیە لە ماوەی سێ
رۆژ پرسەوسەرەخۆشیداکە لەالیەن بنەماڵەی بەڕێزیان وئەندامانی
ئەنجومەنی فەرهەنگی ئەدەبی مەولەوی کوردی شاری سەقزبەڕێوەچوو
هەموو ئەندامانی ئەنجومەنەئەدەبیەکانی شارەکانی سنە،مەریوان،
بانە،مەهابادوبۆکان ....هەروەها گەلێک کاسایەتی ناوداروناسراوی
وێژەوئەدەبی کوردی بەپیرئەوکۆستەگەورەوخەمەناوادەیەی بنەماڵەکەی
وئەدیبان وخەڵکی شاری سەقزەوە هاتن وتەرمی ژیالوکچۆڵەکەیان لە
گۆڕستانی دۆزەغەرە لە رۆژهەاڵتی شاری سەقزدا لە تەنیشت باو
وباپیرانی بەخاک ئەسپەردەکرد.
گەر الپەڕەی ژیانی ئەدەبی وهونەری ژیالحسەینی هەڵبدەینەوە دەبینین
یەکەم بەرهەمی دەسنووسی ژیال حسەینی چیرۆک "بربادرفتە" یە کە
بەزمانی فارسی نووسیویەتی ودواتر ژیالخۆی زۆر تامەزرۆی چاپ کردنی
نەبوو هەربەوپێیە ئەوەڵین بەرهەمەکانی ژیال بەزمانی فارسی بوون هەتا
سەرەتای ساڵەکانی 1363و1364هەتاوی کە لەبەشی کوردی رادیۆ سنە
لە بەرنامەیەکدا بەناوی"ئێمەوگوێگرەکان" دەستی بەکاروتێکۆشان کرد
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ئەوەبەومانایە نیە کە وا ژیال ئاشنای ئەدەب وفەرهەنگی رەسەنی
گەلەکەی نەبوو ئاشکرایە زۆربەجوانی شارەزای هەمووبەیتە کوردی و
ئاشنای زۆربەی شێعروشێوازی شێعری شاعیرانی کورد بوو
وبۆهەمیشەیش شانازی پێوەدەکردن و لەوبوارەیشدا قەڵەمەکەی
خستەگەڕ وگەلێک بەرهەمی بەنرخی لە دووتۆی کتێب ودەفتەردا پێش
کەش بەدیوەخانی وێژەوئەدەبی کوردەواری کرد کە بەرهامەکانی بریتین
لە:
1دیوانەشێعرێک بەناوی "گەشەی ئەوین" کەیەکەم بەرهەمی شاعیربوو ساڵی 1374هەتاوی چاپ ەباڵو بو وەتەوه.
2دیوانەشێعروچەند چیرۆکێک بەناوی "قەاڵی راز" ساڵی  1378هەتاویپاش مەرگی شاعیرکە لەسێ بەشداباڵوبوەتەوە.
بەشی یەکەم  :پاشماوەی شێعرەکوردی یەکانی ژیال خانمە.
بەشی دووهەم  :هەڵبژیردراوی کورتیلە چیرۆکەکوردیەکانی ژیالی
جوانەمەرگه.
بەشی سێهەم :کۆمەڵە شێعرێکی ژیالخانمە بەزمانی فارسی
کەخوالێخۆش بوو خۆی ناوی"باران"ی لەسەرداناون.
3وەرگێڕانی چیرۆکی"تەلەبی مەعریفەت"لەنووسینی سادقی هیدایەتکەلە گوڤاری رامان دا لە هەولێر باڵوبوەتەوە .
4وەرگێڕانی رۆمانی "دزیرە" لە فارسییەوە بۆکوردی.5کۆمەڵە وتارێکی هەمەرەنگ.6کۆمەڵە شێعرێک بۆ منااڵن "ئامادەی چاپ".سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1425 :

ژینۆ عەبدوڵاڵ عەلی عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171194
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1426 :

ژیوار رەسوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120614265678143
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1427 :

سابر ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571321
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1428 :

سابیر بۆکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030811484682501
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە1429 :

سابیر بەکر بۆکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080800185160591
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1430 :

سابیر سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219078
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1431 :

سابیر سەعید شوکری
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150904185606125920
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1432 :

سابیر گردعازەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090718460133537
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1433 :

سابیر مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020910004975660
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1434 :

سابیری سەندیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011053112092160136
لەساڵی ()1991ەوە کاری رۆژنامەنووسیی دەکات و لەچەندین کەناڵ و
رۆژنامەی جیاجیا کاری کردووەو هاوکاربووە ،وەکو رۆژنامەی کوردستانی
نوآ ،رۆژنامەی چاودێر ،رادیۆی نەوا ،رۆژنامەی هاوالتی ،ئێستاش
سەرنووسەری گۆڤاری) (Good Newsە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1435 :

سات محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072200374660476
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1436 :

سادق حمە غەریب حمە ساڵح سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171196
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1437 :

سادق هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021514200125231
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1438 :

سارا جەعفەر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205111851119229
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1439 :

سارا رەشید ئەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161234023954
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لە دایکبووی ساڵی  1974لە دێی هەڵەدەن لە باخی زێوکە .شوێنی لە
دایکبوونی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کاتی سەردەمی شۆڕش بوو کەس و
کاری لەم دێیە بوون .بە بنەماڵە خەڵکی شاری سلێمانین و لە سالی
1998تەوە لەئەڵمانیا دەژیت ئیستاش لیرە خەریکە بە خوێندنی ئارایشتو
جوانکاری مەساچ ،پێشتریش خوێندی ریزمانی ئەلمانی ماوەی دووسال
خوێندوە لەگەلئەوەشدا بەشی پۆلیتیکی ئەلمانی کردوە لەم ماوەیەی
ئەلمانیادا چەند جار کاری کردوە لەگەل خویندنەکەیدا لە ئارایشت
ئیستاش بەهەمان شیوە خەریکی خوێندنەکەیەتو بەهیوایە
شەهادەیەکی باش بیةیت تا بتوانێت ماستەر تەواوبکات ،زۆر حەزی
بەخوێندنەوەی هەموو چۆرە کتێبێکە بەتایبەتی بەشی مێژوو ئاینەکانو
کۆمەالیەتی بەدەر لەوانە رۆژانە چەند کات ژمێرێک تەرخان دەکات بۆ
خوێندنەوەی ئەدەبیاتی کوردی و ئەلمانی ،لەم ماوی چەند سالەدا
چەندین هۆنراوە نوسینی نوسیوە کە لەزۆربەی رۆژنامەوە گۆڤارەکانی
کوردستان بالو کراوەتەوە بەدەر لەوەش هۆنراوەکانی لە مالپەری چرا
تیڤی دا ئەنرێت ،هەر لەمندالیەوە خولیای خوێندنەوەو نوسینی هەبوە
هەر لەبەر ئەوەشە رەشید ئەفەندی باپیری زۆر بەی زۆری هۆنراوەکانی
بەدەستی سارا نوسیوە ،رۆژانە هەندی لە هۆنراوەکانی کەلەشاعیرانی
پێ خوێندۆتەوە رۆژی بە  50فلسی ئەکاتە ئەو دیوانە کۆناکانی هەموو
خوێندۆتەوە ،وە لەسالەکانی  1984هەتا  1992لە چاالکی قوتابخانەکانی
سلێمانی بەژدار بوە لە یاری باسکەو راکردنی  800مەتری یەکەمی
کچانی ئەوسای سلێمانی بوە مامۆستا عاصی و مامۆستا روناک
راهێنەری بون ،لەدوای ئەم ماوەیەش ژیانی خیزانی پێک هێناوە ئیستا
لەگەل مالو مندالیا لە ئەلمانیا دەژی و دووکوری هەیە بەناوی میر وژیر کە
کورە گەورەکەی سالی  1993چاوی بەدنیا هەلهیناوە لەشاری سلێمانی
وە کورە بچکۆلەکەی بەناوی ژیر لە ئەلمانیا لەشاری نورنبیرگ لە سالی
 2000لەدایک بوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سارا رەشید
ئەفەندی) سەبارەت بە (سارا رەشید ئەفەندی) لە2011-12-15 :
0:14:38
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1440 :

سارا عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052712331560078
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لە شاری سلێمانی لە ساڵی  1986لەدایک بووە .خوێندنی سەرەتایی
لە قوتابخانەی گەل (شەهید کەمال کوردی) تەواو کردووە و هەتا دووی
ناوەندی لە قوتابخانەی (هەوار)ی کچان خوێندوویەتی .لە واڵتی دانیمارک
درێژەی بە خوێندنی ناوەندی و دواناوەندی بەشی زانستی داوە .لە دوو
زانکۆی واڵتی دانیمارک ئەم سێ کۆلیژەی خوێندووە:
ـ کۆلیژی زانستی ئەدەبی جیهانیlitteraturvidenskab
ـ کۆلیژی پزیشکی ،شەش سێمێستەر لە بەشی ئێسقان و ماسولکە و
نەخۆشییە کرۆنیسکەکان
ـ کۆلیژی یاسا
هەروەها لە واڵتەکانی وەک کوردستان ،سوریا (دیمەشق) ژیاوە و
ئێستایش دانیشتووی واڵتەکانی دانیمارک و ئەڵمانیایە و  13ساڵە
مەنفانشینە و تا ئێستا سەردانی کوردستانی نەکردوە .لە سەرەتای
سەدەی بیست و یەکەوە دەستی کردووە بە باڵوکردنەوەی شیعر و
بابەتەکانی.
سەرچاوە :شۆڕش غەفووری  -ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1441 :

سارا قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122220350574429
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1442 :
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سارا محەمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031216223966711
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1443 :

سارۆ ئەفرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312294274601
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1444 :

سازان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009271001099692
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
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بابەتی ژمارە1445 :

سازان مەندەالوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081809130060714
ساڵی  1989لە هەولێر لە دایکبووە و  1996لەگەڵ خانەوادەکەی چوون
بۆ واڵتی ئوسترالیا ،ساڵی  2006بە یەکجاری گەڕاوەتەوە کوردستان ،لێرە
خوێندنی زانکۆ ،بەشی سیاسەت و نێودەوڵەتی تەواوکرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1446 :

سازگار عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013008054075431
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1447 :

ساسان ئەمجەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012801322464072
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ساسان ئەمجەدی ،خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
لە ماڵپەڕی ناوەندی نوچە و شرۆڤەی رۆژ ،رۆژنامەنووسە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1448 :

ساسان دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272303282701
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1449 :

ساسان والی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051510494457979
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1450 :

سافی هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030321202624127
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1451 :

ساقی بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910070936462073
•لە کاتی نسکۆی شۆڕشی  1975لە گەل بنەماڵەی ئاوارەی ئێران بووه .
•لە ئێران خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندیی تەواو کرددوه .
•پاش پتر لە  15ساڵ ئاوارەیی و نەبوونی بواری خوێندن و پێشکەوتن و
بۆ ژیانێکی ئاسوودەتر لە گەڵ بنەماڵەی رووی لە پاکستان کردووە و وەکو
پەنابەری سیاسی لە الیەن رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان وەرگیراوه .
•لە پاکستان درێژەی بە خوێندن داوە و خوێندنی زانکۆی لە بەشی
تەکنۆلۆجیای زانیاری تەواو کردووه .
•لە پاکستان وەکو مامۆستای زمانی ئینگلیزیی و کۆمپیۆتەر لە رێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان و پەیمانگەکان کاری کرددوه .
•پاش نزیکەی دە ساڵ پەنابەری رووی کردۆتە ئەمریکا و لە کۆتاییی
ساڵی  1999ەوە تا ئێستا لە وێ دەژیت .
•لە ئەمریکا بەردەوام بووە لە خوێندنی بەرز و خاوەنی چەندین بڕوانامەی
بەرزه .
•بە سەدان نووسین و دیمانەی لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان باڵو
کردووه .
•خاوەنی بیرۆکەی پرۆژەی لۆببی کوردیی و موزەخانەی ئەنفال و
هەڵەبجە یە لە ئەمریکا .
•ئێستا مامۆستای زانکۆیە و هەروەها خاوەنی ماڵپەری کاڵوڕۆژنەیه.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ساقی بارزانی سەبارەت بە ژیان و کارەکانی
خۆی لە 2009-10-07
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1452 :

ساالر بابەشێخ
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
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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
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 ژمارە1453 :

ساالر باسیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903121128351644
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لە ساڵی  1957لە شاری سلێمانی لەدایکبووە .لە ساڵی  1976چووەتە
ئەڵمانیا .بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لەبواری زانستی سیاسی و راگەیاندن
لە زانکۆی ماربورگ تەواو کردووە .بڕوانامەی دوکتۆرای لەبواری زانستی
سیاسی لە زانکۆی ڤوپەرتال وەرگرتووە .بابەتی بڕوانامەی دوکتۆراکەی
بریتییە لە سیستەمی سیاسی بەعس لە عێراق .لە  2004ەوە
گەڕاوەتەوە کوردستان و مامۆستایە لە زانکۆی سلێمانی لەکۆلێجی یاساو
زانستە رامیارییەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
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 ژمارە1454 :

ساالر بیارەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070809493671867
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1455 :

ساالر تاوەگۆزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042423081478737
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1456 :

ساالر توتمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005242156574304
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1457 :

ساالر تەیمورد عەبدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112721364673979
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1458 :

ساالر جەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120915244374259
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1459 :

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

بابەتی ژمارە1460 :

ساالر شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608420833142
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ساالر حەمەسالح شەریف لە دایکبوی شاری سلێمانی یە و ئێستا
دانیشتوی شاری بەرلینە لە ئەڵمانیا.
لە کوردستان دەرچوی پەیمانگای تەندروستی بووە و لە دەرەوەی واڵت
لە بواری ئای تی دا خوێندنی تەواو کردوە "ئایتی سیستەم ئەلەکترۆنیکە
و مۆڵتیمیدیا" و ئێستا لەو بوارەدا کاری سەربەست دەکات وەک "
تەکنیکار و دیزانەری وێب و گرافیک " خاوەنی ماڵپەڕی کورد لە بەرلین
http://www.kurdinberlin.infoـە و ماڵپەری کاریشی ئەم ناونیشانەیە
http://www.salar-service.de
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ساالر) سەبارەت بە
(ساالر شەریف) لە0:53:39 2011-5-30 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1461 :

ساالر غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112509292110868
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1462 :

ساالر مەحمود 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031609522321479
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1463 :

ساالر مەحمود عەبدولقادر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571342
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1464 :

ساالر کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060916531765093
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1465 :

سالم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021106259313
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1466 :

سالم کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113015361074060
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1467 :

سالمی سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119125911395
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سالمی سنە ناوی سەلیم کوڕی شێخ ئەحمەدی تەختەیییە ،باپیرانی
بەبنەچە دەچنەوە سەر شێخ مستەفای تەختە لە بنەماڵەی مەردۆخی.
سەلیم لە ساڵی  1848لە گوندی تەختە لە دایکبووه ،ئەمە گوندێکە
کەوتۆتە الی باشووری شاری سنەوه .سەرەتای خوێندنی الی باوکی
بووه .لە قۆناغی سوختەییدا لە سنە خوێندوویەتی ،ئینجا چووە بۆ بیارە و
لەوێوە بەڕێگەی مەریوان گەڕاوەتەوە سنە.
لە دوای ئەمە رووی کردۆتە ساباڵغ و (مەهاباد) و الی مەال عەبدوڵاڵی
پیرەبابی خوێندوویەتی .دوا قۆناغی خوێندنی لە ساباڵغ تەواو کردووە و
لە ساڵی  1874مۆڵەتی مەالیەتی وەرگرتووه ،ئەوجا گەڕاوەتەوە سنە و
بووە بەمودەریس لەو مزگەوتەی لە دواییدا بەناوی خۆیەوە ناوبانگی
دەرکردووه ،واتە "مزگەوتی شێخ سەلیم".
لە پاش ماوەیێک ئیجازەی تەریقەت لە شێخ عومەری بیارە (زیائەدین)
وەردەگرێ و دەبێ بەسۆفیی تەریقەی نەقشبەندی.
سالمی سنە هەموو ژیانی بەوانەوتنەوە بردۆتەسەر و لە ساڵی  1911لە
سنە کۆچی دوایی کردووە و لە مزگەوتەکەی خۆیدا نێژراوه.
شێخ سەلیم ناوی "سالم"ی کردووە بەنازناو بۆ شیعری خۆی .لە
نێوەندی وێژەییدا بەناوی "سالمی سنە" ناوبانگی دەرکردووە بۆ ئەوەی
لەگەڵ "سالم"ی ساحێبقرانی سلێمانی تێکەڵی یەکتری نەبن.
شیعری سالمی سنە دەچێتە ناو شیعری کالسیکی کوردستانی
باشوور ،کردەوەی شاعیر شۆڕشێک بوو لەو ناوچەیەدا چونکە زمانی
سەرەکی میرنشینی ئەردەاڵن و زمانی نووسین و قسەکردنی ناو
خەڵکی دیالێکتی گۆرانی بوو ،لەبەر ئەوە شیعری تازەی لەم بابەتە
دەوری گرنگی هەبوو لە باڵبوونەوەی بزووتنەوە وێژەیییەکەی سلێمانی.
شاعیر بەگشتی وەک سۆفییێکی تەریقەت خۆی دەخاتە روو .وشە و
زاراوەی سۆفیزم بەکاردێنێ ،بەمە بەرهەمی لە شیعری پەروەردەیی
نزیک دەبێتەوە دوور لە شیعری سۆفیزمی کۆزۆمسی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1468 :

سامان بریفکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181126054733
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بەرپرسی راگەیاندنی یانەی وەرزشی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1469 :

سامان حوسێن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041610594382685
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1470 :

سامان حەمەکەریم ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571320
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1471 :

سامان دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140521230937100574
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1472 :

سامان ساڵح حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818122937125367
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1473 :

سامان سنجاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322125357120580
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1474 :

سامان سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020816490975657
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1475 :

سامان عەبدولمەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=201001062119163130
لەبنەماڵەیەکی کوردی شاری سلێمانییە و ساڵی  1968بڕوانامەی
بەکالۆریۆسی لەئەدەبی ئینگلیزیدا لەبەغدا بەدەستهێناوە .دواتریش لە
 1974بووە بەخاوەنی دیبلۆمی بااڵ لەزمانی فەرەنسی لەبەغدا و 1982
چۆتە پاریس و لەزانکۆی سۆربۆن دیبلۆمی بااڵی لە وەرگێڕانی خێرادا
بەدەستهێناوە و یەکێک بووە لە  5وەرگێڕی تایبەت کە وەزارەتی
راگەیاندنی عێراق بۆ وەرگێڕان لەکۆنگرەی واڵتانی بێالیەن پااڵوتوویەتی و
لە  1986بەفەرمی بۆتە وەرگێڕی سەددام حسێن و تا رووخانی بەعس
لەبەغدا ماوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(بەعسی)
جۆری کەس:

937

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

وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1476 :

سامان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060108545164975
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1477 :

سامان عەلی حامید
http://www.kurdipedia.org/?q=20141207192831118218
سامان عەلی حامید .لە  1973/4/12لەگەڕەکی خەبات لەشاری
سلێمانی لەدایک بووە
لە ساڵی  1999وە بە کاری وەرگێڕانەوە سەرقاڵە ،زیاتر لە بواری فیکر و
فەلسەفەدا .ئەمانە هەندێک لە کارەکانی وەرگێڕن :پڕۆژەیەک بۆ ئاشتیی
هەمیشەیی (ئیمانوێل کانت) ،سەرەتاکانی فەلسەفەی مێژووی
بۆرجوازیی (ماکس هۆرکهایمەر) ،گیلۆتین (ئەلبێر کامۆ) ،چەند
فەیلەسوفێکی بوونگەرا (فوئاد کامیل) ،ڕۆژانەکانی بۆلیڤیا (چێ گیڤارا)،
چەندین بەرهەمی تر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

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

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1478 :

سامان عەلی محەمەد سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371243
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1479 :

سامان فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010209303421356
سامان حەمە فەرەج،لەسلێمانی لە دایک بووە،هەموو پلەکانی خوێندنی
لە سلێمانیدا تەواوکردوە،دواجاریش لە بەشی زمانی کوردی زانکۆی
سلێمانیدا،خوێندویەتی،لەساڵی  1996بەدواوە روی کردۆتە
هەندەران،دواتریش لە چەند کۆلێجێکی واڵتی بریتانیادا
پەرەی بە خوێندن داوە..یەکەم نووسراوی.لە رۆژنامەی
واڵت1994،باڵوکراوەتەوە،بەم ناوانە:بیرزادی،سامان سەعید..هەروەها
چەند نووسراوێکی تری لە ماڵپەرە کوردیەکانا باڵو کردۆتەوە،
پێنووسەکان،چاودێر..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سامان فەرەج)
سەبارەت بە (سامان فەرەج) لە2:48:50 2011-1-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1480 :

سامان قەرەچوغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070521362089686
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1481 :

سامان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040816213917241
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1482 :

سامان کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102421463010222
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رۆژنامەنووس
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1483 :

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 ژمارە1484 :

ساماڵ ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140803211628115449
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
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بابەتی ژمارە1485 :

ساماڵ دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041427242799
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1486 :

ساماڵ عومەر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094532125329
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1487 :

ساموەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150102021224118600
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سامان وەيس ناوی تەواوی ئەو هونەرمەندەيه کە ناسراوه بە سامويس
هونەرمەند و شاعیری کورده له دايک بووی شاری کەرکوکه ساڵی
 .1976کاره هونەريەکانی پێکهاتووه له وێنەکێشان وپەيکەرتاشی
وخۆشنووسی ومیوزيک وهەروەها شیعر وچیرۆک بە سێ زمان
دەنووسی به کوردی وعەرەبی وئینگلیزی .ئێستاش کار و ژيانی له
وواڵتی سويد بە سەر دەبات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1488 :

سامی ئەرگوشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021482232879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1489 :

سامی رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081100409423
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سامی عەبدولقادر سولیمانە فەندی رواندزی ،مامۆستا و شاعیر و
هونەرمەند خزمەتێکی گەورەی پێشکەش بە نەتەوەی خۆی کردووەو تا
ئێستاش بەردەوامە لە نوسینی بابەت و شیعر و بیرەوەی لە رۆژنامەو
گۆڤارەکان،ئێستا خانەنشینەو لە هەولێری پایتەخت ژیان دەگوزەرێنێت.
سەرچاوە :یاسین برایم  -ماڵپەڕی رواندزی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1490 :

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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
پەڕڵەمانتار
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1491 :
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سامی عەوداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118160412372
سامی عەوداڵ نازناوی شیعری چەوساوەکانی کورد (مال حوسێنی
کوڕی بابە رەسووڵی کوڕی خەلیفە ئەحمەد)ە ،لە ساڵی 1910دا لە
شاری کۆیە لە خێزانێکی هەژاری ئاین پەروەری ئەدەب دۆست لەدایک
بووەو پەروەردە کراوە.
خوێندنی فەقێیەتی لە مزگەوتەکانی کۆیە فێر بووەو بۆ تەواو کردنی
خوێندنەکەشی گەلێک شارو دێهاتی کوردستان گەڕاوەو گەیشتۆتە پلەی
مەالیەتی ،بەاڵم مەالیەتی نەکردووەو ملی داوەتە کارو کاسبیو ژیانێکی
پڕ کوێرەوەری ژیاوەو ماڵو خێزانێکی پێکەوە ناوەو بە پیشەی پینەدۆزی
گوزەراتی کردووە.
سامی عەوداڵ تاکو ساڵی  1950لە شاری کۆیە دا ژیاوە ،بەاڵم لەو
ساڵەوە رووی کردۆتە شاری هەولێر تاکو ساڵی  1972هەر بە پیشەی
پینە دۆزی ژیاوە ،ئینجا گەڕاوەتە شاری کۆیەو ژیانێکی نەمرو نەژی بەسەر
بردووە تاکو لە رۆژی 20/12/1985دا لە تەمەنی  75ساڵیدا کۆچی دوایی
کردووەو هەر لەو شارەدا لە گۆڕستانی دەروێش خدر بە خاکی نیشتمان
سپێردراوە.
سامی عەوداڵو شیعر:
سامی لە سەرەتای شاعیرییەتیدا وەک شاعیری شیعری غەزەل هاتۆتە
نێو مەیدانی شیعری کوردی ،بۆ نمونە ...لە هۆنراوەیەکی دڵداریدا بە
ناونیشانی(یارەکەم) هەموو هەستو سۆزی دڵی خۆی بۆ ئەو یارە
نازدارەی دەردەبڕێو دەڵێ:
چەن جەزام دەی من رەزامە ،هەر عەزیزو یارمی
کەی گوتوومە الی کەسێکی باعیسی ئازارمی؟
چونکە سوڵتانی لەبەر داڵ گاهی ریزوانو دەمێ
بۆ دڵی غەمگینو بێکەس بولبولی گوڵزارمی!!
تاکو لە کۆتایی غەزەلەکەیدا دەڵێ:
شیوەنو زاری کە(سامی) گرتووە هەرتۆی سەبەب
لەشکری تاتاری بەشمە چونکە خۆت ساالرمی!!
شاعیر لە هۆنراوەیەکی دیکەی دڵداریدا هەستو سۆزی خۆی بەم جۆرە
دەردەبڕێو دەڵێ:
وەک مناڵە بیروهۆشم ،چاو لە دوو بەی مەمتەوە
بەس بەدوای زوڵفی تاتا بێ خەتابم بەستەوە!!
ئینجا شاعیر دڵداری بە باری هەژاری خۆی دەبەستێتەوەو لە
هۆنراوەیەکی دیکەیدا دەڵێ:
من خەمم هەردەم خەماوی ،کاروپیشەم هەر خەمە
بۆ هەژاریم دڵ بە تاوم غەیری زوڵفو پەرچەمە
من خەمم خواردو خەمیش خوێنی سەرم دەخواتەوە
تاکو سەد ساڵی بنووسم قەت خەالس نابێ کەمە!!
سامی دوای غەزەل روو لە دنیای شیعری نیشتمانی دەکات ..بۆ نموونە:
لە هۆنراوەیەکیدا دەڵێ:
ئەی وەتەن تۆ چی لەبۆ من ،خۆشیو شادی چیت هەیە؟
باغی پڕ گوڵ ،دەنگی بولبول ،سازی فیردەوسیت هەیە
هەندێ ئەرزی نێرگزینو سومبولو هەم یاسەمین
باسی ناکرێ گواڵ لە کێوان ،خاوو نەسرینت هەیە
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سێوەڕەووێنجەو شلێرو حاجیلەو رەیحانی دەشت
مەندیالنەو نەوعی هێرۆ ،بۆنی بەیبونت هەیە!
خۆخو سێوو ناسکە هەرمێ ،هەم هەڵووژەو هەم گەراز
باخی پڕ میوەو تەعامو سێوی نەخشینت هەیە
ئینجا شاعیر ئەم هۆنراوە نیشتمانییەی تێکەڵ بە خەباتی چینایەتی
دەکاتو دەوری کارگەران لە رزگاریی نیشتمانی دەردەبڕێو دەڵێ:
چینی کارگەر ،ئاشی ئازادی نەگێڕی گەر بە خوێن
بێ سەروپا هەر دەناڵێ خاکی غەمگینت هەیە!
سامو هێزی کارگەرانە بۆتە کۆمونەی فەرەنگ
قاڕڕەکان هەر پێنج ئەڵێن تۆ توڕڕەیی خوێنت هەیە
سامی عەوداڵ شاعیری چەوساوەکانی کورد:
سامی شاعیری راستگۆی چەوساوەکان بوو ،ئەگەر قانیع شاعیری
چەوساوەکانی الدێی کوردستان بووبێ ،ئەوا سامی شاعیری
چەوساوەکانی شار بووەو لە رێگەی هەژاریو داماوی خۆیەوە شیعری پڕ
هەستو سۆزی بۆ داڕشتووینو تابلۆی یەک لە دوای یەکی شیعری
ناسکی بۆ کێشاوین ..بۆ نموونە :لە هۆنراوەیەکیدا لە بارەی ژیانی
هەژاریو چەوساوەیی خۆیەوە دەدوێو دەڵێ:
من فەقیرو دڵ حەزینم بۆ هەژاریم خەم دەخۆم،
رووتو برسیو دەردەدارم ،ساڵی جارێک خۆم دەشۆم!
سابوونم گڵە حەمامە دەچمە ناو مزگەوتەوە
هەر بە نینۆک پارە پارەو شەق شەقم کرد قەلبی خۆم
خۆم بسووتێم بە سووتان ،با بسووتێم چاکترە
لەو ژیانەی وا بە تەنگی حەسرەتی یەک نانە جۆم
شاعیر لە سەرتاپای هۆنراوەکەیدا چ الیەنی ناخۆشی ژیانی هەژاران
هەیە بە ناوی خۆی دەریان دەبڕێ ،بەاڵم بەبێ ئەوەی رێگە چارەیان بۆ
بدۆزێتەوەو پێمان بڵێ چینی هەژاران چ بکەن باشە تاکو لەو ژیانە سەنگە
سارییە رزگاریان ببێو بگەنە کامەرانی؟
ئەگەر بمانەوێ(سامی عەوداڵ)ی شاعیری چەوساوەکان باشتر بناسین
ئەوا دەتوانین لە ڕوانگەی هۆنراوە سیاسییە ناودارەکەی(قەلبی من)ەوە
بیناسینو بە شاعیری چەوساوەکانی لە قەڵەم بدەینو با بزانین بەو
هۆنراوەیەیدا چی پێشکەش کردووین؟
قەلبی من گەر چەشنی اللە بێتو نەوتی تێبکەن
ئاگری دوژمن بێتە گیانم وەک چرا من پێ بکەن!
شەق شەقی کەن گۆشتو ئێسقان یەک بە یەک خوێی تێبکەن
بێ ترس من دێمە مەیدان حوکمە ئازادیم دەوێ،
گەر نەسووتێمو نەخنکێم چۆن هەژارم سەرکەوێ؟
نەچمە ناو جەرگەی هەژارو شان بەشانی وەک برا
روحو الشەم ئیش نەکا بۆ میللەتێکی حەق خورا
بۆ شەوی پڕ ترسو تاریک من نەسووتێم وەک چرا
کۆمەڵی دامای هەژاران چۆن دەبینن بچنە پێش؟
لێم گەڕێن من با بسووتێم ببمە خاکو خۆڵەمێش!
ببمە خاکو خۆڵەمێش تاکو هەژارم پێ بگا
با بسووتێم بەڵکو گەنجو الوەکانم تێ بگا
بێتە مەیدان خوێن بریژێ تا حەقی پێ بگا
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با بزانێ غەرقی خوێنە کێ هەقی وی خواردووە؟
با لە بۆ هەق خوێن بڕێژێ ،دەرچێ دوژمن تازووە!
سامی لەم هۆنراوەیەیدا سروشتی لە دێڕە شیعرێکی شاعیری ناوداری
پێشکەوتخوازی تورک(نازم حیکمەت) وەرگرتووە کە دەڵێ( :ئەگەر من
نەسووتێمو تۆ نەسووتێی ،کێ ئەم میللەتە رزگار بکات) ،ئەم کارەش
دروستەو لە روانگەی ئەدەبی بەراودکاری لە نێوانی ئەدەبی میللەتان
نرخی خۆی هەیە.
شاعیر لە کۆتایی هۆنراوە ناودارەکەی دا دەڵێ:
(سامی) قوربانی گەلت بە قەت مەژی بەو زیللەتە
هەر کەسێ بمرێ لە رێگای نیشتمانو میللەتا
نامری هەردەم دەمینێ چونکە خاوەن غیرەتە
خۆت بە قوربانی گەلت کە ،فەرزە قوربانی لەبۆ
نیشتمانی حوڕو سەربەت ئوممەتێکی سەربەخۆ!
بەم جۆرە سامی عەوداڵ تاقیکردنەوەیەکی سەرکەوتووی لە شیعری
سیاسی کوردیدا کردووە ،هەرچەندە دەبوایە لە کۆتایی هۆنراوەکەی
دەبوایە بیگوتبایە:
(ئوممەتێکی بەختیارو نیشتمانی سەربەخۆ)
چونکە خۆی لەگەڵ حزبی شیوعی بووەو ئەندامێکی چاالکی بووە ،کە
دروشمەکەی(نیشتمانێکی ئازادو گەلێکی بەختیار)ـە ..چونکە بەختیاری
خەباتی بۆ دەکرێ تاکو مییلەت بیگاتێو سەربەخۆییش تێکۆشانی بۆ
دەکرێو خۆبەختکردنی پێدەوێ تا نیشتمان ئازاد بێ ..لەگەڵ ئەوەشدا
سامی کردارێکی ئەدەبی بەرزی ئەنجامداوەو هەندێ رەمزو چەمکی
نوێی خستۆتە ناو ئەدەبی تێکۆشانی جینایەتیو بەم کارەیشی
لەسەردمی چلەکانی سەدەی بیستەمەوە کە مێژووی دانانی
هۆنراوەکەیەتی کردووەو بەردێکی پتەوی لە بنچینەی تەالری ئەدەبی
شۆرشگێڕیی کوردی داناوە.
لە کۆتاییشدا دەبێ ئاماژە بۆ ئەوەش بکەین کە لە ساڵی 1983دا
چەپکێک لە شیعرەکانی سامی عەوداڵ لە ئامادەکردنو پێدا چوونەوەی
نووسەری ئەم باتە لە الیەن ئەمیندارێتی رۆشنبیرییو الوان چاپکراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ)
سەبارەت بە (سامی عەوداڵ) لە9:05:32 2015-6-17 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1492 :

سامی هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012512434575204
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1493 :

سامیە شاکر چاوشلی  -مەشخەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041219572185118
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1494 :

سانا کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011014085363746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1495 :

ساندرا قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301451154595
ساندرا قەرەداغی ساڵی  1993لە شاری سلێمانی لەدایک بووە ئێستا
لە دەرەوەی کوردستان ژیان بەسەر دەبات و خوێندکاری دوا قۆناغی
کۆلێژی بازرگانیە لە واڵتی سویسرا ،یەکەمەمین بەرهەمی بریتیە لە
سیدیەکی شیعری و بە دەنگی خۆی تۆماری کردووە لە ژێر ناوی
"پەشمەکی کچێنی" ماوەی سیدیەکە  95خولەکەو پێک هاتووە لە چەند
پارچە هۆنراوەیەکی کورت و بە گشتی هۆنراوەکان رۆمانسین و لە
ناویشیاندا هۆنراوەی نیشتیمانی تێدایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1496 :

سانە سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101215103310023
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1497 :

ساڤان غواڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812394073997
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1498 :

ساکار رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101215011110020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1499 :

ساکار رەئوف بێگەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181213103504
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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 ژمارە1500 :

ساڵح بێچار
http://www.kurdipedia.org/?q=200912011309562762
شاعیرو نووسەرو رۆژنامەنووس.
لەدایکبووی  1967\07\01سلێمانی سەرشەقام  -م.
یەکەم شیعرم مانگی  1983\10لە رۆژنامەی هاوکاری دا باڵوکراوەتەوە.
لە سەرەتای ساڵی  1984تا  1988لە سەر شەقامی مەولەوی شاری
سلێمانی کتێبفرۆش-ی دەستگێڕ بووم ،بەو هۆیەوە زۆرێک لە خوێنەران،
نووسەران ،شاعیران ،هونەرمەندانو رووناکبیرانی ئەوسای سلێمانی
ئەناسمو ئەمناسن ..زۆرتریش باڵوکراوەکانی (ی.ن.ک) بەگشتیو هەردوو
(کۆمەڵە)ی رەنجدەرانو زەحمەتکێشان -م دەفرۆشت و باڵودەکردەوە.
ساڵی  ،1982لە سەردەمی خۆپیشاندانە جەماوەرییەکانی خەڵکی
سلێمانی (مەجیدبەگ) پەیوەندیم بە رێکخستنەکانی (کۆمەڵەی
رەجدەرانی کوردستان  -کۆڕەک)ەوە کرد.
مایسی  1985شیعرم لە گۆڤاری "گزنگ" ی یەکێتی نووسەرانی
کوردستان لە شاخ باڵوبووەتەوە.
رۆژی هەینی  1986\01\31یەکەم چیرۆکم بەناوی (نوێبوونەوەی زامی
دەروونێک) لە کۆڕێکی هاوبەش لەگەڵ هاوڕێیانم دڵسۆز حەمەو رێزان
حسێن دا خوێندەوە کە لە هۆڵی یەکێتی نەقابەکانی کرێکاران سازکرا..
کۆڕێکی زۆر پڕ جەماوەر بوو.
رۆژی  1991\02\10لە رێی خۆشەویستییەکی شەش ساڵەی زۆر
رۆمانسییەوە هاوسەرم هەڵبژاردووه ...ئێستا دوو کوڕو سێ کچم هەیە.
لە زۆربەی کۆڕە ئەدەبییەکانی سااڵنی هەشتاکانی سلێمانی بە
شیعر ،چیرۆکو نووسین بەشداریم هەبووە.
ئەندامی یەکەم کۆنگرەی یەکێتی نووسەرانی کورد ،1991\10\17-15
شەقاڵوە -بووم.
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ئەندامی کۆڕی رۆشنبیری کورد  -سلێمانی بووم.1992 ،
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری بنکەی ئەدەبیو رووناکبیریی گەالوێژ-
ساڵی 1996م.
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یانەی چیرۆک – سلێمانی بووم.1998 ،
لە  2000\06\20وە لە ناوەندی راگەیاندنی زانکۆ سلێمانی :دەستەی
نووسەرانی هەفتەنامەی زانکۆ ،لێپرسراوی رادیۆی زانکۆو پاشان ماڵپەڕی
ناوەندی ناوبراو بووم.
 2000تا  2004لێپرسراوی بەشی التینی مانگنامەی بەدرخان بووم.
لە کۆتایی ساڵی  2000وە کارمەندی بەشی تێکستی کەناڵی
کوردسات-م.
 00\00\2005خەاڵت پێزانینی بەڕێز مام جەالل-م وەرگرتووە ،لەبەرامبەر
بەشداریکردنم لە ئەدەبیاتی شۆڕشی نوێ لە شاخ.
لە  2007\03\01وە لێپرسراوی ماڵپەڕی کوردسات-م.
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری ناوەندی رووناکبیریی شارباژێڕ2008 -م.
دەیان شیعرم لەالیەن هونەرمەندانی ناوەوەو دەرەوەی واڵتەوە کراوەتە
گۆرانی.
لە ناوەڕاستی سااڵنی هەشتاوە شیعرو چیرۆکی زۆرم باڵوبووەتەوە.
ئەمەش لینکی بەشێک لە هۆنراوەکانم لە ماڵپەڕی خۆزگە:
http://www.xozga.com/honrawe/honrawe/salihbechar/index.1.html
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ساڵح بێچار) لە-12-1 :
11:47:30 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1501 :

ساڵح حەسەنی نیعمەتوڵاڵهی کرماشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119102029390
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ساڵح یا سەید محەمەد ساڵح لەمێژووی وێژەی کوردیدا بەمیر ساڵح
حەسەنی نیعمەتوڵاڵهی کرماشانی ناسراوه .نازناوی لەرێکخراوی
تەریقەتی سۆفیزمی نیعمەتوڵاڵهیدا حەیران عەلی شا بووه .ساڵح ناوی
حەسەنی هەڵگرتووەچونکەسەید بووه ،لەنەوەی حەسەنی کوڕی عەلی
کوڕی ئەبوتالیب ،نیعمەتوڵاڵهی پێ وتراوەچونکەدەروێش و رێبەری
تەریقەتی نیعمەتوڵاڵهی بووه ،بەکرماشانی ناسراوەچونکەلەساڵی
 1834لەئاوایی ماهیدەشتی سەر بەکرماشان لەدایکبووەو زۆربەی ژیانی
لەوێ بردۆتەسەر .
تەریقەتی نیعمەتوڵاڵهی کوڕی میسر عەبدوڵاڵ ()1430 - 1329
دامەزراوه .ئەم زاتەلەحەڵەب لەدایکبووه .سەردەمی الویەتی لەبەغدا
بردۆتەسەر .لەتەمەنی بیست و چوار ساڵیدا حەجی کردووەو حەوت
ساڵ لەمەککەماوەتەوه .لەسەمەرقەند و هەرات ژیاوه ،لەدواییدا شاری
ماهانی کردووەبەمەڵبەندی ژیانی و دوا قۆناغی کەبیست و پێنج ساڵ
بووەلەوێ ژیاوه .لەتەمەنی سەد ساڵیدا کۆچی دوایی کردووه .ئارامگای
لەشاری ماهان لەجێگەی پیرۆزەکانی دەروێش و سۆفیانی تەریقەتەکانی
سۆفیزمەبەتایبەتی تەریقەتی نیعمەتوڵاڵهی .لەشیعردا دەستی بااڵی
بووه.
سەید ساڵح هێشتا لەتەمەنی الویدا بووەکەژیانی گۆشەگیری
هەڵبژێراردووەو زۆربەی کاتی لەحوجرەی مزگەوت بردۆتەسەر .رۆژگاری
خۆ دروسکردن و باوەڕ بەخۆکردن لەژیانی شاعیردا بەسەر دوو مەبەس
دابەش کرابوو .یەکەمیان فێربوونی زانستییەکانی ئایینی ئیسالم بووه،
دووەمیان بیرکردنەوەلەگێتی بێ پایانی سۆفیزم.
لەتافی الویدا لەدوای ئەوەی هەندێ لەزانستییەکانی ئیسالم و
نهێنییەکانی سۆفیزمی ال ئاشکرا بوو ،بۆ زێدەکردنی زانیاری لەبارەی
شەریعەت و تەریقەتەوەڕووی کردۆتەشاری کاشان و بەدیداری شێخ
محەمەد حەسەنی کاشانی شاد بووه .ئەم کەسەیەکێک بووەلەشێخ و
رێبەرەگەورەکانی تەریقەتی حەققەی نیعمەتوڵاڵهی کەئەویش نازناوی
عەبد عەلی شا بووه.
لەدوای خوێندن و وەرگرتنی سولووکی پێویست لەبابەت ئەم تەریقەتەوه،
سەید ساڵح ئیجازەی تەریقەتی نیعمەتوڵاڵهی لەم شێخەوەرگرتووه .لەو
کاتەی هیوای دێتەجێ و مەبەسی خۆی دەست دەخا ،دەکەوێتەسەر
هەوەسی گەڕانەوەی بۆ واڵتی خۆی .بەم جۆرەدەگەڕێتەوەکرماشان،
بەاڵم پێ ناچێ دووبارەڕوو دەکاتەوەکاشان و جارێکی دیکەبەدیداری
شێخی رێبەری شاد دەبێ.
لەپێناوی بەهێزکردنی گیانی سۆفیزم لەناو دڵ و دەروونی و پاککردنەوەی
گیانی لەهەموو خەوشێک روو دەکاتەمەشهەد لەخۆراسان ،لەیەکێ
لەژوورەکانی ئارامگای ئیمام عەلی کوڕی مووسای رەزا خەریکی ریازەتی
سۆفیزم دەبێ .لەپاش ماوەیێک دەگەڕێتەوەکاشان و لەوێ مۆڵەت
لەشێخی گەورەی دەخوازێ رێگەی بدا و بگەڕێتەوەواڵتی خۆی و لەوێ
ببێ بەیەکێ لەڕێبەرەکانی تەریقەتی حەققەی نیعمەتوڵاڵهی.
سەید ساڵح لەماوەی زیاتر لەسی ساڵ خانەقای تایبەتی خۆی بووه.
رێبەری سەدان کەسی کردووه ،بیروباوەڕی تەریقەتی حەققەی
نیعمەتووڵاڵهی باڵوکردۆتەوه .لەماوەی نیشتەجێبوونی لەواڵتی خۆیدا
زیارەتی ئارامگای هەموو ئیمامانی شیعەی کردووەلەواڵتی ئێراقدا .سەید
ساڵح لەساڵی  1905کۆچی دوای کردووه ،لەسەر داوای خۆی
لەگۆڕستانی گشتی دەرەوەی ئاوایی فەیزاباد نێژراوه .ئەم ئاوایییەسەر
بەشاری توربەتی حەیدەرییەلەئورستانی نۆیەم (خۆراسان)ی ئێران،
کەوتۆتەالی باشووری نیشابوور و رۆژهەاڵتی کاشمەر .
دیوانی شاعیر بۆ جاری یەکەم لەساڵی  1917لەکرماشان چاپکراوه .وەکو
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دەردەکەوی ئەم چاپەکەموکووڕی زۆری تێدا بووه .بۆ جاری دووەم لەالیەن
محەمەد حەسەنی حەیرانی لەساڵی  1945لەچاپخانەی
کاوەلەکرماشان لەچاپ دراوەتەوەبەناوی (کەنزولعیرفان "کنز العرفان"-
دیوانی غەزەلیاتی حەزرەتی میر محەمەد ساڵح حەسەنی
نیعمەتوڵاڵهی موللەقەب بەحەیران عەلی شا) .باڵوکەرەوەپێشەکییێکی
بۆ ئەم چاپەنووسیوەتەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1502 :

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
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.
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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 ژمارە1503 :

ساڵح زەکی ساحێبقران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120223211874116
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1504 :

ساڵح عەلی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042908395282749
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1505 :

ساڵح قەفتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010123553463623
رۆژی ()30ی ئاب-ی ساڵی  1968مێژوونووسو رووناکبیری ناسراوی کورد مامۆستا ساڵح قەفتان،
لە تەمەنی ( )83ساڵی دا کۆچیدوایی کرد.
خوالێخۆشبوو ساڵی  1885لە شاری سلێمانی لەدایکبووەو هەر لەو شارە قوتابخانەی روشدییەی
عەسکەری خوێندووە ،ئامادەیی سەربازیی لە بەغداو کۆلیجی سەربازی سوڵتانی لە ئەستەنبوڵ
تەواو کردووە.
لە سوپایی عوسمانی دا بووە بەئەفسەر لە سەردەمی پێکهاتنی حکومەتی شێخ مەحمود دا
مامۆستای جوگرافیاو مێژوو بووە لە قوتابخانەی مەحمودییە ،دواتر بووە بە بەڕێوەبەری قوتابخانەی
فەیسەڵییەو پاشتریش بەڕێوەبەری ناوەندی سلێمانی ..هەتا ساڵی ( )1935لەسەر هەڵوێستی
کوردانەی خانەنشین کراوە.
ساڵح قەفتان یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی رۆژنامەی بانگی کوردستانو ساڵی ( )1937یش
رۆژنامەی زبان-ی لە سلێمانی دەرکردووە.
لە ساڵی ()1938یش دا گۆڤاری زانستی لە سلێمانی باڵوکردەوەو لە گۆڤاری گەالوێژو رۆژنامەی
ژیانو رووناکیو باڵوکراوەکانی ئەو سەردەمەدا گەلێک نووسینو وتاری نووسیوەو باڵوی کردۆتەوە.
ساڵح قەفتان بایەخێکی تایبەتی داوە بەنووسینو لێکۆڵینەوەی مێژووییو یەکێکە لە مێژوونووسە
گەورەکانی کورد.
لەپاش خۆی چوار کتێبی بەنرخی بۆ بەجێ هێشتووین کە بریتین لە:
1پەندی تەئریخی.2بەراوردێکی تەئریخیو ئەهەمیەتی زمان3نەتەوەی کورد تورکمان نیە4مێژووی گەلی کورد لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ.سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردسات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1506 :

ساڵح محەمەد ئەمین
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http://www.kurdipedia.org/?q=200911040013272409
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1507 :

ساڵح محەمەد عەبدولفەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042321252182713
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1508 :

ساڵح میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230144926118561
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http://www.penusakan.com/nusaran/45-salih-mirawdaly/186912013-11-20-22-41-53.html
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1509 :

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
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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

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1510 :

ساڵح نیساری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611132
بۆکان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1511 :

ستار ئەحمەد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150730142339124966
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1512 :

ستار حامد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818122344125363
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1513 :

ستار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213001910623
ساڵی  1968لەسلێمانی لەدایک بووە ،ساڵی  1989بەشی
وێنەکێشانی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی تەواو کردووە و
پاشان کۆلیژی هونەری بەشی وێنەکێشانی زانکۆی سلێمانی
تەواوکردووە ،تا ئێستا هەشت پێشانگای تایبەتی لە شارەکانی هەولێر و
دهۆک و سلێمانی کردۆتەوە و بەشداریی لە پێنج پێشانگای
هاوبەشیشدا کروودە لە دەرەوەی واڵت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1514 :

ستاری پیرداوود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012717301575375
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1515 :

ستارە عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030818595034267
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1516 :

ستران عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040008242406
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1517 :

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
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
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بابەتی ژمارە1518 :

سدیق حامد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051322582664714
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1519 :

سدیق رەسوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611116
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1520 :

سدیق ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112621392173960
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

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

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1521 :

سدیق عەلی حەمە ئەمین نەسروڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171193
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1522 :

سروە ئازاد پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611134
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1523 :

964

سروە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201004052313404106
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1524 :

سروە دڵخۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031423164627
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1525 :

سروە لەحمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611143
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1526 :

سروە نوری دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309100956119648
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1527 :

سعود هاشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111116530510673
سەرپەرشتیاری پەیامنێرانی رۆژنامەی هاواڵتی لە هەولێر
پەیامنێری رۆژنامەی (المستقبل) لبنانی لە هەرێمی کوردستان
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سیاە رەشید)
سەبارەت بە (سعود هاشم) لە0:51:34 2011-7-17 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1528 :
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سالح سەعید امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271228
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1529 :

سلێمان حوسێنی تاشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012119272975122
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1530 :

سلێمان رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010519463374709
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1531 :

سلێمان مستەفا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329220343120712
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
⚖مافناس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1532 :

سمایل شەرەفی
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 ژمارە1533 :

سمایل عەزەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021416381425056
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دیواندەرە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1534 :

سمایلی ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201444504815
ساڵی  1963لە مەهاباد لە رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە ،برازای
گۆرانیبێژی ناسراوی کورد محەمەد ماملێ یە ،دەسپێکی چوونە ناو دنیای
هونەری لە رێگەی چاالکی قوتابخانەوە بووە ،ئەویش گۆرانی گووتن بوو
لە یەکێک لە بەرهەمە شانۆییەکان ،بۆ ماوەیەک بۆتە پێشمەرگەو دواتر
روو لە واڵتی فەرەنسا کردووە ،ئێستا لەگەڵ خێزانەکەی لە واڵتی سوید
ژیان بەسەر دەبات.
سەرچاوە :ئارام شێرکۆ  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1535 :

سمکۆ ئەحمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709251057032
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1536 :

سمکۆ ئەسعەد ئەدهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021216275624423
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1537 :

سمکۆ بەهرۆز  -ئەژی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008281258084953
یەکێکە لەنووسەر و کەسە شارەزاکانی بواری نووسین لەمەڕ مێژووی
شاری کەرکوک ،کە تائێستا هەشت کتێبـی لەچاپدراوی هەیەو حەوت
بەرگی ئینسکلۆپیدیای کەرکوکی نووسیوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1538 :

سمکۆ عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201001060937503118
ساڵی  1970لە شارۆچکەی گەاڵلەی ناوچەی باڵەکايەتی ،النکەی
شۆڕش لە دايک بووە ،سەرەتای ژيانی منداڵی لە ناوچەی باڵەکايەتی
سەردەمی شۆڕشی ئەيلول و دواتر ئاوارەيی ئێران و دواتريش وەک
خێزانیَکی راگوێزراوی باشوری عیراق بەسەر بردووە.
پۆلی يەکەمی سەرەتای لە گوندی رۆستەمییەی سەر بە پارێزگای حللە
خوێندوە.
قۆناغی دووەمی منداڵی لە هەولێر دەست پێکردوە .دوای گەڕانەوە لە
باشوور لە قوتابخانەی کامەرانی سەرەتايی لە پۆلی دووەم دەست بە
خوێندن دەکات ،بةاڵم ،بە هۆی ئەوەی رێگی نەدراوە بخرێتە بەر خوێندنی
عەرەبی،ئەم ساڵە لە خوێندن دەرناچێ و دەکەوێت.ساڵی 1989
پەيمانگەی پێگەياندنی ماموستايان تەواو دەکات.
لە دوای راپەرينەوە دەست بە کاری رۆژنامەنووسی دةکات ،لەساڵی
 1993بۆ ماوەی کەمتر لە ساڵێک لە رۆژنامەی برايەتی دەست بەکار
دەبێت دواتریش لە کۆتای هەمان ساڵ لە کوردستانی نوێ درێژە بەکاری
رۆژنامەنووسی دەدات ،ئێستا بەرپرسی نووسینگەی هەولێری ئەو
رۆژنامەيە .لە هەمان کاتدا سکرتێری لقی هەولێری سەندیکای
رۆژنامەنووسانە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سمکۆ عەبدولکەریم)
سەبارەت بە (سمکۆ عەبدولکەریم) لە8:46:03 2015-4-16 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1539 :

سمکۆ محێدین خدر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171189
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1540 :

سمکۆ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314224487667
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1541 :

سمکۆ ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=201009020926489308
نووسەر و ئەکتەر ،نێوبراو نووسەری شانۆیی چەخماخەیە کە لە ساڵی
 1970لە سلێمانی نماییش کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1542 :

سمیر تۆفیق جافر ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571339
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1543 :

سهیال حاجی عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101215470510025
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1544 :

سوارە ئێلخانی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215121943698

973

کوڕی ئەحمەد ئاغای کوڕی حاجی بایز ئاغایە ،لەگوندی (تورجان)ی سەر
بەشاری بۆکان لەدایک بووە .لەتەمەنی مناڵیدا لەخۆشەویستی دایک
بێ بەش کرا .کە تەمەنی گەیشتە حەڤدە ساڵی تووشی
نەخۆشییەکی سەخت هات و ماوەی سێ ساڵ لەپێ کەوت ،پاشان
بەدرێژایی ژیانی توانای رۆیشتنی ئاسایی لەدەست دا .بەهۆی
بیروباوەڕی پێشکەوتنخوازی و هەڵوێستی نیشتمانپەروەرییەوە لەالیەن
رژێمی پەهلەوییەوە رووبەڕووی زیندان و ئەشکەنجە کرایەوە .سەرەڕای
ئەو هەموو کوێرەوەری و دەربەدەرییە توانی کۆلیژی حقوق لەزانکۆی تاران
ببڕێ و ساڵی  1968لەبەشی کوردی رادیۆی تاران دامەزرا .سوارە
یەکێکە لە شاعیرە هەرە خوێندەوارەکانی ئێران و ئاگاداری گۆڕانکارییە
ئەدەبییەکانی جیهان بوو .ئاڵوگۆڕێکی گەورەی لەشیعری نوێی کوردیدا
هێنایە گۆڕێ .هەرچەندە ژمارەی شیعرەکانی کەمن ،بەاڵم هەر
هەموویان لەرووی داڕشتن و بیری قوڵ و هەستی شاعیرانەدا شیعری
دانسقەن .ئەم شاعیرە نوێخوازە عەشقی سروشت بووە ،سروشتێک کە
لە خزمەتی مرۆڤایەتیدا بێ و ئازادی ژیان ئەندێشەی پێ ببەخشێ.
سوارە جگە لە شیعری کوردی ،بەفارسیش شیعری نووسیوە ،لەبواری
پەخشان و نووسینیشدا ئەدیبێکی لێهاتوو بووە .ئەو کاتەی لەبەشی
کوردی هەردوو رادیۆی ئێران و کرماشاندا کاری ئەکرد ،بەرنامەیەکی
ئەدەبی هەبوو بەناونیشانی (تاپۆو بوومە لێڵ) کە خزمەتێکی زۆری
مەسەلە ئەدەبییەکانی کوردی کرد .سوارە ئێلخانی زادە لەو تاقە
شاعیرانەیە کە بایەخێکی زۆری بەزمان داوە و ناوەڕۆکی هەموو
بەرهەمەکانی باس لەئازادی و پاکی و جوانی رۆحی مرۆڤ ئەکات .ئەم
شاعیرە هەڵکەوتووە ساڵی  1975کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1545 :

سوارە سەباح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061310535458514
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1546 :

سوارە قەاڵدزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312413674436
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1547 :

سوارە نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022250632896
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1548 :

سوبحی سەلیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611135
بانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1549 :

سورکێو محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070721595058362
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1550 :

سورەییا بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215120002687
سورەییا بەدرخان کوڕی ئەمین عالی بەدرخان سێیەمین خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەری رۆژنامەی
کوردستان (قاهیرە  )1918 -1917 /باوکی برای کامەران و جەالدەت بەدرخانە .ئەم رۆشنبیرە
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گەورەیە جگە لە زمانی کوردی ،عەرەبی و فارسی و تورکی و ئینگلیزی و فەرەنسیشی بەچاکی
زانیوە .فەرهەنگ و شارستانیەتی ئەوروپا بەئاشکرا بەنووسین و بەرهەمەکانیەوە دیارە .سورەییا
بەدرخان هێندە بەناوبانگە کە ئینسکلۆپیدیای ئیسالم لەهەردوو چاپە ئینگلیزی و فەرەنسیەکەیدا
باسی کردووە ،ئەم رۆڵە تێکۆشەرەی بنەماڵەی بەدرخانییەکان هەندێ جار بەناوی (د.بلەچ شێرکۆ)
و هەندێ جاریش بەناوی (ئازیزی ئەحمەد)ەوە نووسین و بەرهەمی باڵوکردۆتەوە .ساڵی 1920
رۆڵێکی گەورەی بینی لەپێکهێنانی رێکخراوی خۆیبوون کە لەقاهیرە دامەزرا .سورەییا بەدرخان
بەدرێژایی ساڵەکانی  1938 -1908ئاوارە بووە لە ئەستەمبوڵ و قاهیرە و حەڵەب و دیمەشق و
بەیروت و عەممان و لەواڵتانی فەرەنسا و ئیتاڵیا و برۆکسل و قوبرس و ئەمریکا ،هەمیشە دەربەدەر
بووە و بەو پەڕی تواناوە هەوڵی داوە کێشەی کورد بەجیهان بناسێنێ .سااڵنی کۆتایی ژیانی
لەپاریس بردۆتە سەر بۆ ئەوەی لەوێوە کە (دڵی ئەوروپا) یە باشتر خزمەتی نەتەوەکەی خۆی
بکات .سورەییا بەدرخان ساڵی  1938لەپاریس کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1551 :

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

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1552 :

سولەیمان محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012714540675360
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1553 :

سونیا بێتووشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062519455678262
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1554 :

سوهەیب حامید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082516401967784
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

☠تیرۆریست

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1555 :

سوهەیل تاهیر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415101148120899
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1556 :

سوهەیل خورشید عەزیز  -شەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042622124382742
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

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

کفری
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1557 :

سوورە مەرگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061022122824
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1558 :

سڵێمان سلێڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171637454258
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1559 :

سڵێمان محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021214332575761

980

بەرپرسی الپەرەی "رووداو" لە رۆژنامەی"بهار" چاپی تاران بووە ،کە لە
رۆژی ()7ی رێبەندان لە گەڵ ( )15رۆژنامەنوسی تر دەستگرا کر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

زیندانی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1560 :

سڵێمان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090322195960936
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1561 :

سڵێمانێ ئالیخان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912151030442996
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1562 :

سۆران ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031057504625
هۆزانەوانە ،ساڵی  1994لە چۆمان لەدایکبووە .لە فێستیڤاڵی گەالوێژدا
خەالتی دووەمی لێکۆڵینەوەی وەرگرت کە لێکۆڵینەوەکەی بەناونیشانی
کاردانەوەی فیکر لەرۆمانی کوردیدا (رۆمانی شاری مۆسیقارە
سپییەکانی بەختیار عەلی و مامزێر کاروان عومەر کاکەسوور وەک دوو
نموونە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1563 :

سۆران پااڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081110271060653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1564 :

سۆران حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081021570660644
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1565 :

سۆران حەمەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030210013382410
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1566 :

سۆران خورماڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209202331118234
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سۆران حەمە رەشید (سۆران خورماڵی)
ساڵی  1971لە شارۆچکەیی خورماڵ لە دایکبووە تا پۆلی چواری
سەرەتایی لە خورماڵ ژیاوە پاشان بە هۆیی شەڕی ئێران و عێراقەوە
ڕودەکەنە شاری سلێمانی کۆتایی ساڵی  1989ئامادەیی کشتوکاڵی
بەکرەجۆ تەواو دەکا لە سەرەتایی الویدا لە نێوەندی ساڵەکانی  1986تا
 1990ئەندامێکی چاالکی تیپی موسیکی (دیالن) بووە لە چاالکی
قوتابخانەکانی سلێمانی لەسەر ئامێری گیتار و باس گیتار و بەشداری
زۆربەیی چاالکی و فیستیفاڵەکانی چاالکی قوتابخانەکانی کردوە لە
سلێمانی و بەغداد و موسل و دهۆک و کەرکوک کەلەسەر ئاستی عێراق
چاالکی قوتابخانەکانی سلێمانی ئاستی یەکەمی تۆمارکردوە و ڕێزلێنانی
پێبەخشراوە.
لەساڵی  1992یەکەم نامیلکە شیعری بە ناوی (ئەلف) بەچاپ گەیاندوە.
لە دوایی ڕاپەڕینی  1991دامەزرێنەری ڕۆژنامەیی خورماڵی نوێ بووە کە
چەند ژمارەیەکی لێ پەچاپ گەیاندوە.
لەساڵی  1993لە ڕوسیا ژیاوە.
لەساڵی  1996لە وواڵتی هۆڵەندا نیشتەجێ یە.
دەستەی بەڕێوبەری کۆمەڵەی کوردیە لە شاری دێلفت.
کەسایەتیەکی چاالکە لە بوارە کۆمەاڵیەتی و بۆنەو ئاهەنگە
نەتەوایەتەکان.
لە زۆربەیی چاالکیەکانی هۆڵەندا بەشداری هەیەوەک فۆتۆگرافەر و
ڕانگەیاندکارێکی خۆبەخش.
زۆربەیی نوسرا و هۆنراوەکانی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتەکانەوە باڵودەکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1567 :

سۆران سێوکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010218513719113
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نووسەری فکری ئیسالمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1568 :

سۆران عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031114241121814
ناو :سۆران عومەر سەعید
ناسناو:
نەتەوە :کورد
ئایین :ئیسالم
شوێن و مێژووی لەدایکبوون :قەرەداغ 1978/12/12
کاروشارەزایی
ئاستی خوێندن وپسپۆڕی بوارەکەی :بەکالۆریۆس لە ئامار /راگەیاندن.
سەرۆکی لیژنەی مافەکانی مرۆڤ لەپەرلەمانی کوردستان
ئەندامی لیژنەی دارایی و کاروباری ئابوری و وەبەرهێنان
الیەنی سیاسی :کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان
پوختەیەک لە پۆست و کارەکانی پێشوو
1راوێژکاری ئەمیری کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان.2بەرپرسی ئاژانسی کۆمەڵ نیوز.3بەرپرسی بەشی هەواڵی کەناڵی ئاسمانی پەیام.ناونیشان
ئیمەیل: soranomar8@gmail.com
تەلەفۆن07501126064 :
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (سۆران عومەر) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2014-06-25
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

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

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

بابەتی ژمارە1569 :

سۆران عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010920592922112
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1570 :

سۆران عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150423110823120946
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1571 :

سۆران گەرەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120521191512385
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1572 :

سۆران مامەحەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110134720219
سۆران محەمەد عەزیز ،رۆژی  1986-02-02لەدایکبووە .خوێندکاری
قۆناغی چوارەمی بەشی بیستن و بینیی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی
کەرکوک بوو .لە ساڵی  ،2004لەرۆژنامەی کەرکوکی ئەمڕۆ کاریکردووە و
پاشتر بووەتە بەرپرسی نوسینگەی کەرکوکی رۆژنامەی کوردستان
راپۆرت و چەند مانگێک بەر لەکوژرانی وازی هێناوە و ئەنجا بووەتە
بەرپرسی نوسینگەی کەرکوکی گۆڤاری لڤین.
بۆ دوو رۆژنامەی دیکەیش کاری کردوە .
رۆژنامەی (چەمچەماڵ) کە گۆشەی (بێ رتوش)ی دەنوسی بۆیان بە
بەردەوامی.
رۆژنامەی (کوردش گڵۆبە).
خاوەنی دیوانێکی شیعری چاپکراوە .ئێوارەی  ،2008-07-21لەبەردەم
ماڵی خۆیاندا لەگەڕەکی رەشیدئاوا تیرۆرکرا .تیرۆرکردنی سۆران
ناڕەزاییەکی زۆری لێکەوتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1573 :
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سۆران محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140706131021101056
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1574 :

سۆران محەمەد غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831163558115554
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1575 :

سۆران کامەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120716174187370
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1576 :

سۆران کۆستە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005291951474325
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1577 :

سۆران کەرباسیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081411554067444
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1578 :

سۆزان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051213524978588
سۆزان جەمال محەمەد ئەمین
لە  15ی 3ی  1974لە شاری سلێمانی لە دایک بووە ،قۆناغەکانی
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی هەر لەوێ تەواو کردووە ،لە
ساڵی  1992لە زانکۆی سەالحەدین کۆلیژی پەروەردە بەشی بایۆلۆژی
وەرگیراوە ،لە ساڵی  1996زانکۆی تەواو کردووە.
لە ساڵی  2005 -1997لە زانکۆی سلێمانی کۆلیژی زانست بەشی
بایۆلۆژی مامۆستا بووە ،لە ساڵی  2005لە دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم سەرەتا وەک ئەندامی ستافی نووسین و دواتر وەک سکرتێری
نووسین لە گۆڤاری زانستی سەردەم کاری کردووە .لە ساڵی  2009ەوە
بووە بە سەرنووسەری گۆڤارەکە.
لە ساڵی  1994ەوە کاتێک خوێندکاری زانکۆ بووە ،دەستی بە نووسین و
وەرگێڕان کردووە.
لە ساڵی  2012-2005ئەندامی ستافی نووسینی گۆڤاری تەوار بووە.
چەند ساڵێک الپەڕەی زانستی بۆ هەفتەنامەی زانکۆ و رۆژنامەی
کوردستانی نوێ ئامادە کردووە.
لە چەندین گۆڤار و رۆژنامەدا بابەت و وتاری دەربارەی کێشەکانی ژن و
کۆمەڵگە و سایکۆلۆژی و پەروەردەی منداڵ و بابەتی زانستی،
باڵوکردۆتەوە و خاوەنی  19کتێبە 7 ،یان لە نووسینی خۆیی و  12یان
وەرگێڕانە.
سۆزان جەمال لە ئێستادا سەرنووسەری گۆڤاری زانستی سەردەمە و
ئەندامی ئەنجومەنی بااڵی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمە .
بەرهەمە چاپکراوەکانی:
1ژن لەبەردەم قەیرانەکاندا -نووسین ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.2004
2ژن لەسەردەمی دیموکراسیدا -وەرگێڕان ،یەکێتی ژنانی کوردستان-چاپی یەکەم  ،2004چاپی دووەم -چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی-
کەرکوک.2008 -
3باخچە نهێنییەکە -رۆمان  -وەرگێڕان لەئینگلیزییەوە  -بۆ نەوجوانان،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.2005 -
4سایکۆلۆژی منداڵ -نووسین ،بەڕێوبەرێتی گشتیی چاپ وباڵوکردنەوەی سلێمانی.2006 ،
5بەرگریکردن لەمافەکانی ژن -وەرگێڕان ،دەزگای چاپ و پەخشیسەردەم. 2006 ،
6رۆژنامەگەریی و رۆژنامەنووسی هاوچەرخ -وەرگێڕان بەهاوبەشیلەگەڵ رۆژنامەنووس لوقمان غەفور ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
. 2006
7رووەکەکان -نووسین ،بەڕێوەبەرێتی گشتی چاپ و باڵوکردنەوەیسلێمانی. 2007 ،
8-سایکۆلۆژیی ژیانی هاوسەرێتی -وەرگێڕان ،خانەی وەرگێڕان .2007
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9من هەم من شەڕانگێزم-سایکۆلۆژی ،وەرگێڕان ،خانەی وەرگێڕان. 2008
10سایکۆلۆژیی و رۆشنبیریی منداڵ -نووسین ،بەڕێوەبەرێتی چاپ وباڵوکردنەوەی سلێمانی.2008
11خۆشەویستی و وزەی دەروونی -وەرگێڕان ،خانەی وەرگێڕان . 200912سایکۆلۆژیی و مێیەتی -نووسین ،دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەیموکریان.2009 ،
13کۆئەندامی هەرس -وەرگێڕان بەهاوبەشی لەگەڵ خوالێخۆشبووئەکرەم قەرەداخی ،خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا .2009
14چارەسەری سروشتی بۆ؟ وەرگێڕان بەهاوبەشی لەگەڵخوالێخۆشبوو ئەکرەم قەرەداخی ،خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا
.2009
15نەخۆشی شەکرە ،وەرگێڕان بەهاوبەشی لەگەڵ خوالێخۆشبووئەکرەم قەرەداخی ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم .2009
16خۆکوشتن ،وەرگێڕان ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.2011،17لەگەڵ سایکۆلۆژیادا -نووسین ،بەڕێوبەرێتی چاپ و باڵوکردنەوەیسلێمانی.2012 ،
18پەیوەندییەکانی ژن -نووسین ،لەسەر ئەرکی سندوقی کۆمەکیداهێنانی وەزارەتی رۆشنبیری2013-
18یەک ملیۆن پرسیار لەسەر سێکس ،بەرگی یەکەم-وەرگێڕان -دەزگایچاپ و پەخشی سەردەم 2013 -
19یەک ملیۆن پرسیار لەسەر سێکس ،بەرگی دووەم -وەرگێڕان -دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم 2013 -
20رەوشی ژن لە ئیسالمدا ،وەرگێڕان ،ئامادەیە بۆ چاپ.ئامادەکردنی :لوقمان غەفور حەمە ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1579 :

سۆزان حەمە تاتە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213201639119371
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
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 ژمارە1580 :

سۆزان سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032714471065535
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1581 :

سۆزان مامە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081439599444
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1582 :

سۆزان محەمەد خالد قادر حمەشریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571334
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1583 :

سۆزان نەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112909440078092
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1584 :

سۆزان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062420522771182
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1585 :

سۆزان کەریم حەمەبۆر حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571349
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1586 :

سۆزان کەریم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213442274595
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1587 :

سۆزی بابانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041317572775815
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1588 :

سۆغرا رەزگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080921452560610
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1589 :

سۆالڤ خانەقینی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004112137024131
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1590 :

سۆالڤ کاکەیی
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150707033006124774
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1591 :

سۆما یەزدانپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031111323564386
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1592 :

سۆنیا سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201004082220444130
سەرنووسەری گۆڤاری تاو
سەرچاوەی وێنە :رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1593 :

سیامەند شاسواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120719435574217
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1594 :

سیامەند شێخ ئاغایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122161227118987
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1595 :

سیامەند موعینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041521324782684
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1596 :

سیاوەش گودەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051211360957855
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1597 :

سیپان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912082300362927
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1598 :

سیدار باسوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122511075274455
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1599 :

سیروان پااڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020609000733151
وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1600 :

سیروان رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=200908311608331968
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ساڵی  1967لە کەرکووک لە دایکبووەچەندین فیلمی بەڵگەنامەیی دروستکردووە- 5کتێبی چاپکراوی هەیە و سااڵنێکی زۆر بەرنامەڤان و ئامادەکاری
بەرنامەی دیکۆمێنتاری (کاروان)بووە لە تەلەڤزیۆنی مەد و میدیا.
فیلمی دێکۆمێنتی بەشیر موشیر کە بەنێوی (بلیمەت)ە ،دوو کاژێر وچل دەقیقەیە و لەگەڵ دوو کتێبدا ،هەر لە بارەی بەشیر موشیرەوە ،کە
لەالیەن دەزگای ئاراس بەرهەمهێنراون و باڵوکراونەتەوە.
ئێستا لە ئەڵمانیا دەژیت.سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
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 ژمارە1601 :

سیروان رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101722554510134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1602 :

سیروان رەشید محەمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471311
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1603 :

سیروان رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061710104459020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1604 :

سیروان ژاژڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082723190256183
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1605 :
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سیروان شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918072922092
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1606 :

سیروان عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112708100073972
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1607 :

سیروان عەباس کەریم گڵێجاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828093305125596
لەدایکبووی 21ی12ی  1986لە شارۆچکەی رەوانسەر -رۆژهەاڵتی
کوردستان
رۆژنامەنووس لە تۆڕی میدیایی رووداو
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سیروان عەباس)
سەبارەت بە (سیروان عەباس کەریم گڵێجاڵی) لە2015-8-27 :
19:32:49
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1608 :

سیروان عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021110231575712
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1609 :

سیروان غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031813432713206
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1610 :

سیروان گەڕەشێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020221093633104
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1611 :

سیروان محەمەد گەنجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030909202322458
24-4-1975
خوێندن/بەکالوریۆس
پیشە/بەڕێوەبەری ئامادەیی شەهید بەختیار/شارەزوور
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سیروان محەمەد)
سەبارەت بە (سیروان محەمەد گەنجانی) لە19:09:52 2011-9-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1612 :

سیروان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310214530119671
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1613 :

سیروان مەحمود پۆلیس
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 ژمارە1614 :

سیروان کاروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914205813115726
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1615 :

سیروان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040712241030938
چیرۆکنووسێکی گەنجی چەمچەماڵە خەاڵتی یەکەمی حەڤدەهەمین
فێستیڤاڵی گەالوێژی بۆ چیرۆک بەدەستهێنا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1616 :

سیما جەزا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051011123476244
تەمەنی  15ساڵەو خەڵکی سلێمانییە یەکێکە لەو خۆێندکارە کچانەی
پۆلی نۆ لەکۆلیژی (ئەزمڕ) بۆ بەهرەداران کە توانایەکی باشی هەیە
لەنووسینی کورتە چیرۆک و بەهەرسێ زمانی (کوردی ،عەرەبی،
ئینگلیزی) دەنووسێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2014-05-10 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
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 ژمارە1617 :

سیما مستەفا  -سیما ئاب خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083109034835098
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1618 :

سینا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150417103807120913
سینا محەمەد لەساڵی  1988لە شارۆچکەی سەید سادق هاتۆتە
دونیاوەو پاشان لە شاری سلێمانی دەستی کردوە بە خوێندن .لەساڵی
 2013برۆوانامی بەکالۆریۆسی بەدەست هێنا لە کۆلیچژی کارگێڕی و
ئابوری بەشی دارای و بانک.لەسەرەتاکانی سالی  2006شدا بە
درستکردنی گروپێکی هونەری لەگەڵ چەند هاوڕێیەکیدا دەستی بەکاری
نواندنو نوسینی شانۆ و کاری دۆبالژ و وێنەگرتن کردوە و تا وردەوردە لە
بواری فیلم سازیدا وەک الوێک لەشاری سلێمانیدا دەرکەوت.
لەبەر نەبوونی کۆلێژی سینەمای لە کوردستان سینا محەمەد بۆ
گەشەدان بە بواری سینەما و فیلم سازی بەشداری چەندین خولی فێر
بوون و کاری خۆبەخشی لەگەڵ دەرهێنەرە بەناوبانگە کانی واڵتی ئێران
دەکات و وەک یاریدە دەرلەگەڵ چەند ستافێکی فیلم سازی لە چەندین
کاردا بەشداری دەکات.
وەهەروەها لە ساڵی  2008سینا دەست بەکاری ڕیکالمم دەکات لە
کۆمپینیای هاما و تا ئێستا وەک نوسەر و دەرهێنەر بەشێوەیەکی
بەردەوام و بێ دابڕان لەو بوارەدا کاردەکات کە کاری دەرهێنانی بۆ زیاتر لە
 30ریکالمی بازرگانی ئەنجام داوە.
سینا لە ساڵی  2009یەکەمین کورتەفیلمی سینەمای خۆی بەناوی
(بەرەو مانگ) بەرهەم هێنا کە ئەم کورتە فیلمە بەشداری چەندین
ڤیستڤاڵی ناوخۆی کرد .وەلە پاش ئەم کارە سینا کورتەفیلمی (ئاوازێکی
غەگین) ی بەرهەم هێنا و دواتریش کورتەفیلمی (گوڵفرۆش) هەروەها
فیلمی بەڵگەنامەی (منااڵنی سوریا)ی بەرهەمهێنا کە لەالیەن کەناڵی
بەناوبانگی(  (BBCیەوە بڕوانامەی ڕێزلێنانی وەک دەرهێنەرێکی الو پێ
بەخشرا.
سینا محەمەد لە ساڵی  2012دا و لە دواین کاری فیلم سازیدا
کورتەفیلمی (دیاری) ی بەرهەم هێنا کە لەسەر ئاستی  140واڵتی
دونیا لە فیشتفاڵی ئاشتی لە و اڵتی تورکیا وەک باشترین کورتەفیلم
هەڵبژردراو و خەاڵتی باشترین کورتەفیلم و ەرهێنەری پێبەخشرا و
رۆۆژنامە گەورەکانی واڵتی تورکیا.
فیلمەکە بوویە جیگاری باسی ِ
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ناوی هەندێک لە بەرهەمە هونەریەکانی سینا محەمەد:
1ـشانۆی (تابلۆ)
2.کورتەفیلمی (بەرەو مانگ)
3.کورتەفیلمی (ئاوازێکی خەمگین)
4.فیلمی بەڵگە نامەی (منااڵنی سوریا)
5.کورتە فیلمی (گوڵفرۆش)
6.کورتەفیلمی (کۆتا نامە)
7.کورتەفیلمی ( 25ساڵیم)
8.فیلمی بەڵگەنامەی (چیرۆکی خەلیل)
9.فیلمی بەڵگە نامەی (ئامەی جۆاڵ)
10.کورتە فیلی (دیاری)
•Sina.dpc88@yahoo.com
•FB @ sina muhammada
•Insta @ sinamuhammad
•Twitter @ sina_ahamad
•Mob : 07701211219
سەرچاوە: http://cinama.org/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1619 :

سیڤەر باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041702353866986
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1620 :

سەبا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901223609115570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد

بابەتی ژمارە1621 :

سەبا هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101011521562268
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1622 :

سەباح ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216135604793
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ساڵی  1961لە کەرکووک لەدایکبووە.دەرچووی کۆلیژی ئەندازیاریی زانکۆی تەکنەلۆژیی بەغدایە.تا نهۆ حەوت کتێبی لە نێوان لێکۆڵینەوە و وەرگێڕاندا بە چاپ گەیاندوون.جێگری سەرنووسەری رۆژنامەی (سێبەر)ە و دەستەی نووسەرانیگۆڤاری ئەدەبیی (نەوشەفەق)ە.
ناوبراو هەتا ئێستا ئەم کتێبانەی وەرگێڕاون بۆ سەرزمانی کوردی:
1.ناعەقالنییەت لە گوتاری جەبهەی تورکمانیدا (لێکۆڵینەوە) .د .جەبار
قادر .2003
2.هیزە وریابن (چیرۆک) .عەزیز نەسین  2005هەولێر.
3.مەحموود و نیگار (چیرۆک) .عەزیز نەسین .دەزگای وەرگێڕان .2006
4.وەرزی کۆچ بەرەو باکوور (ڕۆمان) .ئەلتەیب ساڵح .دەزگای چاپ و
بالوکردنەوەی ئاراس .2007
5.درێژترین ساڵ (ڕۆمان) .زوهدی داودی .دەزگای چاپ و بالوکردنەوەی
ئاراس .2008
6.شیکاگۆ (ڕۆمان) .عەال ئەسوانی .دەزگای چاپ و بالوکردنەوەی ئاراس
.2009
7.باڵەخانەی یاقوبیان (ڕۆمان) .عەال ئەسوانی .دەزگای چاپ و
بالوکردنەوەی ئاراس .2009
8.مرۆڤێک ناوی لە ناواندا نییە (ڕۆمان) .واسینی ئەلئەعرەج .دەزگای
چاپ و بالوکردنەوەی ئاراس .2009
9.شەماعیە (ڕۆمان) .عەبدولستار ناسر .دەزگای چاپ و بالوکردنەوەی
ئاراس .2010
10.تاکسی (ڕۆمان) .خالد ئەلخەمیسی .دەزگای چاپ و بالوکردنەوەی
ئاراس .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1623 :

سەباح ئەتروشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021119204284754
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1624 :

سەباح ئەتروشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030320075370277
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1625 :

سەباح پیرباڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514183732767
مێژوونووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1626 :

سەباح تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912080921432917
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1627 :

سەباح رەشید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012913253975414
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زمانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1628 :

سەباح رەنجدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121608555012874
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1629 :

سەباح عەلی قارەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001200934423305
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1630 :

سەباح مەجید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082214581611
لە زمانی خۆیەوە:
لە ساڵی  1974لەشارۆچکەی مەخموور لەدایک بووم و لە ساڵی ()1987ەوە لەشاری هەولێر
دەژیم.
لەدوای راپەڕینەوە دەستمکردووە بەنووسین و تاکو ئێستاش بەدەوامم .تاوەکو ئێستا ئەم کتێبانەم
بەچاپ گەیاندووە:
1خەوتن لەماڵی سەراب  -رۆمان2ئەوین و لیمۆیەکانی هەریاد  -رۆمان3خەونە سەوزەکانی تری  -کۆمەلە چیرۆک4شانشینی تاڤگەکانی سۆز  -رۆمان5نامەیەک بۆ ژیلیا  -رۆمان6تەلەڤزیۆنە کوردییەکان  -لێکۆڵینەوه7شەترەنج..یاریی پادشایان  -وەرزشیتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چیرۆکنووس
رۆماننووس
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1631 :

سەباح کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031248429761
نووسەر
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بێگانە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1632 :

سەباح یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020310394075556
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1633 :

سەباحی غالب
http://www.kurdipedia.org/?q=201001172024343291
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1634 :

سەباحەت تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107323932668
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد

بابەتی ژمارە1635 :

سەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050111200357193
ناوی (ئەمین ئەحمەد عەلی)ە لە ساڵی  1947لە گوندی عەبابەیلێی
ِرۆژهەاڵتی هەڵەبجەی شەهید لە دایک بووە خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی لەویَ تەواو کردووە دەرچووی خانەی مامۆستایانی سلێمانی یە
( ،)1969-1968ئەم شاعیرە لە سەرەتادا خولیای شیعرەکانی (نالی و
گۆران و مەولەوی) بووە زۆربەی تەمەنی الوی لە خزمەت مامۆستا (ع.ع.
شەونم) دا بووە تا ئێستاش بە مامۆستای ئەدەب و پەروەردەی خۆی
دەزانێت (شاهۆ و کاردۆخی و شارەزووری) کاریگەری ئەدەبی زۆریان
پی کردووە
بەسەرەوە هەیە ئەم شاعیرە هەرچەندە بە شیعر دەستی َ
بی
وەلی هەستی بە بۆشایی یەکی پەروەردەیی فێرکردنی ئەلف و َ
َ
بی ی نو َ
ی ی بۆ
کردووە بۆیە لە ساڵی  1978دا یەکەم کتێبی ئەلف و َ
قۆناغی بنچینەیی نەهێشتنی نەخوێندەواری دانا هەرچەندە توشی
چەرمەسەری بوو لەالیەن دام و دەزگای پەروەردەیی ئەو سەردەمەوە
بەاڵم ئەم کارە نەبووە ِرێگر لە بەردەوامی برەو پێدانی ئەم الیەنە گرنگەی
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بواری پەروەردە و فێرکردن ئەوەبوو لەگەڵ سەر هەڵدانی بیرۆکەی
پرۆسەی خوێندنی گەورە یەکەم کتێبی بە ِرەزامەندی وەزارەتی پەروەردە
خوێندنەوەی کوردی بۆ قۆناغی یەکەمی گەورە ساڵی( )2000کە ()41
لی چاپکرا وە ساڵی ( )2004-2003چاپی
چل و یەک هەزار دانەی َ
لی چاپ کرا لە ساڵی( )2006دا
دووەمی ( )50پەنجا هەزار دانەی َ
(کتێبی فێر بوونی زمانی کوردی بە پیتی التیننی) خستە بەر دیدەی
لی فرۆشرا لە
خوێنەران لە ماوەی
سی مانگدا ( )6شەش هەزار دانەی َ
َ
بواری ئەدەبیشدا دیوانە شیعری (تەیمان تەنیو) ساڵی ( )1999لە چاپدا
ساڵی جار َ
ی) کە یەکێکە لە شیعرە بەهێزەکانی ئەم دیوانە
(ئۆپەرێتی
َ
لەالیەن (تیپی شنرویَ ی هەڵەبجە) ئامادەکرا بۆ یادی فیستیڤاڵی بۆ
یادی پێنجەمی هەڵەبجە و پلەی یەکەمی بەدەست هێنا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەڵەبجە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1636 :

سەبری بۆتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118162327375
لە ساڵی  1925دا لە گوندی لۆدێ دەڤەری بۆتان لە کوردستانی باکوور
هاتۆتە دنیاوەو لە منداڵیەوە هەستی بە ستەمی کاربەدەستانی تورکیا
کردووە بە تایبەتی دوای کوژاندنەوەی شۆڕشەکەی کورد لە ئاگری داغ لە
ساڵی  1930بە سەرکردایەتی ئیحسان نووری پاشا ،بۆیە لە ناوەڕاستی
سییەکانی سەدەی رابردووەوە بەخاووخێزانەوە زێدی باب و باپیرانیان
بەجێهێشت و روویان کردە کوردستانی باشوور و لە زاخۆ جێگربوون ملیان
دایە کاروکاسبی.
سەبری لە تەمەنی هەرزەکارییەوە هەستی کوردایەتی لەالخولقاوەو
چووەتە پاڵ پارتی هیوا و لەسەر چاالکی رامیاری لە ساڵی 1945دا بە
تاوانی پشتگیری کردنی شۆڕشی بارزان گیراوە و لە شاری مووسڵ
خراوەتە بەندیخانەوە و کاتێکیش کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە
ساڵی  1946دامەزرابوو ئەندامێکی بە جەرگ و چاالکی ئەم پارتە
نەتەوەییە دیموکراتییەی کورد و لەو سەردەمەوە بەهرەی شاعیریی لەال
خولقاوە و هۆنراوەی نیشتمانی داناوه .لەگەڵ هەڵگیرساندنی شۆڕشی
ئەیلوولی کورد لە 1961.09.11دا بووەتە پێشمەرگەی کوردستان و ئەرکی
چەکداری و خەباتکاری و رۆشنبیری و راگەیاندنی بەجێهێناوه ،لە دوای
رێککەوتننامە مێژووییەکەی 11ی ئاداری 1970دا دێتە شاری هەولێر و
دوای ماوەیەک دەچێتە بەغدا و بەشداری نووسینی رۆژنامە و گۆڤارە
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کوردیەکانی وەک التاخی و برایەتی لە دواییشدا بەیان و رۆشنبیری نوێ
و نووسەری کورد دەکات.
لە دوای دەستپێکردنەوەی شەڕ لە کوردستان لە بەهاری 1974دا دووبارە
دەچێتەوە پاڵ شۆڕشی کورد و لە بەشی راگەیاندن ئیش دەکات و لە
دواییدا لەبەر باری تەندروستی دەچێتەوە بەغدا تاکو هەردەم لە ژێر
چاودێری پزیشک بێت و لە دوای راپەڕینە مەزنەکەی بەهاری 1991
لەگەڵ کۆڕەوە ملیۆنەکەی کورد دەچێتە دەرەوەی واڵت و لە ساڵی
1992دا خۆی دەگەیەنێتە واڵتی نەروێژ و دەبێتە پەناهەندە و لە هەموو
چاالکیەکی وێژەی و رۆشنبیری و رامیاری کورد لەو واڵتەدا بەشداری
دەکات تاکو لە  1998.10.25کۆچی دوایی دەکات.
سەبری بۆتانی شاعیرێکی هەست ناسکی بەهرەداربووه ،شاعیری
سروشت و جوانی بوو شیعرەکانی لە رۆژنامەو گۆڤارە کوردییەکاندا
باڵودەکردەوە لە دواییدا لە دیوانێکی خنجیالنە بە ناوی "شین و شادی"
لە ساڵی 1979دا لە بەغدا بە چاپی گەیاند و دەکەوێتە  262الپەڕەی
قەبارە ناوەنجی و زۆربەی هۆنراوەکانی لە سەرکێشی سووکی 7
بڕگەیی  4-3خۆماڵی کوردین و ناوەڕۆکێکی پتەویان هەیه .لە
1988.10.25دا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
جزیرە
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1637 :

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.
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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

بابەتی ژمارە1638 :

سەبری سلێڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112058123233
سەبری سلێڤانی عەلی سلێڤانی ،روماننڤێس و نڤێسەرێ کورد ،ل
ساال  1972ژ دایک بوویە ،ژ پەرتوکین وی:
بیست سال و ئێڤارەک
ژ دەستپیکێ هەتا دەستپێکێ
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (سەبری سلێڤانی) لە0:18:45 2010-9-20 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1639 :

سەبری قرنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081616032865466
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1640 :

سەبریە نوری قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071222125991420
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1641 :

سەبێحه فەتاحی  -ئەڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102712572688155
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

1019

بابەتی ژمارە1642 :

سەحەر رەسایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010215191386907
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1643 :

سەحەر مێهرەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080921505660612
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1644 :

سەحەر مەهدی گورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131954115017
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1645 :

سەحەری رەسایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053015143064961
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1646 :

سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112822232774018
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1647 :

سەدیق سەعید  -هاوڕێ سوپا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120612133074209
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1648 :

سەدیق سەعید رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011909450163891
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1649 :

سەدیق مینایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213175651638
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.
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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 ژمارە1650 :

سەرباز ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030909145425810
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1651 :

سەربەست خەسرەو عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051410213964717
لەدایک بووی ساڵی  1963لەشاری سلێمانی ..قۆناغەکانی سەرەتایی و
ناوەندی و دواییش پەیمانگای هونەرەجوانەکانی هەمان شارم خوێندووەو
ساڵی  1981تا  1986بەشی شێوەکاریم تەواو کردووە.
لەهەمان دواساڵی تەواوکردنی پەیمانگا ،تاوەکو ساڵی  1988لەواڵتی
ئێران و ساڵی 88تا ساڵی  1991پەنابەر بووم لەپاکستان .لەساڵی 1991
تاوکو ئێستا  2011پەنابەر و ناسنامەی نەرویجیم هەیەو دانیشتووی
واڵتی نەرویجم .
خێزانەکەم بولغارییەو دوو کوڕم هەیە ،گەورەکەیان گۆران و کوڕی بچوکم
میرۆی ناوە .
بەدرێژایی ژیانی هەندەران ئەم کتێبانەو ئەم پێشانگایانەی خوارەوەم
بەئەنجام گەیاندووە :
من خاوەنی ئەم کتێبانەم:
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1مانای هونەر – وەرگێران -لەنوسینی جوانناسی ئیگلیز هەربەرت رید2چەمکەکانی جوانناسی -وەرگێڕان -لەنوسینی فەیلەسوفی ئیتالیبیندیتۆ کرۆسە.
3هەڵبژاردەی بەرهەمەکانی بافلۆف -وەرگێڕان -دووکتێبەو یەکەمیانگەیشتووەبەچاپ ،نوسینی خ.کۆشتۆ یانتز.
4هەستەسەرڕەشەکان -کورتەچیرۆک ،نوسینی خۆم.5پەیامی خواکان بەشی یەکەم ،رۆمان -نوسینی خۆ.6پەیامی خواکان-بەشی دووەم-نووسینی خۆم.7ئازادی لەعیشق پیرۆزترەچیرۆک -نوسینی خۆم.8بەسەرهاتێک لەستۆنگ هەنجس -رۆمان-نوسینی خۆم9حەوت پێشانگام لەواڵتی نەرویج و یەک لەهۆالند کردۆتەوە.10خاوەنی ئەم گەلەرییەم لەئەنتەرنێت :www.welcome.to/sarbast11رۆمانی عیشقی بێواڵت -رۆمان-بەزمانی نەرویجی نوسراوەونەمگەیاندووەبەچاپ.
12خواکان لەمەترسیدان -رۆمان -بەزمانی نەرویجی نوسراوەونەمگەیاندووەبەچاپ.
13مێشێک لەکۆچدا -کورتەچیرۆک -بەزمانی نەرویجی نوسراوەونەمگەیاندووەبەچاپ.
14پەیامی مژدە ..پاشکۆی پەیامی خواکان ،بەڕێوەیەو کاری تیادادەکەم.
15پەیامی مژدەی گەڕانەوەو شکست ،کاری تیادا دەکەم.16کۆی کتێبەکانم گوزارەلەدووناودوون بوون دەکەن ..وەک هونەرمەندلەسوڕی گەشەی خودیدا لەتەوەری ئینسپیراسیۆن و ئێکستاسەدا
گەیشتووم بەڕەچەلەکی خۆم و گیانی باوانی دێرینەڕابەریم دەکەن.
یەکێ لەو کەڵەپیراەپەیامبەرانەی راز دەگرنەنەستم و لەنەستی
گەلەکۆمدا دێتەگفتارو پەیامم پێ دەدات ،نوح پێغەمبەر و حەزرەتی
پیرشالیارەکەبەسرۆش ناوی دەبەم .کۆی نووسینەکانم گەواهی ئەوەن
کەمرۆڤ دەتوانێت لەقواڵیی ناخی خۆیدا دێرینەبین بێت و بگەڕێتەوەسەر
چاوگێکی نەژادی .حەز دەکەم بڵێم کەنوسین و فەرموودەو دروودەکانم
شایەتن بۆ بۆهاتی پەیان .ئەگەر نوسینەکانی من دەمڕاستی ئایینی
کورد نەبن ،مانای وایەئایینەکان گشتیان هەڵەن .چونکەئێمەین و بێ
سنوریی هزرەکەداهێنەری پەیامە .مرۆڤ پەیامبەری بوونەوەرەبەجەوهەر.
کتێبەکانم باسی جەوهەرێکی توانا دەکەن .لەگیانی هونەر و جوانیدا.
دەمەوێ میللەتەکەم هۆشدار بن لەئایین و باوەڕی باوانیان .چونکەباوەڕ
دەمانباتەسەر رێی راست .خواش بەشێکەلەئێمە ،کاتێ کەهەست
دەکەین ئێمەبەشێکین لەو .
بۆ پەیوەندی ،لەفەیسبوک بەناوی  Sarbast Khosrow Arifدەتوانی
ببیتەهاوڕێم ..پاشان بەنامەو پۆستی ئەلەکترۆنی دەتوانن پەیوەندیم
پێوەبکەن ..ژمارەی تەلەفۆن و مۆبایلم لەژێرەوەدا بڕوانە.
سەربەست خەسرەو عارف
03/09/2011
ناونیشان و ژمارەی تەلەفۆن و ئی مەیل:
Sarbasr Khosrow Arif
Mad’s vein 2 A
3179 Åsgårdstrand Norway
Tlf- home: 0047- 33048041 - Mobile: 0047-464 33 863
E.mail: sari-ari@online.no
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سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (سەربەست خەسرەو عارف) سەبارەت بە
(ژیان و کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-05-14
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

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

وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1652 :

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
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.
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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

بابەتی ژمارە1653 :

سەربەست نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052922241360123
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1654 :

سەرتیپ جەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150723072852124889
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1655 :

سەرتیپ جەوهەر بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815151082999
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1656 :

سەرتیپ قەشقەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041816364356754
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1657 :

سەردار خدر حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022317514982357
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1658 :

سەردار راوچی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904143904115606
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

1028

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1659 :

سەردار رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011312542174815
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1660 :

سەردار عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=200911141726442540
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1661 :

سەردار فەتاح ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911112348482537
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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
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 ژمارە1662 :

سەردار محەمەد ساڵح عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571327
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1663 :

سەردار مەجید محەمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371254
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1664 :

سەردار مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010714080322058
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1665 :

سەردار مەحمود حەمە مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218110630118351
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لەزمانی خۆیەوە
سەردار ی مەحموی حەمە مراد.
سالێ  1965لە دەربەندیخان لەدایکبووە.
لە کۆتایی ساڵی  1978بەتەمەنێکی کەمەوە پەیوەبدی دەکات بە
ڕێکخستنەکانی کۆمەڵەوە.
کەسێکی چاالکی ڕووداوە سیاسی یەکانی گەلەکەیەتی.
سێ جار لە الیەن دەزگا داپڵۆسێنەرەکانی ئەمنەوە دەسگیر کراوەو بی
ئیعتیرافکردن
ئازاد کراوە.
یەکەمین کەس بووە بانگەوازی ڕاپەڕینی ساڵی  1991ی داوە بە گوێی
خەڵکی دەربەندیخاندا.
لە ساڵی  1997ەوە لە هۆڵەندا نیشتەجێ یە.
لە زۆربەی ژمارەکانی باڵوکراوەی بێواردا ،،لە دوا الپەڕەدا گۆشەی
تایبەتی خۆی هەبووە..
نووسەری بابەتە ئەدەبی یەکان بە تایبەت ،،تەنز و دانسقەکانی
ناوکۆمەڵگایە.
کوردی دەزانێت و تەقە تەقێکیش لە فارسی و عارەبی و هۆڵەندی -
دەکات
شوێن و کاتی مردن ،،لەداهاتودا ئاگادارتان دەکەینەوە!
بەالم هیوادارە ،،هەرکاتێکە ....
خۆرەتاو بێت  -باران نەبێت
قەت پایز و زستان نەبێت
ڕۆژی ڕون بێت ،شەوگار نەبێ
لە دەربەن بێ  -کەالر نەبێ
بە مەرگێکی کوتوبڕ بێ
بێ دوکەڵ و مشت و مڕ بێ
ئەمەش لینکی فەیس بوکەکەیەتی..
https://www.facebook.com/darbandykhan
سەرداری مەحمووی حەمەمراد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1666 :

سەردار مەحمود عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101200125345
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1667 :

سەردار کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042414394456853
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1668 :

سەردەشت حەمەساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040036252420
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1669 :

سەرفراز نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052023079802
نووسەر
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1670 :

سەرگوڵ رەمەزان قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909111149152024
لەدایکبووی  ،1970ناسراو بە سەرگوڵ قەرەداخی .دەرچووی کۆلێژی
یاسا لەزانکۆی سەاڵحەدین و ئەندامی سکرتاریەتی رێکخراوی
خوشکانی ئیسالمی کوردستان و ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنوسانی
کوردستانە و سەرنووسەری گۆڤاری سایە و ئەندامی پەڕڵەمانی
کوردستانە لەناو لیستی خزمەتگوزاری و چاکسازی لەسەر لیستی
کۆمەڵی ئیسالمی.
سەرچاوە :هێمن عەلی  -ماڵپەڕی کۆمەڵ نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
پەڕڵەمانتار

جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1671 :

سەرگوڵ کەریم رەشید مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571333
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1672 :

سەرمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122109560663446
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1673 :

سەرهەد تۆفیق مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042714355775990
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1674 :

سەرهەنگ ئیسماعیل قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094642125330
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1675 :

سەرهەنگ حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070721353991155
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1676 :

سەرهەنگ خامۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101510234810091
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1677 :

سەرهەنگ عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713281670117
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هونەرمەند
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1678 :

سەرهەنگ عەبدولڕەحمان عەبدوڵاڵ قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471288
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:

📰رۆژنامەنووس
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1679 :

سەرهەنگ مەال محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012717472275378
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1680 :

سەروەت محەمەد رەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918045322090
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1681 :

سەروەر ئەحمەد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821115374922
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1682 :

سەروەر پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020311065133108
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1683 :

سەروەر جوانڕۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124091726457
ساڵی  1962لە سلێمانی لەدایک بووە.
دوای تەواوکردنی خوێندنی ئامادەیی ،چۆتەکۆلێژی پزیشکی زانکۆی
بەغدا.
لەکۆتایی ساڵی  1987-1986کۆلێژی پزیشکی تەواو کردووە و وەک
پزیشک لەنەخۆشخانەکاندا کاری کردووە.
لەساڵی 1989ەوە هاتۆتە هۆڵەندە و هەمیشە لەباکوڕی ئەم واڵتە ژیاوە،
بەزۆری لەشاری خرۆنیگن.
لەکۆتایی ساڵی  1992دا جارێکی دیکە ،بڕوانامەی پزیشکی لەهۆڵەندە
وەرگرتۆتەوە ،لەزانکۆی )(Rijksuniversiteitلەشاری خرۆنیگن .
لەساڵی 1993ەوە لە نەخۆشانەکانی شاری لیواردن و شارۆچکەی
wagenborgenلە روژهەاڵتی شاری  Groningenوشارۆچکەی
Zuidlarenوەک پزیشک و توێژەری لێکۆڵینەوەکاری کردووە.
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ساڵی  2002 - 1998پسپۆڕی لەنەخۆشییە دەروونییەکاندا وەرگرتووە.
ساڵی  2008 -2002پسپۆڕی پزیشکی دەروونی بووە ،لەبەشی تەنگەژە
دەروونیەکانی نەخۆشخانەی  ZuidlarenوFPA.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1684 :

سەروەر عەبدولڕەحمان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922145005116325
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1685 :

سەروەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608575633149
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1686 :

سەروەر کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911280018582713
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1687 :

سەرکاو هادی گۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042510135656911
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1688 :

سەرکۆ بەختیار مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818121417125356
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1689 :

سەرکۆ زەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121813205674370
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1690 :

سەرکەوت رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912252146093035
1970هەولێر
بەکالۆریۆس کۆلیژی پەروەردە
لە ناوەراستی هەشتایەکان دەستی بە نووسین کردووە
)(3بەرهەمی چاپ کراوی هەیە:
1فاتە شیت-2یادنامە
3پاییزە یادبەرهەمی تۆمار کراو بە سی دی:
(فاتە شیت –یادنامە –عیرفان –پاییزەیاد)
ئەزمونی راگەیەیاندن:
لەسەرەتای راپەرینەوە دەستی بەکاری راگەینادن کردووە
لە رادیۆ تەلەفزیۆن و رۆژنامە
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بەشداری چەندان فیستیڤالی ئەدەبی و رۆشەنبیری کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1691 :

سەرکەوت شەمسەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720103713124858
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1692 :

سەرکەوت وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010917590222087
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1693 :

سەرۆ زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050510191478672
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1694 :

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:
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1گۆڤاری گواڵن2تەلەفزیۆنی گواڵن3رادیۆ گواڵن4گۆڤاری رامان5گۆڤاری گوالن العربی6گۆڤاری گواڵن (کرمانجی بە پیتی التینی)7رۆژنامەی ئێوارە گواڵن8دەزگای باڵوکردنەوەی کتێبی گواڵن9تەلەفزیۆنی سەتەالیتی زاگرۆس10رادیۆ زاگرۆس11گۆڤاری الصوت االخر12گۆڤاری 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 ژمارە1695 :

سەریاس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150630043704124657
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دەرچووی زانکۆی سلێمانی کۆلێژی زمان بەشی کوردی ساڵی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1696 :

سەریاس قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514084532762
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1697 :

سەرەتا محەمەد وسو ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571351
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1698 :

سەعدوڵاڵ ئیسماعیل شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303200132119521
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1699 :

سەعدوڵاڵ پەرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709483378881
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1700 :

سەعدوڵاڵ محەمەد حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010913535286753
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1701 :

سەعدوڵاڵ نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042614434075986
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1702 :

سەعدی عوسمان هەروتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040321512313194
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1703 :

سەعی سەقزی قایشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080210462789337
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1704 :

سەعید ئەسعەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009132149309487
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1705 :

سەعید ئەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113009252474048
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1706 :

سەعید زەبیحی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271025311443
ساڵی  1971لە شاری کرماشان لە دایک بووە .ساڵی  1991دەستی بە چاالکی شانۆیی کردووە
و لەم ماوەیەدا زیاتر لە  20شانۆنامەی سەرشەقامی نووسیوە و هەروەها دەرهێنەریشی کردووە،
لەوانە" :مندااڵنی پشکنین"" ،زەمان خاتوون"" ،رۆژئاوا تا رۆژئاوا" و "چەندین بەرهەمی شانۆیی
دیکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1707 :

سەعید ساڵح محەمەد حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271233
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1708 :

سەعید شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052809581659513
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1709 :

سەعید شەمس
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021702182218
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1710 :

سەعید عارف باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514084666878
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

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

پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1711 :

سەعید عیبادەتیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261040514924
شاعیر و نووسەری بەناوبانگی کوردی ناوچەی گەیالنی رۆژئاوای ئوسـتانی کرماشـان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1712 :

سەعید مەموزینی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004131647444152
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نووسەر و سەرۆکی سەنتەری رۆشنبیری بەردەرەش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1713 :

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 ژمارە1714 :

سەعید نەورەسی  -بەدیعولزەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215135328733
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لەساڵی  1876ی سەردەمدا'' میالدی'' لەگوندی '' نورس' ناوچەی
بەتلیس لەباکووری کوردستان هاتۆتەدنیاوە .لەسەرەتاوەلەژێر دەستی
مەال عەبدوڵاڵی براگەورەیدا '' سەرف و نەحو'' ی خوێندووە .دواتر گوند
بەگوند و شار بەشار بۆ خۆێندنی زانستە ئیسالمییەکان گەڕاوەو لەژێر
دەستی مامۆستای جیاوازدا فێریان بووە .تاقیکردنەوەی زۆر قورسی لەژێر
دەستی هەموو مامۆستاکانیدا بڕیوە .زیرەکییەکی تایبەتی هەبووەو
لێیدەگێڕنەوەکەلەماوەی هەفتەیەکدا ،کتێبی '' جمع الجەوامیع'' ی
ئوسووڵی فیقهی لەبەر کردووە .لەبەر ئەوەی لەمشتومڕەکاندا لەزاناکانی
ناوجەکەی زاناتر بووە ،زۆری نەبردووەناو و ناوبانگی دەرکردووە و ناویان
ناوە'' سەعیدی باناوبانگ /سەعید ئەلمەشهور'' .دواتر دەچێتەشاری ''
تللو'' و ماوەیەک دەمێنێتەوە ،لەو ماوەیەدا '' قاموس الموحیت'' ی فەیروز
ئابادی لەبەر دەکات.
ساڵی  1892ی سەردەم ،مەال سەعید دەچێتەماردین و لەمزگەوتی
شارەکەدا دەرس دەداتەوە .ناحەزانی لەالی والی
ناوچەکەبەدەمییەوەهەڵدەبەستن و والیش بڕیاری دەرکردنی دەدات.
لەماردینەوەدەیبەنەبتلیس ،کاتێک والی بتلیس راستی و شارەزایی ئەم
الوەی ال ئاشکرا دەبێت ،جەختی لێدەکات لەالی بژی .ئەویش ئەو
هەلەدەقۆزێتەوەو دەست دەداتەخوێندنەوەلەسەر بابەتی ئاینی و
زانستی.
لەساڵی  1894دا دەچێتەشاری'' وان'' لەوێ دەست دەداتەخوێندنی
زانستەکانی ماتماتیک و کیمیا و فیزیا و جیۆلۆجیا و فەلەک ناسی و
فەلسەفەو مێژوو .لەهەندێک لەو بوارانەدا هێندەشارەزایی پەیدا
کردووەکەتوانیوێتی دەربارەیان بنووسێت ،لەبەر ئەوەش ناویان ناوە'' بدیع
الزمان'' .هەر لەو سەردەمەشدا لەرۆژنامەکانی تورکیادا دەنگوباسی
ئەوەباڵودەبێتەوەکە ،وەزیری '' موستەعمەرات''ی بەریتانی لەوتارێکدا بۆ
پاڕلەمانەکەیان گوتووێتی (هەتا قورئان لەدەستی موسوڵماناندابێ
ناتوانین حوکمڕانییان بکەین ،لەبەر ئەوەچارەمان نییە ،یان دەبێ
موسوڵمانانی لێ دوورخەینەوەیان نەیهێڵین ).نورسی کەئەو
هەواڵەدەبیستێ ،زۆر دڵگران دەبێ و دەڕوا بۆ ئەستەنبووڵ.
لەئەستەنبووڵ ساڵی 1907پڕۆژەی درووستکردنی دانیشتگەیەک لەسەر
شێوەی دانیشتگەی '' ئەزهەر'' بەناوی '' مدرسەئەلزەهرا'' بۆ خوێندنی
ئاین و بوارەجیاوازەکانی زانستیش لەرۆژهەاڵتی ئەنادۆڵدا دەخاتەبەردەم
سوڵتان عەبدولحەمیدی دووهەم .
ساڵی  1911دەچێتەواڵتی شام و لەمزگەوتی '' ئەمەوی'' وتارێک
پێشکەش دەکات ،لەوتارەکەیدا نەخۆشییەکانی '' ئوممە'' ی ئیسالمی و
چارەسەرەکانی دەخاتەپێش چاو و داوا لەموسوڵمانان دەکات بەئاگا
بێنەوە .دواتر دەگەڕێتەوەئەستەنبووڵ و پڕۆژەی دانیشتگەکەدەخاتەبەردەم
سوڵتان ''رەشاد''سوڵتانیش بەڵێنی پێ دەدات و دارایی بۆ تەرخان دەکات
و بەردی بناغەشی لەسەر رووخی دەریاچەی وان بۆ دادەنێن .وەلێ
شەڕی جیهانی یەکەم رێگر بووەلەتەواوکردنی پڕۆژەکە.
نورسی دژی ئەوەبووە دەوڵەتی عوسمانی بچێتەشەڕەوە ،وەلێ کاتێک
رووسەکان هێرشیان هێناوەلەبەرەی قەفقاسەوە ،نورسی لەشاری
بەتلیس لەگەڵ قوتابییەکانیدا بەرگری کردووەو لەشەڕەکەدا بەسەختی
بریندار دەبێ و بەدیلی لەگەڵ  90ئەفسەردا ،رەوانەی سیبریای دەکەن.
بەهەر شێوەیەک بووەنورسی لەسیبریا رادەکا و لەرێگەی وارشۆ و
ئەڵمانیا و ڤیێننا و ەخۆی دەگەیەنێتەوەئەستەنبووڵ .بەگەیشتنەوەی بۆ
ئەستەنبووڵ پێشوازییەکی گەرمی لێدەکرێ و مێدلیای شەڕ '' ویسام
ئەلحەرب'' ی دەدەنێ و پلەو پایەی دەوڵەتیی دەخەنەبەردەم ،وەلێ ئەو
هەمووی رەتدەکاتەوەجگەلەئەندامێتی '' دار
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ئەلحیکمەئەلئیسالمییە''نەبێ کەتەنها بۆ زانا گەورەکان بووە .لەو
سەردەمەدا زۆرترین نووسراوەعارەبییەکانی خۆی باڵوکردۆتەوەلەوانەش ''
ئیشارات ئەلئیعجاز ...و ئەلمەتنەوی'' .دوای ئەوەی ئەستەنبووڵ دەگیرێ،
بانگی دەکەن بۆ '' ئەنقەرە'' و ساڵی  1922دەچێتەئەوێ و
دیسانەوەلەالیەن دەوڵەتەوەپێشوازییەکی زۆری لێدەکرێ ،وەلێ کاتێک
دەبینێ پاڕلەمان'' مەجلیسی مەبعوسان'' بایەخ بەئاین نادەن ،دڵشکاو
دەبێ و گلەییان لێدەکا و دیسانەوەپڕۆژەی
دانیشگەکەدەخاتەوەبەردەست ،وەلێ هەمیسان بارودۆخی سیاسی
دەبێتەوەبەربەستی دامەزراندنی.
ساڵی  1923نورسی دەچێتەوەبۆ شاری'' وان'' و ،لەئەشکەوتێکی چیای
'' ئاڕک'' ی نزیک شار خۆی دورەپەرێز دەگرێ ،وەلێ لەکێشەوهەرای ئەو
سەردەمەرزگاری نابێت و نەیارانی بۆی تێدەچینن و لەگەڵ کۆمەڵێک
خەڵکدا ،دووردەخرێتەوەبۆ ناوچەی '' بوردوو'' .دواتریش ساڵی 1926
بەتەنها دووریدەخەنەوەبۆ '' بارال'' لەباشوری رۆژئاوای ئەنادۆڵ .لەوێش
دەستدەداتەوەنووسین و زۆربەی'' رەسائیل ئەلنوور'' دەنووسێ و
بەدەستخەت بەناو خەڵکیدا باڵو دەبیتە .نورسی بۆ ماوەی  25سااڵن بۆ
زۆر شوێنی تورکیا دوورخراوەتەو و نەیانهێشتووەئارام بگرێ ،وەلێ وازی
لەنووسین نەهێناوەو هەتا ساڵی  1950لەسەر نووسینی'' رەسائیل
ئەلنوور'' بەردەوام بووەو ژمارەیان سەروو  150نامەیەو لەژێر ناوی ''
کوللییات رەسائیل ئەلنوور'' دا کۆکراونەوەو ساڵی  1954لەچاپ دراون .
دڵەگەورەکەی ئەو زانا کوردەباوەڕدارەلە 23ی ئاداری  1960دا لەلێدان
کەوتووە .وەلێ دوای مردنیشی جەندرمەکانی تورک نەیانهێشتووە
بەئارامی بنێژرێ ،دوای ئەوەی شاری'' ئووڕفە'' پڕ دەکەن
لەجەندرمەچوونەدەرەوە'' مەنع تەجەول'' بەسەر شاردا دەسەپێنن و،
بەفڕۆکە جەستەکەی دەبەن بۆ شوێنێکی نادیار.
سەرچاوە :نامەیەکی د .ئەحمەد میراودەلی سەبارەت بە ژیاننامەی
سەعید نەوڕەسی لە 2009-10-13
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
بەدلیس
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1715 :

سەعید کاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912211140115700
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1716 :

سەعید کاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831140117115551
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1717 :

سەعید کاکەیی

http://www.kurdipedia.org/?q=201008020914504610
لە ساڵی  1960لە قەزای دوزی پارێزگای کەرکوک هاتۆتە دنیاوە .پێش هەڵگیرسانی شۆڕش
باشوور ،رژێمی لەناوچووی بەعسی عێراق خۆیو کەسوکارەکەی راپێچی زیندان دەکەنو پاش
بەر ئوردوگا کراوەکانی نێو خاکی رۆژهەاڵتی کوردستان .پاش ساڵێک لە هەرەسی شۆڕش
عێراق و لەوێش ئاوارەی قەزای فەللوجە دەکرێن.
لە زستانی 1978دا رژێمی بەعس رێگای پێدەدات بگەڕێتەوە بۆ کوردستان و لە شاری سل
ئەندامی بزووتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان و پاشان بە دزەی رژێمەوە لەگەڵ کەسوک
لەوێش درێژە خوێندنی ئامادەییو خەباتی ژێرزەمینی خۆی دەدات.
لە هاوینی ساڵی 1979دا دەبێتە ئەندامی تیپی شانۆی ئەزموونگەری و لەگەڵ هونەرمەند
هونەرمەندان ئیسماعیل هەورامیو ئیحسان محێدینو جیهاد ئەحمەدو چەندین کەڵە هونەرم
شارەکە خەریکی شانۆگەری و نواندن بووە .هەر لەو ماوەیەدا چەندین نووسینی لە سەر
رۆشنبیریی نوێو کاروانو رۆژی کوردستاندا باڵوکردۆتەوە.
دوای دەرچوونی لە ئامادەیی پیشەسازی کەرکوکو وەک کادرێکی چاالکی حزبی سۆسیال
سەرکردایەتی حزبەکەی لە زستانی 1983دا دەچێتە سەربازی وەک ئەفسەرێکی یەدەک
جەنگی ئێران-ئێراقدا دەمێنێتەوە.
لە پایزی  1986داو دوای هاوسەرگەری لەگەڵ خاتوو چرۆ ئیسماعیل رەشان (خوشکی ما
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نیگارکێش) و بەداوای حزبی سۆسیالیست دەچێتە ریزی شۆڕشو بەنازناوی نەقیب سەالم
پێشمەرگەی کوردستان دەکات .هاوکات ،چەند بابەتێکی هونەری و سیاسی لە گۆڤارەکان
شۆڕش بە نازناوی کیاکسار کاکەیی باڵودەکاتەوە.
لە سەرەتای 1988دا خۆی و هاوسەرەکەی ئاوارەی تورکیا دەبن و پاش ساڵێک بەرەو کەنە
زانکۆی وینیپەگ وەردەگیرێت و لەساڵی 1993دا بەکەلۆریۆسی شانۆو دراما بەدەست دەه
بەکالۆریۆسی فەخری لە زانستی سیاسیدا بەدەست دەهێنێت .هەر لەو ماوەیەدا چەندین
ئینگلیزی و عەرەبی و کوردی باڵوکردۆتەوە لە رۆژنامەکانی وینیپەگ فریپرەس و تۆرنتۆ ستا
ئەلمرئات و ئەلمغترب و ئەلشەرق ئەلئەوسەت و ئااڵی ئازادی و کوردستانی نوێ و خەبات
لە بەهاری 1995دا دەچێتە ئەلمانیا و بۆ ماوەی ساڵێک مەشق بە ئەندامانی تیپی شانۆی
دەرهێنەرێکی ئەکادیمیای کوردی بۆ مەدتێڤی کاردەکات.
لە  1996لە وەزارەتی دادی هەرێمی ئۆنتاریۆ وەک وەرگێڕو توێژەری کۆمەاڵیەتی دادەمەزرێ
پرۆتۆکۆلی وەزارەتی دەرەوەی کەنەدا کاربەدەست دەبێت.
لە ساڵی 2001دا دەچێتە زانکۆی هارڤەرد و بەرڵگەی راهێنەری دانوستاندن بەدەست دەه
کار دەکات و لەپاڵیشەوە کۆمپانیای وەبەرهێنانی مەمو زین دادەمەزرێنێت.
لە ساڵەکانی 2003 -2002دا فلیمی "لەچاوەڕوانی هیوادا" وەبەردەهێنێت و ،وەک نووسەر
چاکترین درامای نێودەوڵەتی فیستیڤالی فلیمو ڤیدیۆی نیویۆرک بەدەست دەهێنێت.
لەساڵی 2004ەوە بۆ  2006وەک وەرگێرو راوێژکاری سیاسی گرێبەست لەگەڵ وەزارەتی ب
باقوبە کاری کردووە.
لەساڵی 2007دا و بۆ ماوەی ساڵێک بووەتە مامۆستای دانوستاندن لە ئەکادیمیای راهێنانی
راهێنانی نیشتیمانی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.
لە هاوینی  2008داو پاش بەدەستهێنانی بڕوانامەی ماستەری هونەری دبلۆماسیەت لە ز
بەگرێبەستێکی ساڵونیوی دەبێتە راوێژکاری دانوستاندنو لە وەزارەتی بەرگری عێراقدا دەس
لە پاییزی 2009دا کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان مۆڵەتی قەوارەی سەربەخۆی
هەڵبژاردنە نیشتتمانیەکانی عێراق لە پارێزگای کەرکوکدا .بەاڵم ،بۆ پاراستنی بەرژەوەندی
هەڵبژاردنەکان دەکشێتەوەو دەگەڕێتەوە بۆ کەنەدا .ئێستاکەش خوێندنی دکتۆرای فەلسەف
پارێزگای کەرکوک.
جگە لە باڵوکردنەوەی چەندین باسی ئەکادیمی لەسەر دۆزی کورد لە پەیوەندییە نێودەوڵە
بەزمانی ئینگلیزی باڵوکردۆتەوە بە ناونیشانەکانی "کوردو پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان" و "تێ
دانوستاندنی هاریکارانە".
http://www.saeedkakeyi.net
http://twitter.com/Kakeyi
http://www.facebook.com/profile.php?id=645800085&ref=fs
http://www.freewebs.com/waiting_for_hiwa/
http://www.hks.harvard.edu/.../more_sweat_less_blood-bonnie_docherty.pdf
http://www.norwich.edu/about/news/2008/.../sgsCommencementTwo.pdf
http://www.kurdishaspect.com/doc070110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062710SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc060910SK.html
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2010/6/state3988.htm
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7677
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=3091
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7899
http://roshngari.com/Sbochwn.php?recordID=113
http://roshngari.com/Sbochwn.php?recordID=99
http://roshngari.com/SGR.php?recordID=75
ndex.php?option=com_content&view=article&id=13575&catid=110&Itemid=157
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سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەعید کاکەیی) سەبارەت بە (سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

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

(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1718 :

سەعید کوێستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012615243619290
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1719 :

سەفەر کەریم هاواری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150820234424125400
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1720 :

سەالم حسێن عزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818091615125306
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1721 :

سەالم زەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041108554128908
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1722 :

سەالم سۆڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041122032770183
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1723 :

سەالم سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911082116452522
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

زیندانی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1724 :

سەالم سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080413511760546
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1725 :

سەالم سەعید مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071215061291172
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1726 :

سەالم عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911270938552675
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1727 :

سەالم عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322434032985
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1728 :

سەالم عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202214746560
لەدایک بووی ساڵی ()1979ی شاری دەربەندیخانه.هەڵگری بروانامەی بەکالۆریۆس لە زمان و ئەدەبیاتی ئینگلیزی لە زانکۆی سەاڵحەددینماوەیەک کاری رۆژنامەنووسی بۆ هەفتەنامەی  Kurdish Globe Theکردووە کە بەزمانیئینگلیزی لە هەولێر دەردەچێت .
هەڵگری بروانامەی ماستەرە لە پەیوەندیە نێودەوڵەتییەکان ،زانکۆی سوانزی لەبەریتانیائێستا قوتابی دکتۆرایە لە بەشی سیاسەتی هەمان زانکۆ.تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1729 :

سەالم عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040321570382662
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1730 :

سەالم عەبدولکەریم عەبدوڵاڵ عەبدولکەریم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271219
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1731 :

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 ژمارە1732 :

سەالم فاتح فەتاح ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471304
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1733 :

سەالم فەرەج کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050222443676052
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1734 :

سەالم مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=201008180926184726
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1735 :

سەالم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001130916253250
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لە  1954/07/21لە شاری کەرکووک لەدایکبووم و خوێندنی سەرەتایی و
ئامادەییم لەوێ تەواو کردووە .لە ساڵی  1978دا بڕوانامەی بەکالۆریۆسم
لە یاسا وەرگرت لە زانکۆی بەغدا .یەکێکم لەو چەند شاعیرەی لە
سەرەتای سااڵنی حەفتادا گۆرانکاریەکی نوێمان هێنایە شیعری کوردیەوە
کە ئەو گۆڕانکاریە بوو بە بنەڕەتێک بۆ نەوەکانی داهاتوو .دیوانێکی
چاپکراوم هەیە کە بەشێکی زۆری شیعرەکانمی بە خۆیەوە گرتووە بە
ناوی دیوانی سەالم محەمەد .لە مانگی هەشتی ساڵی  1991هاتوومە
سوید و تا ئێستاش ژیان لەو واڵتەدا بەسەر دەبەم.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەالم محەمەد)
سەبارەت بە (سەالم محەمەد) لە1:00:54 2012-2-20 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1736 :

سەالم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150416112027120910
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1737 :

سەالم مەنمی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201008312058549291
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1738 :

سەالم ناوخۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=200909240937582040
لە ساڵی  1966لەدێی زێبارۆک لەدایکبووە ،لەساڵی 1969ەوە هاتوونەتە
هەولێر ،خوێندنی سەرەتایی لە  3 1لەسەرەتایی زاگرۆس و لە 6 4
لەسەرەتایی مەولەوی تەواو کردووە .قۆناغی ناوەندی لە (قوتەیبە) تەواو
کردووە ،ئامادەیی لەهەڵمەتی کوڕان تەواو کردووە .لەساڵی 1990
بەکالۆریۆسی بەشی ئینگلیزی لەئادابی زانکۆی سەاڵحەددین
وەرگرتووە ،لەساڵی  1996لەهەمان بەش ماستەری تەواو کردووە.
لەساڵی  1996هەتا کۆتایی  2003لەبەشی ئینگلیزی ئادابی دهۆک
مامۆستا بووە ،لە  2004ەوە تا ئێستا مامۆستایە لەبەشی ئینگلیزی
پەروەردەی بنیات زانکۆی سەاڵحەددین .بۆ خوێندنی ساڵی 2001 2000
لەزانکۆی مالیزیا لە فەلسەفەی ئەدەب لەدکتۆرا وەرگیراوە .نازناوی
زانستی :لە  1996 /6/30مامۆستای یاریدەدەر ،لە 1999 /1 / 20
مامۆستا ،لە  2007 /3 /20پڕۆفیسۆری یاریدەدەر.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1739 :

سەالم نەباتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131953115014
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1740 :

سەلمان شێخ مەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110562774080
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە1741 :

سەلمان کۆچەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010509232322038
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سەلمان عەبدوڵاڵ کاکە مەال ناسراو بە سەلمان کۆچەری
بەکارلیۆس لە زمان و ئەدەبی ئینگلیزی
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان
چەند دەوراتی قیادی و رۆژنامەنووسی بینوە لە شاری سلێمانی
خولێکی بەرەو رۆژنامە نووسی ئابووری بینوە
دەستەی مەیدانی گۆڤاری کلیل و بەڕێوەبەری کۆمپانیای ستانداردە
2ساڵ بەرپرسی الپەڕەی بیروڕاو گفتوگۆ بوە لە رۆژنامەی وەرچەرخان
چەندین مەقالەی لە ئینگلیزیەوە وەرگێڕاوە بۆ کوردی
دەورەی  NLPبینیوە
ئێستا مامۆستایە لە قوتابخانەی ئارامی بنەڕەتی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(Daniel Canny
سەبارەت بە (سەلمان کۆچەری) لە9:33:40 2011-1-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1742 :

سەلیم بەرەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721113482314
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1743 :
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سەلیم تەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912092211462945
مامۆستای زانکۆی ئارتوکلوی ماردینە لەباکووری کوردستان.
شاعیرو نووسەرە .بەم دواییانە پەرتووکی ئەنتۆلۆژیای شیعری کوردی
نووسیوە.
بەکەسایەتییەکی رۆشنبیرو سیاسی سەربەخۆ ناوبانگی دەرکردووە.
یەکێک لەو کەسانەیە پێشنیارکراوە ببێتە سەرۆکی بەشی زمانو ئەدەبی
کوردی لە زانکۆی مێردین ،کە بۆ یەکەمجار لەالیەن دەزگای خوێندنی
بااڵی تورکیا ،بڕیاری کردنەوەی دراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1744 :

سەلیم رەشید ساڵح  -مامۆستا سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162214243474
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:

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

بابەتی ژمارە1745 :

سەلیم فوڕات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112314143573843
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1746 :

سەلیم کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060913422165091
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1747 :

سەمیر حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051021514157843
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1748 :

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 ژمارە1749 :

سەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051822112458046
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1750 :

سەمەد چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042423115975966
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1751 :

سەمەد زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020816034075653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1752 :

سەمەد زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122613362984427
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1753 :

سەناریا خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052210195158088
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1754 :

سەناریا رەئوف عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818121918125360
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1755 :

سەناریا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010216243584485
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1756 :

سەنگەر بالیسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012016112275017
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1757 :

سەنگەر جەمال حەسەن فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271218
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1758 :

سەنگەر حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020913481875668
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1759 :

سەنگەر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120416010487443
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1760 :

سەنگەر زرار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311205432720
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1761 :

سەنگەر زراری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121110221474295
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1762 :

سەنگەر سەالم ئەمام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818123245125370
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1763 :

سەنگەر سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918403322101
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1764 :

سەنگەر عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010120452784471
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1765 :

سەنگەر قادر شێخ محەمەد حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521254273925
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1766 :

سەهین نوعمان موفتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912081522292921
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1767 :

سەوسەن سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102021464777783
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1768 :

سەوسەن عومەر نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818121620125358
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1769 :

سەوسەن محەمەد خانی غیاسوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072513251389468
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1770 :

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
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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:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1771 :

سەاڵح ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121417532674341
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1772 :

سەاڵح بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112812375510922
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خەڵکی ناوچەی بەرواریی سەر بەقەزای ئامێدی بوو ،خاوەنی چەندین
کتێب و نووسین و بەرهەمی ئەدەبی بوو ،چەندین بابەتی گرنگیشی
وەرگێڕاوە.
لەساڵی  1957لە شارەدێی جەلەوال لەدایکبووە و لەسااڵنی  1980بۆ
 1982بەڕێوەبەری بەشی عەرەبی رادیۆی دەنگی کوردستانی عیراق
بووە.
لەساڵی  1984بۆ  1991سەرنووسەری جێبەجێکاری رۆژنامەی (گەل)
بووە و لەساڵی  1993وە لێپرسراوی راگەیاندنی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان بووە لە دیمەشق.
لە  2010-11-25لە دیمەشق کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
راگەیاندکار
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1773 :

سەاڵح جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122623463619752
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1774 :

سەاڵح جەموور
http://www.kurdipedia.org/?q=201004152226584161
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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 ژمارە1775 :

سەاڵح حەسەن پاڵەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120514332187414
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1776 :

سەاڵح رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081201225458550
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لەدایک بووی  1951 /3/15عەربەت  -سلێمانییە ،خانەی مامۆستایانی
لەساڵی 1966بۆ  1969تەواو کردووە1968 ،بووەتەئەندامی تیپی
مۆسیقای سلێمانی و ئەندامی تیپی مۆسیقای چاالکی هونەری
پەروەردەیی سلێمانی ،وەک ئامێر ژەن و مامۆستایەک ،لە ساڵی -1977
 1978خولی شارەزایانی مۆسیقا لە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغداد
بە پلەی نایابی یەکەم لەسەر ئاستی عیراق وەرگرت ،یەکێک
بووەلەدامەزرێنەرانی بەشی مۆسیقای پەیمانگای هونەرەجوانەکانی
سلێمانی لەساڵی  ،1983هەروەها لەساڵی  1977تیپی مۆسیقای
پیرەمێردی دامەزراندووەکەلەسەرەتای ئەو تیپەدا مندااڵنی تێدا فێری
مۆسیقا کردووەو پاشان بووەتەتیپێکی باشی سەردەمی خۆی تا
ساڵی ،1991بۆیەیەکێک بووەلەدامەزرێنەرانی تیپی مۆسیقای مندااڵنی
لەشاری سلێمانی ،هاندەرێکی باشی مندااڵنی ئەو سەردەمەبووەو
چەندین کاری وەک تۆمارکردنی مۆسیقاو گۆرانی و ناساندنیان بەمۆسیقا
بۆ ئەنجام داون ،کەئێستا چەندین هونەرمەندی خاوەن ئەزموونیان تێدا
هەڵکەوتووە ،هەروەها ئەندام بووەلەتیپی مۆسیقای شۆڕش لەساڵی
 1974بۆ  ،،1975پاشان لەساڵی  1998لەواڵتی هۆڵەندا ئەندامی کارای
تیپی مەڵتی کەلتووری هۆڵەندی میودانتا بووەو دواتر ئەندامی کارای
تیپی سیمفۆنی ئەپڵدۆرنی هۆڵەندی بووەتا ئێستاش بەردەوامە،
راهێنەری مۆسیقای تیپی هونەری میللی نەتەوەیی سلەیمانی
بووەلەساڵی 2000بۆ  ،2008خاوەنی پتر لە  14کۆراڵە (گۆرانی
بەکۆمەڵە) ،مامۆستا سەاڵح بێجگەلەژەنین خاوەن چەند پەرتووکێکی
تایبەت بەمۆسیقایەلەوانە(فێربوونی کەمانچە ،تیۆرەکانی مۆسیقا،
پۆڵێنکردنی پەیژەکانی مۆسیقای رۆژهەاڵتی ناوەِاست ،چەندین نوسین و
بابەتی دیکەبەتایبەت بەنۆتەکردنی مۆسیقا و گۆرانی کوردی لەرۆژنامەو
ماڵپەڕەکوردییەکاندا) هەروەها بەشداربووەلەهەموو بۆنەو ئاهەنگەکانی
تیپی مۆسیقای سلێمانی لەساڵی  1969تا ئێستا ،خاوەنی چەندین
ئاوازو مۆسیقایەبۆ گۆرانی بێژانی وەک (کەریم کابان ،عوسمان عەلی،
عەدنان کەریم ،ئەسعەد قەرەداغی ،پەیمان عومەر ،عەباس محەمەد،
ئااڵ َ عومەر ،دیاری قەرەداغی ،ئەمەل سەعید ،ئاڤان جەمال ،تارا رەسوڵ
و چەندانی تر… ).چەندین کاری مۆسیقی و ئاواز دانانی بۆ دراما
کورییەکان ئەنجامداوەلەوانەدانانی ئاواز بۆ یەکەمین فلیمی سینەمایی
کوردی (نێرگز بوکی کوردستان) هەروەها درامای (ژاڵە ،گواڵڵە) و
چەندانی تر ،...پاشان لەساڵی  2007و لەرۆژی مەرگەساتی ئەنفال،
لەگەڵ تیپی مۆسیقای سلێمانی و پەیمانگای هونەرەجوانەکانی
سلێمانی بەرهەمی (گۆڕستانی چراکان) لەهۆنراوەی شێرکۆ بێکەس،
کەبریتی بوو لەپێشکەش کردنی  50دەقیقەلەموزیک و گۆرانی و نواندنی
شانۆییەک لەگەڵ تیپی هونەری میللی سلێمانی .ساڵی 1997
کوردستانی جێهێشتووەو ئێستا لەلەگەڵ هاوسەری و دوو کوڕ و دوو
کچیدا دەژی و هەر لەو واڵتەدا سەرقاڵی کاری ژەنین و بەنۆتەکردنی
پەیژەکانی مۆسیقای کوردیە.
لە دوای ساڵەکانی  2004وە لە هەوڵێ فراوان کردنی ئاستی رۆشنبیری
هونەری نەتەوەکەیدا بووە بە:
1دۆزینەوەی یاسای بازنەی پێنجی ) (Qwint Circleبۆ پەیژەکانیمۆسیقای کوردی لەسەر بنەمای داهێنانەکەی (جان فیلیپ رامۆ)ی
فەرەنسی لە سەدەی حەڤدە بۆ مۆسیقای ئەوروپی.
2پۆلێنکردنی پەیژەکانی مۆسیقای کوردی لەسەر بنەکایەکی زانستی ودەست نیشانکردنی هەردوو پەیژە گەورەی راست و عەجەم (بیانی) و
پەیژە کانی سەر پلە دەنگیەکانی تریان.
3-دوزینەوەی ئەرماتۆرا (ڕابەری پەیژەی مۆسیقا) بۆ مۆسیقای کوردی و
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رزگار کردنی مۆسیقای کوردی لە مێتۆدەکانی میللەتانی دراوسێ وەکو
مێتۆدی گۆشەی فارسی و رەگەز و گرێ ی مۆسیقای عەرەبی تورکی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖موزیکژەن
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 ژمارە1777 :

سەاڵح ساالر عەبدوڵاڵ حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571341
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1778 :

سەاڵح شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017295875028
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1779 :

سەاڵح شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003092238253863
بەڕێوەبەری رۆشنبیری لە دەزگای رۆشنبیریی کوردی
سەرۆک یان ئەندام لە دەستەی بەڕێوەبەری یەکێتیی نووسەرانی کوردو
عیراقی و عەرەب
بەڕێوەبەری نووسین لە گۆڤاری (دەنگی پێشمەرگە)و (بەیان)و لە
رۆژنامەی (ئاسۆ)و (عیراق)و (المٶتمر)و (النهوض)
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردو عیراقی و عەرەب و جیهانی
ئەندامی بزووتنەوەی (روانگە)ی ئەدەبی
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەرایەتیی کۆمەڵەی رۆشنبیریی کوردی
نووسەر لە گۆڤاری (روانگە)و (رۆشنبیری نوێ)و (نووسەری کورد)و (رۆژی
کوردستان)و (الکاتب العراقی)و (ئیستا)
نووسەر لە رۆژنامەی (هاوکاری)و (برایەتی)و (العراق)و (کوردستانی
نوێ)و (االتحاد)
ئەندام و سەرۆکی کۆمەڵەی رۆشنبیری کوردی لە نۆرالند نەرویج
تائیستاش بەڕێوەبەری ماڵپەڕی (کوردتایمس) کە بە عەرەبی و کوردییە
کۆمەڵە شیعرێکی بەناونیشانی (دڵدارەکەم) ساڵی  1975باڵوکردەوە
نووسینی بە کوردی و عەربی لە زۆربەی گۆڤارو رۆژنامە و باڵوکراوو رادیۆو
تەلەفیزیۆنەکانی عیراقدا هەیە لە سااڵنی 1996 1967
شیعرو چیرۆک و لێکۆڵینەوەو رەخنەی ئەدەبی و وتاری بەهەردوو زمانی
کوردی عەرەبی نووسیوەو دەنووسێ
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەاڵح شوان)
سەبارەت بە (سەاڵح شوان) لە23:08:52 2011-12-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1780 :

سەاڵح عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151052164698
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1781 :

سەاڵح محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200907231620521869
لە ساڵی  1956دا لە سلێمانی لەدایک بووە و دوو دیوانی شیعری باڵوکراوەی هەیە بە ناونیشانی
“سەرم پڕێتی لە سێبەر” و گوڵەکانی ژێر رەشەبا” و لە ساڵی 2007یشدا کۆی بەرهەمەکانی
لەتوێی یەک بەرگدا لە الیەن وەزارەتی رۆشنبیرییەوە باڵوکراوەتەوە ،ژمارەیەکی بەرچاو لە
شیعرەکانی کراون بە گۆرانی.
سەاڵح محەمەد یەکێکە لە دامەزرێنەرانی تیپی شانۆی شار لە ساڵی  1991و چەندین تێکستی
شانۆییشی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی.
رۆژی  2009 /26/4لە سلێمانی کۆچی دوایی کرد و لە گردی سەیوان نێژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1782 :

سەاڵح نیساری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214153455661
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نووسەر و وەرگێڕی بواری ئەدەبی مندااڵن ،ساڵی 1965ی زایینی لە
گوندی " قالوێی رەسوول ئاغا" سەر بە شاری بۆکان لە رۆژهەاڵتی
کوردستان لەدایک بووە ،خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی لە شاری بۆکان
تەواوکردوە .هەر لەمنداڵییەوە حەزوخولیای لە ئەدەب و نووسینی کوردی
کردوە .لە ساڵی 1980دا بووە بە خوێنەر و ئەویندارێکی ئەدەب و هونەری
کوردی .یەکەم بەرهەمی خۆی کە کۆچیرۆکێکە بەناوی "تروسکەیەک لە
تاریکی دا" لە  1991لە تاران بەچاپ گەیاندوە ،بەرهەمەکانی خۆی لە
گۆڤارەکانی سروە و مەهاباد و ئاوێنە و هەروەها لە گۆڤارەکانی سیروان و
ئاویەر و داهاتوو لە رۆژهەاڵتی کوردستان و گۆڤارەکانی رامان ،کاروان و
سەردەم بۆ گەورەسااڵن و هەروەها بەرهەمەکانی بۆ مندااڵن لە
گۆڤارەکانی" هەنگ ،پەپوولە ،جگەرگۆشەکان و دنیای مندااڵن
"لەباشوری کوردستان دا باڵو بوونەتەوە .ژمارەیەک لە چیرۆکەکانی
لەالیەن نووسەری کرماشانیی" مەنسوریاقووتی " کراوەتە فارسی و لە
گۆڤارەکانی ئێراندا باڵو بوونەتەوە.
ئەم بەرهەمانەی کە ئیستا ئامادەی چاپن بریتین لە:
1کۆمەڵە چیرۆکێکی بیانیی "مادمازێل کەتی" کە لە الیەن دەزگایموکریانی لە هەولێر لەژێر چاپ دان.
" 2-بنەماڵەی پاسکۆئاڵ" لە الیەن دەزگای موکریانی لەژێر چاپ دایە.
3سێ کتێب بۆ مندااڵن(چیرۆک) ،الی دەزگای موکریانی ،لەژێر چاپە.4کۆمەڵە چیرۆکی "لەچەشنی ژیان" بەرهەمی نووسەر ،لە دەزگایئاراس لەژێر چاپدایە.
5ـ کۆمەڵە چیرۆکی" باب مردن" ،چیرۆکی بیانی ،لە دەزگای ئاراس
لەژێرچاپ دایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1783 :

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.
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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 ژمارە1784 :

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) لە11:17:592011-4-14 :
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 ژمارە1785 :

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 ژمارە1786 :

سەاڵحەدین ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061122324069158
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1787 :

سەاڵحەدین بایەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080119341578
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ساڵی  1982لەمەهاباد لەدایکبوم ،خەباتی رۆژنامەوانیم بەبێژەری لەڕادیۆ
و لەساڵی  1999دا دەست پێکردوە و تا ساڵی  2003تیایدا بەردەوام بوم،
و لەم گۆڤار و رۆژنامە و سایتانەدا بەڕەسمی کارم کردوه .گۆڤاری دەنگێ
گەریال (ئەدیتۆر ،2001 ،چیا) ،هەفتەنامەی آلترناتیو (دەستەی نووسەران،
 ،2004 - 2003چیا) ،گۆڤاری ئاوارە (سەرنووسەر ،2004 ،ئاڵتاش)،
رۆژنامەی ئاسۆ (پەیامنێر ،2005 ،سلێمانی) ،گۆڤاری ئیستاتیکا
(دەستەی نووسەران ،2006 ،سلێمانی) ،رۆژنامەی کوردستان راپۆرت
(پەیامنێر ،2007 - 2006 ،سلێمانی) و هەروەها سایتی رێنێسانس
(دەستەی کارگێڕ ،)2009- 2006 ،جگە لەهاوکاری لەگەڵ رۆژنامەو
گۆڤارەکانی تر.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دیالۆگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1788 :

سەاڵحەدین خەدیو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121153709443
لەزانکۆی تاران رادیولۆژی و لەزانکۆی تەورێز دوکتۆرای داروسازی
وەرگرتووه
ساڵی  1379لەشاری تەورێز گۆڤاری "ڕوانگه"ی دانا کەبەیەکەم گۆڤاری
سیاسیی کوردی دوای ئینقالب دەژمێردرێ
ساڵی  1383دەوری بااڵی گێڕا لەباڵوبوونەوەی حەوتوونامەی "پیام
کردستان" .خۆی دەڵێ" :لەبەر هێندێک هۆکار ناوی خۆم لەناسنامەی
حەوتوونامەکەدا نەنووسی ".
نووسینەکانی دەکەونەچوارچێوەی رەخنەسیاسی و لەبواری بزووتنەوەی
خوێندکاریی کوردی و بزووتنەوەی ئەتنیکی کوردی زۆرترین نووسینی
هەیەو داهێنەری الپەڕەی "مێژووی زارەکی" لە"پیام
کردستان"ـەکەزۆرترین خوێنەری بووه
ئێستا بەرپرسی داروخانەی هیالل ئەحمەری شاری مەهاباده
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

1091

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1789 :

سەاڵحەدین عوسمان قادر حمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171204
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1790 :

سەاڵحەدین عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120909073663173
لەسالی 1337هەتاوی(1959زایینی)لە گوندی قاجری سەر بە شاری
بۆکان لە دایک بو .باوکی مەال سەلیم شاعیرێکی ناسراوە و ناسناوی
شیعری لوتفی بو .سالی  1339هاتنە دێی حاجی خۆشی مەهاباد و لە
1345هاتنە شاری مەهاباد .سالی 1355چوتە رشتەی کشتوکالی
زانستگای ورمێ 5 .جلد کتێبی بە زمانی فارسی چاپ و بالو کراوەتەوە
 -1حقیقت توحید -2اختاپوس صهیونیسم  -3کردها و سرزمینشان -4
کردها و -5 ....کردستان چگونە آزاد شد؟  2کتێبیشی بالو نەکراونەوە-1
دوراهە  -2خانەای ویران و وجدانی بیمار کە هەردوکیان وەرگێردراوەن.
نیزیک  120نوسراوە و مەقالەی بە زمانەکانی کوردی و فارسی لە
گۆڤارەکانی سەراسەری و ناوچەی بالو بۆتەوە.ئێستا لە گەرەکی
مزگەوتی سوری شاری مەهاباد دانیشتوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەاڵحەدین عباسی)
سەبارەت بە (سەاڵحەدین عباسی) لە22:56:39 2011-12-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1791 :

سەاڵحەدین عەبدولقادر حەسەن سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571347
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1792 :

سەید ئەحمەدی حوسێنی  -سوڵتان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910200114322096
سە ید ئە حمە دی حوسینی (حیسامی) ناسراوبە "سوڵتان"رۆژی دوهە
می خاکە لێوە ی ساڵی"1352ی کوچی"لە گوندی "هوویه"سە ربە مە
لبە ندی ژاوە رۆچاوی بە دونیای رووناکی هە ڵێنا.سە ید ئە حمە د کوری
سە ید محە مە د کوری سە ید عە بدولرە حمانی هوویە یه.
سە ید ئە حمە د پاش خو ێندنی سە رتایی زانستی ئیسالمی لە گوندە
کە ی خۆی و لە خزمە ت خزمە کانی خۆیدا،ها توە تە شاری سنە و ماوە
ی  17سا اڵن لە خزمە تی خوالێخۆشبوو مامۆستاحاج مە ال عە بدولکە
ریمی شە کیبا و مامۆستایایانی بە ناو بانگی ئە و سە ردە مە عولوومی
ئیسالمی و عە رە بی خوێندووە وئیجازە ی وە رگرتووه.
لە ساڵی " "1280چوە تە خزمە تی شێخ محە مە د عە لی حیسامە
دین سە رۆکی گە ورە و عا رفی "تە ریقە ی نە قشبە ندی .شێخ کە
بروای بە دڵی پاک و زانست و گە ورە یی ئە و هێناوە بە ربرسی ئیرشاد
ورێنموونی لە کوردستانی ئێران و عێراقی پێ دە دا.
خوالێخۆشبوو هە رلە سە رە تای خوێندنیە وە خاوە نی زە وقێکی جوانی
شێعری بووە وزۆر شێعر و بە رهە می بە شێوە ی کالسیک داناوە ودە
سە اڵتی بە سە ر سێ زمانی کوردی و عە رە بی و فارسی دابووە
شێعری بە هە ر سێ زمان داناووه؛نازناوی شاعیر "بولحە سە ن"بووە و
چونکو و زۆرنێوانی لە گە ڵ شێخە کە ی داخۆش بووە و پێوە ندە ێکی قە
لبی ئێجگار پتە وی لە گە ڵ دابووه .
شاعێر پاش 55ساڵ خزمە تی بە ئایین عیرفان و شە ریعە تی ئیسالمی
فە رهە نگی کومە اڵیە تی لە ساڵی"1335ی هە تاوی" لە گوندە کە ی
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خۆی بۆ هە میشە دونیای فانی بە جێ هێشت و گە رایە وە بۆ مە ئوای
ئە بە دی خۆی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1793 :

سەید ئەحمەدی حەمە الو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053122340883040
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1794 :

سەید برایم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050815363218823
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە1795 :

سەید برایمی حاجی سەید سەعیدی بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130115642119130
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1796 :

سەید عەبدولحەمید حیرەت سەجادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721522675384
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1797 :

سەید عەتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012112019118
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1798 :

سەید عەلی ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915222522071
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1799 :

سەید قادر جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101821130362437
قادر محەمەد ئەمین ناسراو بە سەید قادر لەساڵی  1946لە گوندی
گۆلەمەی ناوچەی جەباری لەدایکبووە ،لە ساڵی  1964پەیوەندی بە
شۆڕشی ئەیلولەوە کردووە ،لەگەڵ هەڵگیرساندنی شۆڕی نوێی
گەلەکەمان سەید قادر یەکێک بووە لەو پێشمەرگانەی پەیوەندی کردووە
بە شۆڕشی نوێی گەلەکەمانەوە پلەکانی پێشمەرگایەتی بڕیوە،
خوالێخۆشبوو دوا پۆستی کە پێدرا پۆستی وەزیری پیشەسازی بو لە
ساڵی  1997توانی ئەو پۆستە زۆر بەسەرکەتووانە بەڕێوەبەرێت ،ماوەی
چەند ساڵێکە تووشی نەخۆشییەکی کوشندە بوبوو و لە رۆژی -10-15
 2011لە واڵتی هیندستان کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
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جۆری کەس:

♕وەزیر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1800 :

سەید قادر هیدایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031820532255625
نووسەر و رەخنەگرە؛ خاوەنی دەیان وتار و کورتە چیرۆک و کتێبێک بە نێوی "دەنگی نوختە"یە،
ماوەی چەند ساڵ بەڕێوەبەری ماڵپەڕی ئەدەبی روانە بوو .ئێستا لە بۆکان دەژی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ( )...سەبارەت بە (سەید قادر هیدایەتی) لە:
20:45:33 2011-3-18
ڕۆمانێکیشی بە ناوی تۆقی عەزازیل نووسیوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (خوێنەر) سەبارەت بە (سەید قادر هیدایەتی)
لە23:11:03 2014-9-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1801 :

سەید محەمەد ئەمین قوڕەیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271019301441
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ساڵی  1330لە شارستانی بۆکان هاتۆتە دونیا و ئێستا دانیشتووی ئەم
شارەیە .هونەرمەندێکی کاریکاتێریست و تەنزنووسە ،خاوەنی بڕوانامەی
دیپلۆمای تەبیعی لە ساڵی  ،1348ماوەی  40ساڵە چاالکی هونەری
دەکات لە بواری کاریکاتێر .خاوەنی بڕوانامەی مومتاز لە ئەنجومەنی
هونەرەکانی شێوەکاری وەزارەتی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمی ،لە
چەندین پێشانگادا لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵتی ئێران چاالکانە بەشداری
کردووە و چەندین نازناوی و ناونیشانی بەدەستهێناوە.
راهێنەری کالسی کاریکاتێرە و لە گەڵ چاپەمەنییەکانی ناوخۆیی و
دەرەوەی ئێران ،چاپەمەنییە پڕ تیراژەکانی ئێران ،گۆڤارەکانی فارس و
کوردزمان ،هەروەها باڵڤۆکە خوێندکارییەکانی زانکۆکانی ئێران (دەوڵەتی
و نادەوڵەتی) بە تایبەت ئەو گۆڤار و باڵڤۆکە خوێندکاریانەی کە بە زمانی
کوردی دەرچوون ،هاوکاری کردووە .نەفەری دووەمی باشترین
کەسایەتییەکانی کوردی واڵتی ئێرانە لە بواری کاریکاتێر لە الیەن لێژنەی
ناوبژیوانی فیستیڤاڵی ناوەندی باڵوکردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبیاتی
کوردی (ئینتشاراتی سەاڵحەدینی ئەیوبی).
سەید محەمەد ئەمین قوڕەیشی دامەزرێنەری کاریکاتێری کوردییە لە
واڵتی ئێران .دوو کتێبی کاریکاتێری بە ناونیشانی کاریکاتۆرستانی  1و 2
بە بەشداری براکەی خۆی سەید یاسین قوڕەیشی و بە هیمەتی
ئینتشاراتی سەاڵحەدینی ئەیوبی لە ورمێ و ئینتشاراتی زانکۆی یەزد
چاپ کردووە .لە کێبڕکێیەکی کاریکاتێر کە لە الیەن گۆڤاری کاریکاتێر لە
تاران بەڕێوەچوو ،پلەی سێیەمی بەدەستهێنا بە شێوەی هاوبەش لە
گەڵ سەید یاسین قوڕەیشی .هەروەها گریمۆر و ئەندامی پێشووی
ئەنجومەنی نمایشی بۆکان و ئەندامی هەیئەت ئومەنای سینەماکارانی
ئازاد بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1802 :

سەید کامیل ئیمامی  -ئاوات
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209110420590
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سەید کامیل ئیمامی شاعیر و نیشتمان پەروەر ناسراو بە ئاوات ساڵی
 1903لە گوندی زەنبیل سەر بە شاری بۆکان لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە
دایک بووە .ئەم شاعیرە کوڕی سەید عەبدولحەکیم کوڕی سەید
عەبدولکەریمی زەنبیلە کە لە رێبەڕانی تەریقەتی نەقشبەندی و قادری
بوون.
ئەم شاعیرە لە نێو خوێندەوار و فەقێدا پەروەردە بووە .سەید کامیل لە
الی زۆر مامۆستای ئایینی ناسراوی ناوچەکەی خوێندویەتی و بۆ
ماوەیەکیش لە الی مامی واتە حاجی بابەشێخ وەزیری کۆماری
کوردستان لە مەهاباد خوێندویەتی .هەر لەو سەروبەندەدا وەک مرۆڤێکی
نیشتمانپەروەر چاالکی هەبووە ،ساڵی  1946لەسەر هەڵوێستی
نیشتمانپەروەرانەی گیراوە و بۆ ماوەی دوو ساڵ لە بەندیخانەکانی بۆکان
و سەقز ورمێ و مەهاباد دەستبەسەر بوە .سەید کامیل ئیمامی شاعیر
لەگەڵ زۆربەی شاعیر و هونەرمەندی ئەو کاتە دۆستایەتی نزیکی
هەبووە وەک سوارە ئیلخانیزادە ،هەژار ،عەباس حەقیقی هەر وەها
لەگەڵ هونەرمەندی ناسراوی کورد حەسەن زیرەک وەک گۆرانیبێژ و
شاعیر پەیوەندییەکی نزیکی هەبووە .ئەم شاعیرە نیشتمان پەروەرە لە
رۆژی  1989/7/27کۆچی دوایی کردوە و دیوانێکی شیعری لە پاش
بەجێماوە.
مامۆستا ئاوات بۆخۆی دەفەرمێ:
لە ساڵی )1930(1309دا بە هۆی ناساغی بابمەوه دەستم لە خوێندن
هەڵگرت و ژنیان بۆ هێنام و سەرئەنجام لە ساڵی )1934(1313دا بابم
وەفاتی کرد و دوای ساڵێک ماڵم چووه ئاشی چۆمی زەنبیل و ساڵێک
لەوێ بوم و بە کشتوکاڵ رامبوارد و منداڵم بون بە ریشەوه دوایی ماڵم
چووە دێێ گەردیگالن .ڕەنگه دۆستەکانم بزانن کە له سەرەتای ژیانمەوه
به دەست و قەڵەم و نووسین و گوتن وچەک دژی شاو رژیمەکەی کارم
کرد وماڵم هەر له گەردیگالن بوو.
مامۆستا هەژار سەبارەت بە ئاوات فەرموویەتی:
شیعروهەڵبەستی کامیل شا نیازیان بەوە نیە من و سەدمنی و نیومنی
وەک من بڵێن باشە ،نەخێر عەتر خۆی دەردەخا و پێی ناوێ عەتار بە
تەالق وسوێندخواردنەوە ڕەش بێتەوه کە عەتری چاکە .بە بیروڕای من
هێچ بوێژێکی کورد وەک کاک کامیل ناتوانێ بەهاری کوردەواری وێنە
بگرێ ،سەیریش نیە ئەو پیاوە هەموو تەمەنی لە الدێ و لە کوێستانی
کوردستان ژیاوە و زەینی زۆر روونە و هەرچی دەیبینێ دەتوانێ لە
مێشکیدا بێ کەم و کەسری عەنباری بکاو زۆر بە ئامان و زامان
نیشانمانی بداتەوە.
شاری دڵ
من دەڵێم شاری دڵم باغ و گوڵستانە دەچم
عەقڵ ئەڵێ ناقەسەبەی شۆرشی مەستانە نەچی
مندەڵێم نوختەیی ئەو رەزەیی ریزوانە دەچم
ئەو دەڵێ نا رەشە جێراوگەیی شەیتانە نەچی
من دەڵێم مەسکەن وئارامگەیی جانانە دەچم
ئەو دەڵێ سەربەسەری تێکچووە وێرانە نەچی
من دەڵێم جێگەیی هەر شێت وجنونانە دەچم
ئەودەڵێ،نا زەدەییپەنجەیی پەریانە نەچی
من دەڵێم مەرکەزی ئەسراری حەریفانە دەچم
ئەدەڵێ جێ تەمەعی چاوی حەسودانە نەچی
من دەڵێم وەختیخەتەر مەئمەن و قەڵغانە دەچم
ئەو دەڵێ کونکونە جێگەی سەرەپەیکانە نەچی
لەم هەموچون و نەچونە سەری سوڕما کامیل
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من دەڵێم جوانە بچم ،ئەو دەڵێ واجوانە نەچی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1803 :

سەید کەمال ئیبراهیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012809203733061
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1804 :

سەید یەعقووب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118162919379
سەید یەعقووب کوڕی سەید وەیسی لەساڵی  1802لەگوندی قەمەشەی ناوچەی ماهیدەشتی
کرماشان لەدایک بووه ،بەبنەماڵەدەچنەوەسەر سەیدانی سامرەیی و لەقەمەشەدەژین ،کوردی
ئەو ناوچەیەو بنەماڵەی شاعیر لەسەر ئایینزای شیعەی دوازدەئیمامین و لەهۆزی کەلهوڕن .
خوێندنی لەسەر رێنووسی ئایینی کۆن بووه ،لەسەرەتایی ژیانیدا هەوڵیداوەببێ بەمیرزا،
واتەخوێندەواری ئەو سەردەمه ،بۆ ئەم مەبەسەسەری کەکرماشان داوه ،رێی کەوتۆتەکرند و
بێستوون ،گەشتی تاران و قوم و شیرازی هەیه.
دەنگوباسی خوێندەواری و شیعری سەید یەعقووب گەیشتۆتەدیوەخانی ئیمام قولی میرزا
عیمادولدەولەی کوڕی دەوڵەت شا ،ئاشنایەتی لەگەڵ ئەواندا بووه ،بەهۆی ئەو
خانەوادەیەوەگەیشتۆتەمامەمحەمەد حەسەن خانی فەرمانڕەوای کەلهوڕ وەک نووسەری
(سکرتێری) دیوەخان لەساڵی  1831لەوێ دامەزراوه ،تا دوایی ژیانی لەو ماڵەگەورەیەماوەتەوه.
سەید یەعقووب رۆشنبیری چاکی سەردەمی خۆی بووه ،بەخەتخۆشی ناوبانگی دەرکردووه،
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لەزانستی مۆسیقا و بەکارهێنانی ئامێری تەنبوور هاوتای کەم بووه ،شارەزایی زۆری بووەلەئاوازی
مەقامەکان بەتایبەتی ترپەی هۆره ،گەشتوگوزار و سەیران و راووشکاری پێخۆش بووه،
لەسوارچاکیدا ناوی دەرکردووه ،لەوواڵتانی لوڕ و کەلهوڕ و بەختیاری ناسراو بووه ،دەنگ هەیەگۆیا
ئاشنایەتی لەگەڵ یارسانان "ئەهلی حەق" پەیدا کردووه ،لەو سەردەمانەی کەسەری لەکرند
داوه.
هەندێ لەسەر ئەو باوەڕەن چووبێتەسەر ئایینی یارسان ،لەشیعریدا شوێنەواری ئەم ئایینەبەرچاو
ناوکەوێ ،وا دەگێڕنەوەسەید یەعقووب هەندێ جار کەتووشی باری عیشق و راکێشانی سۆفیزم
دەبوو بەسەر واڵغەوەغارغارێن و جلیتبازی دەکرد و هۆرەی دەچڕی.
نازناوی شیعری سەید یەعقووب "سەیید"ە ،هەندێ جاریش "سەی یاقۆ"ی بەکارهێناوه ،لەبەر
ئەوەلەژیانی شاعیریدا بە"سەی یاقۆ"ش ناسراوه ،لەناو خەڵکی بەسەید یەعقووبی ماهیدەشتی
ناوبانگی دەرکردووه.
شاعیر لەساڵی  1881کۆچی دواییکردووەو تەرمەکەی براوەتەوەئاوایی قەمەشەو لەوێ نێژراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1805 :

سەیدا مەال خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20090101220538977
لە ساڵی  1902لەدایکبووە .بەهاری  2007کۆچی دوایی کرد .پاش مردنی فەرهەنگەکەی هاتە
چاپ و باڵوکردنەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1806 :

سەیدی هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215141243740
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ناوی محەمەد سڵێمانە ،کوڕی حاجی سەیید مەحمودە.
ساڵی 1778ی زایینی لە یەکێک لە گوندەکانی ناوچەی هەورامان لە
(خانەگا) لە دایک بووە .بە منداڵی الی زوربەی مەالکانی ناوچەی
هەورامان خوێندویەتی و بۆ تەواو کردنی خوێندن زوربەی ناوچەکانی
کوردستان گەڕاوە.
نازناوی ئەم شاعیرە بەهرەمەندە لە (سەید)ی عەرەبییەوە هاتووە.
ماوەیەکی زۆر الی مەال جەاللی خورماڵی ماوەتەوە و هەر ئەویش
ئیجازەی مەالیەتی پێ بەخشیوە.
دواتر گەڕاوەتەوە ناوچەی خۆی و بە دەرس وتنەوە و ئیش و کاری
جوتیارییەوە ژیانی بەسەر بردووە .
لە زۆر ناوچەی کوردستانەوە بۆ دەرس خوێندن روویان کردۆتە ئەم
مامۆستا بەتوانایە .
یەکێک لە قوتابییەکانی سەییدی هەورامی شێخ عوسمانی
ســەراجەدینی بوو ،کە دواتر سەییدی هەورامی بوو بە خەلیفەی.
سەییدی هەورامی شاعیرێکی ناوداری کوردە و گرنگییەکەی لەوەدایە کە
بەهەردوو شێوەی هەورامی (هەورامی نوێ و هەورامی کۆن (ئاڤێستا)
شیعری وتووە.
بەشی زۆری شیعرەکانی باسی جوانی سروشتی کوردستان و دڵداری
ئەکەن .لە زمانی فارسی و عەرەبیشدا دەستێکی بااڵی هەبووە و
بەهەردوو زمانەکە شیعری وتووە.
ئەم شاعیرە گەورەیە ساڵی  1846کۆچی دوایی کرد و لە گوندی
(رەزاوە)ی ناوچەی هەورامان بە خاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1807 :

سەیران سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050911410857583
بەرپرسی رێکخراوی ئەستێرەی مندااڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مندااڵن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1808 :

سەیران عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010510312486829
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1809 :

سەیران فاروق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612392958009
نووسەر و توێژەری کۆمەاڵیەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1810 :

سەیوان سەعیدیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912040745482797
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1811 :

سەیوان مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728123506115350
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1812 :

سەیوان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210030132119321
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە1813 :

سەیید ئیسماعیل حسەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012016471375020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1814 :

شاپەرتەوی هەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115010678
ناوی حەمە سەعید پاشای کوڕی ئەحمەد بەگە و بە شا پەرتەو ناوبانگی دەرکردووە .لە
دەوروبەری دەریاچەی ورمێدا هاتۆتە دنیاوە .سەبارەت بە مێژووی لەدایک بوون و بەسەر هاتی
ژیانی ئەم شاعیرە گەورەیەی کورد بیروڕای جۆراوجۆر هەیە ،بەاڵم زوربەیان لەوەدا یەک ئەگرنەوە
کە شا پەرتەو کۆتایی سەدەی هەژدە لەدایک بووەو لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەدا کۆچی دوایی
کردووە .شا پەرتەو زوربەی ژیانی لەناوچەی هەکاری بەسەر بردووەو پاشان چۆتە ئەستەمبوڵ و
لەدەزگا دەوڵەتییەکانی عوسمانیدا کاری جۆراو جۆری پێ سپێردراوە .دواتر رەوانەی میسر کراوە و
لە پاش ماوەیەک گەڕاوەتەوە ئەستەمبوڵ و ساڵی  1830پۆستی وەزارەتی ناوخۆی پێ
سپێردراوە ،بەاڵم هێندەی نەبردووە کە سوڵتانی عوسمانی فەرمانی دوورخستنەوەی دەرئەکات بۆ
ئەلبانیا و لەرێگای شاری (ئادرنە) بەدەرمانخوارد کراوی کۆچی دوایی کردووە .شا پەرتەو کە
بەشێوەی کرمانجی شیعری نووسیوە ،یەکێکە لە شاعیرە ناودارەکانی کورد .ئەم شاعیرە
بەسەلیقەیە کەساڵی  1832دیوانەکەی لەمیسر چاپ کراوە ،بایەخێکی زۆری بەشیعری دڵداری و
شیعری ئایینی داوەو سروشتی جوانی کوردستان لەزوربەی شیعرەکانیدا رەنگیان داوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1815 :

شاخەوان ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120509100163109
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1816 :

شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012811183033066
ساڵی  1981لە شاری هەولێر لە دایکبووە و ساڵی  2002یەکەمین
بابەتی کە کورتە چیرۆکێک بووە لە گۆڤاری کاروان باڵوکردۆتەوەو دواتر
بەردەوام بووە لە باڵوکردنەوەی چیرۆکەکانی لە هەمان گۆڤاردا کە ئەمانە
هەندێ لەو چیرۆکە باڵوکراوانەی نووسەرن " تراژیدیای شەوێک،
دەمەتەقێی نێو هوتێلەکان ،سێبەرەکانی جەنگ ،چێژی نیوەڕۆیەک،
خرۆشان ،کتێبەکان دەسووتێن ،تراژیدیای ئەنگوستیلەیەک ،مردنی
مۆمەکان ،جەنگ ،لەو دیوی پەنجەرەکەیەوە تارماییەک دیارە" هەروەها لە
گۆڤاری نووسەری نوێ و نەوشەفەق و زۆر گۆڤاری دیکەش چیرۆکی
باڵوکردۆتەوەو پاشان دەستی کردووە بە نووسینی وتاری رۆژنامەوانی و
دیمانەی ئەدەبی و راپۆرتی شیکاری سیاسی لە رۆژنامەو گۆڤارە
کوردییەکانداو پاشان بۆتە بەڕێوەبەری نووسین لە گۆڤاری دەشت کە
گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی بووەو بەشێوەیەکی
گشتی لە نووسینەکانیدا بایەخ بە بواری رەخنەیی و فیکری عەلمانی
دەدات و پێی وایە کە عەلمانییەت باشترین سیستەمی حکومڕانییە بۆ
کوردستان کە بتوانێت تەواوی پێکهاتەو ئایینە جیاوازەکان لە خۆیەوە
بگرێت و رێزی مرۆڤ بگیرێت بە بێ جیاوازی و ئێستاکەش دانیشتووی
شاری هەولێرەو بەردەوامی هەیە لە نووسین.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شاخەوان برایم
عەبدوڵاڵ) سەبارەت بە (شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ) لە2011-9-22 :
12:52:12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1817 :

شاخەوان جەالل فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904211911115611
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1818 :

شاخەوان سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022261832897
شێوەکار و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1819 :

شاخەوان سدیق شەفیع اللە کرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471309
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1820 :

شاخەوان شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301143022145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1821 :

شاخەوان عومەر سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062811543689778
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1822 :

شاخەوان عەبدوڵاڵ حمە ساڵح غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371266
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1823 :

شاخەوان عەلی حەمەد مامۆکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122713563687049
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1824 :
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شاخەوان فایەق ئەلیاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042312175675937
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1825 :

شادان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141219005559118360
شادان ئەحمەد لەساڵی  1976لە سلێمانی لە دایکبووە.
لەتەمەنی شەش سااڵنەوە وەک ئەکتەر دەستی بەکاری هونەر کردووە.
بەشداری لە درامای بووکەخان و شانۆی بەلەمی ئەفسوناوی و شانۆی
مەلی ئاوات و هەروەها درامای عەرەبانە کەبەداخەوە بە هۆکاری زیندانی
کردنی بەهەشتی (دڵشاد مەریوانی) بە ئاکام نەگیشت.
ساڵی  1996پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەشی شانۆ تەواو دەکات
ساڵی  1999لەفیلمی زامی کامێرا وەک نواندن بەشداری کردووە.
لەساڵی  2001وە نیشتەجێ والتی فینلەندایە.
سالێ  2004پەیمانگای سینەمای لە والتی فیئنلەند تەواو دەکات.
لەساڵی  2005تا  2007لە کەناڵی یەکی فینلەندی (ئۆلێ) کاری
دەرهێنانی ودۆکۆمینتی وەک فریالنسەر کردووە.
لەساڵی  2009بۆ  2013زانکۆی مێترۆپۆلیا لە هێلسینکی بەشی سینەما
وتیڤی تەواوکردوە.
لەئێستاندا وەک چیرۆکنووسێک بەبەردەوامی دەنووسێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1826 :

شادان عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032809444221535
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 ژمارە1827 :

شادمان حەسەن مەولود  -شادمان مەال حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201006210959204466
بروانامەی دبلۆمە لە
لە ساڵی  1969لە هەولێر لەدایکبووە ،خاوەن ِ
ژمێریاری ،هەروەها بەکالۆریۆسی هەیە لە رۆژنامەنووسی ،زیاتر لە 25
ساڵ دەبێت دەنووسێت ،ئێستەش رۆژنامەنووسێکی ئازادەو بۆ زۆربەی
رۆژنامەکان وتار دەنووسێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1828 :

شادی ئەحمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521200873923
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1829 :

شادی خالید محەمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818105508125354
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1830 :

شارا تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062514232278267
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1831 :

شازاد ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608323633137
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1832 :

شازاد رانیەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082710551358590
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1833 :

شازین هێرش
http://www.kurdipedia.org/?q=201001101407513192
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1834 :

شاسوار هەرشەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050320495676058
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1835 :

شاگوڵ ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728123507115351
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد

بابەتی ژمارە1836 :

شاناز ئیبراهیم ئەحمەد
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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

بابەتی ژمارە1837 :

شانیا ئاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090712125185977
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1838 :

شاهۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002010955443357
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مەال حەسەن قازی کوڕی مەال عەبدولقادر کوڕی مەال ئەوڕەحمانە،
ساڵی (1882ز) لە بیارە لە دایک بووە ،دوای خوبَندنی زانستە
شەرعییەکانو زمانی فارسیو عەرەبی ،چەند ساڵێک دەبێتە قازی،
شیعری بە زمانی کوردیو فارسیو عەرەبی هەیە ،کەسێکی زیرەکو
بلیمەتو قسەخۆش بووە ،لە ( 23حوزەیرانی  )1971کۆچی دوایی کردووە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمیی لە باشووری
کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1839 :

شاهۆ تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171706033987
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1840 :

شاهۆ حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091811014427477
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شاهۆ حوسێنی لە دایک بوی حەوتەمی خەرمانای  ١٣٥٢لە شاری
مەهاباد ،قوتابخانەی تا وەرگرتنی دیپڵۆم لە مەهاباد تەواو کرد.ساڵی
 ١٣٧٩لیسانسی ئەدەبی فارسی وەرگرت  ،لە ساڵی  ١٣٧٩تا  ١٣٨٣کە
ئەنجوومەنی ئەدەبی مەهاباد داخرا بەرپرسی ئەنجوومەنی ئەدەبی
مەهاباد بوو .ساڵی  ١٣٨٠زەماوەندی کردووە و لە هەمان ساڵیش دا
وەک مامۆستای قوتابخانە دامەزرا  ،ساڵی  ١٣٨٩بوو بە خوێندکاری
کارناسی بااڵی زانستی سیاسی لە انکۆی نێونەتەوەیی ئیمام خومەینی
لە شاری قەزوێن ،بەاڵم بە هۆی گیران نەی توانی تەوای بکات ،شاهۆ
حوسێنی وەک رۆژنامەوان لەگەڵ باڵووەکانی ،رۆژهەاڵت  ،رۆژی روون
،مەهاباد بە نوسینی وتار هاوکاری کردووە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەباح سەعدی)
سەبارەت بە (شاهۆ حوسێنی) لە5:02:47 2012-10-5 :
بۆ دیتنی بەرهەم و بابەتەکانی شاهۆ حوسێنی سەردانی ئەم لینکانە
بکەن:
http://hezer.blogfa.com/
http://friendfeed.com/shaho2
http://shearsara.blogfa.com
http://shahohosseini.livejournal.com/
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەباح) سەبارەت بە
(شاهۆ حوسێنی) لە1:19:51 2012-10-7 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1841 :

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
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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 ژمارە1842 :

شاهۆ قادر خانزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021711061382310
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1843 :

شاهین کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20090117150447998
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یەکێک لە رۆشنبیران و هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی ئازادیخوازی و
پێشڕەوی کەمەڵگای کوردستان بەشی رۆژهەاڵتی کوردستانە .شاهین
لە شاری سەقز لە دایکبووە و لە بواری رۆشنبیری ،وەرگیران ،زمانەوانی
و کۆمپیوتەردا چاالکی و خویندنی هەبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
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 ژمارە1844 :

شاڕۆخ هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031010195266820
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1845 :

شاکار محەمەد فەتاح حمەامین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271209
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:

📰رۆژنامەنووس
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1846 :

شاکر مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010922411886750
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1847 :

شااڵو ئەحمەد رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101646125349
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1848 :

شااڵو جەعفەر امین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271215
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1849 :

شااڵو حەبیبە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271525274942
یەکێکە لە نووسەرە الوەکانی کورد ،لە هەشتاکانی سەدەی رابردوودا
لەداییک بووە .ماوەی چەند ساڵێکە نووسینەکانی باڵو دەکاتەوە.
کۆشیعرێکی بە ناوی "کەسێک لێرەوە تێپەڕی" لەزێر چاپ دایە .لە
فارسیشەوە وەردەگێڕێت .نووکە لە سلێمانی دەژیت.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە1850 :

شااڵو عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121509342063315
لە ساڵی  1965لە شاری هەولێر لە دایک بووە،خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی و دوا ناوەندی لە هەولێر تەواو کردووە.لە سالی  1989بۆ یەکەم
جار هۆنراوەی باڵو کردۆتەوە ،پاشان وەک شاعیرێکی رۆمانسی و ئەشق
هۆنراوەی نووسیوە ،لە ساڵی  1996ئاوارەی هەندەران بووە و لە واڵتی
سوێد دەژیت و بەردەوام هۆنراوە دەنووسێ،
لە سااڵنەکانی  1999تاکو  2005لەگەل هونەرمەند زەکەریا توانیان
چەندین ئەلبوومی گۆرانی باڵو بکەنەوە کە زۆربەی گۆرانیەکان لە
هۆنراوەو تێکستی شااڵو بوو بۆ نموونە وەک بگەرێوە ،بۆ پەشیمانی،
دایە ،تۆ هاتی،بەسەرهاتی دڵداریم ،ساقی ،وە زۆر گۆرانی تر،
هونەرمەند زەکەریا عبداڵلە توانی بە هۆی تێکستەکانی شااڵو
سەرکەوتنێکی گەورە لە بواری گۆرانی کوردی بەدەست بێنێت و گۆرانی
کوردی بگەیەنێتە ئاستێکی تر ،شااڵو هۆنراوەی بۆ زۆر گۆرانی بێژی تر
نووسیوە وە بە سەدان هۆنراوەی باڵو کردۆتەوە لە ماڵپەڕەکاندا وە لە
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ماڵپەڕی تایبەتی خۆیدا،
ئەوەی خوارەوەش ماڵپەڕی تایبەت بە شااڵوە
http://www.shallaw.com
شااڵو لە فەیس بووکدا
http://www.facebook.com/shallaw1
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (اڵس) سەبارەت بە
(شااڵو عەلی) لە22:21:25 2011-12-16 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1851 :

شااڵو محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110409274873587
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1852 :

شلێر باپیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011348339298
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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

بابەتی ژمارە1853 :

شلێر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811204101125136
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1854 :

شنۆ رمزی ئیبراهیم حەمەد حوسز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471307
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1855 :

شنۆ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011815281174920
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1856 :

شنۆ محەمەد زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011812104174910
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ساڵی  1980لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،لەتەمەنی  12ساڵیەوە
دەستی بەنووسینی شیعر کردووە و لەچەند بوارێکی هونەری
بەشداریی کردووە ،وەک شانۆ و شێوەکاری ،لە ساڵی  2010کتێبێکی
شیعری بەناوی “جێژوان” بەچاپ گەیاندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1857 :

شنۆ یەحیا شوارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711273687599
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1858 :

شنە پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912251000003034
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1859 :

شنە عەبدوڵاڵ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140807135243115461
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1860 :

شوان ئادەم ئەیڤەس
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906183053115644
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە1861 :

شوان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005070921394207
نووسەر و ئەندامی دەستەی نووسەرانی پێشووی گۆڤاری سەردەم بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1862 :

شوان باجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140718105350115024
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1863 :

شوان حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=201004052322454107
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شاعیرو رۆژنامەنوس .لە دایکبوی سلێمانی باشوری کوردستان .دیوانی
شیعری :بەر لە خواردنەوەی دوا قومی چاوەڕوانی  .1996راکردن لە
دڵنیایی 2006.چاپخانەی رەنج .سەرنوسەری گۆڤاری شەبەنگ لە
باشوری کوردستان  .1996 1993یەکێک لەو رۆژنامەنوسانەی لە
سەرەتای دامەزراندنی رۆژنامەی هاواڵتی ساڵی  2000هاوکارو پشتیوان
بووە .لەگەڵ دامەزراندنی رۆژنامەی ئاوێنە هاوکاربووه ،تا ئەمڕۆش
نوینەری رۆژنامەی ئاوێنەیە لە ئەوروپا .لە ساڵی  1999لە والتی نەرویج
دەژی .بە زمانی کوردیو نەرویجی بۆ رۆژنامەو گۆڤارەکان دەنوسێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (hamaسەبارەت بە
(شوان حەمە) لە1:44:31 2011-3-25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1864 :

شوان داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008311329009282
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1865 :

شوان رابەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201003142212073901
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نووسەر و ئیسالمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1866 :

شوان سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051615144358017
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1867 :

شوان شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010721175484557
لە  1984/7/15لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،تا قۆناغی  12زانستیم
خوێندووە ،لە  2011/7/15لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێیدا گۆڤاری چوارستاریان
دەر کردووە.
وەک رۆژ نامەنوس و وەرگێر کاریکردووە ،لە هەمان ساڵدا دەستی بە
نووسینی شیعر کردووە و لە هەندێک سایت و گۆڤاردا شیعری باڵو
کردۆتەوە و بەردەوامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە1868 :

شوان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918174222096
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1869 :

شوان مامساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092621155277645
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1870 :
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شوان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110513264510575
سەرنووسەری هەفتەنامەی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1871 :

شوان محەمەدئەمین خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712042919124831
توێژەر و پسپۆر لە مێژووی سیاسیی هەولێر مامۆستا لە زانکۆی
سەاڵحەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1872 :

شوان مستەفا عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520225982377
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1873 :

شوان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021119335284755
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1874 :

شوان هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310170229119662
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی هەورامی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1875 :

شوان کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032910191218149
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1876 :

شوعەیب میرزائی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422104403120943
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1877 :

شوکر سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224205553118473
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1878 :

شوکری فەزڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215122254702
شوکری فەزڵی کوڕی مەحمود ئاغای کوڕی ئەحمەد ئاغایە کە لەسلێمانی ژیاوە ،بەرەچەڵەک
خەڵکی شاری سنەیە .ساڵی  1882لە گەڕەکی (فەزڵ) لەشاری بەغدا لەدایکێکی عەرەب
لەدایک بووە ،لە تەمەنی منداڵیدا سەید ساڵحی خاڵی کەکارمەندێکی گەورەی دەوڵەتی
عوسمانی بوو هێناوێتییە سلێمانی و لەوێ خراوەتە بەر خوێندن .شوکری فەزڵی نزیکەی 30ساڵ
لەسلێمانی ماوەتەوەو ئاشنایەتییەکی زۆری لەگەڵ شاعیران و روناکبیرانی ئەو سەردەمەدا پەیدا
کردووە .لە قۆناغی خوێندندا هاوپۆلی شێخ مەحمودی حەفید بووە .ساڵی  1922بەفەرمانی
بەڕێوەبەری گشتی مەعاریف ،شوکری فەزڵی لەگەڵ تۆفیق وەهبی و دوو کەسی تردا ئەرکی
تەرجەمە کردنی کتێبی قوتابخانەکانیان پێ سپێردراوە کە لە عەرەبییەوە بیکەن بەکوردی .لە ژیانی
فەرمانبەریدا گەلێ پۆستی پێسپێردراوە .شوکری فەزڵی بە کوردی و تورکی و عەرەبی و فارسی
شیعری نووسیوە .لەرۆژنامەو گۆڤارە عەرەبییەکاندا بەردەوام وتار و نووسینی باڵوکردۆتەوە ،لە
رۆژنامەی (تێگەیشتنی راستی)دا کە مێجەرسۆن لە بەغدا دەری کردووە ،شوکری فەزڵی رۆڵێکی
گەورەی بینیوە .ئەم شاعیرە گەورەیە بە یەکێک لە روناکبیرە هەرە بوێر و چاونەترسەکانی
سەردەمی خۆی دائەنرێ .باشترین بەڵگەش شیعرە بەناوبانگەکەیەتی کە ساڵی 1923
پێشکەشی شێخ مەحمودی کردووە ،شەڕە شیعرەکانیشی لەگەڵ شێخ رەزای تاڵەبانیدا
کەلێنێکی گەورەی پڕکردۆتەوە .لە  1926 /6 /1دا لە بەغدا کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1879 :

شوکریە تەیمور
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012070115402071621
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1880 :

شوکریە رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111210562810693
نووسەر و فۆلکلۆریست
قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی لەسلێمانی تەواو کردووە.لەبەشی کوردی – کۆلێزی ئاداب – زانکۆی بەغداد ،بەکالۆرێوسی لەزمان و ئەدەبی کوردی وەرگرتوە.
ساڵی  1972 – 1971لەالیەن کۆڕی زانیاری کوردی بۆ یەکیەتی سۆفێتو بۆ مۆسکۆ بۆ تەواوکردنی خۆێندنی بااڵ نێدراوە.
ساڵی  1977لە ئەدەب و کەلتووری کوردیدا دکتۆرای وەرگردووە.ناونیشانی نامەی دکتۆرا :ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی (ناوەرۆکی ئەدەبیو فکری پەندو قسەی نەستەقی کوردی).
ساڵی  1977دکتۆرای تەواوکردووە و کەڕاوەەتەوە.سەرەتابۆماوەی ()6مانگ لە کۆری زانیاری کورد لەبەغدا وەک (توێژەریزانست) دامەزراوە.
لە زانکۆی سلێمانی لە ساڵی  1977لە کۆلێزی ئاداب /بەشی کوردیدامەزرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1881 :
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شوکور مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118145947343
نووسەری خامەڕەنگین و وەرگێڕی بەتوانا و زمانزانی لێهاتووی کورد
مامۆستا شکوور مستەفا عەبدوڵاڵ ( )2003-1926دەرچووی کۆلیژی
شەریعەبووەو ماوەیەک مامۆستای زمانی عەرەبی
بووەلەقوتابخانەناوەندیی و ئامادەییەکانی کوردستان و شارەکانی دیکەی
عیراق ،لەسەر هەڵوێستی رامیاری زۆر جار لەکوردستان دوور
خراوەتەوەبۆ خواروو و ناوەڕاستی ئیراق ،لەدوای رێکەوتنامەی
مێژووییەکەی 11ی ئاداری ساڵی 1970ی نێوان سەرکردایەتی شۆڕشی
کورد و میری بەغدا ،گوێزراوەتەوەبۆ بەڕێوبەرایەتی گشتی خوێندنی
کوردی و لەبەشی پڕوگرام و بەرنامەکاری کردووه.
لەساڵی 1975یشەوەدامەزراوەبۆ کۆڕی زانیاری کورد لەبەغدا و
کراوەبەئەمینداری گشتی و رۆڵێکی باشی بووەبەبەڕێوبردنی کاروباری
لێژنەکانی کۆڕ و گەلێک پەرتووکی بەنرخی لەزمانانی تورکی و ئازەری و
عەرەبی وەرگێڕاوەتەسەر زمانی کوردی و بۆ چاپکراون.
کاتێک کەمیری بەعس لەساڵی 1979دا کۆڕی زانیاری کوردی بەکۆڕی
زانیاریی ئێراقەوەلکاند و ناوی نا "کۆڕی زانیاری ئێراق  -دەستەی کورد"
مامۆستا شکوور کرا بەشارەزا لەو کۆڕەدا و بەردەوام بوو لەخزمەتکردنی
زمان و مێژوو و وێژەی کوردی بەنووسین و وەرگێڕانەسەرکەوتووەکانی
لەزمانانی دیکەوەبەم جۆرەکانی خۆی بەجوانترین شێوەبەئەنجام گەیاند
تاکو لەساڵی 1996دا خانەنشین کرا و لەساڵی 1997دا هاتەکوردستانی
و لەهەولێر کرا بەسکرتێری کۆڕی زانیاری کوردستان و دوای دروستبوونی
کۆڕەکەش لەساڵی 1998دا دامەزراندنی و خزمەتێکی زۆری زمان و
مێژووی کوردی کرد تاکو لە2003.09.18دا هەر لەشاری هەولێر
بەنەخۆشی دڵ کۆچی دوایی کرد و هەر شارەشدا نێژرا.
مامۆستا شکوور مستەفا نووسەرێکی پێنووس بەهێز و وەرگێڕێکی
لێهاتووی کورد بووه ،لەژیانی وێژەییدا زنجیرەیەک پەرتووکی بەنرخی
لەبواری وەرگێڕان و دانان پێشکەش بەپەرتوکخانەی کوردی کرد،
کەئەمانەبەشێکیانن:
1قەاڵی دمدم ...نووسینی عەرەب شاممۆ ...هێناویەتیەسەر شێوەیکرمانجی خواررو لەساڵی 1975دا لەکۆڕی زانیاری کورد چاپکراوه
2کۆمەڵەتێکستی فۆلکلۆری کوردی ...کۆکردنەوەی دکتۆر قەناتیکوردۆ ...هێناویەتەسەر رێنووسی ئەمڕۆی کوردی کوردستانی عێراق و
لەساڵی 1976دا لەکۆڕی زانیاری کوردی چاپکراوه
3سترانا زارگوتنا کوردیەتاریخی ...کۆکردنەوەی ئوردیخانی جەلیل...هێناویەتەسەر رێنووسی ئەمڕۆی زمانی کوردی لەکوردستانی عێراق و
ئێران لەساڵی 1978دا چاپکراوه
4کوێر ئۆغلی ...نووسینی یەشار کەمال ...لەتورکییەوەکردوویەتیەکوردیو لەساڵی  1979چاپکراوه
5ئەفسانەی شێخ بەدرەدین کوڕی قازی سیماونە ...نووسینی نازمحیکمەت ...لەتورکییەوەکردوویەتیەکوردی و لە1981دا چاپکراوه
6تەنەکە ...نووسینی یەشار کەمال ...لەتورکییەوەکردوویەتی کوردی ولەساڵی 1981دا لەبەغدا چاپکراوه
7کاریتە ...نووسینی یەشار کەمال ...لەتورکییەوەکردویەتیەکوردی ولەساڵی  1982لەبەغدا چاپکراوه
8ئەفسانەی چیای ئاکرێ ...نووسینی یەشار کەمال ...لەتورکییەوەکردوویەتیە کوردی و لە 1986دا چاپکراوه
9زەوی ئاسن و ئاسمان مس ...نووسینی یەشار کەمال...لەتورکییەوەکردوویەتیەکوردی و لەساڵی 1989دا لەبەغدا چاپکراوه
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جگەلەم پەرتووکەبەنرخانەیشی چەند پەرتووکێکی دیکەی
وەرگێڕاوەتەسەر زمانی عەرەبی لەوانه:
1مذکرات مامون بیک بن بیکەبیک ...لەتورکییەوە لەگەڵ مامۆستاجەمیل رۆژبەیانیدا کردوویەتیەعەرەبی و لە198دا چاپکراوه
2تاریخ االمارەالبابانیە ...نووسینی حوسین نازم بەگ ....لەگەڵمحەمەدی مەال کەریم کردوویانەتەعەرەبی و لەساڵی  2001دا چاپکراوه
3شیعر الشاعر الکردی عەبدوڵاڵ گۆران ...نووسینی حوسین عەلیشانۆف ...لەئازەرییەوە کردوویەتیە عەرەبی و لەساڵی 1975دا لەبەغدا
چاپکراوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە1882 :

شوکڕوڵاڵی بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003271059264063
ساڵی  ١٩٢٣لەسنە لەدایکبووەو چەندین ساڵ لەڕادیۆکانی کرماشان،
سنه ،تاران وەکو بێژەر ،توێژەری ئەدەبی ،شاعیر ،وەرگێڕو نووسەر کاری
کردووەو لەئێران و لەنێو ئەدیبانی کورددا ناوێکی دیارو بەرچاوه.
فوئاد بابان کوڕی خوالێخۆشبوو لەوتوێژێکی تایبەتدا پێی راگەیاندین :باوکم
سەعات  ١٢:٠٥شەوی رابردوو لەماڵەکەی خۆی لەتاران کۆچی دوایی
کرد ،بڕیاریشە پێشنیوەڕۆی رۆژی یەکشەممە  ٢٠١٢/١١/١٨لەگۆڕستانی
بەهەشت زارای تاران و لەبەشی هونەرمەنداندا بەخاک بسپێردرێت،
دواتر لەگۆڕەپانی فاتیمی لەتاران مەراسیمی ماتەمینی بۆ ئەو
هونەرمەندە کوردە بەڕێوەدەچێت و بڕیاریشە رۆژانی داهاتوو لەسنەش
مەراسیمێک بەڕێوەبچێت.
بەشێک لە ژیانو چاالکییەکانی شوکروڵاڵی بابان
شوکروڵاڵی بابان دوای وەرگرتنی بڕوانامەی دواناوەندی لەسنە چۆتە
تاران و توانی لەزانکۆی تارانداو لەسێ بەشی ئیالهیات ،دەرونناسی و
یاسادا بڕوانامەی بەکالۆریۆس وەربگرێت .بابان چاالکیی خۆی لەساڵی
 ١٩٥٨لەڕادیۆی تاران دەستپێکردووە کە ئەوکاتە رۆژانی  ١٥خولەک
بەرنامەی بەزمانی کوردی باڵودەکردەوه ،دواتر ماوەی ئەم بەرنامەیە بۆ
کاتژمێرێک زیادکراوەو بەهەردوو زاراوەی سۆرانی و کرمانجی
پێشکەشکراوە .لەماوەی کارکردنی رادیۆی کوردی تاراندا ،بابان وەکو
بەرپرس و بێژەری بەشی کوردی چاالک بووە .دوای چەندین مانگ رادیۆی
کوردی کرماشان کراوەتەوە کە بەرنامەکانی خۆی بەهەردوو زاراوەی
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سۆرانی و کەڵهوڕی پێشکەش دەکرد ،بەکردنەوەی ئەم رادیۆیە رادیۆی
کوردی تاران داخراو هەموو کارمەندانی گوازرانەوە بۆ کرماشان ،بابان
لەرادیۆی کوردی کرماشان تاکو ساڵی  ١٩٦٩وەکو بەرپرس ،بێژەرو وەرگێڕ
کاری کردووە.
شوکروڵاڵی بابان بەهاوکاریی مامۆستایانی ناوداری کورد بەدیع
الزەمانی ،عەبدولڕەحمان سەراجەدینی ،سدیق موفتی زادەو شێخ عابد
لەساڵی  ١٩٥٩تاکو  ١٩٦٣رۆژنامەی کوردستانیان بەزمانی کوردی
لەتاران باڵوکردۆتەوە .خوێندنەوەی شیعری کوردی لەڕادیۆی کرماشان
ناوبانگێکی زۆری بۆ شوکروڵاڵی بابان پەیدا کردوو لەهەموو ماڵ و
شوێنەکانی کوردستاندا بەتامەزرۆییەوە گوێی لێدەگیرا .بابان لەتەمەنی
کارکردنیدا وەکو بەرپرسی رادیۆ لەسنەو کرماشان و ورمێ کاری کردووە،
هەروەها سێ کتێبی بەناوەکانی (سەاڵحەدین ئەیوبی ،پاڵەوانی کورد)،
(گوڵزاری کوردستان)( ،فەرهەنگی زمانەوانی فارسی کوردی) نووسیووه.
رۆژی  2012-11-16لە شاری تاران لە تەمەنی  89ساڵیدا کۆچی دوایی
کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1883 :

شڤان ئەنوەر فەرەج رزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571338
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1884 :

شڤان گەرماڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109251974073
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1885 :

شکار شەمێرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010722551574776
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1886 :

شکار عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150523154748121188
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1887 :

شکار ناسح رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571337
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1888 :

شۆخان فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301145152147
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1889 :

شۆرش خالیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202111612552
لە ساڵی  1979لە بۆکان هاتۆتەدنیا .خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسی کارتۆگرافی (زانست،
تەکنیک و هونەری ئامادەکردن و چاپی نەخشە)یە لە زانکۆی تاران.
خالیدی لەدرێژەی چاالکییەکانیدا دەقی جوگرافیای شارستانی بۆکان بەزمانی کوردی لەرێژەیەکی
بەرباڵودا ئامادە دەکات کە بریتییە لە بانکی زانیاری ئەم شارستانە .ئەم پرۆژەیە بۆ یەکەمین جار
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لەئاستی تەواوی شارەکانی کوردستان بۆ شارستانی بۆکان لەقۆناغی ئامادەکردن و
کۆکردنەوەدایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1890 :

شۆرش عەبدولرەحمان سالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095050125333
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1891 :

شۆڕش غەفوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020315135675562
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1892 :

شۆڕش گوڵکار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009101544269471
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1893 :

شۆڕش محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608384333139
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1894 :

شۆڕش محەمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041719353356723
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نووسەر
خاوەنی ئەم کتێبانەیە :
بیلۆگرافیای چوارساڵەی گۆڤاری ئایندە،ژمارە""48-1بەهاوبەشی،
لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم -.2004-
جەالد ستەم دەکات قوربانی لۆمەدەکرێت – کۆمەڵە وتارێکی وەرگێڕدراو
دەربارەی توندوتیژیی – لەباڵوکراوەکانی یەکێتی ژنانی کوردستان . 2005-
سامۆئیل بیکیت –کۆمەڵە وتارێکی وەرگێردڕاو – لەباڵوکراوەکانی دەزگای
چاپ و پەخشی سەردەم –کتێبی گیرفان . 2005-
ئەزمونگەری و داهێنان – دیدارێکی بەرفراوان لەگەڵ دانا رەئوف –
بەهاوبەشی -لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم –
. 2005
دەرهێنان و شانۆی مۆدێرن – دیدارێکی هەمەالیەن لەگەڵ "د .فازڵ جاف
"بەهاوبەشی لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم -2005-
چاپی یەکەم.
بیبلۆگرافیای ساڵێکی گۆڤاری ئایندە –ژمارە" "58-48لەباڵوکراوەکانی
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم /بەهاوبەشی -. 2005-
دەرهێنان و شانۆی مۆدێرن – دیدارێکی هەمەالیەن لەگەڵ "د .فازڵ جاف
"بەهاوبەشی لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم -2006-
چاپی دووەم .
ئەزموونکاری لە شانۆدا-کۆمەڵە وتارێکی شانۆیی ،لەباڵوکراوەکانی
گۆڤاری شانۆ-ی تیپی شانۆی ساالر ،ساڵی .2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1895 :

شیبا کەرەم عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071214333669407
لەدایکبووی ساڵی ()1988ە لە شاری رانیە ،رۆژنامەنووس و چاالکوانی
بواری ژنان و کۆمەڵگەی مەدەنی و خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە
ئامار ،چەندین وتار و بابەتی لە بواری کۆمەاڵیەتیدا هەیە و کاری
وەرگێڕانی چەندین وتار و لێکۆڵێنەوەی ئەنجامداوە ،ئامادەکار و
پێشکەشکاری چەندین بەرنامەی تایبەت بە کێشەی ئافرەتان وکچان و
توندوتیژیی بە هەموو جۆرەکانیەوە.
خۆبەخش لە رێکخراوی توێژینەوە و گەشەپێدان
پڕۆژەی چاودێریکردنی پەرلەمان و حکومەت ساڵی 2012
ئەندامی کارا لە پڕۆژەی چاودێری پالنی کارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ
مافەکانی مرۆڤ
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هەروەها خۆبەخش لە ڕێکخراوی خۆبەخشی کوردستان
خاوەنی  14بڕوانامەی جۆراوجۆرە لە بواری راگەیاندن و رێکخراوی
کۆمەڵی مەدەنییە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی نێوەند 2013-09-01 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1896 :

شیرکۆ پااڵنی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130152420119141
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1897 :

شیرین ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040041382424
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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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامێدی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1898 :

شیرین ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011053009213260131
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1899 :

شیرین ئەکبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511115
سنە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👩خانمان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1900 :

شیرین تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300333475546
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1901 :

شیرین جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111359511945
لەساڵی  1980لەشاری مەهابادی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە،
بەشی زمان و ئەدەبیاتی لە زانکۆی مەهاباد تەواو کردووە ،دواتر
بەشداری لە کۆرسی سینەمادا کردووە .دوای دەرهێنانی چەندین کورتە
فیلم و فیلمی دۆکیومێنتاری لەساڵی  2004بەمەبەستی مۆنتاژکردنی
فیلمێکی دۆکیومێنتاری بۆ کەناڵی ئاسمانی کوردستان روو لە باشووری
کوردستان دەکات و ساڵێک دواتر بە یەکجاری لە باشووری کوردستان
نیشتەجێ دەبێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1902 :

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 ژمارە1903 :

شیرین کافیڕستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201108220944496002
0
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە1904 :
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شیرین کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201009261320329647
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1905 :

شیالن بیبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062012385276761
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1906 :

شیالن حەسەنپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081721073372225
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1907 :

شیالن ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150702235153124703
...
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 ژمارە1908 :

شیالن شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171113344416
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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 ژمارە1909 :

شیالن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910152812115686
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1910 :

شیالن محەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012071411175572031
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1911 :

شیالنی حەسەنپور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130014138119126
لەسالێ  1951لەشاری ساباڵغ لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1912 :

شێخ ئەحمەد تەختەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112616113473952
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1913 :

شێخ ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105224755118667
شێخ ئەنوەر
کوڕی شێخ ئیبراهیم کوڕی باوە مەحمودە ،کە دەچنەوە سەر بنەماڵەی
بابانییەکان
لەساڵی  1931لەشاری سلێمانی لەگەرەکی سابونکەران لە دایکبووە.
لەساڵی  1941دا بۆ خوێندن دەچێتە قوتابخانەی (فەیسەڵییە) بەالم بە
هۆی مردنی باوکییەوە هەتا دوا پلەی سەرەتایی خوێندووە.
شێخ ئەنوەر لە تەمەنی  75ساڵیدا لە شەوی  2006-02-19کۆچی دوایی
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1914 :

شێخ ئەنوەر بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150702102207124697
شاعیری نیشتمانپەروەری کورد شێخ ئەنوەر کوڕی سەیید ئەحمەدی
کوری(شێخ عەبدولکەریم)ی کوری شێخ ئەحمەدی کوری شێخ
عەبدولکەریمی قوتبی بەرزنجی لەساڵی  1919دا لەشاری کۆیە هاتۆتە
دنیاو لەتەمەنی  7ساڵیدا لە سوختەخانەکانی کۆیە بنچینەی خوێندنەوەو
قورئانی پیرۆز فێر بووەو لەساڵی  1930دا چووەتە قوتابخانەی سەرەتایی
کۆیەو لەساڵی  1937دا خوێندنی سەرەتایی تەواو کردووەو ماوەی
دووساڵ چووەتە بەر خوێندنی ئایینی لەالی شێخ نەجمەددیینی
بەرزنجی مامی ..ئینجا لە ساڵی  1941دا چووەتەوەبەر خوێندنی فەرمی
لە قوتابخانەی ناوەندیی کۆیە تاکو  1944ئینجا دەستی لە خوێندن
هەڵگرتووە.
لەسەر دەستی شێخ نەجمەددینی مامی فێری ئوسووڵی شیعرو
هونەری کێشو سەروا بووەو هونەری مەقامو گۆرانی رەسەنی
کوردیشی لێ فێربووە.
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شێخ ئەنوەر لەسەرەتای ساڵی  1946دا چووەتە نێو دنیای سیاسەتو
چووەتە پاڵ حزبی رزگاری نیشتمانی عێراق کە بەشێکی نیمچە
ئاشکرای حزبی شیوعی عێراق بووەو کتێبخانەیەکی بەناوی(کتێبخانەی
کۆیسنجق) لەناو بازاری نوێی کۆیە کردۆتەوەو بووەتە مەڵبەندی چاالکی
حزبەکەیو لەسەر هەڵوێستی سیاسی تووشی راوەدوونان بووەو
ژیانێکی زۆر سەختی بەسەر بردووەو ماوەیەکی زۆر لە کۆیە دوور
کەوتۆتەوەو لەگوندەکانی (ئەڵەجە)و(میرزاغا) ی نزیک مورتکەی دەشتی
هەولێر لەالی ئامۆزاکانی ژیاوە ،ئینجا ژنی هێناوەو بووەتە خاوەن ماڵو
خێزانو لەساڵی 1958دا لەدوای شۆرشی 14ی تەمموز بووە بە
فەرمانبەر لەشارەوانی هەولێرو توانیویەتی ژیانێکی سادەو ئاسایی بژی.
شێخ ئەنوەرو شیعر:
شێخ ئەنوەر شاعیرێکی لێ هاتووی کورد بوو ،لەمنداڵیەوە گوێچکەی
بەشیعرەکانی باوکی کەنازناوی (حوسەینی) بووە گۆشبووەو هەستی
شاعیریی لەال دروست بووەو خۆشی بەهرەی شاعیریی تێدابووە ،بۆیە
کە گەیشتۆتە ساڵی  1944یەکەم هۆنراوەی پتەوی هۆنیوەتەوەو
بەشیعری نیشتمانی دەستی پێ کردووە ،چونکە لەسەرەتای چلەکانی
سەدەی بیستەمەوە جگە لە شیعرەکانی باوکی شیعرە
بەرزەکانی(نالیو سالمو کوردیو حاجی قادری کۆییو بێخودو سافی)
خوێندۆتەوەو لەبەری کردوون.
لەژیانی شاعیریدا هەڵسو کەوتی لەگەڵ گەلێک شاعیری
نیشتمانپەروەری دۆستی کردووە لەوانە( :مەال راجی)و (دڵدار)و (دڵزار)و
(وردی) .ئەگەر لەشیعرەکانی ئەم شاعیرە ووردبینەوە هەست دەکەین
بەروخساری کۆنن بەاڵم بەناوەرۆک نوێن بۆیە دەتوانین پێیان بڵێن
شیعری(نیوکالسیک)ن واتە (کالسیکی نوێ).
شێخ ئەنوەر هەل و مەرجی برادەری دڵسۆزی مرۆڤ لەهۆنراوەیەکی
دوورو درێژی پتەودا دەردەبرێو لەسەرەتای هۆنراوەکەیدا دەڵێ:
برادەری چاک ،وەکو برایە
پرشنگی ژینە ،وێنەی چرایە
لەبۆ رۆژی رەش ،پشتو پەنایە
جێگەومەئوایە ،کۆشکو سەرایە!
گەورەو بەڕێزە ،بەرزو بااڵیە
سەنگەری سەختی شوورەو قەاڵیە!!
دوای ئەم سەرەتایە کە هەلو مەرجی برادەری باش دەردەبڕێ،
دێتەسەرخوو و رەوشتی برادەری خراپو بەوردی ئەو خەوشانەی
دەردەبڕێو دەڵێ:
بەاڵم برادەر هەردەم بەاڵیە
سەدمەکرو فێڵی لەناو دڵدایە
شادیو عوشرەتی غەمو جەفایە
جێی ئومێد نیە زۆر بێ وەفایە
ئینجا دەچێتەوە سەر باسی برادەری چاک کە چۆن جێگەی پشت پێ
بەستنە لەتەنگانەداو بۆ هاوڕێکەی دەبێتە کۆڵەگەی ژیانیو دەبێتە جێی
باوەڕیو لەم بارەیەوە دەڵێ:
برادەری چاک جێی ئیعتیمادە
کۆڵەگەی ژینە زادو زەوادە
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جێگەی باوەرڕو ئومێدی دڵە،
سایەی درەختو سێبەری چڵە!!
رۆشنکرەوەی رێگەی ژیانە
باوەڕ پێ کراوی نێو نیشتمانە!!
ئینجا شاعیر ئامۆژگاری خەڵکەکە دەکات کە برادەری وا بگرن کە لە
هەموو بارێکی خۆشو ناخۆشی ژیاندا پشتی یەکتری بگرنو یەکدی
بەرنەدەنو دەڵێ:
لەنالەباریو برسیەتیو رووتی
لەبوونو نەبوون ،لەکەموکورتی
لەخۆشی ژیان ،لەناخۆشی ژین
لەغەمو تاڵی ،لەماتەمو شین
لەگشت نەگبەتی ئەبێ شەریک بین
پشتی یەک بگرین نابێ تەریک بین
شاعیر بەبیرێکی وورد لە دیاردەی دزیەتیو ئەوهۆیانەی وا لە دز دەکەن
دەست بداتە ئەوکارە ناپەسندەی دەدوێو ئەوەمان بۆدەردەخات کە
هەژارییو برسیەتی دەبنە هۆی ئەوەی کەسێک پەنا بباتە بەر دزی
کردنو ئەگەر ئەو نەبوونیو ناگزوورییەی نەمێنێ ئەویش پەنا ناباتە بەر
دزیو دەڵێ:
ئەزانن بۆ دەبێتەدز ،هەژارو بێکەسو برسی
لەبۆ تێربوونی زگ ،چونکە زگی برسی چ ناپرسی
لەسەر یەک بیرو یەک رێگا ئەگەر بێ موجتەمەع بڕوا
چ کەس نابینی بێ بەش بێ ،هەموو کەس حەققی خۆی ئەخوا!
ئینجا شاعیر ئەوەمان بۆ دەردەبڕێ کە هەرکەس لەژیاندا مافی خۆی
وەرگرت ،ئەوا کەس پەنا ناباتە بەردزی بۆ دابین کردنی ژیانو گوزەرانیو
ئادەمیزاد لەو رۆژەدا دەتوانێ هەموو مافێکی رەوای خۆی داوا بکاتو
زۆرداری لەجیهاندا لەناو دەباتو لەو رۆژەدا هەموو کەسێک دەگاتە ژیانی
ئازادیو زنجیری ژێر دەستی لەدەستو گەردنی دەپچرێنێو دەڵێ:
کەهەرکەس هەققی خۆی وەرگرت ،ئیتر هیچ کەس دزی ناکا
هەمووکەس وەک برا ئەژیێ چ کەس لێکتر زەرەر ناکا
بەشەر لەو رۆژە دەتوانێ هەموو هەقێکی داواکا
فەسادیو زوڵمو زۆرداریش لەعالەم تەفروتووناکا
ئیتر ئەو رۆژەیە عالەم دەگاتە ژینی سەربەستی
دەپچرێنێ لەدەستو گەردنی زنجیری ژێر دەستی
شێخ ئەنوەر لەهۆنراوەیەکیدا لە تایبەتمەندییو خەسڵەتەکانی شیعرەوە
دەدوێو ئەوەمان بۆ دەردەبڕێ کە شیعر هەستو هۆشی شاعیرەو
چەکی دەستیو چرای رووناکی نێو ویژدانیەتیو دەڵێ:
شیعر شعووری هۆشو بیرمە
شعووری بەرزی عەقڵو ژیرمە!
چەکی بەکارو شیرو تیرمە
یاریدەدەرو دەستگیرمە!!
چرای رەوشەنی ناو زەمیرمە
ئاوی شیرینو شەکرو شیرمە!!
دوای ئەم سەرەتایەی هۆنراوەکەی ،شیعر بە چرای رێگای ژیانی خۆی
دادەنێو بەهێزی جەستەو بەرۆژنامەی زمانحاڵی گەلەکەی خۆی
دادەنێو دەیکاتە نامەی خۆشەویستی خۆیو دەڵێ:
شیعر فانۆسی رێی ژیانمە
رووناکی چاوو دڵو گیانمە
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قوەتی پشتو هێزی شانمە
هەموودەم وێردی سەر زمانمە
نامەی خۆش بەختیو شادمانیمە
هەڵبەستی خۆشیو کامەرانیمە!!
شاعیر لەهۆنراوەیەکی دیکەیدا لە ئەرکی شاعیرەوە دەدوێ کە پێویستی
بەچیە تاکو ببێتە شاعیری راستەقینەی میللەتەکەیو ئەوەمان بۆ
دەردەخات کە شاعیر دەبێ لەناو کۆمەڵەکەیدا دڵ سافو پاک بێو
بەرانبەر بەهێزی دوژمنی داگیرکەر وەک ئاگر وابێو لەم بارەیەوە دەڵێ:
دەبێ شاعیر دڵی سافو دەروونی پاکو بێ خەوش بێ
لەناو هێزی جەماوەردا ،بەوێنەی چەپکە گوڵ گەش بێ
بەرانبەر هێزی داگیرکەر هەمیشە چەشنی ئاتەش بێ
لەناو ریزو سەفی میللەت دەبێ وریاو ئیشکەربێ
وەکو شێری دلێروابێ ،بەهەڵمەت بێو رابەربێ
هەموودەم پێشرەوو رەمزی هەژارو چینی رەنجبەربێ
دەبێ شاعیر لەبیری چەوتو بێ کەڵکا تەوەلالبێ
لەبیرو باوەری تازە دەبێ هوشیارو زانابێ
دەبێ بۆپێشەوە بڕوا نەهێڵی چەرخی لەدوا بێ!!
کۆیە1948
شاعیر بەگیانێکی پێشکەوتنخوازانە لەهەلو مەرجی شاعیری راستەقینە
دەدوێو دەیەوێ شاعیر هەردەم پێشڕەوی هەژارو چینی چەوساوەبێ،
شاعیری هەست ناسکمان لە هۆنراوەیەکی دیکەیدا لە ژیانی تاڵو
نالەباری خۆیەوە دەدوێ ،کەچۆن هەژاریو نەداری یەخەگیری بوونو لەو
دنیایەدا هیچ خێرو خۆشیەکی لەخۆی نەدیوەو لەم رووەوە دەڵێ:
ژیانم تاڵە نازانم کەچۆن بژیم لەدنیادا،
جەوانیو گەنجیم رۆیی هەموو عومرم بەدەم بادا
فەقیریو بێ کەسی بۆتە ،برای پشتو کەسو کارم
یەخەی گرتوومە بەرنادا یەقەم لەم عومرە بێزارم
نەفرتو فێڵ دەزانم من ،نەقۆڵی هیچ کەسێ دەبرم
نەزوڵمیشم هەیە بیال ،دزیش ناکەم هەتا دەمرم
کەواتە چۆن بژیم ئەمڕۆ ،ژیان چۆنە دەفێرم کە؟
فەقیرم بێ کەسم نانم نییە برسیمە تێرم کە!
دوای ئەوەی هەموو ناگوزوورییەکی ژیانی پڕ مەینەتی خۆی دەردەبڕێو
وەک هەژارێکی بێکەسو بێ نانو خوانو برسی خۆی دەردەخاتو
بەدوای یەکێک دا دەگەڕێ فێری هونەری ژیانی بکاتو لەناو خەڵکی
سادەو نەزاندا ئەوەی پارەی هەبێ ئەو پیاوی بەرووەتە:
ئەوەی پارەی لە گیرفانی هەبێ ئەمڕۆکە ئەو پیاوە
پیاوی عالیمو دانا بەرانبەر پارە بێ ناوە!!
شەرەف ،ئینسانیەت ،ویژدان ،حەمییەت درهەمێ ناکا
لەدنیا ئەوکەسە بەرزو بەنرخە پارە پەیداکا
بەهیچیو حیلەبازیش بێ تەواوە کاری بااڵیە
لەبەرچی؟ چونکە ئەو هەیتی تەالرو زێرو سەرمایە
ئەمن نەمدیوە هیچ کەس دەوڵەمەندبێ بێ درۆو فیشاڵ
بەزوڵمو زۆر نەبێ ئەمڕۆ چ کەس نابێتە خاوەن ماڵ!!
شێخ ئەنوەر دێڕە شیعرێکی شاعیری پێشکەوتنخوازی تورک (نازم
حیکمەت) ی کردووەتە پارچە شیعرێکی پتەوی فەلسەفە ئامێز کەلە
ریزی شیعرە بەرزەکانی شاعیرە مەزنەکانی کوردەو هاندەرێکە بۆ
خەباتکردن تاکو خەباتگێڕان رێگە بۆ میللەتەکەیان روون بکەنەوە دەڵێ:
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لێم گەڕێن من بابسووتێم ببمە خاکو خۆڵەمێش،
من نەسووتێم ،تۆ نەسووتێی ،کێ قوتارکا قەومو خوێش
رێگەمان تاریکە با هەڵکەین چراێیکی لەپێش
چاوی میللەت ،گڕ بسێنینو بچێژین تامی ئێش
تابە کڵپەی ئێمە هەرکەس رێ ببینێو بچێتە پێش!!
شاعیر بەبۆنەی بەرپا بوونی شۆڕشی رزگاریخوازی کوردەوە،
هۆنراوەیەکی دوورو درێژی داناوە ،ئەوەمان بۆ دەردەخات کە شۆڕش
رزگارکەری میللەتانەو رووخێنەری تەالری زوڵمو زۆرداریو خوێن مژینەو
کامەرانیو سەرفرازی بۆ گەالن وەدەست دێنێو رەگو ریشەی
خوێنڕێژی لەبن دەردێنێو لەیەکەم حەوت خشتەکیەکەیدا دەڵێ:
شۆڕشە
شۆڕشە
شۆڕشە
شۆڕشە
شۆڕشە

رزگار دەکا گشت میللەتانی سەرزەمین
رووخێنەری زوڵمو فەسادیو خوێن مژین
دێنێتە بەرهەم بۆ گەالن خۆشبەختی ژین
دەپسێنێ ریشەی جەرگی خوێنرێژی لەعین
ئیتر بەکورتی پەیرەوی راستو یەقین

مژدەبێ ئەمڕۆکە جەژنە ،رۆژی خۆشیو شادییە
رۆژی سەربەستی گەلو دەستخستنی ئازادییە!!
شاعیر شیعری سیاسی کوردی لەپارچەیەکی دیکەی هۆنراوەکەیدا
ئەرکی سەرشانی شۆڕشگێرانی هەموو میللەتەکەی خۆی دیاری
دەکات ،کە دەبێ بۆ ژیانی رەنجدەرو جووتیارو هەژارانی کورد خەبات
بکەن ،تاکو بەختیاری بۆ هەموو خەڵکی الدێو شار دابین بکەنو دەڵێ:
هەوڵ ئەدەین ،خۆبەخت ئەکەین ،پربەدەم هاوار ئەکەین
رۆژو شەو لەعنەت لەروحی خاینو زۆردار ئەکەین
هەوڵو هیممەت بۆ ژیانی رەنجدەرو جووتیار ئەکەین
ژینی شادیو بەختیاری پەرتی الدێو شار ئەکەین
نیشتمانی خۆشەویستمان پڕ گوڵو گوڵزار ئەکەین
مژدەبێ ئەمرۆکە جەژنە ،رۆژی خۆشیو شادییە
رۆژی سەربەستی گەلو دەست خستنی ئازادییە!!
شاعیر ئەم تەرجیعبەندە سیاسییە پتەوەی بە وشەی ناسکو پڕ سۆزو
لەسەر کێشی  15بڕگەیی هۆنیوەتەوەو هەرچەندە بە رووخسار کۆنە،
بەاڵم بەناوەرۆک نوێیەو میللەت هاندەدا بۆ خەباتی شۆڕشگێری لە پێناوی
رزگاری نیشتمانیو سەرفرازی جەماوەری گەلەکەی.
ئینجا شاعیری چەوساوەکانی کورد لەهەمان رێچکەیو رێبازلە دێرە
شیعرێکی دا لە ئامانجو ئاواتی مرۆڤی رەنجدەرو هەژارەوە دەدوێ کە
دەستکەوتنی ئیشە لە کارگەو زەویو ژیانێکی خۆش بەدەست بێنێو
دەڵێ:
غایەو هەدەفی رەنجدەرو جووتیارو کرێکار
دەستکەوتنی کارگایە لەگەڵ عەردو زەویو زار
شاعیر بە وشەی سووکو سادە ئامانجی رەنجدەران دەردەبرێو بەم
جۆرە شێخ ئەنوەر شاعیری چەوساوەکانی کورد وەک مرۆڤێکی دڵسۆزی
چینی رەنجدەرو هونەرمەندێکی هەست ناسک ،دیمەنی ژیانی ئەو
هەژارانە دەکێشێ پەیامەکەی شاعیری چەوساوەکانی الدێ قانیع
( )1965-1898و شاعیری چەوساوەکانی شار سامی عەوداڵ (-1910
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 )1985تەواو دەکات بەوەی کە شیعری بۆ چینی چەوساوەی کورد داناوەو
بەردێکی قایمی لە دیواری تەالری شیعری سیاسیو کۆمەاڵیەتی
کوردی داناوەو دیوارێکی گەورەی لە شیعری نیشتمانیو چینایەتی
لەپاش بەجێماوەو لە رۆژی  5/12/2006دا لەشاری هەولێر کۆچی دوایی
کردووەو بەرێزێکی زۆرەوە تەرمی بەخاک سپێردراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ)
سەبارەت بە (شێخ ئەنوەری بەرزنجی) لە9:22:41 2015-7-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1915 :

شێخ بابا رەسوڵی عەبابەیلێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112622232073967
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1916 :

شێخ بورهان پاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041719455756725
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لە ساڵی  1957لە گوندی "کرۆژ" سەر بە شارۆچکەی کۆیە لە دایکبووە،
دایکی نەوەی شاعیری ناودار سافی هیرانیی ـە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە کۆیە تەواوکردووە ،دواتر چۆتە بەغدای
پایتەختی عێراق و خوێندنی لەبواری "ئامۆژگاری تەندروستی ئاژەڵی"
تەواو کردووە.
لە ساڵی  1979لە شارەدێی سیدەکان بۆتە فەرامانبەر ،پاشان بۆ
شارەدێی دێگەڵە کواستراوەتەوە و تا ساڵی  1985لەو شوێنە وەک
فەرمانبەر بەردەوام بووە ،دواتر بەهۆی هەڵوێستی سیاسی لەسەر
گەراوەتەوە سەر کارەکەی و
راپەرینی ساڵی 1991
کارەکەی الدراوە ،لە
ِ
ِ
تا ساڵی  1996بەردەوام بووە ،هەروەک بەشدار قادر ئاماژەی بۆ کرد.
لە ساڵی  1996بەرەو ئەوروپا چوو و لە واڵتی هۆڵەندا تا دوا رۆژی
تەمەنی لەو واڵتە مایەوە.
ماڵپەرە ئەلیکترۆنییەکان
و
رۆژنامە
لە
شیعری
شاعیر چەندین تێکستی
ِ
کۆری شیعری ،دیوانێکی شیعری
گێرانی چەندین
ِ
باڵوکردۆتەوە ،جگە لە ِ
بەناوی "هاوارێکی بەبێ فریا" لە ساڵی  2004باڵوکردەوە ،بەم دواییەش
بەنیازی باڵوکردنەوەی دیوانێکی دیکەی شیعری بوو.
رۆژی  14نیسان /ئەپرێل  ،2011بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجە لە
سیەکانی ،لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی واڵتی هۆڵەندا کۆچی دوایی
کرد".
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1917 :

شێخ تاالن دلوڤان عیدالرحمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072510191991586
له دایک بویی ساال  1988لە ناوەجەی بادینان سەر ب عەشیرەتی
دوسکی له گوندی دەرگەلی شیخ لەدایک بویه..
هەر ل زاروکینی یەوه توشی دەربەدەری بویه و دوجار سنورەکانی تورکیا
بەزاندویه و باشان بو ناو کوردستان گەرانەوە.
له سالی  2009-2008قوناغی ئامەدیی کوتایی هیناوه و لە سالی 2014
  2013له زانکویی دهوک  -فاکولیتی جاندن و دارستان به شاهدەیبەکالیریوس دەرجووە.
ئیستا ئیشی بورصەی جیهانی ئەکات و یەکیکه لە شارەزایەکانی هەره
مەزنی کوردی لە بوراری ئابوری جیهان و بورصەی جیهان .ژمارەیەکی
سمینار لە بارەی بورصه وتویه و ئیستا خەریکی یەکەم کتیبه بو
نوسینیەوە و هەروەسا شلوفەکردنی بورصه بە نویترین و بەهیزترین
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تەکنیکی جیهانی به یەکەم جار له میژوی جیهانی کە کوره کوردیک
بەروتوکەک بو جیهان بنوسیت بە هەردو زمان (کوردی  -ئینکلیزی)..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شیخ تاالن دلوفان)
سەبارەت بە (ژیاننامه) لە4:26:56 2013-7-25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1918 :

شێخ حەمە مارف حەسەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226205727118514
مـەریــوان ،مەڵبەندی شاعیران ،رووناکبیران ،نووسەران و خواناسانی
کوردستان بووە .بەدرێژایی مێژوو تا ئێستا دەیان ڕۆلەی بلیمەتی لە
داوێنی خوێدا بارهێناوە و بۆ خزمەت مرۆڤایەتی بە عام و کۆمەڵی
کوردەواری بە تایبەت ،پەروەردەی کردووە و ڕەوانەی مەیدانی کردەوەی
کردوون .تا وەک بەرپرسێکی دڵسۆز و تا ئەو جێگەی لە ورە و توانایاندا
بووبێ ،بە گەلی کوردی هەژار خزمەتی بێوچان بکەن.
ئەم ناوچە سەرسەوز و شاخاویە بۆتە جێگای دەیان شاعیر و نووسەر و
مامۆستایانی ئایینی کە بە کەالم و نووسینی جوان ،باخی ژیانیان
رازاندووەتەوه و خزمەتی فەرهەنگ و ئەدب و ئایینی خۆیان کردووە .یەکێ
لەو شاعیر و ڕووناکبیر و خاوەنهۆشانەی شاری مەریوان ،مامۆستا
شێخ حەمە مارف حەسەنی بووە کە لە ماوەی ژیانیدا ،گەلێک خزمەتی
بە شێعر و ئەدەبی کوردی کردووە.
مامۆستا شێخ حەمە مارف کوڕی شێخ فەتاح کوڕی شێخ قادر کوڕی شێخ
حامد کوڕی شێخ عبدالکریم کوڕی شێخ عبدالرحمن کوڕی شێخ
شمسالدین دوم کوڕی شێخ عبدالغفار دوم کوڕی شێخ شمسالدین
ئەوەڵ کوڕی شێخ عبدالغفاری ئەوەڵ کوڕی مەال گوشایش کوڕیشێخ
مەحەمەد مەردۆخییە .ئەم زاتانە شەجەرەی نەسەبیان هەیە تا ئەگاتە
الی حەزرەتی ئیمام حەسەن کوڕی ئیمام عەلی (خ).
مامۆستا شێخ حەمە مارف لە ساڵی  1306کۆچی هەتاوی لە
بنەماڵەیەکی ئایینی و ناوداری کوردستان (مەردۆخی) لە ئاوایی
بەردەڕەشەی مەریوان هاتووەتە دونیاووە .هەر لە منداڵییەوە له خزمەت
باوکیدا خوێندویەو قورئان و موقەدەمات تەواو دەکا .ئەمجار بۆ درێژەدانی
خوێندن ڕەوانەی کوردستانی باشور (عێراق) دەبێت و لە کەرکوک
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دەگیرسێتەوە و لە مزگەوتی حەسەن مەکی عولومی عەقلی و نەقلی
دەخوێنێت .پاش ماوەێک دەگەرێتەوە خزمەت باوکی و زانستی (منطق)
تەواو دەکا .دوای ماوەێک بۆ دومین جار دەڕوات بۆ باشوری کوردستان و
لە پێنجوێن لە خزمەت مامۆستا مەال ئیسماعیل پێنجوێنی (مختصر کتاب
عیلم و بەیان ،جمعالجوامع ،تفسیر بیضاوی و …) دەخوێنێت و لە خزمەت
ئەم مامۆستا گەورەیه خوێندن تەواو دەکات و ئیجازەنامە وەردەگرێ و
دەگەڕێتەوە بۆ گوندەکەی خۆیان ئەبێت بە مامۆستا لە جێ باوکیدا.
ساڵی  1322کۆچی هەتاوی لەگەل مەحبوبە خانم کچی مامۆستا شێخ
عارف دەگاشێخان ئیزدواج دەکا و دو منداڵی بە ناوەکانی موحەمەد و
فاتمە لێ بووە .پاشان بە نەخۆشین مردووە .لە دوای مەرگی ئەو خانمە،
کچێکی دیکەی مامۆستا بە ناوی مەلیحە خانم هانیوە و دو منداڵی بە
ناوەکانی لەتیف و بورهان لێ بووە .پاش مەرگی ئەم خانمە بە
نەخۆشین ،له ساڵی  1334کۆچی هەتاوی لەگەل حەسیبە خانم کچی
مامۆستا و زانای پایەبەرز حاجی سەیید بابەشێخ ئاڵمانە ئیزدواج دەکا و
پێنج منداڵ بە ناوەکانی پرشنگ ،گەالوێژ ،چنور ،هیوا و کاوە لێ بووە.
مامۆستا شێخ حەمەمارف لەگەل مامۆستا سەیید عەلی خالیدی نێ،
شێخ ئەحمەدی کانیمیران ،مەالکەریم بناوەچڵە ،مەالکەریم سەردۆش،
مەال موحەمەد جوانرودی ،شێخ عوسمان خالیدی ،شێخ لەتیف
شێخاالسالمی ،شێخ رەشید حەسەینی ،شێخ لەتیف خالیدی ،سەیید
عومەرخالیدی و … دۆست بووە و بە سەرهاتی خۆشیان پێکەوە هەیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1919 :

شێخ رەزای تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119130542400
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ناوی "ڕەزا" کوڕی "شێخ عەبدولرەحمان" کوڕی "شێخ ئەحمەد" کوڕی
"مەال مەحمود"ی زەنگنەیەلەساڵی 1831ی لەئاوایی "قرخ" لەناوچەی
چەمچەماڵ هاتۆتەژیانەوە ،لەتەمەنی حەوت ساڵیدا لەالی باوکی،
ئەوەی شاعیر و زانایەکی بەناوبانگی ئەوسەردەمەبووه ،دەستی
کردووەبەخوێندن و لەگەڵ خوێندنەکەشدا ،ئەوەی زۆربەی بەفارسی
بووه ،فارسیەکی زۆری خوێندەووەلەپاشان چەند پەڕتووکێکی سەرەتایی
الی شێخ عەبدولغەفووری مامی ئەخوێنی ،بەفەقێیەتی چۆتەکەرکووک،
ماوەیەک لەوێ ماوەتەوەو الی مامۆستا سەید محەمەدی بالغ و حاجی
سەعید ئەفەندی حیلمی زادەوانەی عەرەبی دەخوێنێ و پاشان دەچێت
بۆ کۆیه ،لەالی زانای بەناوبانگ جەلی زادەمەال ئەسعەدی باپیری مەال
محەمەدی کۆیەدادەمەزرێ ،لەگەڵ حاجی مەال عەبدوڵاڵی کوڕی مەال
ئەسعەد و شاعیری بەناوبانگ "کەیفی"دا پێکەوەفەقێ ئەبن لەمزگەوتی
گەورەی کۆیەو هەرسێکیان لەژوورێکدا ئەبن و دەخوێنن ،پاشان زوویری و
ناخۆشی ئەکەوێتەنێوان شێخ رەزا و کەیفی یەوەچونکەهەردووال
هۆنراوەی توانج و پالری زۆر سەخت بەسەریەکا هەڵئەدەن ،لەدواییدا
مەال ئەسعەد کەیفی دەر دەکا لەسەر شێخ رەزا .
لەدەوری فەقیەتیدا هاتۆتەشاری سلێمانی و لەمزگەورتی گەوره ،ئەوەی
بەمزگەوتی کاک ئەحمەدی شێخ بەناوبانگ بووه ،خوێندوویەتی ،ئەو
کاتەزمانی تورکی باوبووەو دەبوایەبخوێنرایەو "شێخ رەزا" ناچار
کراوەسەربەڕێتەناو وێژەی فارسی و فێربوونی زمانی تورکیشەوه.
شێخ رەزا تا ئەگاتەدەوروبەری  25ساڵی خۆی بەخوێندنی زمانی
عەرەبی و وێژەی فارسی و تورکیەوەخەریک دەکات .پاش ئەوەی خوێندن
تەواو دەکات بووەبەئیمام لەدێی "رەمەزان مامک" لەناوچەی زەنگنە.
پاشان دەکەوێتەخولیای سەردانی واڵتان و پایتەختی میری عوسمانی،
لەساڵی 1860ی زایینی دا بەسەر "حەڵەب"دا ئەچێ بۆ ئەستەمبوڵ و
دوو ساڵ لەوێ ئەبێ و دەگەڕێتەوەبۆ کەرکووک لەناو هەولێردا
لەکاروانچیەکان دەبیستێت کەهەر لەو ساڵەدا باوکی کۆچی دوای
کردووه ،ئەم مردنەی باوکی زۆر کاری تێدەکا و دڵگران ئەبێ لەگەڵ
ئەوەشدا هەر دێتەوەبۆ کەرکووک بەناچاری ،لەپاش شەش مانگێک لەبەر
تێکچوونیان لەگەڵ شێخ عەلی برایا ،ئەچێ بۆ کۆیەو دەچێتەلکای شێخ
غەفووری مامی.
شێخ غەفوور ئەیهێڵێتەوەبەو نیازەکەکچەکەی خۆی بداتێ ،بەو
هۆیەوەشەش مانگ لەکۆیەئەمێنێتەوەو ئیش و کارێکی زۆری پێ ئەکەن و
بەزوویری دەری دەکەن و کچەکەشی ناداتێ ئەویش گەڕایەوەبۆ
کەرکووک و بەدەردی سەری و پەژارەیەکی زۆرەوەلەکەرکووک ژیان
بەسەر دەبا تا ساڵی 1866دا بۆ جاری دووەم ئەچێتەوەبۆ ئەستەمبوڵ .
لەم کاروانەیدا "ئەرز رۆم" دەبینێ و ماوەیەک لەئەستەمبوڵ ئەمێنێتەوەو
بەهۆی شاعیرێتی خۆیەوەلە"کامیل پاشا" نزیک ئەخاتەوه.
لەوێشەوەئەکەوێتەبەر چاوی پیاوانی "بابی عالی" دەنگ و ئاوازی
هۆنراوەکانی لەو ناوەدا دەنگ ئەداتەوه ،هاتوچۆی هەموو دیوەخانێکی
کردووەو لەگەڵ هەموو جۆرەکەسێکدا هەڵسوکەوتی بووەو زۆر چۆتەالی
"ئەحمەد پاشای بابان" و "مستەفا پاشای میسری ".
بەهۆی "کامیل پاشا"وەئەنێردرێ بۆ حەج و لەڕێگەی میسرەوەحەج ئەکا و
ئەگەرێتەوەبع ئەستەمبوڵ لەساڵی 1874ی زایینی ئەگەڕێتەوەبۆ
کەرکووک و بەتەواوی ئەستەمبوڵ بەجێ دێڵــێ .لەالیەن میری
عوسمانییەوەموچەیەکی کەمی بۆدابین دەکرێ ،خۆشی
وردەوردەبەبەریەوەخەریکی کاری کشتوکاڵ دەبێت و ژیانێکی بێباک و
رەندانەو وێژەیانەی رابواردووە .
زۆر جار هاتۆ چۆی وەسمان پاشا و مەحمود پاشای جاف و
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پیاوەناسراوەکانی ئەو ناوەی کردووه ،تا ساڵی 1898دا بەتەواوەی
کەرکووکی بەجێ هێشتووەچۆتەبەغدا.
لەتەکیەی تاڵەبانی دانیشتووه ،لەبەغداش ژیانی لەگەڵ پیاوەناودارەکان و
وێژەیەکانی سەردەمەکەی بەسەر بردووه.
پەیوەندی لەگەڵ بنەماڵەی "سەلیم بەگی بابان" و "سەید
عەبدولڕەحمانی نەقیب"ی بەغدادا زۆر خۆش بووه ،تا ساڵی 1910دا
لەتەمەنی  79ساڵیدا بەنەخۆشی زەحیری کۆچی دواییکردووەو
لەگۆڕستانی گەیالنی لەنزیک "شێخ عەبدولقادری گەیالنی" لەبەغدا
نێژراوه.
لەپاش خۆی دوو کوڕی لەپاش بەجێماوەیەکێکیان "محەمەد خالسی"
شاعیره ،ئەوەی دوای باوکی  10ساڵ ژیاوەو ساڵی  1920کۆچی
دواییکردووه ،دووەمیان "شێخ عەبدوڵاڵ" ،ئەوەی پاش خۆی بوو
بەجێنشینی ئەویش لەساڵی 1941دا لەبەغدا کۆچی دواییکردووه،
هەردووکیان لەگۆڕستانی گەیالنی لەتەنیشت باوکیانەوەنێژراون.
تەنانەت شێخ عەبدوڵاڵ سێ کوڕی لەپاش بەجێماوه ،موقەدەم
"ڕەحمەتواڵ بەگ" و "حەسەن بەگ" ،ئەوەی لەساڵی  1946پارێزگاری
سلێمانی بووەو "شێخ عەلی" ،ئەوەی ساڵی  1946دیوانەکەی شێخ
رەزای بۆ یەکەمجار چاپ کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1920 :

شێخ سدیق ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121313225512618
نووسەر و رۆژنامەنوس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1921 :

شێخ سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126163113541
ساڵی  1892لەدێی عازەبان هاتۆتە ژیانەوە ،لەشەش ساڵییەوە هەموو
نووسراوێکی فارسی خوێندۆتەوە.
باوکی شێخ سەالم هاوەڵێکی نزیکی مەحمود پاشا بووەتا ساڵی 1915
لەسلێمانی خوێندوویەتی ،شێخ سەالم کەمەالیەتی خوێندووە لەساڵی
 1924کراوەتە قازی هەڵەبجە ساڵێک دواتر کراوەتە قازی سلێمانی.
شێخ سەالمی شاعیری نیشتیمانپەروەری کورد لەساڵی  1959لەدێی
دۆالن سەربە ناوچەی قەرەداغ کۆچی دوای کردوە و لەگردی سەیوانی
شاری سلێمانی بەخاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1922 :

شێخ عەبدولەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012817491364093
ناوی تەواوی (عبدالطیف أحمد مستەفا)یە ،لە ساڵی 1969لە دایک بووە ،لە پاش تەواو کردنی
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لە بەشی عەرەبی لە زانکۆی موستەنسڕیە لە شاری
بەغداوەرگیراوە ،وە سوپاس بۆ خوا هەموو قۆناغەکانی خوێندنی بەسەرکەوتووی بڕیوە.
پاشان لە دوای تەواو کردنی خوێندنی زانکۆ لە ساڵی  1992بە پیشەی مامۆستا لە دوا ناوەندی
چوارقوڕنە دادەمەزرێت ،پاش ماوەیەک والت بەجێ دەهێڵێت و سەردانی کۆمەڵێک لە والتانی
ئیسالمی دەکات بۆ خوێندن و فێربوونی زانستی شەرعی ،وە هەر لەو ماوەیەدا الی کۆمەڵێک
زاناوشێخی ناودارو بەڕێز زانستی شەرعی خوێندووە.
لەو زانا بەڕێزانەی کە الیان ماوەتەوەو دەرسی شەرعی ال خوێندوون:
1.زاناو شارەزا بەزانستەکانی قورئان و جۆرەکانی خوێندنی قورئان شێخ حسین عشیش لە
سۆدان.
2.زاناو فەقیهو شارەزا شێخ جمیل صبری لە شاری تەعز لە والتی یەمەن.
3.زاناو فەرمودە ناس شێخ سامی العربی لە شاری صنعا و لە والتی یەمەن.
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4.زاناو فەرمودەناسی والتی یەمەن شێخ مقبل بن هادی الوادعی رەحمەتی خوای گەورەی لێ
بێت کە خاوەن مەرکەزێکی گەورەی زانستی شەرعیە بە ناوی (دار الحدیث) ،وە مامۆستای
بەڕێزمان نزیکەی دوو سال الی ئەم زانا بەڕێزە ماوەتەوە دەرسی شەرعی ال خوێندووە.
5.زاناو فەقیهو شارەزا شێخ عەبدولڕەحمان العدنی لە والتی یەمەن.
6.زاناو شارەزا لە بواری عەقیدەو بیرو باوەڕ شێخ یحیی الحجوری لە والتی یەمەن.
وە هەروەها لە دەرسی زۆرێک لە زانایانی تریش بەشداری کردووە ،لەوانە:
1.زاناو پێشەوای ئەهلی سوننە شێخ عبدالعزیز بن عەبدوڵاڵ بن باز رەحمەتی خوای گەورەی لێ
بێت.
2.زاناو پێشەوای پایە بەرز شێخ محەمەد بن ساڵح العثیمین رەحمەتی خوای گەورەی لێ بێت.
3.زاناو پێشەوای پایە بەرز شێخ ساڵح بن فوزان الفوزان خوای گەورە بیپارێزێت.
4.زاناو پێشەوای پایە بەرز شێخ عبدالمحسن بن عباد البدر خوای گەورە بیپارێزێت.
5.زانای پایە بەرز شێخ ساڵح اللحیدان خوای گەورە بیپارێزێت.
6.زاناو فەرمودە ناس و پێشەوا شێخ ربیع بن هادی المدخلی خوای گەورە بیپارێزێت ،وە زۆرێکی
تریش لە زانایان.
وە هەروەها چەند زانایەکی بەڕێزیش (ئیجازەی عیلمی)یان پێداوەو چەندانی تریش تەزکیەیان
کردووە ،لەوانە:
یەکەم :ئیجازەی عیلمی:
1.زانای فەرمودە ناس شێخ مقبل بن هادی الوادعی رەحمەتی خوای گەورەی لێ بێت لە والتی
یەمەن.
2.زاناو فەرمودە ناسی کورد زوبان شێخ حمدی بن عبدالمجید السلفی خوای گەورە بیپارێزێت لە
کوردستانی عێراق.
3.زاناو فەرمودەناس شێخ ربیع بن هادی المدخلی خوا بیپارێزێت لە شاری مەککەی پیرۆز.
4.زانای بەڕێز شێخ عبید بن سلیمان الجابری مامۆستای زانکۆی ئیسالمی شاری مەدینەی پیرۆز.
دووەم :تەزکیەکان:
1.لە الیەن موفتی گشتی شێخ عبدالعزیز بن عەبدوڵاڵ بن باز رەحمەتی خوای گەورەی لێبێت
تەزکیە کراوە بۆ قەبول بوونی لە زانکۆی (محەمەد بن سعود) بۆ تەواوکردنی خوێندنی باال لەم
زانکۆیە ،ئەمەش بە کیتابی ژمارە ( )113708لە بەرواری ()1419/10/20ی کۆچی.
2.زاناو فەرمودە ناس شێخ مقبل بن هادی الوادعی رەحمەتی خوای گەورەی لێ بێت لە بەرواری
(/18ربیعی یەکەمی  )1419تەزکیەی کردووە کەتیایدا دەربارەی مامۆستا دەڵێت( :یەکێکە لە
قوتابیانی عیلم الی ئێمە لە دەماج ،وە ئەو خاوەنی خو رهوشتێکی چاک و ئاکارێکی بەرزە.
3.زاناو فەرمودەناس شێخ ربیع بن هادی المدخلی خوا بیپارێزێت لەئامۆژگاریەکیدا کە ئاڕاستەی
قوتابیانی عیلمی دەکات لە عێڕاقدا بەشێوەیەکی گشتی تەزکیەی مامۆستای بەڕێز دەکات و
دەڵێت( :سوپاسی خوای گەورە بکەن لەسەر ئەوەی کەوا بۆی ئاسان کردوون کەقوتابخانەیەکی
سەلەفیتان هەبێت لە رووی عەقیدەو مەنهەجەوە ،کە ئالیەتی سوننەتی هەڵگرتووە بە مەنهەجە
راست و دروستەکەی ،پاشان بە هۆی کەسانی دڵسۆزی خۆتان لە ئەهلی عیلم و زانایان ،وە لە
سەرووی هەموویانەوە شێخ و زانای بەڕێز باوکی عبدالحق الکردی کە من لەزوەوە ناسیومە کە
بەڕاستی حەقی خۆش دەوێت و بیر تیژو زیرەکەو شوێن مەنهەج و رێبازی پێشینە چاکەکان -
السلف الساڵح -کەوتوە ،وەوام ناسیوە کە خاوەن فیقهو شارەزاو چاکەو قیامەتی هەڵبژاردووە
بەسەر دنیاو خۆشیەکانیدا ،بۆیە قەدرو رێزی ئەم پیاوە بزانن ،وەئەوو قوتابخانە سەلەفیە
پاکەکەتانەوە بە خرێکانتان بگرن).
وە شێخی بەڕێز لە ئامۆژگاریەکانی بەردەوام دەبێت و دەڵێت( :بەڕاستی پێم راگەیەنراوە کە لەوێ
خەڵکانێک هەن تانەو تەشەرلە قوتابخانەکەو شێخی بەڕێز باوکی عبدالحق دەدەن(بە داخەوە لە
کوردستانی خۆشمان خەڵکانێک هەن کە نەخۆشی وحەسادەت کەوتۆتە ناویانەوەو چاویان بەو
بانگەوازیە حەق و راستەهەڵ نایات کەوا مامۆستای بەڕێز دەیکات ،کە درێژە پێدانی بانگەوازی
پێغەمبەرانە سەالمی خوایان لێ بێت ،وە هەروەها دەعوەو بانگەوازی هاوەاڵن و شوێن کەوتوانی
ئەوانە تا دەگاتە دەعوەو بانگەوازی زانایانی ئەم سەردەمەمان ،وە گومانی تیادا نیە کە ئەوانە
لەهەر بەرگ و پۆشاکێکدابن ئەوا دوژمنی دەعوەو بانگەوازیە حەق وڕاستەن کە وتمان درێژە پێدانی
دەعوەو بانگەوازی پێغەمبەرانە سەالمی خوایان لێ بێت .وە ئەوانەش کەوا ئەم دژایەتیە دەکەن
ئەگەر ناویش لە خۆیان بنێن سەلەفی ئەوا با چاک بزانن کە ئەوان درێژە پێدەری رێگای
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بیدعەچیەکان و ئەهلی بیدەعن ،چونکە هەموتان بە چاوی خۆتان بینیتان کەوا زانایان چۆن وەصفی
مامۆستای بەڕێزیان کردو بە زاناو بەڕێز ناویان هێناو شاهێدی حەقیان بۆدا ،دە ئێوەش ئەی ئەوانەی
نەخۆشی حەسادەت و لوت بەرزی هاتۆتە ناوتانەوە پێمان بڵێن و با بزانین چیتان لە هەگبە دایەو
بانگەوازی ئێوە بۆچیە؟!!
وەئەوە بانگەوازی مامۆستایە لە دژی بیدعەچی و حزبیەکان خۆ بە چاوی خۆتان دەیبینن کە چۆن
وەک مامۆستاو شێخە بەڕێزەکانی کە لێیانەوە فێری چۆنیەتی بانگەوازی و مەنهەجی راست بووە
هەر وەک ئەوانیش دەعوەو بانگەوازی بۆ الی قورئان و سوننەت و مەنهەجی هاوەاڵن دەکات رەزای
خوایان لێ بێت ،وە هەروەک مامۆستاکانی خۆی بووە بە چقڵێک وکەوتۆتە ناو چاوی
بیدعەچیەکانەوە ،وە بووە بە شاخێک و بەرامبەربە ئەهلی بیدەع راوەستاوە.
وە ئەوەش ئێوەن کە هاوکاری و تەعاون لەگەأل بیدعەچی وحزبیەکاندا دەکەن و داوای کۆمەکیان
لێ دەکەن و لە هەموو شتێکدا راوێژ بە کەسانی بیدعەچی و نەخۆش و حزبی دەکەن و تەنانەت
لەقوژبنی ماڵەکانیشتاندا جورئەت ناکەن ناویان بە بیدعەچی بهێنن وبەردەوامیش خەریکی
پەروەردەکردنی ئەندامەکانیانن!!!
کەواتە پێمان بڵێن :لە پای چی تانەو تەشەر لە مامۆستاوقوتابیەکانی و بانگەوازیکارانی دەعوەو
بانگەوازی حەق دەدەن؟!! لەبەر ئەوەی گڵۆڵەتان کەوتۆتە لێژی؟ یان لەبەر ئەوەی نەخۆشن
ودڵەکانتان توشی نەخۆشی بووە؟ یان وەک شەمشەمە کوێرە چاوتان لەبەر تیشکی خۆر
هەڵنایات؟
وە لێرەوە پێتان دەڵێم :کەوا تەوبە کەن واز لە باڵو کردنەوەی فیتنە بهێنن ،وە چاکیش بزانن کە
بەری تیشکی خۆر بە بێژنگ ناگیرێت.
وە کۆتا قسەم بۆتان ئەوەیە :کە باش بزانن هەروەک زانایان وتویانە( :عالمة أهل البدع الوقیعة فی
أهل األثر) ،کەواتە لە خوابترسن ،)...............وە تۆمەتی حزبایەتیان دەدەنە پاڵ ،وە ئێمە بەو
کەسانە دەڵێین کە تانەو تەشەر دەدەن :تەوبە بکەن و بگەڕێنەوە بۆ الی خوای پەروەردگار ،وە
رێگای دوژمنانی مەنهەجی سەلەفی مەگرن ،ئەوانەی کەوا کۆمەڵێکی سەلەفی دەبینن کە
دەستیان گرتووە بە قورئان و سوننەتەوە ،وەهەروەها رێز لە زانایان دەگرن ،ئەوا تانەی حزبایەتی
لەو کۆمەڵەپیرۆزە دەدەن ،وە بیریان چۆتەوە کە کۆبونەوە لەسەر حەق وهاوکاری کردن لەسەر
چاکەو لە خوا ترسان ئەوە ئەو کارەیە کە خوای گەورە بە شەرعی داناوە ،وە پێغەمبەران و شوێن
کەوتوانیان ویارمەتی دەرانیان لەسەری بوون).
وە هەروەها شێخی بەڕێز لە تەزکیەیەکی دەنگی تۆمارکراوداو لەڕێگەی تەلەفۆنەوە دەربارەی
مامۆستای بەڕێز دەڵێت( :بەڕاستی لەتۆدا راستگۆیی و دڵسۆزی و پاکی و بێگەردیم بەدی
کردووەە ەتا ئەمڕۆژەی کە ئێمە تیاداین ،وە دان دەنێم بەوەدا کە بەڕاستی تۆخاوەن عەقڵ و ژیری و
زانست و فەزڵێکی زۆریت سوپاس بۆ خوا ،وەداواکارم کە خوای گەورە نمونەی تۆ زیاد بکات).
4.وە هەروەها شێخ أحمد الزهرانی کە یەکێکە لە قوتابیە پێشەنگەکانی شێخ ربیع کە چەند
کەسێک لە عێڕاقەوە تەلەفۆنی بۆدەکەن ئەویش بەم شێوەیە ئامۆژگاریان دەکات و دەڵێت( :دوو
کەس هەن کە تێر نابن ،ئەوانەی بە دوای عیلم و زانستی شەرعیدا دەگەڕێن،وە ئەوانەش کەوا
طالبی دنیان ،ئەوەی کە بە دوای دنیادا دەگەڕێت بەردەوام دەیەوێت ماڵێکی زۆر کۆبکاتەوە ،وە بۆیە
لەسەرقوتابیانی عیلمیش پێویستە کەوا سور بن و بەردەوام بن لەسەروەرگرتنی زانستی
شەرعی ،وە لە کەسانی جێگای سیقەو متمانەو سەلەفی و راستگۆ وەری بگرن ،وە ئێوە
کەسێکتان الیە کە زۆر لە من باشتروچاکترە ،وە هەروەها زۆر لە من شارەزاترە ،من وای دەبینم
وەشێخمان شێخ ربیع بن هادی المدخلی خوا بیپارێزێت تەزکیەی کردووە ،کەئەویش شێخ ئەبو
عبدالحق الکردیە ،داواکارم لە خوای گەورە کەشارەزای بکات و سەرکەوتوویی بکات وە هەروەها
سەری بخات بەسەردوژمنانیدا).
پاشان ئەو کەسانە دەیانەوێت کەوا چەند پرسیارێک لە شێخ أحمدالزهرانی بکەن ،بەاڵم وەاڵمیان
ناداتەوەو دەڵێت( :واللە داوای لێبوردن دەکەم ،وە من پێم وتن کە من شێخ نیم بەڵکو خۆشەویست
و شوێنکەوتوویی زانایانم ،ئێوە شێخ (ئەبو عبدالحق)تان الیە کە شێخ ربیع تەزکیەی کردووەو
وتویەتی :زاناو شارەزایە ،ئایا ئێوە ئەمەتانبەس نیە؟ کە خێرو بەرەکەتێکی زۆری تیادایە).
پاشان و لە دوای وەرگرتن و فێربوونی زانستی شەرعی الی زانایان گەڕاوەتەوە بۆ کوردستانی
ئازیزو وەک پێش نوێژو وتار خوێن لەمزگەوتی گەورەی چوارقوڕنە دادەمەزرێت ،دواتر بۆ تەواو کردنی
خوێندنی بااڵ دەستی کردەوە بە خوێندن و توانی بە سەرکەوتوویی خوێندنی ماجستێر تەواو بکات
بە پلەی نایاب پاشان لە خوێندنی دکتۆرا وەرگیرا بۆ تەواوکردنی خوێندنەکەی و ئێستا لە
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کۆتاییەکانیدایە.
وە مامۆستای بەڕێز خاوەنی چەندین کتێب و باڵوکراوەیە بە زمانی کوردی و عەرەبی ،لەوانە:
یەکەم :بە زمانی کوردی:
1.خواپەرستی نەک شەخص پەرستی.
2.تێکۆشان لە پێناوی خوادا.
3.چیرۆکی مەسیحی دەججال.
4.نیشانەی ئەهلی بیدعە لەکەدار کردنی مامۆستایانی شوێنکەوتەی سەلەفی ساڵحە.
5.گفتو گۆیەکی ئاشکراو هێمنانە لەگەڵ مامۆستا سەید ئەحمەدی یەکگرتوو.
6.سەلەفیەت درێژ بونەوەیەکی سروشتی ئیسالمە نەک گروپێکی تازە دامەزراو.
7.حەج و عومرە فەزڵ و چۆنیەتی و حوکمەکانی.
8.هەروەها خاوەنی ئیمتیازو سەرنوسەری گۆڤاری (ڕێگای راست)ە.
دووەم :بە زمانی عەرەبی:
1اقتضا و القصر للتوحید فی القرآن المجید ،رسالة ماجستیر.الجهود اللغویة لتقریر العقیدة السلفیة ،رسالة دکتوراه.
براءة السلفیة وأتباعها من التفجیرات وأنصارها.
تحذیر أهل السنة من الوقوع فی الفتنة.
األقوال السنیة فی منع الدراسة عند الجمعیات الحزبیة.
حکم دراسة أهل السنة فی الجامعات.
فضل الصیام وأحکامه.
الترتیبات البتوینیة للمنظومة البیوقونیة.
ترتیب متن العقیدة الطحاویة.
الشرح المهذب لمتن العقیدة الطحاویة المرتب.
11.اإلیمان باللە ،کە کراوە بە مەنهەجی خوێندن بۆ قۆناغی دووەم لەبەشی (علوم القرآن) لە
کۆلێژی پەروەردەی جامیعەی تکریت.
وە هەروەها دامەزرێنەری قوتابخانەی (سوننە)یە بۆ زانستی شەرعی لە شاری (عەلەمی)
پارێزگای تکریت.
وە ژمارەیەکی زۆر قوتابی تیایدا خوێندویانەو سودمەند بوون ،وە لەودەرسانەی کە مامۆستای بەڕێز
بە زمانی عەرەبی بۆ قوتابیانی قوتابخانەی سوننەی شەرح کردووەو بە تۆمار کراوی دەست
دەکەون:
1کتاب التوحید مع تعلیقات قرة عیون الموحدین.
2القول السدید علی کتاب التوحید.3شرح العقیدة الواسطیة للەراس.4شرح العقیدة الطحاویة البن أبی العز.5الشرح واإلبانة البن بطة.6شرح السنة للبربهاری.7شرح کتاب اإلیمان ألبی عبید القاسم بن سالم.8قواعد معرفة البدع للجیزانی.9تسهیل الوصول الی معرفة األصول.10-الدرر البهیة مع شرح الروضة الندیة فی الفقه.
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11منظومة القواعد الفقهیة للسعدی.الترتیبات البتوینیة لشرح المنظومة البیقونیة.

نزهة النظر شرح نخبة الفکر.

حلیة طالب العلم بکر أبو زید.

قطر الندی وبل الصدی فی النحو.

عنوان الظرف فی فن الصصرف.

الرائد فی علم الفرائض.

تطهیر الجنان واألرکان عن درن الشرک والکفران.

وە ئەو کتێبانەش کەوا بە زمانی کوردی شەرحی کردوون:
1کشف الشبهات فی التوحید.2البدعة تعریفها أنواعها أحکامها.3لمعة اإلعتقاد.4القواعد األربع.5کتاب التوحید(بةشی یةکةم).6العقیدة اإلسالمیة.7شرح العقیدة الواسطیة(بةشی یةکةم).8تةفسیری جوزئی عم.9متن العقیدة الطحاویة(بەشی دووەم)10تةفسیری سورةتی الکهف.

تةفسیری سورةتی الزمر.
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تةفسیری سورةتی یس.

تةفسیری سورةتی نوح.

تةفسیری سورةتی الفاتحة.

تةفسیری سورةتی العنکبوت.

تةفسیری سورةتی قاف.

تةفسیری سورةتی الصافات.

تةفسیری سورةتی المعارج.

تةفسیری سورةتی القلم.

شرح التحفة السنیة.

شرح تطهیر الجنان واألرکان عن درن الشرک والکفران.

شرح عنوان الظرف فی فن الصرف.

شرح القواعد الفقهیة للسعدی.
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شرح نزهة النظر.

األصول من علم األصول.
26.شرح شذا العرف فی فن الصرف بۆ (بهمن علی کالری) شەرح کردووە بەالم تەسجیل نەکراوەشوێن و کات :نەزانراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری رێکخراو:
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1923 :

شێخ عەبدوڵاڵ بابە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140809100340115464
لە پەنجاکانی رابردوو لە ناو بزاوتی رووناکبیری کوردی کاری کردوە،
یەکێک بووە لە دۆستە نزیکەکانی مام جەالل ،پێشمەرگه و تێکۆشەری
دێرین بووە ،ماوەیەک نوێنەری مام جەالل بووە لەمەڵبەندی کەرکوک و
چەندین پۆستی دیکەی حزبی هەبووە.
رۆژی  2014-08-08لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد و تەرمەکەی
برایەوە بۆ گوندی زەرتک لە نزیک کەرکوک و لەوێ بەخاک سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-08-09 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1924 :

شێخ لەتیف شێخ سادق بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404010048120788
شیخ له تیف ی شیخ سادق ی هەشەزێنی (به رزنجی)
ساڵی  1936له ئاوایی هەشەزێنی له ناوچه ی سه نگاو لەدایکبووە.
له سااڵنی په نجاکاندا قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی له هه ولیر خوێندوه
و له تەکیەی شیخ عەبدولکەریم ی داره خورما ی باپیری لە مزگەوتی
شیخ مسگفی ی نه قشبه ندی و حوجره ی فه قێ یان کتیبه ئاینیه
کانی خویندوه.
سالی  1959 _1958قوتابخانه ی ماموستایانی ئاینی له کرکوک ته واو
کردوه له به ر کاروباری سیاسی وه زیفه ی میری (حکومی) نه بینیوه،،
چه ند جاریک توشی به ندیخانه و ده ست به سه ری و دوورخستنه وه
بوه،،
له به یانی رۆژی هه ینی ریکه وتی  5/11/1999کۆچی دوایی کرد،،
له تیف به رزنجی شاعیر و نوسه ری و پیشمه رگه چه ند به رهه میکی
چاپکراوی هه یه.
_1شاخی بارزان سالی 1958
به هۆی ئه م کتیبه وه له سه رده می عبدالکریم قاسم ئه خرێته به
ندیخانه ی کرکوک کتیبه که ش قه ده غه ده کرئ.
_2فه رهه نگی هه لبه ست چاپی یه که م سالی 1968
چاپی دووه م سالی .1987
_3پەڵە هەورێ .1987
_4شێخ مەحمود له شیعری کوردی دا .1989
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1925 :

شێخ محەمەدی خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118151240348
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شێخ محەمەدی خاڵ کوڕی شێخ عەلی کوڕی شێخ ئەمینی خاڵه،
کەبەپێنج پشت دەگاتەوەبەمەال مستەفای موفتی بابانەکان ،مەال
مستەفای باپیرەگەورەی شێخ محەمەدی خاڵ پاش گواستنەوەی
میرنیشنی بابان لەقەالچواالنەوەبۆ سلێمانی ،ساڵی  1784لەگەڵ خۆیدا
دەستنووسەکانی هێناوه ،ئەو دەستنووسانەلەباپیرەگەورەیەوه ،کە"مەال
ئەبوبەکری موسەنیفه" بۆی ماوەتەوه ،ئێستا مێژووی بەشێک
لەدەستنووسەکانی شێخی خاڵ ،کەنزیکەی 636
دەسنووسەدەگەڕێتەوەبۆ چوارسەد ساڵ لەمەوبەر.
مامۆستا خاڵ لەساڵی  1904لەشاری سلێمانی لەبنەماڵەیەکی ئایینی
ناوداری کوردستان لەدایکبووه ،لەساڵی  194باوکی بەنەخۆشی کۆچی
دوایی دەکات ،باپیری "حاجی شێخ ئەمینی خاڵ" ،کەپیاوێکی ناوداری
خواپەرست بووه ،خاڵ و هەر چوار براکەی بەخێو کردووه ،سەرەتای
خوێندنی الی باپیری بووەو لەقوتابخانەی باپیریدا بەڕاستگۆیی و
دەستپاکی و خواپەرستی و رازیبوون و دوورکەوتنەوەلەهەڵپەی جیهان
پەروەردەبووه.
مامۆستای خاڵ هەر لەمنداڵییەوەئەوینی خوێندن و نووسین و خولیای
پەرتووک و دەستنووس بووه ،بەشی زۆری خوێندنی الی مامۆستا شێخ
عومەری قەرەداغی بووه ،کەزانایەکی ئایینی بەناوبانگ بوو ،نەک هەر
لەکوردستاندا ،بەڵکو لەناو زانا ئایینیەعەرەبەکانی ئێراقیشدا ،بەشێکیش
لەخوێندنی الی مەال حوسێنی پیسکەندی و شێخ جەاللی قەرەداغی
بووه.
لەساڵی  1931باپیری کۆچی دوای دەکات ،ئەحمەد بەگی تۆفیق بەگ
لەوسەردەمەدا بەڕێکاری سولێمانی بووه ،ئاهەنگێکی گەورەلەمزگەوتی
حاجی شێخ ئەمینی خاڵ ساز دەکات ،کەزۆربەی پیاو ماقوواڵنی
سلێمانی بانگهێشت دەکرێن و هەر لەم ئاهەنگەدا بەفەرمانی فەڕمیی
شێخ خاڵ دەکرێت بەپێشنوێژ و وانەبێژی مزگەوتەکەی باپیری.
لەکۆتایی ساڵی  1931تا کۆتای ساڵی  1938بەوانەوتنەوەو پڕۆژەی
دانانی فەرهەنگی خاڵ و رێزمانی کوردی و چەند پەرتووکێکی ئایینی
وەک "فەلسەفەی ئایینی ئیسالم و ژیانی پێغەمبەر"ەوەسەرقاڵ دەبێت.
هەر لەم ماوەکورتەدا دوو پەرتووک بەچاپ دەگەێنێت ،پاشان لەساڵی
 1939لەالیەن شالیارێتی دادەوەبانگەواز دەکرێت بۆ پێویستی چەند
قازییەک ،ئەویش بەشێوەی تاقیکردنەوه.
شێخ خاڵ یەکێک دەبێت لەوانەی تاقیکردنەوەئەنجامدەدات و پلەی
یەکەمی بەدەست دەەێنێت .بەفەرمانی پادشایەتی دەکرێت بەقازی و
لەهەڵەبجەدادەمەزرێت ،ئیتر ناچار دەبێت دووربکەوێتەلەوانەوتنەوه،
لەژیانی فەرمانبەرێتیدا یەکێک بووەلەقازییەناودارەشارەزاکانی ئێراق و
لەماوەی  28ساڵ کار وەک قازی لە"چەمچەماڵ و سولێمانی و کەرکووک
و مووسڵ" ئەنجامداوه.
لەساڵی 1962دا لەناو هەموو قازییەکانی ئێراقدا هەڵبژێراوەبەئەندامی
دادگای جیاکردنەوەی شەرعی لەبەغدا ،لەم ماوەزۆرەدا جێ پەنجەی
لەشالیارێتی داددا دیار و ناسراو بووه ،بەوەی کەبەهیچ جۆرێک لەیاسا و
شەریعەت الینەداوه ،هەرچەندەچەند جارێک لەالیەن کاربەدەستانی زۆر
گەورەوەفشاریان خستۆتەسەر بۆ ئەوەی لەیاسا البدات ،بەاڵم بێ سوود
بووه.
شێخی خاڵ لەبەرئەوەی نووسەرێکی خاوەن بیرولێهاتوو بووه ،خاوەنی
بەرهەمی زۆر و بەکەڵک بووه ،بۆیەیەکێکەلەو کوردەزۆردەگمەنانەی
کەلەزۆر زووەوەبووەبەئەندام لەکۆڕی زانیاری ئێراقدا ،تەنها خوالێخۆشبوو
"تۆفیق وەهبی بەگ" لەپێش ئەوەوەیەلەمبوارەدا ،شێخی خاڵ لەساڵی
1953وەئەندامی کۆڕی زانیاری ئێراق بووەو لەساڵی 1972ەوەجێگری
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سەرۆکی کۆڕی زانیاری کوردیش بووه ،جێ پەنجەی زۆر دیارەلەهەردوو
کۆڕەکەدا ،بەرهەمەکانی باشترین بەڵگەن لەم رووەوەو توانیوەتی
خزمەتی نەتەوەکەی بکات لەبواری رۆشنبیریدا و لەڕێی هەردوو کۆڕی
زانیارییەوەناوی گەورەپیاوانی کورد بگەیەنێ بەجیهان ،وەک "موفتی
زەهاوی" ،کەباویکی شاعیری گەورەی بەناوبانگ "جەمیل سدیق
زەهاوی"یه ،هەروەها "بێتوش"" ،شێخ ئەحمەد فائیز بەرزنجی"،
"بابەتایەری هەمەدانی"" ،مەال محەمەدی خاکی" و چەندین زانای
دیکەی ناودار.
مامۆستای خاڵ کەسایەتیەکی کۆمەاڵتی رەوشت جوان و زمانپاک و
دڵفراوان و مێشک کراوەو لەسەرخۆ بووەو تاڕادەی خواپەرستی باوەڕی
بەڕاستگۆیی و لێبووردن و رێزگرتن لەماف و دادوەری هەبوو ،لەو باوەڕەدا
بوو ،کەکوردایەتی خواپەرستییه ،بۆیەلەناخی دەروونییەوەدژی هەموو
جەور و ستەمێک بوو ،کەلەنەتەوەکەی دەکرا.
یەکەم وتاری کەگۆڤاری گەالوێژدا لەکانوونی دووەمی 1940دا
لەژێرناونیشانی "خۆشەویستی نیشتمان" دایەکەسانی تر ،ئەگەر تەنیا
هەستی نەتەوایەتی هاندەربوایەبۆ بەربەرەکانی ئەو رژێمانەی
کەبەردەوامبوون لەکاولکردنی کوردستان و زەوتکردنی خاکی کوردستان،
مامۆستا شێخ محەمەدی خاڵ لەگەڵ هەستی نەتەوایەتیدا هەستی
ئایینیش رۆڵێکی گەورەی هەبوو لەزیادکردنی گڕ و بڵێسەی تۆڵەسەندن
تێیدا بەرامبەر بەدوژمنانی کورد و کوردستان ،و لەو باوەڕەدا بوو ،کەدەبێت
ئایین ئاوێتەی نیشتمانی و نەتەویەتی بێت و خەباتی نیشتمانیش
پێویستیەکی ئایینی بێت.
شێخ محەمەد خاڵ رۆژانە 10کاژمێر بەنووسین و خوێندنەوەوەسەرقاڵ
دەبوو ،لەسەر ئەم پڕۆگرامەش تامردن هەر بەردەوام بوو ،سەرەتای
خوێندنەوەی لەدەمەوبەیانیەکی زووەوەتا نزیکی نیوەڕۆ،
کەدەیکردەنزیکەی  6کاژمێر لەجیهانی پەڕتووک و دەستنووسدا و
دوانیوەڕوانیش پێش ئەوەی بڕوات بۆ مزگەوت  3کاژمێر لەخوێندنەوەو
پێداچوونەوەی ئەو پەرتووکانەی ،کەلەژێر چاپدابوون و راستکردنەوەی
هەڵەکانیان ،شەوانەش پێش نووستن ماوەی کاژمێرێک
بەخوێندنەوەوەخەریک دەبوو ،لەناوەڕاستی حەفتاکانەوەتەنها یەک چاوی
مابوو و بەردەوام زەڕەبینی بەکاردەهێنا بۆ خوێندنەوەو هەندێک جار پێیان
دەگوت" :کەوتویتەتەتەمەنەوەو ئیتر ئەوەندەخۆت ماندوومەکه" لەواڵمدا
دەیگوت" :تەندروستیم بەندەبەخوێندنەوەو نووسینەوه ،ئەگەر دوورم
بخەنەوەلێی ،نەک هەر تەندرووستم خراپ دەبێت ،بەڵکو لەوانەشەبمرم،
من وەک ماسی چۆن ،کەلەئاو دەرت هێنا دەمرێت ،منیش گەر دوورم
بخەنەوەلەپەرتووک و نووسین ئەوا دەبێ ماڵئاواییتان لێبکەم ،بۆ
نیوەچاوەکەشم ،تو خوا چاوێک لەم رێگایەدا کوێر نەبێت بۆچی باشه؟"
مامۆستای خاڵ لەڕۆژی 1989.07.15دا ماڵئاوایی لەجیهانی زانست و
زانیاری کرد و بەرەو جیهانی کۆتایی کەوتەڕێ ،مامۆستا شێخ محەمەدی
خاڵ لەدوای خۆی  40پەرتووکی لەچاپدراوی بەجێهێشتووه،
کەزانستەکانی "لێکدانەوه ،زمانەوانی ،وێژەیی ،بانگخوازی،
مێژوویی....،هتد" لەخۆی دەگرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

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

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1926 :

شێخ مەحمود شێخ محەمەد کەسنەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030909365382511
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1927 :

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
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ئینگلیز لە ناوچەکانی کوت و شوعەیبە ،بەخۆی و چەند سەد سوارێکی
کوردەوە بەرگرییەکی قارەمانانەیان نواند.
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
1931دا 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
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بەشۆڕشو حکومەتەکەیەوە کردووە .
شێخی نەمر لە خەباتی پارتیزانیشدا رۆڵی خوێندەوارو رۆشنبیری بەرز
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 ژمارە1928 :

شێخ نافیع مەزهەر  -شپرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912131523092980
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ساڵی  1336ی ک .بەرانبەرساڵی 1292ی ە لە سەرەتای شەڕی
یەکەمی جیهانی یەوە لە شاری سەقز لەدایک بو وە بە پێی باوی
سەردەم لە حوجرەوالی مەالکانی ئەوکات چوەتە بەر خوێندن کە بۆ ئەم
مەبەستە گەلێ گوندوشاروناچەو ئەمدیوەو ئەودیوی کردوە کە
لەوشوێنانە ئەتوانین ئاماژە بکەین بە:سەقز ،گوندی ساحێب،الی سەقز
گوندی حەمامیان،گوندەکانی باخچەو سەر باخچە لەالی
بۆکان.....،ولەساڵی  1313چو وەتە گوندی تاڵە جەڕ لە سەرشیوی سەقز
لە خزمەت مامۆستا شێخ محەمەدی مەردووخ قزڵباڵخی سەرف
ونەحوتەواوئەکا هەرلە رێگەی ئەو مامۆستایەشەوە بو وتە هۆگرو خولیای
شێعرو ئەدەبیاتی کوردی،کە ئەومامۆستا مەردووخ ە وەک شێخ نافێع
باسی لێ دەکا ئاغاکانی تاڵەجەڕ بەتایبەت ئاغەساڵەی سوڵتان پەنا
زۆررێزوحورمەتیان ئەگرت،یەکیک لە هاندەرەکانی شپرزەی شاعیرە.
هەر لە ساڵی 1313داپەڕیوەی کوردستانی ئێراق ئەبێت لە وێ لە گەڵ
شاعیرانی وەک  :پیرەمێرد،فایەق زیوەر ،قانع،موفتی پێنجوێنی،شێخ
لەتیف ،و ......ئاشنا دەبێت وسەردەمێک هاوکاری رۆژنامەی "ژیان "و"ژین
" ە کەی پیرەمێرد ئەکا لە ساڵی 1936زاینی دەبێتە سەربازی سپای
ئێراق ولە وێ دادەمەزرێ ولە ساڵی 1320قەزیەی (شەەریوەری)20
ئەگەڕیتەوە کوردستانی ئێران و دوای زیندان بوون ژیانی ئاسایی دەسپێ
ئەکاتەوە و لە شێرو خورشیدی ئەوکات دادەمەزرێ .شێخ نافێع تەنیا
شاعیر نەبوو وە بەشی زۆری چاالکی یەکانی رێکخەروهاندەری هۆگران
وئەویندارانی شێعروئەدەبی کوردی بەگشتی بووە ئەویش لەسەردەمە
تاریک وبێ دەرەتانەکەی شاهەنشاهیدا کە ناکرێ ناوی لێ نەبرێ وەک
خۆی باسی لێ دەکرد :لە تارکستانێکدا ئەوان شەمعی شێعری کوردی
یان دائەگیرسان باس کردنی باسی سەربوو.......
لە بەرهەمی ئەدەبی دا ئەوەی لەبەردەست دابێت دیوانە شێعرێکە
بەناوی(گردوکۆ)کە ساڵی 1995زاینی لە واڵتی سوید چاپ کراوە مخابن
ئەم کۆڵەکە وهاندەرودڵسۆزی ئەدەب وهونەری کوردی یە لە رۆژی چواری
بەفرانباری  1377لە شاری سەقز مااڵوایی لەژیان وماڵ وخێزانەکەی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1929 :

شێخ نوری شێخ ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171359504438
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1930 :

شێخ نەجمەدینی شێخ عەبدولڕەحمانی قەرە حەسەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112822520874019
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1931 :

شێخ کەمال شێخ نوری شێخ بابەعەلی قەرەداغی  -گێلە
http://www.kurdipedia.org/?q=20090115153146995
لەرۆژی 15ی شوباتی ساڵی  1934لەگوندی تەکیەی سەر بەناحیەی
قەرەداغ لەدایکبووە ،هەر لەوێ لەگەڵ مندااڵنی گوندەکە الی یەکەم
مامۆستای کە ناوی شێخ کاکە حەمەی شێخ عەبدولکەریم بوو فێری
ئەلفو بێو قورئان خوێندن بووە ،پاشان الی شێخ عەبدوڵاڵی شێخ
حەسەن هەندێک کتێبی فارسیو عەرەبیو کوردی خوێندووە.
ساڵی  1940لەدوای کۆچی دوایی زانای پایەبەرز ،عەالمەی سەردەمی
خۆی ،شێخ باباعەلی کە باپیری خوالێخۆشبووە ،هاتوونەتە سلێمانیو
باوکی کە شێخ نوری شێخ باباعەلییەو ئەمیشیان بەهەمان شێوە
عەالمەی سەردەمی خۆی بووە ،لەجێگەی باوکی دانیشتووەو بووە
بەئیمامو مودەرریسی مزگەوتی شێخ ئەبوبەکر (کە ئێستا ناوەکەی بووە
بەمزگەوتی شێخ باباعەلی) .ساڵی  1942خوالێخۆشبوو چووەتە
قوتابخانەی خالیدیەی سەرەتاییو پاش ماوەیەک خوێندن لەو قوتابخانەیە
بەفەرمانی باوکی لەقوتابخانە دەرچووە بۆ ئەوەی خوێندنی ئاینی
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بخوێنێت لەمزگەوتەکانداو ساڵی  1947بەبڕیارێکی مەجلیسی ئەو
سەردەمە توانیوێتی بچێتە تاقیکردنەوەی پۆلی حەوتەمو لەو
تاقیکردنەوەیەدا دەربچێتو دواتر بڕوانامەی دبلۆمو دواتریش بڕوانامەی
دبلۆمی بااڵ بەدەست بهێنێت.
دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی دبلۆم گەڕاوەتەوە بۆ گوندی تەکیەو لەوێ
الی مامۆستای خوالێخۆشبوو شێخ محەمەدی شێخ عەبدوڵاڵی شێخ
ئەحمەد کتێبی (سویگی) خوێندووەو هەر لەوێ بووە بە(مستعید) .پاشتر
گەڕاوەتەوە بۆ خزمەتی حاجی شێخ نوری باوکی بۆ سلێمانی ،دواتر
چووەتە خزمەتی خاڵی ،شێخ مستەفای شێخ نەجیبی قەرەداغ،
لەشارۆچکەی قەرەداغو لەوێ لەخزمەتی ئەودا خوێندوویەتیو دواتر
چووەتە گوندی مەسۆییو لەخزمەتی مامۆستا مەال حسێنی مەسۆییدا
درێژەی بەخوێندن داوەو جارێکی تر گەڕاوەتەوە بۆ شاری سلێمانیو الی
سەید غەفوری حاجی مامەندی لەمزگەوتی سەید حەسەن
(گەلەنبەوی)و (ئاداب)ی خوێندووە .لەدوای ئەوەش چووەتە مزگەوتی
مەال حەکیم بۆ وەرگرتنی زانستی زیاترو لەوێوە ملی رێی گرتووەتەبەر
بەرەو بیارەو لەوێشەوە چووەتە گوندی پریس الی مامۆستا مەال
عوسمانی پریس خوێندنی زانستە ئاینییەکانی تەواوکردووەو دواجار
گەڕاوەتەوە بۆ خزمەتی باوکی ئیجازەی مەالیەتی لەخزمەتیدا وەرگرتووە،
هەروەک چۆن ئیجازەی لەخزمەتی شێخ مستەفای شێخ نەجیبی
خاڵیشیدا وەرگرتووە .
دوای کۆچی دوایی حاجی شێخ نوری کرا بەجێنشینی لەهەمان
مزگەوتداو بەئیمامو خەتیبو مودەرریس لەمزگەوتەکەیدا دامەزرێنراو هەر
لەوێ دەستی کرد بەتەدریس هەتا ناوەڕاستی شەستەکانی سەدەی
پێشوو .لەو سەردەمەدا لەگەڵ چەند هاوەڵێکی خۆی گۆڤارێکیان دەرکرد
بەناوی دەنگی فەقێ کە سکااڵی فەقێکانی ئەو سەردەمەی تیادا بەیان
دەکرا ،لەوانەش (حەمەی مەال کەریمی مودەرریس)و (مەال عەلی
توتەقاجی)و (مەحمودی مەال عەزیز)و..تاد .چەند جارێک لەشەستەکاندا
مامۆستا لەسەر هەڵوێستی سیاسیو نیشتمانیو نەتەوایەتی لەگەڵ
گۆرانی شاعیرو مامۆستا حەمە ساڵح دیالنی شاعیر تووشی
زیندانیکردن هاتووە .هەتا دواجار دوورخراوەتەوە بۆ شارۆچکەی
ئەسکەندەرییە لەباشووری بەغداو لەوێ بووە بەئیمامو خەتیبی مزگەوتی
گەورەی ئەو شارەو درێژەی بەکاری خۆی داوە وەک مودەرریسێکی ئاینیو
چەندین کەس وانەی ئاینییان لەخزمەتیدا خوێندووە.
ساڵی  1973جارێکی دیکە گەڕایەوە بۆ شاری سلێمانیو بۆ ماوەیەکی
کەم بوو بەئیمامو خەتیبی مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی .بەاڵم
هێندەی نەبرد لەساڵی 1974دا جارێکی تر دوورخرایەوە بۆ شاری رانیەو
لەوێ کرا بەئیمامو خەتیبی مزگەوتی گەورەی رانیەو بۆ ماوەی دە ساڵ
تیایدا مایەوە کە ئەو ماوەیە ماوەی زێڕینی مامۆستا بوو لەرووی چوستو
چاالکیو توانای بەخشینی زۆرترین زانست بەژمارەیەکی زۆری فەقێو
مامۆستایانو بەخشینی ئیجازەی مەالیەتی پێیان.
ساڵی  1979بۆ یەکەمین فەرزی حەجی بەجێهێناو لەمەدینەی منەوەرە
لەخزمەتی فەخری عالەمدا بەسیفەتی باوکو کوڕ دەستی نزای
بەرزکردەوە تا شەفیع بێت بۆی لەرۆژی حەشردا .هەر لەشاری رانیە بوو
کە مامۆستای پایەبەرز بووە پێشەنگی خەڵک بۆ سازدانی خۆپیشاندانە
مەزنەکەی ساڵی 1982ی ئەو شارە کە دەستپێکی زنجیرەیەک
خۆپیشاندانو راپەڕین بوو لەسەر ئاستی کوردستان ،بۆیە خەڵکی
راپەڕیوی رانیە وەک مەرجەعێکی شۆڕشگێڕی دەهاتنەالیو پرسو راوێژیان
پێدەکرد.
ساڵی  1983جارێکی دیکە گەڕایەوە بۆ شاری سلێمانیو لەمزگەوتە
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کۆنەکەی خۆیدا (مزگەوتی شێخ باباعەلی) درێژەی بەکاری تەدریسو
خوداپەرستی داو ژمارەیەکی زۆر فەقێ لەسەر دەستی فێربوونو
زانستەکانیان وەرگرت .دوای ساڵێک بەسەر گەڕانەوەیداو لەساڵی
1984دا کوڕە گەورەکەی مامۆستا کە پێشمەرگەیەکی ئازاو ناسراوی
دەڤەری بیتوێن بوو ،لەگرتووخانەکانی رژێمی بەعسی فاشی
لەسێدارەدرا ،خەڵکی دەڤەری بیتوێن بەگشتی شاهیدی ئازایەتیو
چاونەترسیو لێهاتویی شەهید مەال شۆڕشی کوڕەگەورەی مامۆستای
کۆچکردوون.
لەکاتی راپەڕینە مەزنەکەی کوردستاندا مامۆستا هانی خەڵکی دەدا بۆ
بەفیڕۆنەدانی کاتو دەرامەتو وازهێنان لەتەقەی خۆشیو لەو کاتەدا
دەستەواژەیەکی ئەو هەبوو کە زۆر جێگەی خۆی گرتبوو لەئێزگەو
کەناڵەکانی راگەیاندندا زۆر دووبارەدەکرایەوە ،کە دەیفەرموو" :لەبری ئەو
بەفیڕۆدانە با بەردێک بخرێتە سەر بەردێک تا گوندەکانی کوردستان زووتر
ئاوەدان بکرێنەوە".
دواتر ئەم زاتە لەگەڵ هاوەاڵنی کەوتە هەوڵدان بۆ زیندووکردنەوەی
یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسالمی کوردستانو دوای هەوڵو ماندووبوون
دواجار لەکارەکەیاندا سەرکەوتوو بوونو ئەو رێکخراوەیان زیندووکردەوە کە
هەتا ئێستا لەچاالکیدایە .لەهەمان کاتدا دەستی دایە دروستکردنەوەی
مزگەوتی تەکیەی قەرەداغ کە وەک هەموو مزگەوتە دێرینەکانی
کوردستان بەر شااڵوی ئەنفال کەوتبوو ،ئەوەش وەک وەفایەک بۆ پیرۆزیی
ئەو شوێنەوارەو زیندووکردنەوەیەکی ئەو جێگەی عیلمو زانستە کە خۆیو
باووباپیرانی هەر لەوێ دەستیان کردبوو بەوەرگرتنی زانستە ئاینییەکانو
لەوێش زانستیان باڵوکردبووەوەو سەردەمانێک لەهەموو الیەکی
کوردستانەوە ئاشقانی فێربوونو زانست روویان تێدەکرد .هەر لەو
ماوەیەیدا مامۆستا بێجگە لەکارەکەی خۆی وەک ئیمامو مودەرریسی
مزگەوتی شێخ باباعەلی ،لەمزگەوتی شێخ نەجیبی قەرەداغیشدا
لەشارۆچکەی قەرەداغ کاری وتاربێژیی پێ سپێردرابوو.
ساڵی  1993بوو بەئیمامو خەتیبی مزگەوتی خانەقای مەوالنا خالید هەتا
ساڵی 1996و دوای ئەوە بوو بەئیمامو خەتیبو مودەرریسی مزگەوتی
گەورەی سلێمانی (مزگەوتی کاک ئەحمەدی شێخ)و سەرۆکی لیژنەی
زانستی سەر بەوەزارەتی ئەوقافو کاروباری ئاینی ،کە هەتا ساڵی 2006
لەو پۆستەدا مایەوە ،لەهەمان کاتدا هەڵبژێردرا بەسەرۆکی لیژنەی بااڵی
یەکێتیی زاانایانی ئاینی کوردستان.
لەکۆتاییەکانی سەدەی رابردوودا مامۆستا وەک نوێنەری زانایانی ئاینی
کوردستان لەدوو کۆنگرەی جیهانی لەتارانی پایتەختی ئێران بەشداریکرد
بەناوی (مۆتمر التقریب بین المژاهب).
شایانی باسە لەماوەی مانەوەیدا لەمزگەوتی کاک ئەحمەدی شێخ،
ژمارەیەکی زۆر فەقێو مەال الی مامۆستا وانەیان خوێندووەو زانستە
ئاینییەکانیان وەرگرتووە.
مامۆستا دامەزرێنەرو راگرو بەڕێوەبەری (پەیمانگای کوردستان بۆ
پێگەیاندنی پێشنوێژو وتاربێژ) بوو کە ئێستا بووە بەکۆلێژ .هەروەک
ئەندامی لیژنەی راستکردنەوەی ماددە ئاینییەکانی مەنهەجی خوێندن
بوو کە دوو لیژنەی لەالیەن وەزارەتی پەروەردەو وەزارەتی ئەوقافو
کاروباری ئاینی بۆ ئەو مەبەستە پێکهێنرابوونو بەرێوەبەری خولی زانستی
بوو کە لەمزگەوتی کانێسکان ئەنجامدراو کۆمەڵێکی زۆر مامۆستای ئاینی
لەو خولەدا خوێندیانو کۆمەڵێکیان بڕوانامەیان تیادا بەدەستهێنا.
ساڵی  2004بۆ جاری دووەم چووەتە حەج ئەو فەرزەی بەجێهێناوەتەوەو
ساڵی  2006خانەنشینکرا.
مامۆستا شێخ کەمالی حاجی شێخ نوری کەسێکی لەراددەبەدەر زاناو
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بەتوانا بوو لەبوارەکەی خۆیداو لەهەموو زانستە ئەقڵیو نەقڵییەکاندا
شارەزایی تەواوو دەستێکی بااڵی هەبوو ،بەتایبەت لەزمانی عەرەبیدا کە
توانایەکی لەراددەبەدەرو بێوێنەی هەبوو و وەک مەرجەعێکی بوارەکە
پرسی پێدەکراو پەنای بۆ دەهێنرا .لەهەمان کاتدا کەسێکی زۆر سەربەرز
بوو کە لەهەموو ژیانیدا سەری بۆ دوژمنانی نە دین نە واڵت
شۆڕنەکردووەو مێژوو شاهیدی ئەو راستییەیە ،بێجگە لەوەش کەسێک
زۆر سادەو ساکارو بێ تەکەببورو هەواو خۆنەویست بوو و گرتەی رێبازی
فەخری عالەمو دواکەوتەی پەیامە پیرۆزەکەی بوو .مامۆستا دەستێکی
بااڵی هەبوو لەنووسینو داڕشتنو ئەدەب بەشێوەیەکی گشتیو شیعر
بەتایبەتیو چەندین نووسینی هەیە لەبوارەکانی شەرع ،نەسەب ،مێژوو،
ئەدەب ،وتاری دینیو سیاسیو کۆمەاڵیەتیو ..تاد ،کە بەشێکی ئەو
نووسینانەی چاپو باڵو کراونەتەوەو بەشێکی تریان لەچاپکردندان ،لەوانە
دیوانێکی شیعر بەناوی (دیوانی گێلە).
ئەم شێخە زاناو خواپەرستە پاش ملمالنێیەکی درێژخایەن لەگەڵ
نەخۆشیداو سەفەرکردن بۆ واڵتی ئوردون بەمەبەستی چارەسەرو دوای
گەڕانەوەی لەو سەفەرە کە دواسەفەری بوو لەژیاندا ،رۆژی 2009/1/13
کاتژمێر شەشو نیوی سەرلەبەیانی بەفەرمانی خودا دڵی گەورەی
لەلێدان کەوتو ئەو چرایە کوژایەوەو بەرەو ژینی نەبڕاوەو بێکۆتایی
سەفەری کردو مەزارەکەی لەگردی سەیوانە لەنزیک مەزاری باووباپیری
خودا بەهەشت بکاتەجێیانو لەوێ کۆیان بکاتەوە.
بەرهەمەکانی شاعیر
چاپکراوەکان:
1پەراوێز و لەسەر نوسینی سەرچاوەی بێگەرد بۆ ناسینی مەرد.
2ئەم دیوانەی بەردەستت.
دەستنوسەکان:
1وتاری رۆژانی هەینی .
2بیرەوەریەکان بەزمانی عەرەبی .
3کلیلەو دمنە بەشیعر(.وەرگێڕان)
4چەند نامیلکەیەک لە بوارەکانی شەریعەتی ئیسالمدا.
5ـ چەندین وتاری هەمەچەشنە بە کوردی و عەرەبی.
6الحب ینتصر علی الجشع والدجل فی النهایە .شانۆنامە بە زمانی
عەرەبی.
7دروس المحبە والوفاو کی ال تتحول السعادە الی الشقاو .
8الحسین سید الشهداو و امام المجاهدین.
9خوێندنگەی تەکێی قەرەداغ لە مێژووی کورددا.
10ژیاننامەی زانایانی کورد.
11حقیقە اإلسالم(.الصوم ،الصالە ،اإلستقامە ،التوبە ،الصدقە ،الحسد،
التربیە ،حقیقە الدین)
هەندێک لەوانەی ئیجازەیان لە خزمەت مامۆستا وەرگرتوە:
1ـ مامۆستا مەال عوسمان صۆفی عەبدوڵاڵ .
2مامۆستا مەال مەغدید(.ئەندامی سەرکردایەتی بزوتنەوەی ئیسالمی
بوو شەهید کرا.
3مامۆستا مەال حەمید مەال محەمەدامین.
هەندێک لەوانەی لە خزمەت مامۆستا خوێندویانە:
1مەال رزگار
2مەال محسن تاوگۆزی.
3مەال محسن حسێن.
4مەال تەها مەال محەمەد.
5مەال ڤاهر عەبدولڕەزاق.
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6مەال عمر نزامی.
7ئیسماعیل حەسەن عبێد.
8عەبدولڕەحمان ابوبکر وەجاخی.
9ماجد الشمری.
10مەال حەمە ئەمین ئاشوری.
11مەال هاوکاری مەڵکەندی.
12مەال هیوا.
13مەال شێخ عمر پیسکەندی.
14مەال حەسەنی پێنجوێنی.
15مەال قادری وڵوبە.
16مەال عەبدولقادری پیر مەمکی.
17مەال عبدالهادی فەتحوڵاڵاللە.
18مەال تەهای بەردانگەیی.
19مەال عوسمانی حاجی داروی.
20مەال شێخ خدری وەرتێ.
21مەال عەبدوڵاڵ عبدالعزیز هەرتەلی.
22مەال هیوا پێنجوێنی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ئاسۆ کەمال بۆ کوردیپێدیا سەبارەت بە
ژیاننامەی شێخ کەمال شێخ نوری شێخ بابەعەلی قەرەداخی  -گێلە لە
2010-10-17
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1932 :

شێخ یوسفی مامش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012391511157
شیخ یوسف کوری ئە حمە د مامش ساڵی()1162ی کۆچی لە گوندی " ئە شنۆزە
نگ"شاری"الهیجان" لە دایک بووه،هە ربە منداڵی خە ریکی فێربوونی علومی سە رتایی بووه،بو
زیاتروە رگرتن و فیربوونی حە د یس و علومی قورئانی کە وتە گە ران و بە ینێک لە مە هاباد و
سولیمانیە و هە ولێر ماوە تە وە پاشان چوە تە سە ر ئیشی باوکی دە ستی داوە تە ئیرشاد و
رێنموونی خە ڵک تاساڵی ()1254ی کۆچی کە ماڵئاوای لە ژیان کردوە شیخ یۆسب لە هونینە وە
ی شێعرا هە ستێکی ناسکی بووه.
سە رچاوه :دایرە المعارفی کوردی بۆرە کە یی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1933 :

شێردڵ ئێڵ پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511112
کرماشان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1934 :

شێرزاد ئەحمەد نەجار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140608170012100653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1935 :

1182

شێرزاد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112172043326
شوێنی لە دایک بوون :هەولێر گەرەکی خانەقا.
ساڵی لە دایک بوون :دیار نییە چونکە دایک و باوکی ناکۆک بوون لەسەر
ساڵی لە دایک بوونی ،هەموو جار دەبووە شەڕیان لە سەر بەرواری لە
دایک بوون ،یەکیکیان دەیوت کە (شێرۆ) لە دایک بوو جوولەکە لە هەولێر
رۆشتبوو ،ئەوی دیکەیان بەرپەرچی دەدایەوە دەیووت نەخێر جولەکەکان
نەڕۆشتبوون ،هەر لەبەر ئەوە ساڵی لەدایک بوون دەکرێت  1951بێت یان
.1952
لەشاری رەواندز چوار ساڵی قۆناغی سەرەتایی لە قوتابخانەی پاشای
گەورە خوێندووە ،پاشان پۆلی شەشی سەرەتایی چوونەتەوە هەولێر لە
قوتابخانەی (ئیبن خەلەکان) بووە ،تا قۆناغی بەر لە زانکۆ خوێندنی لە
هەولێر تەواو کردووە.
پلەی زانستی :بەکالۆریس لە زمان و ئەدەبی ئینگلیزی /زانکۆی بەغداد
ساڵی .1975-1974
لە ئابی  1977لە ئامادەیی پیشەسازی کارەبا و ئەلکترۆنی سلێمانی
دامەزراوە ،پاشان لە کۆتایی ساڵی  1978گواسترایەوە بۆ ئامادەیی
بازرگانی سلێمانی تێکەڵ.
1.لە ساڵی  1994ە وە تا حوزەیرانی  1997لە رێکخراوی نا دەوڵەتی
سەر بە بەریتانیا کە ناوی  MGAبوو کاری کرد لە بەشی پەروەردە و
راگەیاندن بۆ ماوەی  2ساڵیش سەرنووسەری گۆڤاری ئاوات وهێڤی بوو
کە رێکخراوەکە دەریدەکرت بۆ مندااڵن و قوتابیان ،ئامانجی ئاگادار کردنەوە
بوو لە بەرامبەر ترس و هەڕەشەکانی (مین -لوغم).
2.لە هاوینی  1997بە بانگهێشتێکی ئەدەبی چووە واڵتی فنلەنداو لە
حوزەیرانی هەمان ساڵدا لە کۆنفرانسێکی جیهانید لە بەردەم ژمارەیەکی
زۆر لە نووسەرانی رۆژهەاڵت و رۆژئاوا موحازەرەیەکی ئەدەبی پێشکەش
کرد لەسەر (زمان و کەسێتی نووسەر).
بۆ دە مانگ وەک پەنابەر لە شاری (تامپێری) ژیا و پاشان چیرۆکی
پەنابەرییەکەی بەتاڵ کردەوە و لە بەهاری  1998گەڕایەوە کوردستان.
داوەتە ئەدەبییەکە لە الیەن (یانەی قەڵەمی جیهانی) ییەوە )(Pen Clup
بە رێوە چوو..
3.لە حوزەیرانی  1998ە وە لە رێکخراوی ) (UNESCOتا هاتنی ئەمریکا
لە ساڵی .2003
کاری سەرەکی پەیوەندی بە هاوکاری نێوان رێکخراوەکە لە گەڵ دەزگای
پەروەردەی کوردستان و قۆناغی خوێندنی بااڵوە هەبوو ،ئەندامی کارای
پرۆگرامەکان بوو
4.لە هاوینی ساڵی  2003تا هاوینی  2007وەک سەرپەرشتیاری
پسپۆڕی کاری کرد.
5.لە مانگی ئەیلوولی  2007تا هەنووکە تەکلیف کراوە بە راپەڕاندنی
کاروباری راگەیاندن و بە و بە دوادا چوونی کێشەو گرفتەکانی پەروەردە لە
پارێزگای سلێمانی..
6.وەک چاپکردنی کتێب ،خاوەنی چوار کۆمەڵە چیرۆک بە ناوی (تەنیایی،
گوڵی رەش ،گەڕەکی داهۆڵەکان ،پیرە پەپوولەکانی ئێواران) و دوو رۆمان
و سێ نۆڤلێت (پێدەشتی کارمامزە کوأراوەکان ،تەمی سەر خسند،
حەسار و سەگەکانی باوکم ،خەونی جاڵجاڵۆکەکان ،ژنێکی منگن) و پتر
لە بیست کتێبی وەرگێڕان لەبواری شیعر ،چیرۆک ،رۆمان ،شانۆگەری،
دەروونناسی ،هونەر ،راگەیاندن ،کۆمەڵناسی و سیاسەت هەیە کە لە
ئینگلیزیەوە کراوون بە کوردی.
7.بەشداری ڤیستیڤاڵی هاوینەی ئەدەبی (ئەدنبرە ) - Bookcaseبوو لە
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هاوینی  2007لە سکۆتلەندا.
8.سەرباری ئەوەی کەلە بیست ساڵی رابردوودا لە بواری بەرگری کردن
لە مافی مندااڵن و ژنان و پەروەردە و پاراستنی ژینگە لە کۆڕو کۆبوونەوەی
زۆر بەشدار بووە لە تەک نووسین لەو بوارانەدا .سەرباری بەشداریکردن
لە کۆرس و سیمیناری پەروەردەیی لە عەممان ،بەریتانیا و چین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1936 :

شێرزاد شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010917545622084
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1937 :

شێرزاد عومەر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111100204377
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سەرنووسەری رۆژنامەی ئەمڕۆی دووبز2003/
بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری نووهات 2007
سەرنووسەری گۆڤاری ئێوە2010/
بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری ئیسرائیل کورد 2011
دانیشتووی شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان
بەڕێوەبەری ماڵپەڕی
http://www.kurdkurdistan.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شێرزاد عومەر
مەحمود) سەبارەت بە (شێرزاد عومەر مەحمود) لە2012-12-29 :
1:48:38
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1938 :

شێرزاد فەقێ عەلی مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527124726121219
لە دایکبووی  1951/02/01دەرگەزین سلێمانی
خویندنی سەرەتایی و ناوەندی لە سولەیمانی قوتابخانەی ئامادەیی
سولەیمانی & وەتەن
خویندنی دانشگا لە بەغداد لە سالی  1975/1969کۆلیژی ئابووری
مامۆستا لە ئامادەیی بازرگانی 1978.1981
مامۆستای کاری دەست لە قوتابخانەکانی ستۆکهۆلم 1987.1999
خویندنی دەرووناسی بە مراسەلە 2000/1990
sherzad_ mustafa@ hotmail.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شێرزاد فەقێ عەلی)
سەبارەت بە (شێرزاد فەقێ عەلی) لە 2015-05-27
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

1185

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1939 :

شێرزاد نائف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020522501164179
لە روژی  1972-5-8لە دایک بوویە ،دەرچووی کولێژی سەربازی یە ،لە روژنامەی وار و ئەڤروی
دهوک دا گوتار نوسیەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1940 :

شێرزاد هەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040044012426
لە ساڵی  1955لەهەولێر لە دایکبووم ،بەشی رووپێویم لە ئامۆژگەی
تەکنەلۆژیای بەغدا تەواوکردووە و هەتا لە واڵت دەرچووم لە شارەوانی
هەولێربووم ،شەش منداڵم هەیە ،پێنجیان لە خوێندنی زانکۆ قۆناخی
باشیان بڕیوە ،لەنێوان هەولێر و ستۆکهۆلم دەژیم.
چاپکراوەکانم ...
1.لە یادی سەد ساڵەی شارەوانیدا 1985 ،کتێبی (هەولێر) م ئامادەو
چاپکرد.
2.هەر لە شارەوانیدا لە ساڵی  1994دا 12 ،ژمارەی رۆژنامەی (هەولێر)
م دەرکرد.
3.کەالوە 1991 ...ریپۆرتاژ ،بۆ ئۆردوگاکانی دەڤەری هەولێر.
4.دیوەخانی فلێن ...رۆژانەیە ،لە  1999لە رۆژنامەی (ئااڵی ئازادی) ی
باڵوکرایەوە.
5.هەولێر ...تا دبلن 2000 ......ریپۆرتاژ ،زانکۆی ئازادی بەرلین.
6.بەغدا ....بۆ هەولێر! 2000 .....ریپۆرتاژ ،سویدو سلێمانی.
7.مەملەکەتی فارگۆنەکان 2001.....ریپۆرتاژ ،سلێمانی.
8.کاکە ،ئەبو ئیسماعیل ،2001 ...سلێمانی.
9.بەسەرهاتی دەریاوانێکی خنکاو  2001رۆمانی گابریل مارکیز.
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10.رێگای دوورم بۆ ئازادی ،نیلسۆن ماندیال ،وەرگێڕان .دەزگای موکریانی.
11.سارد ،یان گەرم ( )12ریپۆرتاژبوو ،لە رۆژنامەی (هەواڵ)ی سلێمانی.
12.فارگۆنەکان ،لە دەزگای بەدرخان لەهەولێر 2005باڵوکرایەوە.
13.مەملەکەتی کەالوە ،وەک نامیلکە لەوەزارەتی رۆشنبیری لەهەولێر
باڵوکرایەوە.
14.کۆریا پێناسە و مێژووی کۆریای باشوور ،لە خانەی وەرگێڕان لە هەولێر
.2007
15.هولۆکۆست ...وەرگێڕان ...سەنتەری نما هەولێر .2007
16.دوو پرێنسیسی نازداری بێناز ،دیاناو ماساکۆ ...هەولێر دەزگای ئاراس
.2008
17.مارتن لۆسەر ،بەشێکە لە کتێبی ناتوندوتیژی  1سەنتەری مەسەلە
هەولێر . 2008
18.بەرەو کۆشکی ئالیزی ،شیراک ،روایال ،سارکۆزی ...و :خانەی
وەرگێڕان . 2008
19.سێکس و پۆلیتیک ،دیوێکە لەژیانی دبلۆماتی فەرەنسای نوێ...و:
سەردەم 2008
20.تەها حوسین ،نابینایەکی بینا ،ئامادەکردن ..دۆسیەیەک لە گۆڤاری
نما 2008
21. 955دەقە لەگەڵ شێرکۆ بێکەس دیمانە ...دەزگای نما 2008
22.دۆالر لە ئەمریکا ،دوو بابەتی ئابوورییە....و :دەزگای ئاراس 2008
23.مەجبوور ،سەربردەو ریپۆرتاژە ...سلێمانی 2008
24.من رۆژنامەنووسم ،جاسووس نیم ...وەرگێڕان خانەی وەرگێڕان
سلێمانی 2009
25.مۆساد ..وەرگێڕان ..لە باڵوکراوەکانی ئاودێر چ1و  2هەولێر ،2009
2010
26.دانپێدانەکانی حاجی پاولۆ ..لە باڵوکراوەکانی ئاودێر هەولێر 2009
27.ترێنە خێرایەکی خۆرهەاڵت ...وەرگێڕان دەزگای موکریانی 2009
28.نهێنییەکانی سندووقە رەشەکە ...وەرگێڕان وەزارەتی رۆشنبیری
2009
29.کاکە ئەبو خەلیل ...بەسەرهات ...رەخنەی چاودێر سلێمانی 2009
30.برادەرە جوانەکە ،رەشیدە داتی ...دەزگای ئاراس وەرگێڕان 2009
31.سارا پالین ...ژنێکە دەرچوو لە نەریتەکان ..وەرگێڕان دەزگای ئاراس
2010
32.دەسەاڵت و نەخۆشی ...وەرگێڕان خانەی وەرگێڕان سلێمانی 2010
33.سیاسەتی دڵ ...وەرگێڕان دەزگای ئاراس 2010
34.جیهان لە دیدی کۆشنێر ...وەرگێڕان دەزگای نما 2010
35.سیڤییەکان  ...1وەزارەتی رۆشنبیری ،کۆمەڵە دیدارێکە _ 2002
2009
36.گەشتێک بەرەو ئەوروپای نوێ ...دەزگای ئاراس ،وەرگێڕان 2010
37.حیکایەتەکانی غەدر و خوێن ...وەرگێڕان خانەی وەرگێڕان سلێمانی
2010
38.چیرۆکێک لە خۆشەویستی و تاریکی ،وەرگێڕان ئاودێر 2011 .هەولێر
ئامادەی چاپە:
1.سیڤییەکان  2کۆمەڵە بابەت و دیمانەیە 2009 2002
2.دەسەاڵتی دوو ژن ...ئەنجیال مێرکلو ئیلیزابێتی شاژن 2008_ 2007
3.پایزە ساڵ ...تۆماری رووداوەکان2009 ...
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4.ئیسکێپ (دەربازبوون) ...وەرگێڕان 2010
5.پاسپۆرت ...یادەوەری 2010
6.مافیا دەوڵەتی سامان و خوێن 2011
7.کازیوە ژنەکەی ناو فەیسبوک ،نۆڤڵێت 2011
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (شێرزاد هەینی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-08-17
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1941 :

شێروان ئیبراهیم حەیدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111117002910677
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1942 :

شێروان حەسەن حوسنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140520220806100564
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1943 :

شێروان خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022413023382368
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1944 :

شێروان شێروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061911284960320
روژنامەڤان و سەرنڤێسەرێ گوڤارا باشور ،ل خزیرانا  1983ێ ژ دایک
بوویە ل هەڤلێرێ دژیت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(شێروان شێروانی) لە11:13:59 2011-6-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1945 :
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شێروان عەبدولڕەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012809253133063
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1946 :

شێرکۆ بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020421001275582
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1947 :

شێرکۆ بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111107541276
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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 .
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
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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 ژمارە1948 :

شێرکۆ جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251301424512
شێوەکار و راگەیاندکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
راگەیاندکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1949 :

شێرکۆ جەودەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012321475375189
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1950 :

شێرکۆ حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=201010102145129932
رۆژنامەنووس
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1951 :

شێرکۆ ساڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111034394372
پەیامنێری ئاژانسی رۆیتەرزی بەریتانی لە کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1952 :

شێرکۆ عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201001032333533072
سەرنووسەری گۆڤاری تەنزئامێزی سیخورمە و نووسەری سیناریۆکانی
بەرنامەی بەرنامەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1953 :

شێرکۆ فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=201410080800287771
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1954 :

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 ژمارە1955 :

شێرکۆ کرمانج
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121133722432
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لە ساڵی  1963لە هەولێر لەدایکبووە .قوتابیی کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆی
سەاڵحەدین  -هەولێر بووە و خوێندنەکەی تەواو نەکردووە .لەدوای
کۆرەوەکەی ساڵی  1991رووی لەواڵتی ئێران کردووە .دواتریش چۆتە
ِ
ئۆسترالیا و لەوێ خوێندنی زانکۆی تەواوکردووە و بەکلۆریۆسی
لەئەندازیاری ژینگە و بیناسازیدا وەرگرتووە ،نامەی ماستەری لەبواری
(ئیسالمی سیاسی) بەدەستهێناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1956 :

شێمحەمەدی باڵەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110160023260
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:

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

بابەتی ژمارە1957 :

شێهموس داگتەکین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120616164787388
لەساڵی  1964لەحارن لەدایکبووە .حارن یەکێکە لەگوندە کوردەکانی
باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا .پاش تەواوکردنی خوێندنی لەبواری بیستن و
بینین لەئەنقەرە ،لەساڵی  1987دێتە فەرەنساو فێری زمانی فەرەنسی
دەبێ و دەبێتە ئەو زمانەی کە لەداهاتوودا بەرهەمە ئەدبییەکانی
پیدەنووسێ .داگتەکین لەساڵی  2000خەاڵتی (جیهان)ی فرانکۆفۆنی
لەسەر دیوانی شیعری (ڕیگاکانی تاریکی،) Les chemins du nocturne
چاپخانەی  Le Castor Astralپێبەخشرا .لە  2007دوو خەاڵتی بۆ یەک
دیوان وەرگرت :تیۆفیل گوتێیەو ستێفان ماالرمێە ،بۆ دیوانی (تەنها پردێک
بێ ئاگرJuste un pont sans feu).
شێهموس داگتەکین ڕۆمانووسیشە ،ڕۆمانی (شەو ،لەهەناوی
سەرچاوەکەداla nuit À la ،) sourceکە لەخانەی ڕۆبێرت الفۆن Robert
2004 ،Laffontچاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1958 :

شێوراوی فازل سەبری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818093243125319
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1959 :

شەپۆل فاخر مێرگەسووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128134546119087
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1960 :

شەدە محەمەد عەلی حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471299
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1961 :

شەرمین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062916365485669
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە1962 :

شەریف حسێن پەناهی  -شەریف سنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909101500042021
شاعیر و مامۆستای زمانی کوردییە .دیوانە شیعرێکی هەیە بە ناوی ملوانکەی شین کە زۆرتر لە
 30شیعری تێدایه .هەندێک لە شیعرەکانی کراوەتە گۆرانی.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1963 :

شەریف حوسێن پەناهی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150814103513125178
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1964 :

شەریف سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070922150291166
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1965 :

شەریف عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010517254174705
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1966 :

شەریف فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092210273777586
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە1967 :

شەریف مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131952115012
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1968 :

شەرەفخانی بەدلیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110141843231
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شەرفخان کوڕی شەمسەدین بەدلیس لەساڵی  1543.02.25لەگوندی
"گەرمەڕووی" سەر بەشاری "قوم" لەئێرانی عەجەم لەدایکبووه.
لەدیوەخانی "شاتەهمان سپی یەکەم" لەساڵی ( 1543تا  )1576لەگەڵ
کوڕەکانی ئەودا ژیاوه .لەئێران شا ئیسماعیلی سەفەوی ساڵی 1576
پایەو نازناوی میری میران دەبەخشێتەشەرەفخان و دەیکاتەسەرۆکی
هۆزی کوردەکانی ئێران.
لەکانوونی دووەمی ساڵی  1578لەجەنگی نێوان ئێرانییەکان و
عوسمانییەکان دا پشتی ئێرانییەکان بەردەدات و الیەنگری
عوسمانییەکان دەکات بەخۆی و  400چەکدارەوەدژ بەئێران دەوەستێ
سەرکردایەتی عوسمانییەکان دەکات لەساڵی  1589سوڵتان مورادی
سێیەم دژ بەئێرانییەکان پایەو نازناوی خان دەبەخشێتەشەرەفخان و
دەیکاتەمیری ویالیەتی بەدلیس لەساڵی  1590واتا لەتەمەنی  53ساڵیدا
جڵەوی فەرمانڕەوایی خۆی دەداتەدەست کوڕەکەی خۆی شەمسەدین
بەگ.
لەساڵی  1591تا  1592دەست دەکات بەنووسینی شەرەفنامەو
لە 1597.08.04لەنووسینی شەرەفنامەتەواو دەبێت و پوختەی
نووسینەکانی لەدوا دوای ساڵی 1597دا کۆتایی پێهێنا بەم جۆرەپڕۆژەی
تۆمارکردنی کوردی ئەنجامدا.
میر شەرەفخان لەساڵی 1012ی کۆچی دا بەرامبەر بەسااڵنی -1603
1604ز کۆچی دوایی کردووە .بەساڵنامەی زایینی  60ساڵ ژیاوەو
بەساڵنامەی کۆچیش  63ساڵ ژیاوه.
شەرفنامەگەلێ بابەتی سەرەکی و گرنگی گرتۆتەخۆ وەکو ئەمانەی
خوارەوه:
1حکوومەتەکوردییەکانی مەڕوانی و حەسنەوی و فەضلەوی و ئەیووبی.2حاکمەکوردییەکانی پشتاوپشت حوکمڕانیان کردووه.3ئەو حاکمەکوردانەی پارەیان لێداوەو وتاریان بەناو خوێندراوەتەوه.4جگەلەمانەش بەدوورو درێژی باسی حکوومەتی بتلیسی کردووه.ئەم پەرتووکەی شەرفنامەلەکۆنەوەگرنگییەکی زۆری پێدراوەلەساڵی
1978ی کۆچی بەرامبەری 1667ی زایینی لەزمانی فارسیەوەلەالیەن
شامی ناوێکەوەوەرگێڕدراوەتەسەر زمانی تورکی و لەدواییدا
"ولیامینۆف"ی رووسی کردوویەتییەڕووسی و بەچاپی گەیاندووەو
"کارمۆی" مێژوونووسی فەڕەنسیش کردوییتەتیەفەڕەنسی و لەمیسریش
مێژوونووسی کورد لەچلەکانی سەدەی رابردوو بەفارسی چاپی کردوەو
مەال جەمیل رۆژبەیانی لەساڵی 1953دا بەپەراوێزی
بەنرخەوەکردوویەتییەعەرەبی و بەچاپی گەیاندووەدواجاریش هەژار
موکریانی بەپەراوێزو پێشەکیەکی درێژەوەکردوویەتییەکوردی و لەساڵی
1972دا لەچاپخامژگی کۆڕی زانیاری کورد لەبەغدا لەچاپ دراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♔میری کورد

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1969 :

شەرەفەدینی ئیبنول مستەوفی ئەربیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215122222701
ساڵی  1169لەقەاڵی هەولێر لەبنەماڵەیەکی ناودارو و روناکبیری ئەو
سەردەمە لەدایک بووە ،لە هەولێر خوێندنی تەواو کردووە و هەر لەوێش
بۆتە یەکێک لەوەزیرە ناودارەکانی ئەتابەکییەکان ،کە مەغۆلەکان ساڵی
 1237هێرشیان هێنایە سەر هەولێر ،ئیبنول موستەوفی لەقەاڵوە لەگەڵ
خەڵکی شاردا بەرگری کرد.دوای ئەوە فەرمانڕەوای موسڵ ناردیە شوێنی
و لەوێ دوا دوو ساڵی ژیانی بردە سەر .بەناوبانگترین کتێبی ئیبنول
موستەوفی (مێژووی هەولێرە) ،بەپێی قسەی مێژوونووسانی کۆن ئەم
کتێبە بریتییە لە چوار بەرگ ،بەاڵم بەداخەوە تا ئێستا تەنها دەستنووسی
بەرگی دووەمی دۆزراوەتەوە کە لە مۆزەخانەی بەریتانیایە ،وا دیارە
(ئیبنول موستەوفی) کتێبەکەی بۆ باسی گەورە پیاوانی هەولێر و ئەو
ناودارانە تەرخان کردووە کە هاتوونەتە شاری هەولێر( .ئیبنول
موستەوفی) هەمان کات یەکێک بوو لەشاسوارەکانی مەیدانی ئەدەب و
زوبانیش ،هۆنراوە قورسەکانی (موتەنەبی) و (ئەبو تەمام)ی لە ()10
بەرگی سەربەخۆدا لێکداوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1970 :

شەعبان چالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070222381091145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1971 :

شەعبان سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021049441495
ژ دایک بویێ ساال  1965سەرسنک ب دەنگێن نازکێن هونەرمەندێن کورد
(حەسەن شەریف ،دلنیا قەرەداغی ،ئیسماعیل جومعە ،بلند ئیبراهیم،
محەمەد تاها ئاکرەیی ،هەڤال زاخویی و سەمیر عەبدولاڵ) و هندەکێن
دیتر هاتینە گوتن و هن بەرهەمێن سیدی وەک دەنگ ب ناڤێن (تورا
ئەڤینێ  2004 -ونامەکا عشقێ  2006 -وبۆ تو هاتی )2007 -
دەرکەفتینە و دیوانەکا هەلبەستان ب ناڤێ (دەولەتەک ژ عشقێ -
 )2007دایە چاپێ و بەرهەمێن وی بوینە کەرەستێ نامەکا ماستەرێ ل
زانینگەها دهۆکێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1972 :

شەفیق حاجی خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122415071019720
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1973 :

شەفیق محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131625433264
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1974 :

شەفیقی حاجی خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020918472875673
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1975 :

شەم حەمە قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118190658118910
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لە ساڵی  1979لەدەربەندیخان لەدایکبووە.
خاوەنی یەک نامیلکەیە بەناوی (تابلۆی خەم) لەساڵێ  1997چاپکراوە.
بەشداری زۆربەی فێستیڤاڵ و چاالکییە هونەری و ئەدەبییەکانی دەڤەری
گەرمیانی کردووە و چەندین خەاڵتی ڕێز لێنانی بۆ باشترین دەق و
باشترین ئەدا پێ بەخشراوه ...
ئێستاش مامۆستایە لە یەکێک لە خوێندگاکانی دەربەندیخان و نزیکەی
 10ساڵەخزمەت بە منااڵنی ئەو شارە ئەکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1976 :

شەماڵ ئەحمەد بچکۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080922361167502
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1977 :

شەماڵ باخچەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030621341821651
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1978 :

شەماڵ سەرابی
http://www.kurdipedia.org/?q=201011261342501088
3
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1979 :

شەماڵ عادل سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042119499782
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1980 :

شەماڵ کاوە

http://www.kurdipedia.org/?q=201002052355263402
لە ساڵی  1964لە شاری نەغەدە لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە .خویندنی سەرە
 1989پەراوەزەی سوید بوو .وێڕای چاالکی رۆژنامەوانی لە چەندان گۆڤاری جیاوازدا (لەوان
کوردییەکان بوو .دواتر لە زانستگای ستۆکهۆڵم لە بەشی زانستی سیاسی ،فەلسەفە و
زانگای ستۆکهۆلم لە سەر پێوەندی مۆدێرنیتە و ناسیۆنالیزم لە دەقەکانی روسۆ و فیختەدا
لەسەر عەقالنییەتی سیاسی لیبرالیزمی سوێد لە سەرەتای سەدەی بیست تەواو دەکات
ئوپساال ،ستۆکهۆلم و سۆدێرتۆرننی ستۆکهۆلم بووە و لە پلەی یەکەمدا فەلسەفەی سیا
بەشی پێداگۆژی زانستگای ستۆکهۆلم وەک ماموستا کار و چاالکی دەکات .لەم ماوەیەدا
و بالوی کردۆتەوە.
سەرچاوەکان
http://www.idehist.uu.se/Shamal_Kaveh.htm
http://www.resonemang.se/om_mig.html
=http%3A%2F%2Fwww2.su.se%2Fsukat%2Fperson_xml.jsp%3Fuid%3Dshakav
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کەمال) لە17:52:20 2010-2-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
نەغەدە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1981 :

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 ژمارە1982 :

شەمسەدینی شارەزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110222010388080
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1983 :

شەنکار عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002041850223394
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1984 :

شەهاب زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042211071664591
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1985 :
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شەهاب شێخ تەیب تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907132223115660
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1986 :

شەهاب شێخی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091150432000
کوڕی شێخ شەریف شێخی لە بنەماڵەی زانای پایەبەرزی ناوچەی سەقز
مەرحومی شێخ حەسەن مەوالناوا ساڵی 1354ی هەتاوی لە سەقز
دایک بووه.
خوێندنی سەرەتایی تا پۆلی 2ی دواناوەندی لە سەقز تەواو کردوە و
پاشان لە پۆلی 2ی دواناوەندی بە دواوە لە دانشسەرا خوێندویەتی و
بڕوانامەی دیپلۆمی لەوێ وەرگرتووه .پاش ساڵێک وەک مامۆستای
قوتابخانە گوندی وشکێنی مەریوان دیاری کراوە و هەمان ساڵیش لە
زانکۆی عەالمە تەباتەبایی لە رشتەی کۆمەڵناسی وەرگیراوە و لە دوای
ساڵێک بەڕێوەبردنی ئەرکی مامۆستایی لە ساڵی 1376ی هەتاوی
بەرانبەر لەگەڵ 1997ی زایینی بە مەبەستی رۆیشتن بۆ زانکۆ دەچێتە
تاران و پاشان بڕوانامەی لیسانسی کۆمەاڵیەتی لە زانکۆی ناوبراو
وەردەگرێت.
شەهاب شێخی چاالکیی کولتووری خۆی لە تەمەنی  16ساڵییەوە بە
نووسینی شێعر و بەشداری لە کۆڕە ئەدەبیەکانی ئەو کاتی سەقز
دەست پێکرد .ناوبراو پاش ماوەیەک دەستی کرد بە نووسینی وتار و
بابەتی هەمەڕەنگ و لە پێشدا لە بوارەکانی ئەدەبی و کۆمەاڵیەتی
قەڵەمی لێ ئەدا ،بەاڵم دواتر لە تەمەنی  22ساڵی بە دواوە بە
شێوەیەکی بەرباڵوتر و بە شێوەی فەرمی وەک رۆژنامەوانێک دەستی
دایە نووسینی بابەت و هاوکاری لەگەڵ رۆژنامە بەناوبانگەکانی ئێران
وەک( :عصر آزادگان ،شرق ،هم میهن ،اعتماد ،روز آنالین) و هەروەها لە
زۆربەی رۆژنامە و گۆڤارە کوردیەکانی کوردستان کاری کردوە و وتار و
بابەتی باڵو کردوەتەوه .لە بواری پلەی رۆژنامەوانی ماوەیەک بەرپرسی
بەشی فارسی رۆژنامەی داخراوی ئاشتی بووە و هەروەها وەک
بەرپرسی بەشی کۆمەاڵیەتی مانگ نامەی (گفتمان نو) کاری کردووە و
ماوەێکیش بەرپرسی بەشی وتار و بابەتەکانی بەشی نێونەتەوەیی
رۆژنامەی ئێعتمادی لە ئەستۆ بووه.
شەهاب شێخی هەنووکە خەریکی کۆتایی هێنان بە نووسینی
تێزەکەیەتی و بە زوویی بڕوانامەی فەوقە لیسانس لە بەشی(مطالعات
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زنان)ی زانکۆی ئیسفەهان وەردەگرێ .جگە لەوش وەک چاالکێکی
هەڵسوڕ لە بوارەکانی سیاسی ،مەدەنی و مافی مرۆڤ خەریکی
تێکۆشانه .
سەرچاوە :ماڵپەڕێ سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1987 :

شەهاب عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102219432310193
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1988 :

شەهاب قەرەلوسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112813184578087
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1989 :

شەهابەدینی سورەوەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090920322188830
شەهابەدینی سورەوەردی ،یەکەم شەهیدی زانست و فەلسەفەی
کورد ،کێ بوو؟
زانا و فەیلەسوفی کورد ،سورەوەردی ،بە زۆر شێوەی جیاواز ناوی هاتووە.
زۆرینە ڕێکەوتن لەسەر ئەوەی کە ناوی تەواوی بریتی بووبێت لە
شەهابەدین ئەبولفەتوح یەحیا کوڕی حەبەشی کوڕی ئەمیرەکی
سورەوەردی .بەپێێ ئیبن خەلەکان پیتی (ک) بۆ بچووکردنەوەیە بۆ
وشەی (ئەمیرەک) کە بریتیە لە (میر) وئەم پاشگرە لە کوردی نوێدا ماوە.
لەبەر زیرەکی و کارامەیی چەندین نازناوی جیاوازی تری بۆ دانراوە.
سورەوەردی لە ساڵی  1155ز دا لە سوروەرد (سورەبەرد) لە نزیک زنجان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە .چەند سورەوەردیەکی تری
ناسراو هەبوون ،بەاڵم ئەمیرەک لە هەموویان ناودار تر بووە .بەپێی
شەمسەدینی شارەزووری کە هاوسەردەم و شاگرد و هاوڕێی بووە و
هەندێک سەرچاوە بە خزمیشی دادەنێت ،سورەوردی لە منداڵیدا چووەتە
شارەکانی وەک مەراغە ،ئەسفەهان و زانستەکانی فەلسەفەفە و
ماتماتیکی خوێندووە و گەیشتۆتە ئاستێکی بەرزی زانست و زانا و
فەیلەسوفێکی ناسراوی سەردەمی خۆی بووە .سورەوەردی
پەیوەندیەکی پتەوی لەگەڵ زاناکانی ئەو سەردەمەدا هەبووە و
هاوڕێیەکی نزیکی شێخ فەخرەدینی ماردینی بووە و گۆڕینەوەی فکریان
لە نێواندا هەبووە .شارەزووری پێی وایە کە سورەوەردی سەرەڕای ئەوەی
کە هەمیشە خەریکی سەفەر بووە و سەردانی زۆر شاری جیاوازی
کردووە ،بەاڵم زۆر حەزی لە مانەوە کردووە لە شاری ئامەد (دیار بەکر) دا.
نزیک کۆتایی ژیانی ڕووی کردۆتە شاری حەلەب لە ڕۆژئاوای کوردستان و
هەتاوەکو شەهیدکردنی لەوێ ماوەتەوە.
شێخی ماردینی ئاماژەی بە زیرەکی و بە توانایی سورەوەردی کردووە و
سەرەڕای ئەوەی کە تەمەنی سورەوەردی سەروو سی سااڵن بووە
بەاڵم بلیمەتی بووەتە هۆی ئەوەی کە زۆر لە زاناکان ئێرەیی پێ بەرن.
سورەوەردی ماوەیەک لە شاری حەلەب لەالی کوڕی سەاڵحەدینی
ئەیوبی دەمێنێتەوە و پلەو پایەی الی ئەو میرە کوردە زۆر بەرز دەکرێتەوە.
ئەو ماوەیەی کە لە حەلەب بووە ،زۆر خوێن گەرمانە خەریکی گفتوگۆی
فەلسەفی بووە لەگەڵ کەسایەتیە ئاینیەکانی شاری حەلەبدا .لە
ئەنجامدا زۆر جار بیروبۆچوونی فەلسەفی و دەربڕینی ژێربێژی (مەنتق)
یانەی ئەم فەیلەسوفە دەبێتە مایەی نیگەرانی هەندێک لە کەسایەتیە
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ئاینیەکانی ئەو سەردەمە کە بە زەندیق (کافر) ناوی دەبەن و ئەو
تۆمەتەی دەخەنە پاڵ و هەندێکیان ئەم هەواڵە دەگەیننە سەالحەدینی
ئەیوبی لە میسر و پێێ ڕادەگەیەنن کە مانەوەی ئەم فەیلەسوفە فیکری
کوڕەکەی تێک دەدا .بە داخەوە سەالحەدین نامە دەنێرێت بۆ کوڕەکەی و
فەرمانی پێ دەدات کە لەناوی بەرێت .وا دەردەکەویت کە سەالحەدین
لەو سەردەمەدا وەک سەرکردەیەکی گەورەی دەوڵەتێکی کوردی
جیهانی مەزن ،نەی ویستووە خاڵی الواز بدات بە دەست نەیارەکانیەوە و
بڕیارەکەی وا دەردەکەوێت کە بنەمایەکی سیاسی هەبووبێت نەک
فیکری .
کوڕی سەالحەدینیش هەرچەندە زۆر ڕێزی سورەوەردی گرتووە ،بەاڵم
نەیتوانیوە لە فەرمانی باوکی دەربچێت و فەرمانەکەی جێبەجێ کردووە و
لە ساڵی  1191ی زاینیدا لە تەمەنی  36ساڵیدا ئەم کەڵە زانا کوردەیان
کوشتووە .بۆچوونی زۆر هەیە لەسەر چۆنێتی کوشتنی ،هەندێک دەڵێن
داوای کردووە لە شوینێکدا لێێ بگەڕێن و خواردنی نەدەنێ و مردووە،
هەندێکی تر دەڵێن بە پەت خنکێنراوە و هەندێک دەلێن لە ناو ژورێکی
قەاڵیەکدا سوتێنراوە .مردنی ئەم فەیلەسوفە کوردە جیهانیە هەرچۆنێک
بووبێت ،بە یەکەم شەهیدی زانست و فەلسەفی کوردی دادەنرێت لە
مێژوودا .
دوای خۆی قوتابی و شاگردەکانی برەویان بە فەلسەفەی ئیشراق داوە،
ئەو فەلسەفەیەی کە لە بنەچەدا یۆنانیە و ئەم تایبەتمەندی
ڕۆژهەاڵتی/کوردی پێ بەخشیوە .بۆیە سورەوەردی بە دانەری
قوتابخانەی فەلسەفەی ئیشراقی ڕۆژهەاڵتی/کوردی دادەنرێت.
سورەوەردی لەو تەمەنە کورتەی ژیانیدا کە تەنها  36ساڵ بووە ،ناوی 49
کتێبی لەالیەن شارەزووریەوە هێنراوە کە ئەوە بلیمەتی ئەم کەڵە زانایە
دەردەخات .بە داخەوە هەموو کتێبەکانی نەماون و ئەوانەش کە ماون
هێشتا بەشێکیان هەر دەسنووسن .
بە بۆچوونی من ،تێگەیشتن لە فیکر و فەلسەفەی سورەوەردی،
تێگەیشتنە لە ڕابردووی کورد و هەتاوەکو لەو کەسایەتیە کوردانە
تێنەگەین ،کورد لە ڕووی فیکریەوە بزرە و ئەڵقەی گەشەسەندنی هزری
کوردی ئەڵقەیەکە بە پچڕاوی دەمێنیتەوە تەنها بە تێگەیشتن لەوان ئەڵقە
بچڕاوەکە گرێ دەدرێتەوە و تەواو دەکرێت .
تێبنی :وێنە دەستکردەکەی سورەوەردی لە دەستی ڕاستدا ،وێنەیەکی
خەیاڵییە و بنەمای مێژوویی نیە .وێنەکەی دەستی چەپ ،کۆپی دوو
پەڕەیە لە کتێبی (حکمة االشراق) ی سورەوەردی .ئەو کتێبە نزیکی 29
ساڵ دوای کوژرانی سورەوەردی خۆی و نزیکی هەشت سەد ساڵ
لەمەوبەر لە ساڵی  1220ز دا نووسراوتەوە .ساڵێک لەمەوبەر لە
 23/4/2012دا لە شاری لەندەن بە بڕی هەزار و سەد و بیست و پێنج
( )1125پاوەن لە مەزاتخانەدا فرۆشراوە و هەرچەندە هەوڵێکم دا و
پەیوەندیم پێوە کردن ،بەاڵم هەوڵەکەی من درەنگ بوو .
سۆران حەمەڕەش
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێنووسەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1990 :

شەهرام نامیق رەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201001221312493309
شەهرام نامیق رەفیق
سالی لەدایک بوون 1976:هەولێرئاستی خویندن :دەرچوی پەیمانگای هونەرە جوانەکان 2004-2003دەرچوی کۆلیژی هونەرە جوانەکان (زانکۆی سەالحەدین)2012-2011-پیشەی ئیستا:مامۆستا.سەرۆکی بەشی شانۆی –پەیمانگای هونەرە جوانەکان -کۆیە.
کارکردن لەبواری راگەیاندن :دامەزرینەری تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان –هەولیر.ئامادەو پیشکەشکاری بەرنامەی (-1بی نەوایان -2بۆچون)دەستەی نوسەران و بەرپرسی مانگنامەی بەدرخان لە هەولیر -19992003
بەریوەبەری ئیدارەی سەنتەری(نما)و بەریوەبەری نوسینی گۆڤاریشیعر ی (نما)
-نوسەری نامیلکەیەکی شیعر ی بەناوی (ترسی ژمارەکان)کارکردن لەبواری هونەری:دەرهینەری فیلمی (هەناسە) کە دوو خەالتی بەدەست هیناوە ()2010دەرهینەری فیلمی(پیالو) کە لە ئەمریکا و یابان پیشکەشکرا ()2004دەرهینەری فیلمی دیکۆمینتی (ئەردەالن بەکر)()2011دەرهینەری فیلمی دیکۆمینتی (نیان دەتال) ()2013دەرهینەری شانۆگەری (تاعون) 1999دەرهینەری شانۆگەری(سەمای مەرگ)2000دەرهینەری شانۆگەری(شوینیک نەما بۆشانۆ)2003دەرهینەری شانۆگەری(قوتابخانە)2011دەرهینەری شانۆگەری(کراسی پیاویکی بەختەوەر)2013بەشداری کردن وەک ئەکتەر :لە  18شانۆگەری 4 ،درامای تەلەفزیونی3،فیلمی سینەمای 4،کورتە فیلم.
دواین کار رۆلی سەرەکی لە درامای (خەج و سیامەند) وە وەک
یاریدەدەری یەکەمی دەرهینەر،وەهەروەها ئیستا فیلمی (مەملەکەتی
میرولە) قۆناغی وینەگرتنی تەواو بوە لەقۆناغی مۆنتاژ داین .لەم فیلمەش
دوبارە رۆلئ سەرەکی و یاریدەدەری دەرهبنەرم.
سینۆپسی فیلم:باس لە داگیرکردنی کوردستان دەکات لەالیەن
(داعش)ە وە کە چەند ئافرەتیکی کورد لەالیەن چەکدارەکانی
(داعش)ەوە دەرفیندرین و دوای دەست درریژیکردنی سیکسی لیان
ئافرەتەکان توشی سکپری دەبن بەالم لەالیەن گەنجیکەوە ئازاد دەکرین.
https://www.facebook.com/shahrame.kurde
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1991 :

شەهال دەباغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209371311175
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:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1992 :

شەهال سڵێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611124
کامیاران
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1993 :

شەهال سیمایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081610592665653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1994 :

شەهلە عەبدولقادر کەریم عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271232
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1995 :

شەهید کەولۆسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423444173877
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1996 :

شەهین تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611264089102
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1997 :

شەوقی سەباح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052622012576508
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1998 :

شەوقی کانەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111116585610676
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1999 :

شەونم هەمزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080112573989349
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2000 :

شەوکەت تاهیر سندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080813255289235
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2001 :

شەوین حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050309064357217
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2002 :

شەکەر مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061922073760303
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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 ژمارە2003 :

شەیدا بڵباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011110174132676
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2004 :

شەیدا مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062414034071167
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2005 :

ع .ع .شەونم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111410361410716
شەونم یەکێکە لە هەرە مامۆستا هەرە شارەزا و ئەدیبە بەتوانا و شاعیرە
بێ هاوتاکانی کورد ،یەکێکە لە مامۆستا بەتواناکانی بواری پەروەردە
وفێرکردن ،ئەم شاعیرە زمان پاراوە لە ساڵی  1929ز لە هەڵەبجە لە
دایک بووە کەسێکی دیار و بە ئاگایە لە ئەدەبی کوردیدا ،شەونم تەنها
شاعیر نەبووە کەسێکی دەنگ خۆش و ئاواز دانەر و شێوەکار و
خۆشنووس و مێژوونووس و شارەزابووە لە زمانی کوردی و عەرەبی و
فارسی.یەکەم مامۆستا لە هەڵەبجەدا کە گروپی موزیک و سروود و
گۆرانی دانا مامۆستا (ع.ع شەونم) بوو ،بۆ ِراستی ئەم بۆچوونەمان
سەیری ئەرشیفی وێنەکانی هەڵەبجەی کۆن بکەن .ناونیشانی
شیعرەکانی (هاتم..هاتم ،..پەڵپ و بیانووم پێ مەگرە ،ئادەی مینەی
لوولەک ژەن ،لەگەڵ زۆر گۆرانی و سروودی تر ...یەکێک لە هەرە بەرزترین
هۆنراوەی نیشتمانی کە بووەتە وێردی سەر زمانی جەماوەری
کوردستان ،ئەو سروودە بەسۆز و هاندەر و بەتینەیە کە دەڵێت (جەژنە
جەژنی کوردستانە جەژنی نەورۆزە...بە تیشکی ئاگر ئەنوسم جەژنە
پیرۆژە )..کە ئاوازەکەشی هەر هی خۆیەتی.شەونم لە ئەدەبی منااڵندا
پر کردوەتەوە کە چێژ و تامێکی تایبەتی هەیە و
بۆشایی یەکی زۆری ِ
پەیرەوی یاسا و
بۆ
جگەرگۆشەکانە
ێنمایی
نمونەی پەروەردە و ِر
ِ
دارشتنی ئەم جۆرە
دەستورەکانی ژیان و دوورکەوتنەوە لە کارە دزێوەکانِ ،
هۆنراوانە لە سەر زمانی حاڵی منااڵندا هۆنراونەتەوە.شەونم یەکێکە لە
دامەزرێنەری(یەکێتی نوسەرانی کورد) لقی بەغداد ،سااڵنێک لێپرسراوی
چاالکی قوتابخانەکانی سلێمانی بووە ،یەکەم خەاڵتی شیعری بنکەی
ئەدەبی و ِرۆشنبیری سلێمانی پێبەخشراوە .برای یاساناس و شاعیر و
مێژوونووس و خۆشنووس و هونەرمەند (ساڵح شارەزووری)یە کە لە
کارەساتە دڵتەزێنەکەی ساڵی ()1988دا بە بۆمبی کیمیاوی خۆی و ماڵ
و مناڵی بوونە قوربانی و سەرفرازی نەتەوەکەی .شەونم چەندین
بەرهەمی جوان و بەسوودی ئەدەبی و زمانەوانی ئامادەیە بۆ چاپکردن
کە مافی خۆیەتی وەزارەتی ِرۆشنبیری الیەکی لێ بکاتەوەو هاوکاری
بکات بۆ ئەم کارە نیشتمانی و نەتەوەیی یە .شەونم تا ئێستاش لە ژیاندا
ماوە و لە هەموو سەردەمانێک پتر خەریکی کۆکردنەوەی
بەرهەمەکانیەتی .نموونەیەک لە شیعرەکانی هاتم هاتم بە سەربەستی
هاتم نەمزانیوە گرژ و پەستی بێ دەربەستی هاتم ئەم شیعرە کرا بە
گۆرانی و ع.ع.شەونم ئاوازی بۆ دانا و هیوا سید ئەحمەد کە ئێستا لە
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ئەیچری پەڵپو بیانوم پێ مەگرە من دیلی
هەولێرە بە دەنگە زواڵڵەکەی
ِ
پەیمانممەمخە داوی تەفرە تۆی ئارامی گیانم ئاوازی ع.ع.شەونم وتنی
هیوا سید ئەحمەدتێبینی :ئەم هۆنراوەیە لە الیەن گۆرانی بێژ (عمر رەزا)
وە لە ئیستگەی کوردی بەغداد وتراوە .ئادەی مینەی لولک ژەن
شمشاڵێکی زۆر پەسەنهەستی پەستی ژەنگاوی ئای ئایەک بێ ئاوازی
ع.ع.شەونم وتتنی ێالح ئەحمەد باول دەیان گۆرانی و سروودی بەسود
پر جۆشەکەی
کە زۆربەیان لە ئاوازی خۆین ئەمە جگە لە سروودە ئاگرینە ِ
(جەژنە) جەژنە جەژنی کوردستانە جەژنی نەورۆزە بە تیشکی ئاگر
دەنوسم جەژنە پیرۆزە ئاوازی ع.ع.شەونم وتنی سەدان گروپی
کوردستانی شەونم لەم دواییەدا لە سەر ئەرکی خۆی زۆربەی نامیلکە و
شیعرە پەروەردەیی یەکانی لە چاپ دایەوە و بە نرخێکی ِرەمزی بە
قوتابخانەکانی سلێمانی و دەورو بەری دا باڵوی کردەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەڵەبجە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2006 :

عابد جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170146
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2007 :

عابد سیراجەدین نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312242074433
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2008 :

عادل ئەلیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033113140482653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە2009 :

عادل باخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216095436777
عادل باخەوان یەکیکە لە نووسەر و سۆسیۆلۆژیستەکانی کورد.ـ لیسانسی لە سۆسیۆلۆژیا ،لە زانکۆی لیۆن بەدەستهیناوە.
ماستەری لە سۆسیۆلۆژیا ،قوتابخانەی خوێندنی بااڵی زانستەکۆمەاڵیەتیەکان ،پاریس بەدەستهێناوە.
خوێندکاری دوکتۆرایە لە سۆسیۆلۆژیا ،قوتابخانەی خوێندنی بااڵیزانستە کۆمەاڵیەتیەکان،لە پاریس.
کتیبە چاپکراوەکانی:
عیراق لە فەیسەڵەوە تا تاڵەبانی ،چاپخانەی رەنج ،سلێمانی.2006 ،ئیسالم و رۆژئاوا ،چاپخانەی رەنج ،سلێمانی.2006 ،تیرۆریسم وەک بیناکردنی کۆمەاڵیەتی ،چاپخانەی سەردەم ،سلێمانی،.2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

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

بابەتی ژمارە2010 :

عادل سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231200124842
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2011 :

عادل شاسواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416370319726
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2012 :

عادل عەلی

1225

http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713525870121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2013 :

عادل گەرمیانی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051710580358025
ەساڵی ( )1955لەگەڕەکی باب ئەلشێخ-ی بەغدا لەدایکبووە خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی هەر لەبەغدا تەواوکردووە ،لەساڵی
()1987دا بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لەزمانی کوردی لەزانکۆی
سەاڵحەددین بەدەستهێناوە ،لەساڵی ( )1996بڕوانامەی ماستەری
بەدەستهێنا ،دواتر لەساڵی ( )2000بڕوانامەی دکتۆرای لەبواری ئەدەبی
کوردیدا وەرگرت ،زیاتر لە( )300بابەتی ئەدەبی کوردی لەگۆڤارو
رۆژنامەکاندا بالوکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2014 :

عادل محەمەدپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509324478735
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لەدایکبووی ساڵی 1336ی هەتاویی مەریوانەو ماستەری لەبواری زمان و
ئەدەبی فارسیی بەدەستهێناوەو لەزانکۆ ماوەیەکی زۆر مامۆستا بووە.
ئێستا جگە کاری رۆژنامەنووسی خەریکی توێژینەوەی ئەدەبیی و
زمانەوانییە .خاوەنی چەندین بەرهەمە لەبواری زمان ،رەخنەو
لێکۆڵینەوەوەی ئەدەبی ،رۆشنبیری و جوانناسیی و شیعری کوردی.
ئەم بەرهەمانەی چاپ و باڵوکراونەتەوە:
1سرود خزان ،تحلیل انتقادی -سبک شناسی اشعار بیسارانی،فارسی1381 ،ه.ش
2شەبەنگی زوانی کوردی هورامی لەگاساکان تا ،...مێژوویی-زوانەوانی ،سلێمانی ،چاپخانە بابان.2008 ،
3تێڕوانینیکی نوێ بو هیرمنۆتیک و راڤەی ئەدەبی ،وەرگێڕانلەفارسییەوە بو کوردی ،چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی.2009 ،
4سۆزی لیریکا لەئەزموونی شیعری کوردیدا ،راڤەکاری تیۆریکی شیعریکوردی ،ناشر احسان1388 ،ی هەتاوی.
5رەنگاڵە ،لێتوژینەوەیی ،تیۆریکی ،رەخنەوانی و روانگەی ئەدەبی،چاپخانەی ئاکام ،سلێمانی .2012
ئەو بەرهەمانەی کە ئامادەی چاپن:
1روزنامەهای کوردی و بازشناسی ساختاری انها (بیبلوگرافی نشریاتکردی) -بەزمانی فارسی
2تەرح ،قۆناغ شناسی شیعری کوردیی هورامی تا ئەمڕۆ بەزمانیفارسی (لە چاپخانە دایە).
3کولتووری هورامان.تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زمانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2015 :

عادل کورت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010117003063608
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پەڕڵەمانتار
رۆماننووس
👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2016 :

عارف زێرەڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912171000203006
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2017 :

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 ژمارە2018 :

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 ژمارە2019 :

عاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150629124254124649
عاصم نازناوی شاعیری کالسیکی کورد (شێخ حەسەنی کوڕی شێخ محیدینی کوڕی شێخ
کەریمی کوڕی شێخ ئەحمەدی بەرزنجی)ە ..لە ساڵی 1912دا لە گەڕەکی بایزاغا لە شاری کۆیە
چاوی ژیانی هەڵێناوە.
لە الی باوکی فێری قورئانو فەرموودەکانی پێغەمبەر بووەو لە الی شێخ نەجمەددینی
مامیشی(زانستی تەسەووف)ی وەرگرتووەو لە بنەماڵەیەکی ئاینو ئەدەب پەروەردا ژیاوە(..شێخ
محێدین)ی باوکی شاعیرێکی لێهاتوو بووەو نازناوی(نیهانی) بووە ..سەید ئەحمەدی مامیش
شاعیرێکی دیاری غەزەل بووەو نازناوی(حوسەینی) بووەو تەنانەت پوورەکەیشی کە ناوی(خاتوو
زەینەب) بووەو نازناوی(حەزیتە) بووەو شاعیرێکی بەتاوانا بووە.
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عاصم لە ناو ئەو ئاوو هەوایەدا پەروەردە بووەو بەهرەی شاعیریی لەال خوڵقاوەو ماوەیەک لەالی
شێخ مارفی مامی گەورەی لە گوندی(هەڵەجە)ی نزیک هەولێر ژیاوەو لە دواییدا هاتۆتەوە کۆیەو
لە دوای کۆچی دوایی(شێخ نەجمەدین)ی مامی بووەتە شێخی رابەری رێبازی قادری لە کۆیەو لە
ساڵی 1967دا هاتۆتە هەولێرو تەکیەکی کردۆتەوە تاکو لە ساڵی 1980دا کۆچی دوایی کردووەو
شێخ جەعفەری کوڕەی گەورەی لەجێی دانیشتووە.
عاصمو شیعری غەزەل:
عاصم شاعیرێکی کالسیکی بوو ،لەسەرتای سەرهەڵدانی بەهرەی شاعیریی ئارەزووی
خوێندنەوەو لەبەر کردنی هۆنراوەکانی نالیو کوردیو حەریقو ناریو ئەختەرو مەیلیو راجیو
نیهانیو حوسەینی بووەو بە قووڵیش چۆتە نێو ئەدەبی فارسیو شیعرەکانی سەعدیو حافزی
شیرازیی مەستیان کردووەو لەسەردەمی الوییەوە هەوڵی شیعر هۆنینەوەی بووەو وەک شاعیرە
کالسیکیەکان بە غەزەل دەستی پێکردووەو لە هۆنراوەیەکیدا ،لەبەر هیجرانی یارەکەی کەوتۆتە
ناڵەو فیغانو جەرگی لەت لەت بووەو لە پارچەیەکیدا دەڵێ:
ئەمڕۆ چاوم دا دەدەڕێژێ ئاوی گەرمو خوێنی سوور
چونکە شۆخی من لە چاوم دوڕڕو مەرجانی دەوێ
خۆ لەگەڵ من یاری نازدار چونکە رەحمێکی نەبوو،
بۆیە وا جەرگم سووتاوە ،دیارە دەرمانی دەوێ!!
شاعیری بە توانامان لە هۆنراوەیەکی دیکەیدا هانا دەباتە بەر بای سەبا تاکو شەرحی حاڵی دڵە
غەمبارەکەی بۆ یارە خۆشەویستەکەی بباتو دەڵێ:
ئەی بادی سەبا ،قاسیدی خۆش رەوتو بە رەفتار
شەرحی دڵەکەی غەمزەدەکەی من بەر بۆ یار
عەرزی بکە ئێستاکە دەسووتێم لە فیراقی،
سێالوی دوو چاوی منە دەروا وەکو رووبار
شاعیری کالسیکیمان لە هۆنراوەیەکی دیکەیدا بە ناونیشانی(چاوەکەی) هەموو خاسیەتەکانی
غەزەلی کالسیکی بەرجەستە دەکات هەر لە کێشی عەرووزییەوە تاکو دەگاتە یەکێتی سەرواو
بەکارهێنانی زاراوەی شیعری شاعیرە کالسیکیە مەزنەکانی کوردو لەم رووەوە دەڵێ:
شیفتەی غەمزەی دوو چاوی تۆمە یاری بێ وەفا
بەسییە ئیتر تۆ بە هیجرانت دەسا مەمدە جەفا
جیسمی نابووتم بە قوربان تاقەتی هیجری نەما
سا فیدات بم ئەی تەبیبم زوو وەرە بمکە دەوا
رەنگەکەم زەردە لە هیجرت قەددەکەم خەم بۆتەوە
ئینتیزاری وەسڵی تۆم ئەی شۆخەکەی بێ مسیلو تا.
تاکو لە کۆتایی غەزەلەکەیدا دەڵێ:
(عاصما) خاکت بەسەر خۆ یارەکەت مەیلی نییە
جا عیالجی زەحمەتە ناکرێ هەتا رۆژی جەزا
شاعیر لە هۆنراوەیەکی دیکەیدا بە ناونیشانی(جەژنی قوربانێ ئەوا هات) دەیەوێ خۆی بکاتە
قوربانی بۆ بارەکەی جەژنی قوربانی دان هاتووە تاکو خۆی بکاتە قوربانی بەژنو بااڵی یارەکەی
چونکە لەو جەژنەدا دڵی عالەم لە خۆشی دایە کەچی دڵی شاعیر تاریکە بەبێ دیدەنی بەژنو
بااڵی یارە خۆشەویستەکەیو سوێند دەخوات کە جەژنەکەی خۆی تاڵە بەبێ دیدەنی ئەو یارەی
کەچی ئەو گوێی پێ ناداتو لەم رووەوە دەڵێ:
بە قوربانی بەقوربان جەژنی قوربانی ئەوا هات
نەهاتی خۆم بکەم قوربانی باڵت!!
هەموو عالەم ئەوا مەسروورە قەلبی
دڵم تاریکە من بێ قەددو بااڵت
بە وەڵاڵ جەژنەکەم تاڵە بەبێ تۆ
ئەتۆش دەرحەق بە من زۆر بێ موباالت
تاکو شاعیر لە کۆتایی غەزەلەکەیدا دەڵێ:
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ئەگەر تۆ(عاصما) وەسڵی گوڵت بێ،
ئیتر بۆچیتە وەسڵی حۆری جەننات؟!
شاعیر لە غەزەلێکی دیکەیدا بە ناونیشانی(زۆر خەفەت بارم) لەبەر هیجرانی یارە
خۆشەویستەکەی کارو پیشەی هەر گریانەو هاواری خودای پەروەرگار دەکات دەرمانو چارەیەکی
بۆ بنێرێو دەڵێ:
دڵ لەبەر هیجرانی یارم کاروپیشەی زارییە
رۆژو شەو هەم ماهو ساڵ هەر پیشەیی هاوارییە
ئەی خودا چی بکەم دڵم شێوا لەبەر هیجرانی یار
دڵ میسالی سەنگی خارا رۆیی بەم نازدارییە!!
زۆر خەفەتبارم لەبەر زوڵمی رەقیبی سەگ سیفەت
سیرەتی زومرەی رەقیبان حیلەو مەککارییە
تاکو لە کۆتایی غەزەلەکەیدا دەڵێ:
(عاصی) سابەسیە ناڵەوە قورپێوان و شین و زار
کاری تۆ گەربێ رەوابێ هەرلەخزمەت بارییە
عاصم و شیعری وەسف:
عاصم وەک لەغەزەلدا سەرکەوتوو بووە ،لە شیعری وەسف و دەربرینی هەستی دەروون بەهرەدار
بووە.
لەهۆنراوەیەکیدا بەناوی (گەنجی تۆ لەکوێیت) دا دەڵێ:
بەهاری عومرم رۆیی بەجارێ
وشک و گەندەڵ بووم وەک پیرەدارێ
(گەنجی) تۆ لە کوێیت بۆ کوێ هەاڵتی
نەمزانی دەڕۆی لێم دەبیە قاتی ؟
گەنجیم وەک دوێنێ رۆیی لەدەستم
ئێستاش بەیادی گەنجیەتی مەستم
گواڵڵەی بەهار وا رووایەوە
بەهاری گەنجیم نەگەڕایەوە
ئەی یاری دێرین گوڵی بابردوو
وەرە بۆم بکە باسی رابردوو
باسی کوێستانی کۆنە هەواران
ئاخۆ هەرماوە بەوێنەی جاران ؟
ئاخۆ قاسپەی کەو ،چریکەی مەالن
ماون لەکێو و لەدۆڵ و تەالن ؟
شاعیر لەهۆنراوەیەکی دیکەیدا وەسفی رابواردنی سەردەمی الویی دەکات کەچۆن بەشەرابی
خودایی دڵی خۆی مشتوماڵ دەکات و گیزەی سەماوەریش دەبێتە مۆسیقای گیان و دڵ و (چا)
دەبێتە دەرمانی دڵ و لەم رووەوە دەڵێ:
ئەو شەرابی ئەرخەوانی ،دڵ دەکاتن مشتوماڵ
مەجلیس و دیوان بەجارێ جوان دەکا وەک اللەزار
گیزە گیزی دێ سەماوەر ،مۆسیقای جان و دڵە
بۆنی عەتری ئەم شەرابە هەروەکو عەتری گوڵە
(چا) بەراستی چاکە دەرمانی دڵە ئەی چاوی من
تێکە پەی پەی چاوەکەم وەک کەوسەرە ئەو ئاوی من
تاڵ و شیرین نەمدیوە ئەوها بەخۆشی یەکگرن
قەت نەمانزانی بەلەحزە دەست لەیەکدی هەڵگرن
کاتێ ئەو قۆریە لەسەر تاجی سەماوەر جێگرە
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هەروەکو بووکی بەهارە جوان و رێک و دڵگرە!
قەت بووە یەک تاڵ و رەش بێ یەک سپی و شیرین برا
پشتی یەک بگرن لەمەیدانا وەکو جووتە برا
هەر مەگەر (عاصم) بزانێ خۆشەویستی شەکرو چا
یا ئیالهی بەردەوام بن خاتری غەوسی بەغا!
عاصم و شیعری سۆفیگەری:
عاصم شێخێکی رێبازی سۆفیگەری قادری بوو ،لە سۆفیگەریشدا سۆفی دەبێ لەناو
خۆشەویستی شێخ و پێغەمبەرو خودا دا بتاوێتەوەو لەالی شێخو دەروێشانی رێبازی قادریشدا
گەرخۆیان بکەن بە سەگی غەوسی گەیالنی مایەی دڵنیایی و سەربەرزییانە ،هەروەک لە
هۆنراوەیەکدا بەناونیشانی (کەلبی قاپی غەوسی گەیالنیم) دەڵێ:
لەکونجی بێکەسیدا ماتو حەیرانم دەناڵێنم،
ئەمن ماتەمزەدەی عەشقم چ چارە ئەی رەقیبانم؟
نەماوە هۆشو عەقڵم بێ نەوا کەوتوومو مەحزوونم
وەکو بولبول دەخوێنم بۆ گوڵی رووباری پەنهانم!
ئەگەرچی (عاصم) ێکی رووسیاو بێ یارو یاوەرمام
ئومێدم زۆرە چونکە کەلبی قاپی غەوسی گەیالنیم!!
شاعیر بەبۆنەی کۆچی دوایی شێخ محییەدینی باوکی کە شێخ و رابەری رێبازی سۆفیگەریی
قادری بوو لە کۆیەو هاتنی شێخ نەجمەددینی برای کە دەکاتە مامی شاعیر وەک جێنشین،
هۆنراوەیەکی بەناونیشانی (ئەی موریدان) داناوەو دەڵێ:
ئەی موریدان
ئەی موریدانی تەریقەت دەسکەنە ناڵەوفیغان،
چونکە رۆیی لەم جیهانەی پرجەفا شێخی زەمان!
رەبی ئەم دنیایە کاول بێ لەدوای ئەم زاتەیە
هادی بوو بۆ رێی حەقیقەت بۆ موریدو سالیکان
جێگەی مەعلومە باخی جەننەتە قەسرو قسوور
وا ئەسەف پشتی شکاندین رۆیی نووری چاومان
ئەی خەلیفەو ئەی موریدان قوربەسەرکەن دایما
چاکە پرکات ناڵەتان هەفت ئەرزو هەم هەفت ئاسمان
ئێوە نازانن کە ئەم شێخە چ ناوێکی هەبوو؟
مووحییبی دینی موبین ،دڵ پر لەنوورو میهرەبان
جێگەی خاڵی نییە ئەلحەمدو لیلال ئێستەکێ
شەیخی (نەجمەددین) خەلیفە جێنشینە لەومەکان
دەست بڵندکەن ئەی موریدانو بڵێن رەببی فەلەک
بەرقەرارکەی ئەم وەلی عەهدە لەبۆمان موستەعان
خوێنەری بەرێز لەم بابەتەدا هەوڵمانداوە (عاصم) تان پێ بناسێنینو چەند نموونەیەک لە
شیعرەکانیتان پێشکەش بکەین ،هیوادارم شتێکمان بەشتێک کردبێ.
سەرچاوە:
دیوانی عاصم – لێکۆڵینەوەو ساغکردنەوەی دکتۆر کەمال مەعروف – هەولێر  2012لەچاپکراوەکانی
وەزارەتی رۆشنبیریو الوانی هەرێمی کوردستان.
خەم بۆتەوە:چەماوەتەوە.
تا :مەبەستی لە(هاوتا)یە.
رۆژی جەزا :رۆژی قیامەت.
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سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ) سەبارەت بە (عاصم) لە:
8:40:23 2015-6-29
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2020 :

عاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301634224596
عاسی نازناوی شاعیری کورد (مەال مستەفای کوری مەال رەسولی
کوری مەال محەمەد ئەمین کوری مەال عوسمان)ە لەسەردمی بابو
باپیرانی بنەماڵەکەیان لە گوندی(خرابە)ـی سەر بە قەزای کۆیە کە ئێستا
مەڵبەندی ناحیەی ئاشتییە دادەنیشتن ،بەاڵم لەبەر هەندێ هۆی
تایبەتی جێگەی خۆیان بەجێهێشووەو چوون بۆ ئەوبەری زێی کۆیەو لە
دێی(تەالن)ـی نزیک(دوکان) جێگیربوون.
مەال عاسی لەو گوندەدا لە ساڵی 1310ی کۆچی بەرامبەر بە ساڵی
1892ی زایینی لەدایک بووەو هەر لەو گوندەشدا گەورە بووەو خوێندنی
ئایینی وەرگرتووەو بووەتە مەالو ژنی هێناوەو چەند سااڵن مەالی
دێهاتەکانی دەوروبەری دوکان بووەو لەدواییدا لە پاش جەنگی یەکەمی
جیهاندا رووی کردۆتە شاری کۆیەو لێی جێگیر بووە.
عاسی لەسەردەمی الوییەوە بەهرەی شاعیرییەتی تیا سەرهەڵداوەو
دەستی بە شیعر هۆنینەوە کردووەو وەک خۆی دەیگوت شاعیری
لێهاتووی وەک تایەر بەگی جافو نالی کاریان تێکردووەو بەرەو مەیدانی
شیعریان بردووەو ئەمەش نمونەیەکە لە غەزەلەکانی سەرەتای
شاعیرایەتیو چەند دێڕێکی لێ دەخەینە روو:
ئەی پڕتەوی رەنگت کە درەخشانی حەیاتە
لێوت بە مەسەل چاهی زەنەخ ئاوی حەیاتە
یاران ئەوە تەعریفی جەمالی ئەوە دەیکەم
کوڵمی گوڵە ،چاوی قەدەحە ،لێوی نەباتە!!
ئینجا عاسی هەر لە مەیدانی غەزەلدا ئەسپی هونەری شیعری تاو
دەداتو دەنگی خۆی لەناو شاعیران پەیدا دەکاتو لە هۆنراوەیەکی
دیکەیدا دەڵێ:
فیدای بااڵی بڵندت بم ،دەڵێی سەروی خەرمانە
بەسەر گەردی جەمالت بم دەڵێی خورشیدی تابانە!
نەخۆش بووم بۆ شیفا پێم گوت :کەرەم فەرموو کە بۆنی کەم
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گوتی :ئەو جوتە سێوانەم مەزەی سەرخۆشیو مەستانە!
کە دەستم گەییە سەر سینەی بە غونچەی لێوی سەرمەست بووم
گوتم :گەر دەمکوژی فەرموو ،گوتی :ئەمجارە ئیحسانە!!
عاسی جگە لە شیعری غەزەل ،لە شیعری هەجوو وەسفیش دەست
رۆیشتوو بووە ،دەبا بزانین لە وەسفی شاری کۆیەدا چی گوتووە؟
فەسڵی زستان کۆچی کردو خیوەتی هەڵدا بەهار
مەنزەرەی شادیو سەروەر ،دەشتو کێوو دێمەکار
وەک بەهەشت رازانەوە هەر چوار تەرەفمان اللەزار
عاسیا بێرە تەماشاو نووکی خامەت بێتە کار!!
هەر لە سەد یەک وەسفی دەرخە بێ وەفا با دەرنەچین!
عاسی لە رۆژانی رەشی کورد لەو دەمەی کە هێزی حکومەتی بەعس
بەر لە رێککەوتننامەکەی 11ی ئاداری  1970لە دواییشیدا میللەتی بێ
تاوانی کوردی لەناودەبردو هێرشی دڕندانەی دەکردنە سەر ،دەکەوێتە
سەر وەسفێکی وردی ئەو شەڕو کوشتارەو دەڵێ:
گرمەگرمی تۆپو ساروخ ،ناڵەیی منداڵو ژن،
کوڕ دەڵێ ئەی دایە هاوار ..داک دەڵێ هاوار لە من
زیڕە زیڕی چەرخی دەبابەش لەسەر خاکی وەتەن
روو لە کوێ کەین یا ئیالهی دێنە دوومان کون بە کون
قونبەلەو تیزابو بۆمبا ،جەرگی سووتاندین خودا
قەت پەناو مەلجەو نەماوە ،لوتفو رەحمی تۆ نەبن
بەم جۆرە شاعیر هۆنراوەیەکی دوورو درێژی لە وەسفی ئەو کارەساتەی
میللەتی کورد داناوەو دوا بەدوای رێککەوتننامەکەی ئاداری 1970ش
هۆنراوەیەکی دیکەی داناوەو گرنگی ئەو رۆژەو رێککەوتننامەیە دەردەبڕێو
دەڵێ:
قەومی کورد جا ببنە یەک داڵ ،بێ غەرەزبین ،سەیری کەن
چۆن لەسەر بورجی سەعادەت ،رۆژی هیوامان هەاڵت
ئێمە گشتمان هەر برا بووین ،رۆڵەی یەک خاکو وەتەن
دوژمنی بەدخوایی ئێمە با لەداخا گیان بدات
بۆ هەموو تەنگانە دایم پشتیوانی یەکترین
دەستی دەبڕین هەر کەسێ دەستی درێژ کا بۆ واڵت!!
عاسی هەر بە بۆنەی جاڕدانی رێککەوتننامە مێژووییەکەی 11ی ئاداری
 1970لە نێوان سەرکردایەتی شۆڕشی ئەیلوولو حکومەتی بەغدا وە
دەڵێ:
حەمدولال کوندی نەگبەت وا لە ناو کوردان فڕی،
بازو پیرۆزە کە هاتن ورگی شوومیان هەڵدڕی!
رووحو ویجدانو شەرەف هات ،گەییە سەر ئەوجی ئومێد
دەستی دا شمشێری عەدلو ساختە کاری گوێ بڕی
وەک زەمانە بوو بە بازاڕ بابەتی دانا تەواو
مشتەری فەزلو شەرەف بوو کاکی کورد هەردووی کڕی
فورسەتە کەوتۆتە دەستتان سەد دەخیل خۆ راگرن
ئەو کەسە مەرد بوو لە مەیدان زوو نیفاقی سەربڕی
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واز نەهێنن دەستو برد کەن پشتی یەکتر بەرمەدەن
هێزی یەک رەنگی بەهێز کەن رۆژی رۆییو تێپەڕی
لێک ببوورن مەردی خوابن تا نیفاق سامتان نەبا
چاو لە یەکتر زوو بپۆشن وەک پڵنگ بن بۆ دڕی
تاکو لە کۆتایی هۆنراوەکەیدا دەڵێ:
تەبعی(عاسی) چون خەیاتە وا لە یەک پارچە غەزەل
هەر بە ئەندازەی شەجاعەت ئەم کەوا جوانەی بڕی
عاسی شاعیرێکی کالسیکی بەتوانابوو ،بۆیە لە کۆتایی هۆنراوەکەیدا
نازناوەکەی دەرخستووەو هەموو هۆنراوەیەکی خۆی بە غەزەل داناوە.
شاعیر لە الواندنەوەی مەال محەمەد ئەمین رۆڵەی دڵسۆزی کە بە
گەنجیو لەناکاوی کۆچی دوایی کردو کۆڵێک خەمو تاڵی بۆ باوکی جگەر
سووتاوی بەجێهێشت!..
هۆنراوەیەیکی پڕ سۆزی داناوەو بەم جۆرە دەستپێدەکاتو دەڵێ:
قووەتی نوتقم نەماوە ،بیرو هۆشم کەم بووە
ئاگری مەرگی عەزیزە وا لە جەرگم بەربووە
گەر دەپرسن بۆچی ئەمڕۆ سینەکەم وێرانەیە
قونبولەی فرمێسکی چاوم بوردومانی کردووە
نووری چاوم قووتی رۆحم ،هێزی ئەندامو دڵم
نەوجەوانی جوانەمەرگم کۆچی دوایی کردووە
یادی دەرناچێ لە دڵما دیمەنی روخسارەکەی
دڵ وەکو ئاوێنە عەکسی قەددو بااڵی گرتووە!
بای ئەجەل هاتو لەناکاو مەدرەسەی پێچایەوە،
حوجرەکەی تەدریسی ئێستا تۆزی غەم لێی نیشتووە
ئینجا عاسی هاوار دەکاتە پێغەمبەری خوداو حاڵی دەروونی خۆی بۆ
دەردەبڕێو دەڵێ:
یا رەسولەڵاڵ لە دڵما ئیشتیاق پەیدا بووە،
مەزرەعەی سەبرم بەجارێ ئاگری تێبەربووە!!
مەال عاسی تەمەنێکی درێژی پڕ کارەساتی  83ساڵی بەسەر برد تاکو
لە رۆژی 22ی مانگی ئەیلوولی ساڵی 1975دا لە شاری کۆیە کۆچی
دوایی کردو بەڕێزێکی زۆرەوە بە خاکی نیشتمان سپێردراو دیوانێکی
گەورەی شیعری کالسیکی لەپاش بەجێماو لەم سااڵنەدا
بەسەرپەرشتی دوکتۆر عەزیز گەردیو دیاری کردنی بڕگەی شیعرەکانی
بە کێشی عەرووز لە هەولێر بەچاپ گەیەنراو ئەوەی شایانی باسیشە
کتێبی(گوڵستان)ی سەعدی شیرازی لە فارسییەوە کردووە بە کوردیو
بەدەستنووسی ماوتەوەو چاوەڕوانی چاپکردنە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەرهەد عەبدوڵاڵ)
سەبارەت بە (ژیاننامەی (عاسی) لە8:18:24 2015-6-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2021 :

عاسی عەلی تیلەکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121010533074278
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2022 :

عدنان رەفیق عەبدولکەریم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371241
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2023 :

عربعەلی شروە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050709140857536
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سااڵنێکی زۆر لە رۆژهەاڵتی کوردستان خزمەتێکی بەرچاوی بە هونەری
کوردی کردووە لە زۆربەی بوارەکانی وێنەکێشان ،پەیکەرتاشی،
گۆزەگەری ،هەروەها لە بواری ئەدەبیشدا کاری وەرگێڕانی کردووە و
خاوەنی زیاتر لە  140بەرهەمی نووسین و وەرگێڕانی کتێبە.
هونەرمەند عربعلی شروە خەڵکی (قروە)ی سەر بە شاری سنەی
رۆژهەاڵتی کوردستانە و لە رێکەوتی  2011/5/4کۆچی وایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2024 :

عرفان عوسمان محەمەد امین شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371260
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2025 :

عسمەت خابوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610461675615
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2026 :

عفرینا کوردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010913152774783
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە2027 :

عوزێر حافز نەزیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081120115107416
لە زمانی خۆیەوە:
لە شارۆچکەی تەوێڵەی ناوچەی هەورامان ساڵی  1957لە دایک بووم،
سەرەتای خوێندنم هەر لە تەوێَڵە لە خزمەت باوکی رەحمەتیمدا بوو لە
هەڵەبجەو سەرگەت و گوڵپ و سلێمانی خوێندوومە ،ساڵی – 1988
 1989کۆلێژی شەریعەی زانکۆی بەغدام تەواو کردووە ،هەڵگری دوو
بڕوانامەی ماستەرم لە هەردوو بواری (تەفسیرو فیقه) دا ،ئێستا قوتابی
ِ
دکتۆرام.
یەک خێزانم هەیەو خاوەنی  5منداڵم ،دووکچ و سێ کوڕ لە ساڵی
1985ەوە بە کاری دەعوەو بانگەوازەوە خەریکم ،چەندین نوسراوو
نامیلکەم بە چاپ گەیاندووە بە زمانی شیرینی کوردی ،لە چەندین
کۆنگرەو سیمیناردا بەشداریم کردووە لەناوەو دەرەوەی کوردستاندا،
ئەندامم لە یەکێتی زانایانی ئیسالمی جیهانیدا ،سێ حەج و دوو
عەمرەم کردووە ،لە ساڵەکانی 1988ەو سەرقاڵی وتار بێژی و پێش
نوێژیم ،لەم ماوەیەدا زیاتر لە  30جار بانگ کراوم و زیندانی کراوم و
دوورخراومەتەوە لە کاری خۆم.

1238

سەرچاوە :محەمەد بەرزنجی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2028 :

عوسمان ئەبوبەکر سەعید فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471278
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2029 :

عوسمان جوامێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010310495063650
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە2030 :

عوسمان حاجی مەحمود یاخیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052509371283018
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2031 :

عوسمان حەسەن شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011913002074967
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2032 :

عوسمان حەسەنزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150313161753119701
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2033 :

عوسمان حەمە رەشید گورون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011912593274966
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2034 :

عوسمان حەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033010015882638
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2035 :

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 ژمارە2036 :

عوسمان خواکەرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140827132528115513
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە2037 :

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 ژمارە2038 :
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عوسمان رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041210211519522
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2039 :

عوسمان سەلیم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371237
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2040 :

عوسمان سەنگەسەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033017195167457
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2041 :

عوسمان شارباژێڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080508275460552
عوسمان کوڕی حاجی عەلی حاجی (مارف)ە.لە ساڵی  1940لە شاری سلێمانی لە گەڕەکی چوارباغ لە دایک بووە.قوتابخانەی سەرەتای لە شارۆچکەی چوارتا تەواو کردوە.لە شاری سلەیمانی قوتابخانەی ناوەندی و مامۆستایانی تەواو کردوە.لە ساڵی  1963بووە بە مامۆستاو چۆتە شاری خۆشەویستی رواندزجێ ی مێرنشینی پاشای (کۆڕە-گەورە) و جێ ی مەزارگەی گۆڤاری
زاری کرمانجی.
لە شەقاڵوەو پیرزین مامۆستا بووە.لە ساڵی  1970-1969لە هە ولێر لە مەڵبەندی چاالکی قوتابخانەکانمامۆستای وانەی سروودو مۆسیقا بووە.
لە سلێمانی لە قوتابخانەکانی(خەبات،سەاڵحەدین،ڕاپەڕین،مەوالناخالید،گۆیژە) مامۆستای وانەی
سروودو مۆسیقا بووە.
لە سااڵنی  1956لە گۆڤاری هە تاو و رۆژنامەی ژین هۆنراوەی باڵوکردۆتەوە.
لە ئێستگەی کوردی لە  1960/8/16یەکەم گۆرانی تۆمار کردووە،تا ئەمڕونزیکەی  30گۆرانی بۆ ئەو ئێستگەیە تۆمار کردووە.
لە تەلەفزێۆنی کەرکوک  21گۆرانی رەش و سپی و  7گۆرانی رەنگاورەنگی هە یە.
ساڵی  1973مۆسیقاری جیهانی دانیمارکی (یۆرکان پلێتنەر) هاتەعیراق بۆ کۆکردنەوەی گۆرانی فۆلکلۆری و میللی نەتەوەکانی رۆژهەاڵت
جێ ی شانازی بووە کە ئەو رەوایەی داوە بە مامۆستا عوسمان
شارباژێڕی چەند گۆرانیەکی بۆ تۆماربکات،لەگەڵ خۆی گۆرانیەکان
بەرێتەوە بۆ واڵتی دانیمارک.
چاپکراوەکانی مامۆستا عوسمان شارباژێڕی:1دیاری و یادگاری-هۆنراوە1962-2ئەستێرەی بەیان-هۆنراوە1969 -3کاروان-هۆنراوە1969-4هە زارو یەک پەند-پەندی گەالن1969-5لێدوانێکی کورت لە مۆسیقاومەقامی کوردی-تۆژینەوە1972-6بەستە و مەقام1979-7گەوهە رێ -گۆرانی یەکانی حەسەن زیرەک1982-8گەنجینەی گۆرانی کوردی1985-9کوردنامە-هۆنراوە2006-10دڵ و دەوڵەت-هۆنراوە2011-11کتێبی (نوسینەوەی مێژووی کۆن و نوێی گۆرانی و میوزیکیکوردی)...ئامادەیە بۆ چاپ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دیلمان عوسمان
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شارباژێڕی) سەبارەت بە (عوسمان شارباژێڕی) لە7:15:08 2012-4-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2042 :

عوسمان شێخ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012609404633033
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2043 :

عوسمان شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209001149119297
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2044 :

عوسمان عەلی  -ئازاد گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110713170510595
لەدایکبووی ساڵی ()1955ی گوندی لەیالن ،کەرکووک ،عێراق ،سەر
بەهۆزی کافرۆشی کوردییە.
ـ خوێندنی ئامادەیی لە کەرکووک تەواو کردووە ،دواتر لە بەشی زمانی
ئینگلیزیی کۆلیژی ئادابی زانکۆی موسأل دەرچووە .
ـ لە زانستی سیاسییی (پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان) لە زانکۆی
(جویلف) لە کەنەدا ماستەری تەواو کردووە .
ـ دکتۆرای لە دیراساتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئیسالمیی لە زانکۆی
تۆرینتۆی کەنەدا تەواو کردووە .
ـ ئێستا وانەبێژە لە بەشی مێژوو ،پەیمانگای (رایرسۆن) لە کەنەدا .
ـ مامۆستا بووە لە بەشی مێژووی کۆلیژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەددین .
ـ لە سااڵنی ( )1999 -1995مامۆستای مێژوو و مێژووی شارستانییەت
بووە لە زانکۆی ئیسالمیی جیهانیی لە مالیزیا.
ـ بە هەردوو زمانی ئینگلزیی و عەرەبیی خاوەنی چەندین توێژینەوەیە لە
بابەت مێژوو و کاروباری کورد.
سەرچاوە :چەند لێکۆڵینەوەیەک دەربارەی بزاڤی هاوچەرخی کورد،
بەرگی یەکەم ،نووسینی :دکتۆر عوسمان عەلی ،وەرگێڕانی :کامەران
جەمال بابان زادە ،چاپی یەکەم  ،2010چایخانەی رێ نوێ.
سەرچاوە :نامەیەکی (ئیدریس محەمەد) سەبارەت بە (عوسمان عەلی -
ئازاد گەرمیانی) بۆ کوردیپێدیا لە 2010-11-06
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2045 :

عوسمان عەلی وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140620163820100938
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2046 :

عوسمان محەمەد هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610211475610
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2047 :

عوسمان مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921041422116
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2048 :

عوسمان هورمزیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041022450619486
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2049 :

عوسمان یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041808055982692
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2050 :

عومران شێخ موس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710263174
ساڵی  1967لەشاری قامشلی -رۆژئاوای کوردستان لەدایکبووە و ساڵی  1988چۆتە مۆسکۆ و
لەساڵی 1989وە لەئاڵمائاتا لە واڵتی کازاخستان دەژی و وەک ئەندازیاری نەوت کار دەکات.
هونەرمەند عومران هەر لەمنداڵیەوە خەریکی نەقاشی بووە و لەساڵی  1985هەتا 1988
لەئاکادێمی گرافیک لەدیمشق بەشی گرافیکی تەواو کردوە .بەرهەمەکانی زۆرتر لەرۆن و ئاکریل
پێک دێن و بەشێک لە بەرهەمەکانی کاری گرافیکە .تێم و بابەتی کارەکانی بیریتین لەمنداڵی،
بیرەوەری و کۆمەڵگای کوردەواری .عومران جگە لەکاری نەقاشی هۆنراوە و کورتەچیرۆک بەزمانی
عەرەبی دەنووسێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە2051 :

عومەر ئیسماعیل مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082620533364272
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2052 :

عومەر ئەمین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042210044256805
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لە دایکبووی  1956لە ناحیەی میرزارۆستەم لە بناری کۆسرەت ،نەوەی
یەکەمی ئامادەیی هەلکەوت بووە لە سلێمانی ،نەوەی یەکەمی
پەیمانگای تەکنۆلۆجی بووە لە سلێمانی ،شارەزاییەکی باشی هەیە لە
ئەندازەی مەدەنی ،دانیشتووی رانییە کەسێکی بێ الیەنە ،ئەرشیفێکی
دەولەمەندی شیعری هەیە و جەند کتێبێکی چاپکراوی هەیە وەکو
تەفسیری دیار ،بوون لە سێبەری فەلسەفەو زانستدا ،یاسای زەکات،
ئیرهاب و کورسی دەسەاڵت ،جەندین بەرهەمی تریش لەزێر چاپدان
وەک (کێلکەی ئازەلەکان) جورج ئوریول ،لەسەر کوردایەتی لە هەموو
مافێکی بە هاووالتی بوون بێبەش کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2053 :

عومەر جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022812145919430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2054 :

عومەر چنگیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214150017655
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عمر چنگنیانی لە نیوەی دووەمی سەدەی رابردوو لە شاری سلێمانی/
باشووری کوردستان لەدایک بووە.
لەبنەرەتدا خەڵکی دێی(چنگنیان)ـە ،کەالدێیەکی سەربەناوچەی
·
ِ
شارباژێرە ،هەربۆیە ئەو نازناوەیشی بۆخۆی هەڵبژاردووە.
بی ی خوێندنی لە حوجرەو مزگەوتەکانی سلێمانی و دەورو
·ئەلف و َ
بەری دەست پێکردووە ،هەر بەفەقێیاتی تادوواین پلەکانی خوێندنی
حوجرە رۆیشتووە.پاشان چۆتە پەیمانگای خوێندی ئیسالمی (مزگەوتی
گەورە) لە سلێمانی و ئەو پەیمانگایەی بە پێشکەوتوویی ،تەواوکردووە.
·وەک ئەندامێکی فەقێیانی ،سەربە یەکێتی زانایانی ئایینی ،کەئەوکات
سەرۆکەکەی مامۆستا مەالعوسمان عبدالعزیز بوو ،بەژداری لە شۆرشی
مەزنی ئەیلول کردووە.
·بۆماوەیەک بەر لە خوێندنی زانکۆ لە خزمەت مامۆستا مەال
عەبدولکەریمی مودەریس ،لەمزگەوتی گەیالنی ،لەبەغدا خوێندویەتی.
·بەهۆی حەزی خۆیی و هاندانی مامۆستا ئەحمەدی برای بۆ خوێندنی
بەکالۆریۆس چۆتە مەدینە و هەر لەویَ لە کۆلێژی (الدعوە وأصول الدین)
لە ساڵی 1980ز ،بەپلەی(جید جدا)تەواو کردووە.
·لەسەرەتای هەشتاکان ،دوورخراوەتەوە بۆ شاری هەولێر ،پاش چەند
ساڵ لە ئیمام و خەتیبێتی لە مزگەوتی شیخ عەبدولقادری گەیالنی و
رازی نەبوونی بە پابەند بوون بە فەرمانەکانی دەسەاڵت و دوعانەکردن بۆ
سەرۆکەکەی.
·بەژداری لە راپەرینە مەزنەکەی کوردستان کردووە لە سەرەتای
راپەرینیش راستەوخۆ دەستی
نەوەدەکانی سەدەی پێشوو ،هەر لەپاش
ِ
بەبانگەوازی خۆی کردووە لە مزگەوتی ئیمان لە سلێمانی و
گۆرانکارییە
قوتابخانەیەکی بەناوی عومەری کوری خەتتاب داناوە .لەبەر
ِ
شەرەکانی کورد کوژی ،بەر ئەو شااڵوە کەوتووە و
سیاسییەکان و
ِ
قوتابخانەکە لەکار خراوە و کتێبخانە تایبەتییەکەیشی سوتێنراوە.
·چەند جارێک بۆ پلەی ماستەر خوێندوێتی لە واڵتە عەرەبێکان ،بەاڵم بۆ
هەرجارێکیان لەدووا ساتەکاندا نەیانهێشتووە ئەو پلەیە وەرگرێت،
گرنگترین هۆکارەکانیشی کوردزمانی ئەم و رەگەزپەرستی ئەوان بووە.
·هەفتانە لەرۆژانی شەممە لە رۆژنامەی خەبات و چوارشەممان لە
رۆژنامەی ئەڤرۆ ،بەزاراوەی کرمانجی ژوورو(بادینی) بابەتی جێگیری خۆی
هەیە ،جگە لەچەندین باڵوکراوەی لە رۆژنامە و گۆڤارە جیاجیاکانی
کوردستان.
عمر چنگنیانی بۆماوەی چەند ساڵێک دەبێت ،راوێژکاری ئایینی مەکتەبی
ناوەندی راگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستانە و ئەندام و راوێژکاری
کۆربەندی هزری ئیسالمیە کە بارەگای سەرەکی لە هەولێری پایتەختە و
پێشکەشکاری بەرنامەی (ئایین و کۆمەڵ) ،لە زاگرۆز تی ڤی و
پێشکەشکاری بەرنامەی (ئایین و ژیان)ـە لە رادیۆی زاگرۆس.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2055 :

عومەر حەسەن عەلی ئەسغەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092447125313
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2056 :

عومەر حەمەد مەولود حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371245
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2057 :

عومەر خامۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021923000664264
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2058 :

عومەر رەشید رەسوڵ غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471272
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2059 :

عومەر سەید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022720294580603
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2060 :

عومەر سەیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091322263461216
عومەر حەسەن سەیدە
29/9/1977کەرکوک
پێنج کتێبم کەوتوەتە بەر دەستی خوێنەر
1.پەریسا /شیعر 1999
2.بەرەو شێتبوون /شیعر 2005
3.گەمە لەگەڵ دڕندە  /کۆمەڵە وتار 2005
4.ژیان بە درۆوە جوانە  /شیعر (ئەم کتێبەیان تەنها لە رێی ئینەرنێتەوە
باڵو بووەتەوە)
5.شێتبوون /شیعر 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2061 :

عومەر شێخەڵاڵ دەشتەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042920284476016
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

1255

بابەتی ژمارە2062 :

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

بابەتی ژمارە2063 :

عومەر عینایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118040536118895
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لەساڵی  1960شاری بۆکان لەدایکبووە.
لەساڵی  1977دەستی بە چاالکی سیاسی کردوە لەگەل تەشکیالتی
زەحمتکیشان (اتحادیەی کمونیستها) لە ساڵی  1980بۆ ماوەی  5ساڵ
زیندانی کراوە.
سەرچاوە:ماڵپەری بۆکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2064 :

عومەر عەبدولعەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241428361901
لەساڵی  1911زاینیی لە گوندی پریسی سەر بە قەزای هەڵەبجەی شەهیدان لە داییک بووە،
یەکەمین منداڵی بنەماڵەکەی بووە ،هەر لەسەرەتای تەمەنییەوە وانە ئاینیەکانی تەواو کردووە.
ناوبراو ئێستا دوو کوڕ و سێ کچی هەیە کە مەال محەمەد عمر عەبدولعەزیز کوڕە گەورەیەتی و لە
 2008/7/19بویە رابەری بزووتنەوەی ئیسالمی و کۆتایی بە فەراغی رابەر لەو بزووتنەوەیەدا هێنا و
دوای هەردوو مامی بووبە سێەم رابەری ئەو بزووتنەوەیە.
مەال عومەر لە لەمانگی ئازاری ساڵی  2006لەگەڵ براکەی مەال عەلی عەبدولعەزیز کە ئەو کات
رابەری بزوتنەوە بوو ،لەالیەن ئەمەریکاییەکانەوە دەستگیرکرا و پاشان ئازاد کرا .
لە  2008/8/8لەشاری سلێمانی و لەتەمەنی  97ساڵیدا کۆچی دواییکرد .لە گۆرستانی گواڵن لە
تەنیشت ئارامگەی مامۆستا مەال عوسمان عبدالعزیز و مامۆستایانی دیکەی رابوونی ئیسالمیی
تەرمەکەی بەخاک سپێردرا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی ستاندەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2065 :

عومەر عەبدولڕەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122814440287023
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2066 :

عومەر عەبدولکەریم کەسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061709252685566
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2067 :

عومەر عەبدوڵاڵ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020316594175564
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2068 :

عومەر عەبدوڵاڵ عەبدولڕەحیم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171201
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2069 :

عومەر عەبدوڵاڵ فەتاح محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471297
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2070 :

عومەر عەلی سید
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371246
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2071 :

عومەر عەلی غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051321184064701
نووسەر و روژنامەنووس ،بایەخ بە بابەتە فیکری و سیاسی و ئەخالقی-
ئینسانییەکان دەدا .سەدان وتار و لیکولینەوەی بە زمانەکانی کوردی و
عەرەبی بالو کردووەتەوە .تا ئیستە  8کتیبی چاپ و باڵو کراوەتەوە،
ئەوانیش:
1مافی ئافرەت لە نیوان رەگەزساالری و مروڤساالریدا.1997 ، 2بەئایدیولوژیاکردنی ئاین.2001 ،3جەدەلی ئیسالمی و عەلمانی.2002 ،4ئەخالق لە سیاسەتدا.2002،5مروڤایەتیمان لە بوسەی ئایدیولوژیادا.2009 ،6ئاین لە فیکری مەسعود محەمەددا.2009 ،7گوتاری ئاینی لەژیر وردبیندا.2010 ،8ئافرەت وەک خۆی. 2011 ،9ئیسالم و دیموکراسی (وەرگێڕان).10موبارەک و سەردەمەکەی (وەرگێڕان).تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2072 :
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عومەر عەلی کەریم  -مەال عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200910041638202068
لە دایک بووی یەکێک لە گوندەکانی بناری بەمۆ سەر بە باشووری
کوردستان.
بڕوانامەی دیبلۆمی بەدەست هێناوە لە زانستەکانی کۆمپیوتەردا لە
بەریتانیا.
دەرچووی کۆلێژی شەریعەو خاوەن بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە بەریتانیا.
خاوەنی بڕوانامەی مەالیەتی ئیجازەی عیلمی.1
دیبلۆمی بااڵی لە زمانی ئینگلیزی و مامۆستایی ئینگلیزیدا بەدەست
هێناوە ) (English with TEFLلە بەریتانیا زانکۆی وەیڵز University of
Wales.
بڕوانامەی ماستەری لەسەر رەوشی خوێندنی ئینگلیزی لە کوردستاندا
بە دەستهێناوە لە زانکۆی وەیڵزUniversity of Wales.
خاوەنی دەیان بڕوانامەی جیا جیا وەک بەشداری کردنی خول لە
بوارەکانی کۆمپیوتەر ،زمانەوانی ،رۆژنامەوانی ،ژمێریاری...هتد.
بە سەدان نوسراوو بابەتی هەمەجۆرو لێکۆڵینەوەی باڵوکراوەی هەیە لە
بوارەکانی ئاینی ،کۆمەاڵیەتی ،سیاسی...هتد.
خاوەنی کتێبی (وەاڵمی پرسیارەکانتان لە ژێر رۆشنای شەریعەتدا).
خاوەنی دەیان کتێب و نامیلکەی چاپ کراو و چاپ نەکراو.
خاوەن ئیمتیازی گۆڤاری بوار.
بەڕێوەبەری رێکخراوی بوار بووە بۆ ماوەی ساڵێک لە بەریتانیا.
ئەندامی رێکخراوی  WEAبۆ فێرکاری.
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی رێکخراوی چاودێری
کوردۆساید(چاک)ە لە بەریتانیا.
سەرنووسەری پێشووی گۆڤارو سایتی دەریای نوور.
پێش نوێژو ووتار خوێنی پێشووی مزگەوتی نوور لە شاری بێرمینگهام
بەریتانیا.
ووتار خوێنی مزگەوتی سەیرانگای سەرتەکی بەمۆیە لە ئێستەدا بە خۆ
بەخشی.
وانە بێژ بووە لە پەیمانگای تەکنیکی دەربەندیخان و پێنج مادەی جیاوازی
ووتووەتەوە.
ئێستە لە کۆلێژێک بەناوی ئی دی سی چەند کارێکی جیاوازی تێدا
دەکات لە بەریتانیا.
خێزاندارەو دوومنداڵی هەیە کوڕو کچێک بەناوەکانی محەمەد و مەروە.
1سەرەتایی خوێندنی دینی الی مامۆستا مەال عەزیز مەال عەبدوڵاڵ بەخوێندنی قورئان دەستپێکردووە لە بناری بەمۆ .هەر لە بناری بەمۆ لەبەر
حەزکردنی لە زانستی ئاینی الی مامۆستا جاسم محەمەد و دکتۆر
حسێن خوێندوویەتی بەتایبەت بیروباوەڕی ئیسالمی و لەبەرکردنی
قورئان ،لە هەمان جێگە مامۆستا کاوە عەبدوڵاڵو کامەران عەبدوڵاڵش
رۆڵیان لە فێرکردنیدا هەبووەو بەردەوام هانیان لەسەر خوێندن داوەو
یارمەتیان داوە لەسەر وانەکانی و وانەشیان پێ ووتووەتەوە ،مامۆستا
عومەر باخەهەنارەی و کاک ئەکرەم عیزەت بۆ ماوەیەکی کەم وانەیان پێ
ووتووە ،دواتر بۆ الی مامۆستایان مەال کەریمی مزگەوتی شافعی لە
حەمەی کەریم لەکەالرو مامۆستا مەال فەرەج و مامۆستا حەسەن حاجی
ساڵح کەالری رۆشتووە ،لە ژێر چاودێری مامۆستا مەال کەریمدا بۆ الی
مەال موسای سلێمانی و مامۆستا ئەحمەدی شافعی نێردراوەو دوای
دەرچوونی لە تاقیکردنەوەو هەڵسەنگاندی ئاستی زانستی لەالیەن
مامۆستا مەال موساو مامۆستا ئەحمەدی شافعی دواتر لە هەڵەبجە لە
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قوتابخانەی زانستە شەرعیەکان بەناوی ئیبن سەاڵحی شارەرزووری الی
مامۆستا حەسەن شەمێران و شێخ ئیبراهیم و مامۆستا شەهاب
هەورامی و مامۆستا مەحمود و مامۆستا عەبدولخالق و مامۆستا
ئەبوبەکری تاسلوجەی شارەزوو و چەند مامۆستایەکی تر لە زانستە
سەرەکیەکانەوە دەستی پێ کردووە لەوانە جوان خوێندنەوەی قورئان،
فیقهی ئیسالمی ،قەواعیدی نەحو سەرف و زۆر لە زانستە
ئیسالمیەکانی تر .هەر بۆ فێربوونی زیاتر بەژداری لە زۆر کۆڕوو سیمیناردا
کردووەو خۆشەویستی کەسایەتیە ئاینیەکانی زۆر البووەو بەردەوام
سەردانی کردووە لەوانە مامۆستا محەمەدی هۆرێنی و مامۆستا
عەبدوڵقادر سۆاڵوەی و زۆر مامۆستایانی تر.
لە بەریتانیا الی کۆمەڵێک مامۆستاو دکتۆری ناوداری وواڵتانی عەرەبی
خوێندوویەتی لەوانە ،پرۆفیسۆر عەباس تۆفیق کوردی ،پرۆفیسۆر مەوئیل
عێراقی ،دکتۆر کازم راوی عێراقی ،شێخ عەبدوڵاڵ جودەیع عێراقی ،دکتۆر
وەنیس مەبروک لیبی ،شێخ سالم لیبی ،شێخ شوشان جەزائیری ،دکتۆر
موحسین میسری ،دکتۆر عیزەدین عەبدلڕەحمان ئوردنی ،دکتۆرە عاتیفە
فەلەستینی.
جگە لەوانەی باسکران زۆر مامۆستاو کەسایەتی تر رۆڵیان لە پێگەیاندن و
فێرکردنی مامۆستا عومەر عەلی دا هەبووە لەوانە مامۆستا مەال عادل
ئەمین ،مامۆستا عوسمان هەڵەبجەی ،مامۆستا عومەر رەحیم ،مامۆستا
محەمەد ساڵح ،مامۆستا یاسین گەاڵڵی .مامۆستا ئیحسان ساڵح یش
دەوری سەرەکی نا راستەوخۆی لە پێگەیاندنیدا هەبووە بە تایبەت کار
ئاسانکردنی بۆالی ئەو کەسایەتیانەی کە باسکران لە بەریتانیا.
وەک خۆشی ووتی لە رێگەی گوێگرتن لە ووتاری فێرکاریەوە سودم لە زۆر
زاناو کەسایەتی گەورە وەرگرتووەو تا ئێستەش بەردەوامم لە گوێگرتن
لێیان لەوانە :شێخ ئەبوبەکر جابر جەزائیری ،شێخ عوسەیمیین و
هەندێکی تر.
ئەو زانستانەی کە بە وانە لە خزمەت پرۆفیسۆرو دکتۆرو شێخ و
کەسایەتیەکاندا خوێندوویەتی بریتین لەمانە.
1قورئانی پیرۆز-2 .جوان خوێندنەوەی قورئان-3 .قورئان لەبەرکردن-4 .زانستەکانی قورئان-5 .زانستەکانی فەرموودە-6 .چۆنێتی دەرهێنانی
فەرموودە-7 .تەفسیری قورئانی پیرۆز-8 .لێکدانەوەی فەرموودە-9 .
تەفسیری تەحلیلی قورئانی پیرۆز-10 .تەفسیری تەحلیلی فەرموودە.
-11ئایاتی ئەحکام-12 .ئەحادیسی ئەحمام-13 .بیرباوەڕی ئیسالمی.
-14فیقهی ئیسالمی-15 .چۆنێتی بەحس نوسین و مەختوتات-16 .
دەرگایەک بۆ چوونە ناو شەریعەتەوە-17 .زانستی نەحو-18 .زانستی
سەرف-19 .بەالغە-20 .ئەدەبی عەرەبی-21 .مەقاصیدی شەریعە-22 .
میرات دابەشکردن-23 .ئوسوڵی فیقە-24 .سیاسەتی ئیسالمی-25 .
کەسایەتیە ناودارە ئیسالمیەکان-26 .حیزبە ئیسالمی و نا
ئیسالمیەکانی جیهان-27 .دینەکانی تر ،مەسحی و یەهودی وەک ئاینی
ئاسمانی و هەندێک لە ئاینیە دروستکراوەکانی تر-28 .ژیانی پێغەمبەری
مەزن -29 .مێژووی ئیسالمی-30 .ئابووری ئیسالمی-31 .مەناهجی
موفەسیرەکان.
بەڕێوەبەری پەیوەندیەکانی دەرەوەی زانکۆی لەندەن بۆ زانستە
مرۆڤایەتیەکان
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەردی شێخانی
بەڕێوەبەری پێگەی عومەر عەلی) سەبارەت بە (عومەر عەلی کەریم -
مەال عومەر) لە17:06:31 2012-5-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2073 :

عومەر فارس عەزیز  -مام هۆمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031435182304
رۆژنامەوان و بەرپرسی ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2074 :

عومەر فاروقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091526302002
ساڵی 1325ی هەتاوی لە شاری سەقز لەدایک بووە .پاش وەرگرتنی
بڕوانامەی دیپلۆم لە دائیرەکانی دوخانیات بۆ ماوەیەک بووەتە فەرمانبەر و
مووچەخۆر و دواتر بەرێوبەری خانووی "فەرهەنگ وهونەر"ی ئەوکات لە
ئەستۆ دەگرێ و پاشان وەک بەرپرسی بەشی شوێنەوارە دێرینەکان و
ئاسەوارە مێژووییەکانی شاری سەقز دیاری دەکرێت.
دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1357ی هەتاوی لە کاروباری
ئیداریدا نەما و لە دووکانەکەی خۆیدا وەک زمان حاڵی خەڵک و بە
مەبەستی رەوانە کردن بۆ دادگا ،نامە و سکااڵی بۆ خەڵک ئەنووسی و
لە بواری فەرهەنگ و ئەدەبیشدا بە دوو زمانی کوردی وفارسی
بەرهەمی باڵو کردوەتەوە کە کتێب وبەرهەمە فارسی یەکانی بریتین لە:
1ـ کومەڵە شێعری (فصل سنگین غربت) دەزگای چاپی روزبهان تاران
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1357
2ـ آوازهای جنبش تاران ساڵی  1358مێژوویی
3ـ یاداشتهایی از کردستان مێژوویی
4ـ نگاهی بە تاریخ و فرهنگ کردستان مێژوویی
5ـ نظری بە تاریخ و فرهنگ سقز (لە  2بەرگدا) مێژوویی
6ـ پنجاە سال مبارزە در کردستان بیرەوەرییەکانی نوری شاوەیس
مێژوویی
7ـ سردار دانا ،بیوگرافی مرحوم مال مستەفا بارزانی مێژوویی
8ـ کردستان در مسیر تاریخ بە روایت اسناد مێژوویی
9ـ تذکرە سادات و ساڵحان منطقە سقز مێژوویی ئایینی
10ـ مروری بر اسناد تاریخی و فرهنگی سقز کردستان مێژوویی
هەروەها ئەو بەرهەمانەیش کە وەک کتێب و نامیلکە بە زمانی کوردی
چاپ و باڵوی کردونەتەوە بریتین لە:
1ـ بانگەواز هەڵبژێراوی هەڵبەستەکان ساڵی 1358ی هەتاوی
2ـ رێگەی ژیان نەزمی کوردی
3ـ ئەوێستانامەی مینەوی زەردەشت چاپی هەولێر
4ـ وەرزنامەی ئاژوان  5ژمارە سەقز
5ـ خولیای یار شێعر ئامادەی چاپ
6ـ گەنجینەی کوردەواری زنجیرەی وتارە چاپ کراوەکان
7ـ کارنامەی ئەردەشێری بابەکان مێژوویی
8ـ چاپی  62وتار لە گۆڤاری سروەدا
9ـ چاپی  10وتار لەگۆڤاری گواڵن دا
10ـ چاپی  35وتار لە گوڤاری ئاویەردا
11ـ چاپی  29وتار لە هەفتەنامەی سیروان دا
12ـ چاپی  16وتار لە گۆڤاری ئاوێنەدا
13ـ چاپی  5وتار لەگۆڤاری مەهاباد دا
14ـ چاپی  4وتار لەگۆڤاری گەالوێژدا
15ـ هاوکاری بۆ چاپی کتێبی سمکۆی شکاک لە گەڵ مامۆستا محەمەد
رەسووڵ هاوار سوید
16ـ وەرگێڕانی نووسینەکانی شێخ محەمەد رەئوف زیایی سەقزی
17ـ کوردستان و بیرەوەریەکانی من مەرحومی میرزا کەریم بارام بەگی
مێژوویی
18ـ بۆ ماوەی خولێکی دوو ساڵە بەرپرسێ ئەنجومەنی فەرهەنگی
ئەدەبی مەولەوی کورد بووە لە شاری سەقز
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2075 :

عومەر مارف بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031626582337
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2076 :

عومەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317110706119767
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی ئەنفال
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2077 :

عومەر محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121211240089361
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2078 :

عومەر محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215153023118325
ساڵی  1968لە دایکبووە.
دەرچوی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی سلێمانی بەشی شانۆیە.
ماوەی هەشت ساڵ بەرێوەبەری ناوەندی چاک بووە لەکوردستان.
خاوەنی باڵوکراوەی سپێدە بووە.
خاوەنو سەرنوسەری گۆڤاری ئەنفالستانە -کە تایبەتە بەتاوانی ئەنفالو
جینۆساید.
شەڕەفی ئەندامی فەخری لە رێکخراوەو کۆمەڵەکانی ئەنفالوکیمیاباران
پێبخشراوە.
بۆردی رێکخراوی سپی یە بۆناوچە کیمیابارانکراوەکانی کوردستان.
راوێژکاری هەردوو فیلمی (من بەکرێگیراوی سپی و هەزارو یەک سێوە) لە
دەرهێنانی هونەرمەندی کۆچکردوو تەهای کەریمی.
خۆبەحشانە سەرپەرشتی چەندین پڕۆژەی فریاگوزاری خێراو هوشیاری بۆ
قوربانیان لە گوندە کیمیابارانکراوەکانو ئەنفالکراوەکان کردووە.
چەندین کاری گرنگی خێرخوازی ،پەرەوەرەیی ،یاسایی ،بۆکەسوکاری
قوربانیانی ئەنفال ئەنجامداوە .
بەردەوام لەڕۆژنامەو گۆڤاروماڵپەڕەکان دەربارەی تاوانی جینۆساید دەنوسێ .
چوار کتێبی چاپکراوی هەیەدەربارەی ئەنفال .بەناوەکانی (ئەنفالی گەرمیان
سیاسەتێک و دوو ئامانج ساڵی  ،2010هاشم دەربازبوویەکی کۆمەڵکوژی
ئەنفال ساڵی  ،2012پەالمارە سەربازییەکانی ئەنفال لەهەشت قۆناغدا
ساڵی  ،2013دیدێکی نوێ بۆیادەکانی تاوانی جینۆساید ساڵی ) 2014
لەمیانەی چاالکییەکانیدا نوسەر خاوەنی چەند بیرۆکەیەکە ،گرنگترینیان
بەکلتورکردنی (سەرنەبرین) لە ڕۆژی یادەوەری ئەنفالدا .واتە سەرنەبرینی
ئاژەڵ وپەلەوەران ونەبونی هیچ جۆرە گۆشتێک لەخواردنگەو چێشتخانەکانی
کوردستان لەورۆژەدا ،یەکەم نوسەر بووە کە تاوانی جینۆسایدو کارەساتی
سروشتی لەیەک جیاکردووەتەوەو وشەی کارەسات و پاشماوەی ئەنفالی لە
نوسینەکانیدا یاساغ کردووەو هەڵیداوە میدیاو میدیاکاری کورد خۆیانی لێ
بەدوربگرن.
ئەم کتێبانەشی ئامادەی چاپن :
(هەناسەی شەیتان ،خوێندنەوەیەک بۆ کارێکی ژەهراوی ئەمریکاو عیراق و
گازبارانی هەڵەبجە یوست هێلتەرمان ،بارزانیەکان بەئەنفال ناوبەرین یان
بەجینۆسایدکراو ،بەکااڵکردنی ئەنفال وبەکەلوپەلکردنی قوربانی ،تاقانەکانی

1266

ئەنفال کێن و دەبێت چیان بۆ بکرێت ،ئەنفالی هەڵەبجە ،هەمووشتێک
دەربارەی ئەنفالی دۆڵی جافایەتی).
http://www.sbeiy.com/article_detail.aspx?ArticleID=9214&AuthorID=8
http://xendan.org/drejaWtar.aspx?NusarID=49&Jmara=3301
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2079 :

عومەر مەرگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906174224115640
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2080 :

عومەر مەعروف بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415101725120900
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2081 :

عومەر هەمزە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031323013082569
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2082 :

عومەر کەریم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571322
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2083 :

عومەری خەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041011053985107
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2084 :

عومەری سوڵتانی وەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081107172547112
عومەری سوڵتانی وەفا ساڵی  1941لەیەکێک لەکۆنترین گەڕەکەکانی
شاری بۆکان لەدایک بوو .لەبەندیخان شیعر لەئامێز دەگرێت .وەفا
لەرۆژگارانی کپ و بۆگەنی سەردەمی پاشایەتیدا شیعری دەگاتەرادیۆ
دیهلی لەهیندوستان و خەاڵتی یەکەم لەمێهرەجانی شیعری فارسیدا
وەردەگرێت و لێی دەگێڕنەوەکەبچێت بۆ واڵتی هیندوستان بەاڵم بۆی
نالوێ و لەتاران لەباڵوێزخانەی هیندوستان خەاڵتی تایبەتی و  5کتێب
بەئیمزای جەواهیر لەعل نەهرۆ وەردەگرێت.
عومەر سوڵتانی ناسراو بەوەفا یەکەم کتێبی شیعری کەبەزمانی
فارسییەبەنێوی سروودی پەرەستوو باڵو دەکاتەوە.
بەداخەوەهەم ئەو شۆرشەی کەئەو ساڵی  1953بەشداری تێداکرد
شکستی هێنا ،هەم ئەو شۆڕشەی کەئپمەلەساڵی  1979بەشداریمان
تێداکرد .بەاڵم شۆڕشی دووهەم کەئەو یەکێک لەرابەرانی بوو،
واتەشۆڕشی نوێکردنەوەی شیعری کوردی و فارسی سەرکەوت ،بەوەش
"وەفا" دەبێ پڕ بە ٌد َُڵ شانازی بەخۆی بکات.
ئەم شاعیرەرۆژی  2005/11/22بەهۆی نەخۆشی ماڵئاوایی لەزێد و
نیشتمانەکەی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2085 :

عیرفان ئاکتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101411041210064
یەکێکە لەو رۆژنامەنووسانەی لەباکووری کوردستان بەردەوام سەرقاڵی
کێشەکانی کۆمەڵگەی کوردییە و دەربارەی کۆچبەری ،پەنابەری ،ژن و
کێشەی کورد لەچەندین رۆژنامەو گۆڤار دەنووسێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2086 :

عیرفان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091656453184
لە 31ی ئابی  1963لە شاری سلێمانی لە دایک بووە .خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندیو دوا ناوەندی لەشاری سلێمانی تەواوکردوە .دواتر لە
پەیمانگای تەکنۆلۆژی کەرکوک درێژەی بە خوێندن دا .بەاڵم ئەو کاتانەی
ئەو لە پەیمانگا بوو شەڕی عێراقو ئێران بوو .ئەوەبوو رژێمی بەعس بە زۆر
خەڵکی عێراقی لەو شەڕەوە گالندبوو .راپێچکردنی خەڵک بۆ بەرەکانی
جەنگو بەزۆر بردنیاسن بۆ جیش الشعبي بوبەوە مۆتەکە بسەر شانی
خەلکەوە .خوێندکارانی زانکۆو پەیمانگاکان لەو حەملەیەی رژێم رزگاریان
نەبوو .بەالم عیرفان بەشداری جیش الشعبی نەکردو بەوهۆیەوە لە
پەیمانگا فەسڵ کرا .ئەوەبوو بۆ ماوەیەک بە فیراری لەناو شار مایەوە.
دوای دەرچوونی بڕیاری 936و  937تایبەت بە سەربازی هەاڵتوو لەساڵی
 1988عیرفان توانی بەر لێبوردن بکەوێ و دەست بکاتەوە بە خوێندن
بەاڵم ئەمجارەیان لە پەیمانگای پزیشکی سلێمانی .ئەوەبوو لە ساڵی
 1990پەیمانگای تەواوکرد بوە یاریدەدەری پزیشکی .ساڵی ساڵی
1994یش ژیانی هاوسەری پێکەوە ناوەو کچێکی هەیە بەناوی پەیڤینەوە.
هەر لەوکاتانەدا کە خوێندکاری پەیمانگا بوو لێهاتویی و توانای ئەدەبی
عیرفان بەدیار کەوت بەتایبەتی لەبواری شیعرنوسیندا.ئەوەبوو لەگەڵ
کۆمەڵێک گەنجی دیکەدا بەهرەی ئەدەبییان پەرە پێدەدەنو لە ماوەیەکی
کەمدا عیرفان وەکو شاعیرێکی بەتواناو بەرجەستە دەردەکەوێ.
دوای راپەرین ،بەشداری دەیان چاالکی ئەدەبیو کۆڕو فیستفاڵی ئەدەبیو
شیعری دەکاتو یەکێک دەبێت لە سیما ناسراوەکانی شیعرو ئەدەب لە
شاری سلێمانی .هاوکاتی کاری ئەدەبی ،عیرفان وەکو مرۆڤێکی
دۆستی خەڵکی هەژارو زەحمەتکێش سود لە زانستو خوێندنەکەی
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دەکاتو سەرەتا هاوکاری ئاوارەکان دەکات لەرێگای ووتنەوەی وانەو
فێرکردنی منااڵنی رەشو رووتو ئاوارەوە لە شارۆچکەی سەید سادقو
شانەدەریو سەراوی سوبحان ئاغا .ئەوەبوو لە ساڵی  1992وەکو
بەرێوەبەری یەکێک لە قوتابخانەکانی ئەو ناوچەیە خۆبەخشانە دەست
بەکار دەبێ تا ئەوکاتەی بەرێوەبەرایەتی پەروەردە پێیان رادەگەیەنێ کە
خۆیان مامۆستا بۆ ئەو خوێندنگایانە دابین دەکەن .ئیتر عیرفان لەگەڵ
کۆمەڵێک هاورێو کەسی خێزانەکەیدا کە پێکەوە کاری خۆبەخشیان
ئەنجام دەدا ،دەگەرێنەوە بۆ سلێمانیو دواتر وەکو کارمەندێکی رێکخراوی
خێرخوازی "شنەبای یابانی" دەست بەکار دەبێ .ئەمجارەیان عیرفان
نەک وەکو مامۆستا بەڵکو پیشەکەی خۆی وەکو یاریدەدەری پزیشک
ئەنجام دەداتو لەچوارچیوەی تیمێکی پزیشکی خەستەخانەیەکی گەرۆک
دروست دەکەن و کۆمەکی پزیشکی و خزمەتگوزاری پزیشکیو دەرمانی
پێشکەشی خەڵکی دێهاتەکانی دەروبەری سلێمانی دەکەن .ئەم کارەی
لە ساڵی  1996ەوە بەردەوام بوو تا ساڵی 2003و دواتر چوە بنکەی
روناکبیری گەالویژ...
عیرفان دوای ئەوەی کە لە بنەی ئەدەبی گەالوێژ دەست بەکار دەبێ،
یەکێک دەبێ لە ئەندامە چاالکەکانی ئەو بنەکەیەو سەرپەرشتی چەندین
کۆڕی شیعر خوێندنەوە دەکات.
بەداخەوە عیرفانی ئەحمەد دوای ئەوەی کە رۆژی 2012/7/30سەردانی
ئوتێکی سلێمانی پاالس دەکات بۆ کەمێک پشوودان و حەوانەوە ،لە
هەلومەرجێکی گوماناویو نارۆشندا رەوانەی بنکەی پۆلیسی رزگاری
دەکرێو رۆژی  2012/8/5کاتژمێر  3:05ی عەسر لە نەخۆشخانەی
فریاکەوتن لە بەشی چاودێری چڕوپڕ(عینایە مرکزە) گیان لەدەستدەداتو
تەرمەکەی لە گۆڕستانی سەیوان دەنێژرێت.
لەالیەن داناز عەبدولڕەحمانەوە ئەم بابەتە ئامادە کراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان
بابان) سەبارەت بە (عیرفان ئەحمەد) لە19:59:26 2012-9-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2087 :

عیرفان ساحێبی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101003342957
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ساڵی 1316ی هەتاوی لە گەڕەکی سەرپەچەی شاری سەقز لە دایک
بوە خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی حیکمەت دەست پێ کردوە
خوێندنی ناوەندی لە تەنیا قوتابخانەی 3کالسەی شاپووری ئەوکات تەواو
کردوە دواتر لە ساڵی  1332هەتاوی لە دانشسەرای کشت وکاڵی
شاری ورمێ وەرگیراوەودەرسی خوێندوەو دوای تەواوکردنی
دەورەکەی لە ساڵەکانی  35 -34دا وەک مامۆستا چوەتە شاری بانە و
وانەی بە قوتابیانی ئەوشارە وتوەتەوە ،هەر لە درێژەی ئەم خزمەتانەدا لە
شاری سەقزیش هەتا کۆتایی بڕیارەکەی کە پێنج ساڵ بوو لە شاری بانە
وسەقزدا وانەی وتوەتەوە لە ساڵی  1340 - 1339هەتاوی دا لە
دانشسەرای عالی تاران وەرگیراوە و دوای وەرگرتنی لیسانسی
پەروەردە و بارهێنان دیسان بەدەستی پڕەوە گەڕاوەتەوە زێدەکەی واتە
شاری سەقز و دەستی کردوە تەوە بە وانە وتنەوە لە قوتابخانە
دواناوەندیەکانی سەقزدا.
لە ساڵی  1349دا لە ئەزموونی یەکەمین خولی فەوقەلیسانسی
بارهێنان وپەروەردەی زانکۆ ی علوم تەربیەتی تاران وەرگیراوەو لە دوای
تەواو بوونی بۆ ماوەی ساڵێک لە زانسگەی فەنی نوشێراونی شاری بابل
لە ناوچەی مازندەران وانە ئەڵێتەوە پاشان دەگەڕێتەوە شاری سەقز کە
دەبێتە بەرپرسی پەروەردەوبارهێنانی شاری سەقز کە هەتا کات
وسەردەمی خانەنشین بوون هەر لە شاری سەقز نیشتەجێیەو لەم
ماوەیەشدا مامۆستایەتی زانکۆی لە بواری علومی تەربیەتی و
رەوانناسی لە زانکۆی ئازادو پەیام نووری سەقز و شارەکانی دەوروبەر
بەوپەڕی باشی بە جێ دەگەیەنێ و هاوکات لە ناوەندی راوێشکاری
بنەماڵە کە دەفتەرەکەی لە نێو شآری سەقزدایە سەرقاڵی خزمەت
کردنە.
مامۆستا عیرفان ساحێبی جیا لە ئەرکی مامۆستایەتی بوون چەن
بەرهەمی بەکەڵکیشی پێش کەش بە کتێبخانەی کوردەواری کردوە کە
بریتین لە:
"قصەگویی ونمایش خالق در تربیت"
"خانوادە و شکوفایی خرد کودک"
"افسانە های روستایی و فولکلورهای منطقە سقز"
"پژوهشی در فولکلور کردی "(وەرگێڕان)
هەروەها گەلێ وتاروبابەتی بەکەڵک کە لە گوڤار و رۆژنامەکاندا چاپ وباڵو
بوونەتەوە ،هەر ئەم مامۆستا پایە بەرزە لە دوای خانەنشین بوونیشی
ئەتوانین بڵێین چاالکتر بوەو بە خۆشی یەوە دەستی بەرنەداوەتەوەو
دانەنیشتوە بەڵکوو زۆر شێلگیرانە بەردەوامە لە چاالکی وخزمەتگوزاری
باشتر بەتایبەت بە چین وتوێژە گەنجەکانی گۆڕەپانی زانین و خوێندەواری
لە زانکۆ و
کۆڕ و کۆبوونەوەکان دا بە شێوەیەک کە لەم رۆژانەدا لە نێو شاری سەقز
کەم کۆڕوکۆبوونەوەی کۆمەاڵیەتی وزانستی ئەبینین کە بەڕێز مامۆستا
عیرفان ساحێبی بەشداری تێدا نەکردبێ و لەودا بە باشترین شێوە وتە
بێژی یان وتاری پێش کەش نەکردبێت!
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2088 :

عیرفان ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521105987627
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2089 :

عیرفان شەمزینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121102346420
لەساڵی ( )1965لەقەزای شەمزینانی سەر بەجۆلەمیرگ لەباکووری کوردستان لەدایکبووە.لەسااڵنی ( )1981هەتا ( )2005لەرۆژنامەکانی تورکیا (میللییەت ،ترکیە ،برگون ،مەیدان وئاژانسی هەواڵی ئەنادۆڵ و ئیخالس و رۆژنامەی یوکسۆکۆڤا خەبەری شەمزینان) کاری کردووە.
لەساڵی ()2005وە وەکو نووسەری هەواڵ و دەنگ و باسەکانی تایبەت بەتورکیا و باکووریکوردستان لە سەتەالیتی کوردستان کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2090 :

عیرفان قانعی فەرد
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081111141408290
ساڵی  )1976(1357لەشاری سنە لەدایک بووە.
تا ئێستا چەندین چاوپێکەوتنی گرنگی رۆژنامەوانی لەگەل کەسایەتییە
سیاسییەکانی ئێرانی و کورد ئەنجام داوە و جگە لەکاری رۆژنامەوانیش
خەریکی وەرگێران و نووسینە و لیکۆلەری زانکۆیە و لیسانسی بواری
زمان ناسی.
بەشێک لەبەرهەمەکانی ناوبراو بریتین له:
فرهنگ حقوقی انگلیسی  -فارسی  /با بهمن کشاورز
فرهنگ لغت ها/ dictioneries
فرهنگ یونانی  -فارسی
فرهنگ یکجلدی نروژی  -فارسی
فرهنگ دانشگاهی فرانسە -فارسی
ویرایش فرهنگ اصطالحات فارسی  -انگلیسی  /شاهپور اردشیر  -جی
ریپورتر
نخستین درسهای فرهنگ نگاری
رسالت مترجم  /گفتگویی با قاضی ،دربارەاصول و روش ترجمەحرفەای
اهنگ وفا  /گفت و گویی با  30شخصیت تاریخی و فرهنگی معاصر
کردها
سروش مردم  /ترجمەعقاید محەمەد رضا شجریان
نامزد من  /ادبیات مجارستان  /الیوش زیالهی
مرگ دیکتاتور  /ادبیات امریکای التین  /پی .ار .سالونیا
مرگ دستفروش  /ادبیات امریکا  /ئارتور میلر
خاطرات یک رعیت کرد  /ادبیات کرد  /روناک یاسین
مافیای قدرت و دفن دمکراسی " ناسیونالیسم نژادی کرد "  /نادر انتصار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2091 :

عیززەت فەتاح حەمە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=200901220249181061
لە ساڵی  1956دا لە باشووری کوردستان لە بیارە لەدایک بووە .لە  2005دا بڕوانامەی بە پلەی
ماستەر لە بواری کۆمەڵناسیدا لە زانکۆی سلێمانی بەدەست هێناوە .لە سااڵنی 1999-1996
سەرپەرشتیاری پەروەردەیی بووە لە بەڕێوەبەرێتیی پەروەردەی سلێمانی .ئێستا مامۆستایە لە
کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکانی زانکۆی سلێمانی .ئەندامی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژیی
کوردستانە لە سلێملنی .پەڕتووکێکی لەسەر هەورامان بە چاپ گەیاندووە بە ناوی (هەورامان –
توێژینەوەیەکی سۆسیۆئەنترۆپۆلۆژجی) ،باڵوکراوەی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجی ی
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کوردستان ،ژمارەی سپاردن()583ی ساڵی  304 ،2006الپەرەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2092 :

عیزەت سابیر ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051621061158020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2093 :

عیزەدین سەبری جهانگیر ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371271
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2094 :

عیزەدین فەیزی ئەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120212472874103
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2095 :

عیزەدین مستەفا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004011155554083
زمانەوان و ئەکادیمی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
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 ژمارە2096 :

عیسا بەنستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021609044637531
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2097 :

عیسا تاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170136
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2098 :

عیسا چیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121816103174372
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2099 :
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عیسا خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161219569518
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2100 :

عیسام کازم عەبدولڕەزا فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050314294457246
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2101 :

عیسمەت نامق شەریف عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471306
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2102 :

عیماد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006242051304504
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 ژمارە2103 :

عیمادەدینی دەوڵەتشاهی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816092027125243
مێژوونووس و ئارکۆلۆگێکی کوردی کرماشانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2104 :

عە لی الچین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012403411158
عە لی کوری "قولی"ناسراو بە الچین"ساڵی 1215ی کۆچی" لە گوندی الچین لە دایک بووه،هە
رالویە تیداگوندە کە ی بە جێ ئە هێڵێت وبو فێر بوونی عیلم ومعاریف روو ئە کاتە کرماشان و
بۆماوێک لە خزمە ت"سە ید براکه" کە سبی زانست ئە کا.دوای تە واوو بونی دە رسە کە ی پاش
ماوە ی ژیانی خە ریکی ئیرشادی جە ماوە ر ئە بێت.
ناو براو لە وتن هۆنینە وە ی شێعرا دە ستیکی فراوانی بووه ،شاعیر"عە لی الچین" ساڵی
" "1260ی کۆچی ماڵئاوای لە ژیان ئە کات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2105 :

عەباس بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=201010051938549800
عەباس باقر کازم ،ناسراو بە (عباس البدری) ساڵی ( )1943لە گەڕەکی
(عقد االکراد _گەڕەکی کوردان)لە شاری بەغداد لە دایک بووە ،سەرەتای
نوسینی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ( )1959پاشان بۆ یەکەم جار لە ساڵی
( )1960لە رۆژنامەی (خەبات) کاری کردووە،ساڵی ()1961لەبەشی
ڕۆشنبیری (صوت االکراد _دەنگی کوردان) کاری کردووە،لە ساڵی 1963
پەیوەندی کردوە بە شۆرشی ئەیلول،لە ساڵی  1964دەگەڕێتەوە بۆ
بەغدا بە مەبەستی کاری ڕێکخستن،بەاڵم لەالیەن دەسەالتدارانی
ئەوکاتی بەغدا دەستگیر دەکرێت و بۆ ماوەی ( )3ساڵ لە زیندانی نوگرە
سەلمان زیندانی ئەکرێت،دوای ئازاد کردنی و لە ساڵی ( )1968لە
ڕۆژنامەی (النور-ڕوناکی) درێژە بەکاری ڕاگەیاندن دەدات تا ئەو کاتەی
لەالیەن دەساڵتدارانی ئەوکاتەی بەغدا دادەخرێ،لەساڵی  1973لە
هەردوو گۆڤاری (رادیۆ و تەلەفزیۆن و سینەما و شانۆ)کاری
کردوە،هەروەها لە رۆژنامەکانی وەک (الفکر الجدید،الجمهوریە،العراق) و
رادیۆی (بەغدا)کاری کردووە،هەتا ساڵی ()1980لەبەر هەڵوێستەکانی لە
دژی بەعس و لەبەر ئەوەی کە کوردی فەیلی بوە (تەرحیل)دەکرێت بەرەو
واڵتی ئێران ڕادەگوێزرێ،بەو شێوەیە لە ئاوارەیدا دەمێنێتەوە،لە واڵتی
ئێران بەاڵم پەیوەندی نەپچڕا لەگەڵ هەڤاڵەکانی و هاوڕێکانی و بەردەوام
دەبێت لە نوسین تا ساڵی ()1988کەلەالیەن هەڤاڵەکانی دەزگای
ناوەندی ڕاگەیاندن داوای لێدەکرێ کە جارێکی تر درێژە بە کاری خۆی لە
ڕاگەیاندنی (ی.ن.ک)بدات،کە ئەمەش لەسەر ڕاسپاردەی جەنابی(مام
جالل) بوە،ئەویش بەبێ هیچ دوو دڵیەک بەردەوام دەبێت لە خزمەتی
گەل و نیشتمان و ئەو ر ِێبازەی کە باوەڕی پێ بوو.
وەک هاورێ و هەڤاڵەکانی دەگێرنەوە دەستێکی بااڵی هەبوە لە
گەشەکردنی باڵوکراوەی (الشرارە)و بەشی عەرەبی (ڕادیۆی دەنگی
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گەلی کوردستان)،بەمشێوەیە بەبێ(دابڕان) بەردەوامی دەبێ لە خەبات
هەتا ڕاپەڕینی(ئاداری،)1991لە دوای ڕاپەڕین یەکێک دەبێت لە
ڕاگەیاندنکارانی هاوڕێی شاندی دانوستکارانی کورد لەگەڵ رژێمی
بەعس،کە ئەوکات بۆ ئاسایی کردنەوەی پەیوەندییەکان ئەنجام
دەدرا،هەر دوای کۆنگرەی یەکەمی (ی.ن.ک)،کاتێک بڕیار دەدرێت بە
گۆڕینی ناوی (الشرارە) بۆ (االتحاد) دەبێت بە یەکەم سەرنوسەری
رۆژنامەی (االتحاد)،سەرەڕای ئەوەی ڕۆڵێکی کارای هەبوە لە
گەشەکردنی ڕۆژنامەی (کوردستانی نوێ)،پاشان دەبێتە بەڕێوەبەری
(ڕادیۆی دەنگی گەلی کوردستان) و بەرپرسی بەشی هەواڵی
تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان.
عباس البدری لە ساڵی ( 1993بۆ)1997لە (تەلەفزیۆنی گەلی
کوردستان)بەرنامەی (حدیپ الیوم) ئامادە و پێشەکەش دەکردو بەاڵم
درێژەی داوە بە نوسینەکانی لە ڕۆژنامەی (االتحاد)،لە ساڵی ()2000
دامەزرێنەری بەشی عەرەبی کەناڵی ئاسمانی ) (kurdsatدەبێ و
بەرنامەیەکی دەبێت بە ناوی (الی الملتقی) هەتا ساڵی ( )2003و دوای
ڕوخانی ڕژێمی بەعس جارێکی تر دەگەڕێتەوە بۆ بەغدا و لەگەڵ
هەڤاڵەکانی (االتحاد) دادەمەزرێنن کە ئەوکات وەکو یەکەمین ڕۆژنامەی
کوردی دوای ڕوخانی ڕژێم بوو بە مانشێتی زۆرێک لە
ڕاگەیاندنەکان،بەوشێوەیە بەردەوام بوو لە (االتحاد)،هەتا ساڵی ()2006
دوای ئەوەی لەسەر ڕاسپاردەی جەنابی (مام جالل) داوای لێدەکرێ
لە(تۆڕی میدیایی عێراق) وەکو کوردێک لە ناو کوردیش کە بۆ (ی.ن.ک)
بووە کاربکات و دەبێتە (ئەندامی دەستەی دادوەری) لەو دەزگایە هەتا
ساڵی ().2010
عباس البدری دانەبڕا لە نوسین و باڵوکردنەوەی بابەتەکانی بە تایبەت
دوای هەڵگیرسانی شۆرشی (تەکنەلۆژی) ئەویش لە ڕێگەی ماڵپەرە
ئەدەبی و ڕۆشنبیری سیاسەکان و تۆڕە کۆمەاڵتیەکان،کە بە داخەوە دوا
نوسینی عباس البدری نوسەر و ئەدیب و عاشق بابەتی (العشق مصارع
ال یصرع) ،واتە(عەشق زۆرانبازێکە زۆرانی لەگەڵ ناگیرێ)بوو کە لە ڕۆژی
()2014/12/31نوسیوێتی.
مامۆستا عباس البدری زۆر بە ئارامی ماڵئاوای لێکردین هەروەک چۆن بە
هێمنی لەگەڵماندا ژیا ،بە داخەوە لەڕۆژی ( )2015/1/14دڵە گەورە و پاک
و بەوەفاکەی لە لێدان کەوت و بە جێی هێشتین.
بەڵی عباس بدری بە جەستە لەالمان نەما،بەاڵم هەروەک چۆن دۆستان
و هاوڕێ و هەڤاڵەکانی دەڵێن عەباس بەدری بە قسە خۆشەکانی و
نوسینەکانی و ئامۆژگاری و ڕەخنە(بونیاتنەرەکانی)لە ناوماندا بۆ هەتا
هەتایە بە زیندویی دەمێنێتەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(barzan abas albadri
سەبارەت بە (عەباس بەدری) لە19:52:58 2015-4-18 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(barzan abas albadri
سەبارەت بە (عەباس بەدری) لە3:43:14 2015-4-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2106 :

عەباس بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011412464984610
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2107 :

عەباس خاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112813125910925
شاخەوانێکی بەناوبانگی سەقزی بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2108 :

عەباس رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272310162703
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2109 :

عەباس ساڵح عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221191317900
ساڵی  1953لە گەڕەکی کانیسکانی سلێمانی لە دایک بووە .لە 1981
بەشی کوردیی کۆلێجی ئادابی زانکۆی سلێمانیی تەواو کردوە .لە 1992
لە پەیمانگەی مەڵبەندی مامۆستایان دامەزراوە تا ساڵی  1996سەرۆکی
بەشی کوردی بووە .لە 1996ەوە یاریدەدەری راگربووە هەر لەو
پەیمانگایە .ساڵی  2001بڕوانامەی ماجێستێری لە سەر ژیانو بەرهەمی
شاعیرو زانای ئایینی مەال مستەفای سەفوەت لە زانکۆی سلێمانی
وەرگرتوە.
لە ساڵی 2001ەوە لە کۆلێژی پەروەردە ،بەشی کوردیی زانکۆی
سلێمانی لە کۆیە ،دامەزراوەو وەک سەرۆکی بەشی کوردی و مامۆستا
لەو کۆلێژە کە دواتر بووە یەکێک لە کۆلێژەکانی زانکۆی کۆیە ،خزمەتی
کردوە.
لە سەرەتای هەشتاکانەوە شێعرو بابەتی ئەدەبیی لە رۆژنامەکاندا باڵو
کردۆتەوە .دوو بەرهەمی چاپکراوی هەیە:
1ـ راز ،کۆمەڵە پەخشان.
2ـ گوڵە پەمەیییەکانی رۆح (دیوانە شێعر).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2110 :
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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
-: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:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2111 :

عەباس عەبدوڵاڵ یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830181545125668
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2112 :

عەباس موحەممەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030521360382480
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2113 :

عەباس مەحمود عەققاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031450432312
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نووسەر و بیریاری ناوداری میسری بەڕەگەز کورد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2114 :

عەباسی جەلیلیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911270935292673
نووسەر و لێکۆڵەرەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2115 :

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.
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-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
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:

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

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2116 :

عەبدولباقی رەوشەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909071417571985
ساڵی 1355ی هەتاوی لە گەڕەکی حەماڵ ئاوای شاری سەقز لە
بنەماڵەکی  9کەسی لە دایک بووە کە جیا لە کاک عەبدولباقی 3
کەسی دیکەشیان واتە دوو برا و خوشکێک بە ناوکانی :مەالعەتا ،کاک
کامران ،خوشکە گوڵبەهار بە داخەوە هەروەک کاک باقی لە زگوماوە
نابینان.
کاک باقی رەوشەنی خوێندنی سەرەتایی هەر لە شاری سەقز دەست
پێ کردوە و دواتر لە بەر ئەوەی کە لە شاری سەقز قوتابخانەی تایبەت بە
نابینایان نەبوە دووری لە کەس و کاری هەڵبژاردوە و چوەتە شاری تاران و
لە قوتابخانەی شەوانەڕۆژی نابینایانی (شەهید موحێبی) درێژەی بە
خوێندنی ناوەندی و دواناوەندی داوە و لەوێ بڕوانامەی دیپلۆمی
وەرگرتوە.
کاک عەبدولباقی لەو کەسانەیە کە خۆی نەبەستوەتەوە بە قەدەر و
چارەنووسەوه ،هەر بۆیە هیچکات دەستەوەستان نەماوەتەوە و دەستی
لە کاروبار بەرنەداوە و هەر دەم هەوڵی داوە کە بیرو ئەندێشەی خۆی
زیاتر بە زانستەکانی سەردەمەوە تەیار بکات ،هەر بۆیە لە سەردەمی
خوێندنی دواناوەندیدا هەوڵی دا زمانی ئینگلیزی و هەندێک ئاڵمانیش
فێر ببێت کە هەتا رادەیەک لەو بوارەدا سەرکەوتوو بووه.
ساڵی 1373ی هەتاوی لە زانکۆی (شەهید بەهەشتی) وەک خوێندکار
وەرگیراوە و بوەتە خوێندکاری علوومی ئیجتماعی و بە سەرکەوتووییەوە
لەم قۆناغەیش دا بڕوانامەی لیسانسی لێکۆڵینەوەی وەرگرتوە و دواتر
لەگەڵ خوێندن دا بەردەوامیش سەرقاڵی لێکۆڵینەوە و خوێندنەوەی بابەتە
فکری و لێکۆڵینەوەکان بە تایبەت بابەتەکانی پێوەندیدار بە ژنانەوە ،دواتر بۆ
دەورەی فەوقەلیسانس بەشداری کردوە کە بە خۆشیەوە لەم قۆناغەش
دا وەرگیراوە و ئەم جارەشیان بە سەرکەوتوویەوە توانی بڕوانامەی
فەوقەلیسانسی کۆمەڵناسی لە زانکۆی ئازادی شاری تاران وەربگرێت.
بەشێک لە چاالکیە مەدەنی و ئەدەبی و لێکوڵینەوەکانی کاک
عەبدولباقی رەوشەنی ئەمانەن:
ـ چەند ساڵێک لە شاری سەقز و سنە وەک ئەندامی بەڕێوبەری
(ئەنجومەنی نابینایان) دەستی دایە چاالکی بۆ نوقسان و نابینایان ،کە
ئێستایش هەر یاریدەدەری ئەو ئەنجومەنە هەیە.
ـ دوو گەاڵڵەی لێکۆڵینەوەی بۆ پارێزگای کوردستان لە بواری هەڵبژاردن
بەڕێوە بردوە.
ـ دوو گەاڵڵەی لێکۆڵینەوەی لە بواری کێشە کۆمەاڵیەتیەکان بۆ دائیرەی
بێهزیستی بەڕێوە بردوە.
ـ لێکۆڵێنەوەی خەسارناسی لە شاری سنە بەشێوەی هاوبەش بەڕێوە
بردوه.
ـ لێکۆڵێنەوەی تاوتوێ کردنی هۆکاری تەاڵق و جیابوونەوەی خێزانەکانی
لە شاری سنە بەڕێوە بردووە.
ـ لێکۆڵینەوەی هەڵس وکەوتی هەڵبژاردنی دانیشتوانی ناوەندی
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کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی دەوری دووهەمی شۆراکانی بە شێوەی
هاوبەش بەڕێوە بردوه.
ـ راپرسی هاواڵتییانی بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنی مەجلیسی هەشتەم
بە شێوەی هاوبەش بەڕێوە بردوه.
ـ چەند پڕۆژە لە بابەت سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ،ژنان ،مۆسیقا و ئەدەبیات
ئامادە کردووە کە هێشتا چاپ و باڵو نەکراونەتەوە.
ئەم بەرهەمانەیشی لە زمانی ئینگلزییەوە بۆ سەر زمانی فارسی
وەرگێراوە:
1ـ مددکاری کودکان خیابانی در  450صفحە انتشارات پرتو بیان
2ـ یکی از منابع دانشگاهی برای روش تحقیق در رشتەی
جامعەشناسی تحت عنوان شیوەهای تدوین پرسشنامە در  450صفحه،
ناشر ،مؤسسەی افکارسنجی دانشجویان ایران ،ایسپا.
35وتاری لە بواری کۆمەاڵیەتی و سیاسی پێشکەش کردوە کە
هەندێکیان بریتین لە:
1ـ سرمایەی اجتماعی و جامعەی مدنی
2ـ سرمایەی اجتماعی و بهداشت عمومی
3ـ اقامتگاە بحرانزدگان و…
هەروەها کاک باقی دەستی داوەتە وەرگێڕانی کۆمەڵە چیرۆکێک لە
زمانی فارسییەوە بۆ سەر زمانی زگماکی خۆی واتە کوردی و لە الیەکی
دیکەیشەوە کۆمەڵە شێعرێکی شاعیرانی کوردی بە شێوەی هاوبەش
وەرگێڕاوەتە سەر زمانی فارسی .مامۆستا عەبدولباقی رەوشەنی
کۆمەڵێک وتاریشی نووسیوە کە زۆربەیان لە گوڤار و رۆژنامەکاندا باڵو
بوونەتەوە کە هەندێکیان ئەمانەی خوارەوەن:
1ـ آسیبهای اجتماعی پیامد گریزناپذیر تغییرات اجتماعی
2ـ معلولین جامعەی مدنی
3ـ نابینایان در کجای هرم قشربندی
4ـ آثار امنیت اجتماعی در پویایی اجتماعی
ئەم مامۆستا نەسرەوتوەی شاری سەقز لە بواری رۆژنامەگەریشدا
دەوری بینیوە و بۆ ماوەی  3ساڵ سەرنووسەری مانگنامەی (ناوخۆیی) لە
سەنتەری ئورژانس و چاالکی کۆمەاڵیەتی رێکخراوی بێهزیستی بووه.
لە بواری چاالکی زانستی کۆمەاڵیەتی و  NGOیشدا لە کاروان
نەماوەتەوە و دەوری سەردەمیانەی خۆی بە جوانی گێڕاوە کە لە
کۆمەڵێک رێکخراو وەک ناوەندی پێشگیری لە ئێعتیاد لە شاری سەقز
ئەندامی چاالک بوە و ئەندامی ئەنجومەنی بووژانەوە و بایەخەکان
تایبەتی خەسارەکانی کۆمەاڵیەتی تارانە و لەم بوارانەدا تا ئێستا
بەشداری لە چەندین مێزگرد و سمینارگەلی جۆراوجۆر لە ناوخۆی واڵت
کردوه.
جێگەی ئاماژەیە کاک باقی شارەزایەکی تەواوی بە سەر کامپیوتێر و
لەوەیش گرینگتر توانایەکی تەواوی لە نەرمەفزاری تایبەت بە نابینایان
هەیە و زۆربەی بابەتەکانی هەر خۆی تایپیان دەکات و ئەتوانێ بە جوانی
ئیمەیل بۆ شوێنکانی مەبەست و هاوڕێکانی رەوانە بکات.
دیارە لێهاتوویی و هەوڵ و کۆششەکانی کاک باقی شوێنەوارێکی باشی
لە سەر برا و خوشکە نابیناکانی داناوە و هانی داون سەرەڕای ئەوەی کە
نابینان هەوڵ بدەن دەرس بخوێنن و پلەکانی خوێندن یەک لە دوای یەک
ببڕن ،کە بە خۆشییەوە مەال عەتا شارەزایەتی باشی لە بابەتە
ئایینیەکان و قورئانی پیرۆز هەیە و کاک کامران براکەی دیکەی لە شاری
تاران خوێندکاری بەشی پێوەندیەکانە (ارتباطات) و خوشکەکەشیان بە
ناوی گوڵبەهار هەر لە شاری تاران خوێندکاری زانستی کۆمەاڵیەتییە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2117 :

عەبدولحەکیم حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170129
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2118 :

عەبدولخالق ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011715393174895
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2119 :

عەبدولخالق سەرسام
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061245582833
نووسەر و لێکۆڵەر ،بەهۆی نەخۆشییەکی درێژخاینەوە ،لە رێکەوتی 4
دیسێمبەری  2008لە هەولێر ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2120 :

عەبدولخالق عەبدولهادی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471277
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2121 :

عەبدولخالق عەالئەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020814335175652
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2122 :

عەبدولخالق مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215131617721
نووسەری خاوەن هەڵوێست و روناکبیری ناسراوی کورد شەهید
عەبدولخالق مەعروف ،یەکەمین رۆژی مانگی کانوونی دووەمی ساڵی
 1935لەبنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەری شاری هەولێر لەدایک بوو.
پاش تەواو کردنی قۆناغەکانی سەرەتایی و ئامادەیی ،ساڵی  1958بۆ
درێژەدان بەخوێندن لەزانکۆی ئەزهەر چۆتە قاهیرە .
عەبدولخالق مەعروف هەر لەتافی الوێتییەوە خولیای خوێندنەوە و خۆ
رۆشنبیر کردن بووەو لەناوچەکەی خۆیدا وەک خوێندەوارێکی هاوچەرخ
ناوی دەرکردبوو.
ساڵی  1963پەیوەندی بەشۆڕشی ئەیلولەوە کردووەو بەوپەڕی توانا
فیکری و رۆشنبیری و هونەرییەکانی خۆیەوە لەخزمەتی شۆڕش دا بووە .
ئەم پیاوە هەڵکەوتووە ،جگە لەوەی کە پێشمەرگەیەکی روناکبیرو
نووسەرێکی بەتوانابووە شارەزاییەکی زۆریشی لە ئەلەکتریک دا هەبوو،
ئەم تواناو بەهرەیەشی تەرخان کرد بۆ خزمەتی گەلەکەیی و
لەسەرهەڵدانی شۆڕشی نوێی خەڵکی کوردستاندا دەزگای رادیۆی
(دەنگی گەلی کوردستان)ی دامەزراند.
عەبدولخالق مەعروفی نووسەرو روناکبیر و نیشتمانپەروەر،
شەخسییەتێکی کۆمەاڵیەتی هێندە خۆشەویست بوو کە
لەسەرتاسەری کوردستانداو بەتایبەت لەناو ئەدیبان و نووسەران و هێزە
سیاسییە پێشکەوتن خوازەکاندا بەڕێزەوە ناوی ئەبرا .
ئەم خەمخۆرەی کوردو کوردایەتی لەگەلێ بواری ئەدەب و فیکر و زانستدا
هەوڵی پێشخستنی کۆمەڵی کوردەواری داوەو لەساڵی 1977ەوە تا
ساڵی  1985پێنج بەرهەمی گرنگی بەکتێبخانەی کورد بەخشی ،لەوانە
کتێبی (تەکنیکار) کەساڵی  1980چاپکراوەو کتێبی (ئادەمیزاد لەکۆمەڵی
کوردەواریدا).
سەبارەت بە بابەتە زانستییەکانی فیزیاو ئەلەکتریکیش ساڵی 1979
نامیلکەیەکی بەزمانی عەرەبی بەچاپ گەیاندو کتێبێکی تریشی
دەربارەی (ترانزستۆر) بەدەست نووسی ماوەتەوە .
شەهید عەبدولخالق مەعروف رۆژی 10ی مانگی نیسانی ساڵی 1985
بەدەستێکی چەپەڵی تیرۆریست لەشاری هەولێر شەهید کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2123 :

عەبدولخالق یەعقوبی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912142139572988
ساڵی  1974لە شاری بۆکان لەدایک بووە .ساڵی  1996لە زانکۆی
تەورێز بەکالۆریوسی لە زمانی ئینگلیزی وەرگرتووە .تا ئێستا (8 – )2008
کتێبی لێ باڵو بۆتەوە کە بریتین لە:
رەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەکانی ،چارلز برێسلێر ،وەرگێڕان لە
ئینگلیزییەوە ،دەزگای ئاراس ،هەولێر ،چاپی یەکەم ،2002 ،چاپی دووەم
.2007
دەنگی بلورینی دەق ،کۆمەڵە وتار ،وەزارەتی رۆشنبیری ،سلێمانی،
.2005
رێبازی دیکتاتۆڕەکان ،ئینیاتسیۆ سیلۆنی ،رۆمان ،وەرگێڕان لە فارسییەوە،
دەزگای سەردەم ،سلێمانی.2005 ،
مەکبێس ،ویلیام شێکسپیر ،شانۆ ،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە ،دەزگای
ئاراس ،هەولێر ،چاپی یەکەم  ،2006چاپی دووەم .2007
توێژینەوەی تیۆری ئەدەبی ،جۆرج وێبێستر ،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە،
دەزگای موکریانی ،هەولێر .2007
زەمزەمەی زواڵڵ ،سوارەی ئیلخانیزاە کۆکردنەوە و رێکخستن ،دەزگای
ئاراس ،هەولێر .2007
مارکسیزم و رەخنەی ئەدەبی ،تێری ئیگلتۆن ،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە،
دەزگای ئاراس ،هەولێر .2008
لە کولتوورەوە بۆ ئەدەبیات ،کۆمەڵە وتار ،دەزگای ئاراس ،هەولێر .2008
لە ساڵی  2003تا  2005بۆ ماوەی دوو ساڵ دەستەی نووسەرانی
گۆڤاری سروە بووە و لە ساڵی  2001ئەندامی کۆڕی زانستیی زمانی
کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
وەرگێڕ

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2124 :

عەبدولخالید سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030512005882456
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2125 :

عەبدولخالید سابیر کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032511595463954
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2126 :

عەبدولرەحیم رەحیمی هەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061549019382
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لەساڵی  1890لەناوچەی ئەلباکێی سەربەقەزای وان لەدایکبووە ،ناوی
باوکی (سیدمحەمەدپرتەو) لەبنەماڵەی سید عەبدولقادری گەیالنییە،
دایکی ناوی (ئیمەتوال) ی کچی حاجی تەیاربەگی بنەماڵەی عەباسیانە،
خوێندنی ئاینی و ئیجازەی لەسەردەستی برابچوکی سەید
عەبدولحەکیم ئەرواسی و سیدتەهای ئەرواسی وەرگرتووە ،پەیمانگای
کارمەندانی دارایی لەئەنقەرەوخوێندنی بااڵشی لەزانکۆی ئیالهیات
لەئەستەنبۆل تەواو کردووە ،هاوسەری ناوی (هیدایەت عزیز)ەو
لەبنەماڵەی بەدرخانیەکانە چوارمناڵی هەبووە،کورەکانی (مەتین
وپرتەو)وە کچەکانی (ژاڵە و هالە) هالەش هاوسەری نووسەری
بەناوبانگی تیرۆرکراوی کورد (موسا عەنتەر)بوو ،لەرێکەوتی 1958/2/-9
لەئەستەمبۆل کۆچی دوایی کردووە،و لەگۆرستانی نەجاتی بەگ نێژراوە.
سەرچاوە :جەبارعەلی  -ماڵپەڕی رواندزی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
وان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2127 :

عەبدولرەزاق مەمەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150723080553124891
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2128 :

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

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

بابەتی ژمارە2129 :

عەبدولستار جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021113332875714
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2130 :

عەبدولعەزیز پاڕەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011031133371
عەبدولعەزیز کوڕی شێخ ئەمین شێخ ئەحمەد ،لە بنەماڵەی شێخ
ئیلیاسە ،ساڵی (1928ز) لە گوندی پاڕەزانی شارباژێر لەدایک بووە ،لە
تەمەنی حەوت ساڵییەوە دەستی داوەتە خوێندنو الی مەال ساڵح
ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتووە ،نووسەرێکی کارامەو بەسەلیقە بوو،
گرنگترین بەرهەمەکانی بریتین لە (ژیانی پێغەمبەری مەزن ،نمونەیەک لە
ئیسالم ،پێنج پایەکانی ئیسالم ،لە دەروازەی ئیسالمەوە ،پاشکۆی ژیان،
خێزانی بەختیارو کۆمەڵی کامەران ،کوڕێکی السارو باوکێکی هەژار،
ئیسالمو بەرنامەی ژیان ،ئیسالم کارە نەک تەمەڵی ،دوو خەربزە
بەدەستێک هەڵناگیرێت) ،ئەمە وێڕای ئەوەی چەندین وتاری لە گۆڤاری
(التربیة اإلسالمیة)دا باڵوکردۆتەوە ،شەوی ( )1976 12 23\22کۆچی
دوایی کردووە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمی لە باشووری کوردستان،
چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2131 :

عەبدولعەزیز خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150126155410119059
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2132 :

عەبدولعەزیز سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060513430365046
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2133 :

عەبدولعەزیز موحسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109134952161
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کاتێک لەساڵی  1975خێزانەکەی راگوێزراون بۆ دیوانیە ،ئەو لەوێ لەدایک
بووە ،لەئەنفالی بارزانیەکاندا  57کەس لەبنەماڵەکەی بێسەروشوێن
کراون ،سەرۆکی ئەنستیتۆی کوردەبۆ رۆشنبیری گشتی،و
سەرنووسەری گۆڤاری سنێالیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2134 :

عەبدولعەزیز موحسین عەبدولڕەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201006151503594392
سەرنووسەری گۆڤاری سنێله
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2135 :

عەبدولغەفار عەبدوڵاڵ رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241420454891
لەساڵی ( )1982لەگەرەکی منارەی شاری هەولێر لەدایک بووە ،لە
ساڵی ()2002ـوە دەستی کردووە بەکاری رۆژنامەوانی ،تائێستا
بەشداریی چەندیین خولی رۆژنامەوانی و ورۆکشۆب کردووە ،لە چەندین
دەزگای راگەیاندن کاری کردووە ،لەوانە رۆژنامەی (میدیا ،جەماوەر،
نواڵەی نوێ ،نواڵەی وەرزشی ،هونەرستان ،گۆڤاری ئاوێنەکان ،سایتی
ئاژانسی پەیامنێر ،رووداو ،گۆڤاری گواڵن ،هەروەها ئامادەکار و پێش
کەشکاری چەند بەرنامەیەک بووە لە رادیۆی نیشتمان و رادیۆی زاگرۆس،
هەروەها لە کەناڵی ئاسمانی کۆرەک  tvئامادەکار و پێًش کشکاری
بەرنامەی (ستاتیک) بووە بۆ ماوەی ( )11مانگ) ئێستاکەش کارمەندە لە
رۆژنامەی (هەولێر) بەردەوامە لەکاری رۆژنامەوانی خۆی و ئەندانی
دەستەی نووسەرانی هەفتەنامەی "هونەری هەولێر"ـە لەهەمان
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رۆژنامەدا ،ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە هەروەها
ئەندامی فیدراسۆنی رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2136 :

عەبدولغەنی کاکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613310032801
نووسەر و رۆژنامەنووس  -بەرلین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە2137 :

عەبدولقادر بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030414313682444
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2138 :

عەبدولقادر تەوحیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017311975031
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2139 :

عەبدولقادر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121112031674299
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2140 :

عەبدولقادر سەعید سەرچناری
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171449424441
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2141 :

عەبدولقادر شادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062011432169113
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2142 :

عەبدولقادر شکاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080612561989265
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
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بابەتی ژمارە2143 :

عەبدولقادر عەزیز ئەقدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150313162226119702
...
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 ژمارە2144 :

عەبدولموئمین دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031720192582580
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2145 :

عەبدولموتەلیب عەبدواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150225211758119455
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2146 :

عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121120908423
نووسەرو لێکۆڵەری کورد ،لەسوریا-قامیشلی لەدایکبووە ،لەزانکۆی دیمەشق ساڵی  1981بەشی
فەلسەفەی تەواو کردووە ،لەزۆربەی گۆڤارو رۆژنامەعەرەبییەکان بەرهەمەفیکری و مەعریفی و
رەخنەی ئەدەبی باڵو دەکاتەوە ،سەرەتای باڵو کردنەوەی بۆ گۆڤاری (المسیرە) ی لوبنانی
دەگەڕێتەوە ،لەو دوایەدا زێتر لەبارەی ئەنترۆپۆلۆژیا ،بەتایبەتی مێژووی ئیسالمی دەنووسێت.
لەکتێبە باڵوکراوەکانی:
(البنویەکما هی ،1991:الجنس فی القراّن ،1994:البنویەو تجلیاتها ،1994:الهجرەالی
االسالم ،1995:اپمەو سحرە ،1996:جغرافیەالملژات ،الجنس فی الجنە ،1998:الفتنەالمقدسە:
 ،1999المتعەالمحڤورە).2000:
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە2147 :

عەبدولمەجید لوتفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110170013267
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نووسەری گەورەی کوردی بە عەرەبی نووس عەبدولمەجید لوتفی کوڕی
عومەر کوڕی عەبدولڕەحمان کوڕی محەمەد لە رۆژی 1905.06.30دا لە
شاری خانەقین لە بنەماڵەی "خەڵووزی" لەدایکبووه.
ناوی ئەو بنەماڵەیان لە ئمانی عەرەبی بووەتە "خلوصی" ،چونکە ئەوانە
بە "خەڵووزی" ،واتا خەڵووز فرۆش ناسراون ،باوکی لە جەنگی یەکەمی
جیهانیدا شەهید کراوه ،ئەمیش خوێندنی دواناوەندی لە بەغدا
تەواوکردووە و لەو شارە ژیاوە بۆیە نووسینەکانی بە عەرەبی بوون.
بنەماڵەی "خەڵووزی" گەلێک زانا ونووسەری لێهاتووی لێ هەڵکەوتووه.
"عەبدولعەزیز خلوصی"ی برا گەورەی دادوەرێکی ناسراو بووە و دادگایی
کردنی تاوانبارانی بەزمانی کوردی کردووە خۆیشی وێژەناسێکی گەورە و
چیرۆکنووسێکی راستەقینەی بووه ،دکتۆر "صفا و خلوصی"ی برازای
پڕۆفیسۆرێکی زانا و مامۆستایەکی لێهاتووی زانکۆ بووە و لە زانکۆکانی
بەغدا و ئۆکسفۆرد وانەی گوتۆتەوە و باشترین وەرگێڕ بووە لە ئینگلیزیەوە
بۆ عەرەبی و بەپێچەوانەوەش.
عەبدولمەجید بۆ وێژە و نووسین و پەرتووک دانان خوڵقابوو ،تا لە ژیاندا
بووە  19پەرتووکی بەنرخی چاپ و باڵوکردۆتەوه ،بەاڵم کاتێک کە لە رۆژی
1992.10.27دا لەشاری بەغدا کۆچی دواییکرد ،نزیکەی  190پەرتووکی
دەسنووسی لەپاش بەجێما و هەندێک لەو دەسنووسانەی بەزمانی
کوردین و چونکە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و تورکی و بەچاکی دەزانی
بۆیە چەند پەرتووکێکیشی لەزمانی تورکی وەرگێڕایە سەر زمانی
عەرەبی بەزمانی کوردیش کەم کەمە نووسین و هۆنراوەی چوارێنی
هەبوو.
عەبدولمەجید لوتفی لەپاڵ چیرۆک و رۆماننوسیشەوە شاعیرێکی
هەست ناسک بوو ،دیوانێکی هۆنراوەیی هەیە بەزمانی کوردی و زۆربەی
هۆنراوەکانی چوارینن و تام و چێژی چوارینەکانی بابەتاهیری هەمەدانیان
لێدێ و دەتوانین بڵێن یەکەمین وێژەناس بووە لە ئێراق و لە کوردستان
پەخشانە هۆنراوەی لە سییەکانی سەدەی بیستەمەوە نووسیوه ،لە
چیرۆکنووسیشندا هاوتای جەعفەر ئەلخەلیلی و زەنوون ئەیوب بووه،
عەبدولمەجید لوتفی تەمەنێکی باش ژیاو  87ساڵ لە ژیاندا ملمالنێی
لەگەڵ کێشەکانی کۆمەڵەکەیدا دەکرد و هەردەم لەگەڵ چارەسەرکردنی
کێشەی کورد بوو لە چوارچێوەی ئێراقدا لە هەموو چاالکییەکانی
رۆشنبیری و زانستی کورددا بەشداریی دەکرد و لە کۆنگرەی دووەمی
مامۆستایانی کورد لە شەقالوە لە نێوانی 17-15ی ئابی 1960
بەشداریی کرد و گەلی پێشنیازی لەبارەی زمان و مێژوو وێژەیی کودری
پێشکەش بە گۆنگرەکە کرد و پەسندکران هەستی نەتەوەیی پاڵی پێوەنا
و راسپاردەی کرد ،کە پاش مەرگی تەرمەکەی ببڕێتەوە بۆ خانەقین تاکو
لە کوردستان لە گۆڕستانی "باوەڕ مەحمود" لە سەر رووباری ئەڵوەند
بنێژرێ هەتاکو خەڵکی بزانن ،کە رۆڵەیەکی دڵسۆزی کورد بووە دەبێ ئەو
راستیەش بووترێت ،کە گرنگی وێژەی عەبدولمەجید لوتفی لە زۆربەی
بەرهەمەکەی نییه ،بەڵکو چۆنێتی پتەوی بابەتەکانیەتی ،چونکە لە
هەموو کارە وێژەییەکانیدا یەکسانی و ئاشتی و برایەتی داوا دەکرد و لە
دژی ستەم و زۆرداری بوو ،هەندێ لە کارە وێژەکانی وەرگێردراتە سەر
زمانی رووسی و ئیسپانی و فەڕەنسی و ئینگلیزی و تەنانەت
رۆژهەاڵتناس و رەخنەگرێکی رووس بەبۆنەوەی کۆچی دوایی ئەم وێژە
مەزنە گووتوویەتی "گۆرکی ئێراق" کۆچی دواییکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانەوان
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2148 :

عەبدولمەلیک فورات
http://www.kurdipedia.org/?q=200909301053582060
ئەرزەرۆم لە باکووری کوردستان لەدایکبووە و دبلۆمی
لە  1934لە شاری
ِ
لە زانست کۆمەڵناسییدا لە پەیمانگای تەکنیکی شاری ئامەد
بەدەستهێناوە .کەسایەتی کورد عەبدولمەلیک فورات سەرۆکی روحیی
(پارتی ئازادی و ماف) لە تورکیا و نووسەری کتێبی (ژیانی دوورخراوەیەک
ئەرزەرۆم بووەتە پەڕڵەمانتاری
لە میزۆپۆتامیا)یە .دووجار وەک نوێنەری
ِ
تورکیا و جاری یەکەمیان لە  1957و جاری دووەمیش لە ساڵی  1991دا
بووە .ئەو وەک کوردێک و کەسایەتییەکی کوردستانی هەمیشە
پەیوەندییەکی باشی لەگەڵ کەسایەتییە ناسراوەکانی جواڵنەوەی
سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا هەبووە .ئەو لە کتێبەکەی خۆیدا بە
وردی باسی لە ژیانی ئاوارەیی و دوورخرانەوەی شێخ سەعید و نەوە و
شۆرشەکەیان لەسەر
الیەنگرانی شێخی کردووە ،کە دوای نسکۆی
ِ
ناوەراست و
لە
تەرەقی
و
ئیتحاد
دەستی نەتەوەپەرستەکانی کۆمەڵەی
ِ
رووبەروویان بووەتەوە .لە
کۆتاییەکانی دەیەی دووەمی سەدەی رابردوودا
ِ
 2009-09-29بە نەخۆشییەکی کوشندە لە ئەنکەرە کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پەڕڵەمانتار
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەرزەروم
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2149 :

عەبدولواحد تەها
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2150 :

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:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2151 :

عەبدولواحید دوکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110823022810637
ساڵی  1977لە هاوینە هەواری دوکان لەدایک بووم ،خوێندنی سەرەتایی
و ناوەندیم لە دوکان و پیرەمەگرون تەواو کردوەو ئامادەیی لە شارۆچکەی
حاجیاوا و دواتریش لە ساڵی  1996ەوە بۆ یەکەمین جار یەکەمین بابەتی
رۆژنامەنوسیم لە کوردستانی نوێ ی خۆشەویست بەرەسمی
باڵوکردۆتەوە هەرچەندە لە  1992-2-22سەرەتای یەکەمین بابەتمە لە
کوردستانی نوێ بەاڵم بە رەسمی کارکردنم لەو رۆژنامە خۆشەویستە
ساڵی  1996ەوە تا ماوەی 4 1ساڵ بەردەوام لەو رۆژنامەیە بە رۆح
لەگەڵیدا ژیاوم و شانبەشانی ئەوەش  4ساڵ پەیامنێری کەناڵی
ئاسمانی کوردسات ی خۆشەویست لە سنوری رانیە و  10ساڵ کارکردن
بۆ ئیزگەی دەنگی گەلی کوردستان و  4ساڵ کارکردن لە تەلەفزیۆنی
گەلی کوردستان و ئێستاش لە  news roomی سەتەالیتی گەلی
کوردستان لەگەڵ هاوڕێ خۆشەویستەکانم بەردەوامم ،لەگەڵ ئەوەشدا
بەڕێوەبەری پەیوەندیەکانی  pukmediaم و هەروەها وەزیفەی حکومیشم
بەڕێوەبەری راگەیاندنی سەرۆکایەتی شارەوانی راپەڕینم لە سلێمانی،
جێ ی شانازیشمە  6ساڵ سەرنوسەری گۆڤاری رانیەی خۆشەویست
بووم کە بەبێ دابڕان بۆماوەی  6ساڵ بە شێوەی وەرزی دەرچووە ،ئەمە
جگە لەوەی وەک کادیرێکی هەڵسوڕاوی مەکتەبی راگەیاندنی puk
لەهەر شوێن و کات و کەناڵێک بووبێت کارم کردوە ،ئەندامی کارای
سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان و ئەندامی کارای فیدراسیۆنی
رۆژنامەنوسانی جیهانیم .ئەگەر خوا تەمەن بدات ساڵەکانی داهاتووی
تەمەنم دەمەوێت هەر لەو بوارەدا بەڕێ بکەم.
http://www.dwkane.com
dwkane2002@yahoo.com
http://www.facebook.com/abdlwaheddwkane
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(abdlwahed dwkane
سەبارەت بە (عەبدولواحید دوکانی) لە8:08:08 2011-11-13 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عەبدولواحید دوکانی)
سەبارەت بە (عەبدولواحید دوکانی) لە0:25:55 2011-4-7 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2152 :

عەبدولواحید نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141204200102118191
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2153 :

عەبدولوەهاب تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904142608125912
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2154 :

عەبدولوەهاب خالید موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021410192275773
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2155 :

عەبدولوەهاب شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122613312119743
نووسەر و هۆزانەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2156 :

عەبدولوەهاب شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021021181975703
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2157 :

عەبدولڕەحمان ئەحمەد وەهاب
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140910203720115688
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2158 :

عەبدولڕەحمان بێالف
http://www.kurdipedia.org/?q=201009271718409696
بروانامەی
لە ساڵی  1970لە شاری هەولێر لە دایکبووە ،هەڵگری ِ
بەکالۆریۆسە لە بواری زانستە سیاسییەکان ،خاوەنی  14پەرتووکی
چاپکراوە ،تا ئێستا  878تێکستی شیعری لە الیەن گۆرانیبێژانەوە کراەوەتە
گۆرانی ،هەروەک خۆی رایگەیاندووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2159 :

عەبدولڕەحمان تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162228403478
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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

بابەتی ژمارە2160 :

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
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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
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زمانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2161 :

عەبدولڕەحمان شێخموس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051815421476356
لە ساڵی  1960لە شاری حەسەکە لە دایکبووە ،گەلێک شیعری سەبارەت بە شۆڕشی ئازادی
کوردستاندا نوسیوە .گەلێک لە شیعرەکانی بوون بە گۆران و هێشتاش دەوترێنەوە .لە ساڵی 2007
لە رووداوێکی هاتوچۆدا گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
حەسەکە
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە2162 :

عەبدولڕەحمان عەلی ڕەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724104725124897
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2163 :

عەبدولڕەحمان فەرهادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920084347116170
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2164 :

عەبدولڕەحمان فەهیمی  -دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=200912131518542978
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ساڵی  1334هەتاوی لە گەڕەکی (سەرچۆمی وڵیخان) لە شاری سەقز
لە دایک بوە خوێندنی سەرەتایی وناوەندی و زانستگەی لە شارە کانی
بانەو سەقزو سنە تەواو کردوه .هەر لە سەرەتای مناڵییەوە هۆگری
ئەدەبیاتی کوردی بووە و چەندین هۆنراوەی هەیە .ئێستا مامۆستای
سەرەتایییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2165 :

عەبدولڕەحمان قادر یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031217182182556
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2166 :

عەبدولڕەحمان مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112823153174020
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2167 :

عەبدولڕەحمان کاکە وەیس عومەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171199
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2168 :

عەبدولڕەحمان کەمال عەلی مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371256
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2169 :

عەبدولڕەزاق بیمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020712583875640
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2170 :

عەبدولڕەزاق عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022051632885
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2171 :

عەبدولڕەقیب یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=201001081614203163
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مێژوونووس و شوێنەوارزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
شوێنەوارناس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2172 :

عەبدولکەریم شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070816344471906
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2173 :

عەبدوڵاڵ ئاگرین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031451182313
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:

👨پیاوان
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2174 :

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
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:
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جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئورفە
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2175 :

عەبدوڵاڵ ئەبریشەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111102345275
لەمانگی بەفرانباری  1310لەشاری مەهاباد(ساباڵغ) لەدایکبووە .قۆناغی
سەرەتایی و ناوەندی لەمەهاباد و ئامادەیی لەتاران و کۆلێژی
دەرمانسازی لەتەورێز بووە ،دوکتورای لەو رشتەیەدا وەرگرتووە .ماوەی 25
ساڵ لەم رشتەیەدا لەشاری مەهاباد کاری کردووه ،لە 27گەالوێژی
ساڵی ( 1360کەساڵێک بوو شەبەکەی تەندروستی شارستانی
مەهابادی بەڕێوەدەبرد) بەکرێگیراوێک گوللەیەکی لەپشت سەری دا.
ئەگەر چی لەئەنجام دا چاوو گوێی سەدمەی دیت ،بەاڵم دەستی
لەنووس
ین نەکێشاوەتەوە .ماوەی 25ساڵی دوایی لەتاران مایەوە ،ئێستا
گەڕاوەتەوەبۆ مەهاباد.
ئەو لەمیرمنداڵێوەدەگەڵ گرفتەدڵتەزێنەکانی وەدواکەوتوویی ودەستبەسەری گەلی کورد ئاشنا بووە ،هەر بۆیەش لەسەرەتای هاوینی
ساڵی  1327کەکالسی سێی ناوەندی (سیکلی یەکەمی دەبیرستان)
تەواو کرد ،لەبەر ئەوەی ئەو کات سیکلی دوو لەمەهاباد نەبوو،
بەهاوکاری یەکێک لەهاوکالسێکانی بۆ دامەزراندنی سیکلی دووی
ناوەندی لەمەهاباد هەوڵی داوەو لەو کارەدا سەرکەوتوو بوون .ساڵی
دوایەبۆ هێنانی مامۆستای لیسانسەهەوڵی دا لەو کارەش سەرکەوتوو
بووە .هەر لەو سەردەمه
وەئەو چەشنەهەواڵنەی کردۆتەڕێبازی ژینی کۆمەاڵیەتی خۆی.
بەر لەئینقالبی ئێران بۆ بەئوستان کردنی ناوچەی موکریان هەوڵیداوە ،بۆ دامەزراندنی زانکۆ لەمهاباد (دانیشگای ئازاد) هەوڵی داوەو.
دوای ئینقالب وێرای رێکخراوەچەپەکان بۆ دامەزراندنی زانکۆی کوردستان
دەست بەکار بووەو ئەو کارەی هەڵسووڕاندوە .بەاڵم بەدەستپێکی
هێرشەکان ،ئەو یارمەتیانەی کۆکرابوونه ،وێڕای یەکێک لەخاوەن ئیمزایان،
لەسەر یارمەتی پێشوو(بەر لەئینقالب  /کەلە بانکی میلی راگیرا بوو)
داندرا .ئەو یارمەتیانە لەساڵی  1366بەداخوازی فەرمانداری مەهاباد بۆ
دە
ستپێکی دامەزراندنی زانکۆی ئازاد لەمەهاباد ،بەکارگیرا( .ئەو رۆ زانکۆی
ئازادی مەهاباد ،لەڕێزەی گەورەترین زانکۆی ئازاد لەئێرانە)
ئەبریشەمی کاتێک لەزانکۆ خوێندکار بوو ،لەسەر هۆیەکانیوەدواکەوتوویی گەلی کورد ،لێکۆڵینەوەی دەستپێکرد .لەسەردەمی
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رژیمی شایەتیدا بەدەگمەن دەیتوانی بابەتێک لەمەر کورد بنووسێ .بەاڵم
کاتێک لەساڵی  1974هەلێکی وەدەست هێنا ،وتارێکی لەژێر عینوانی
"مارکسیست و شەڕ لەکوردستانی عێڕاق" مارکسیست و جنگ در
کردستان عراق ،نووسی و لەرۆژنامەیەکی تاران دا (ایران نوین) باڵو
کرایەوە .لەو مەبەستەدا تەنیا دوو نووسراوەی باڵەکرایەوە ،دواتر بەرگری
لێکرا.
لەسەرەتای دەستپێکی شۆرشی گەالنی ئیرانەوەبێ وچان دەستیلەنووسین بۆ روونکردنەوەی ئەو بابەتانەی پێوەندیان بەکێشەی
کوردەوەهەیەنەکێشاوەتەوه .بۆ بەرگرێ لەگەماڕۆی بێ بەزیانەدژ بەگەلی
کورد زۆری خۆ ماندوو کرد ،تەنانەت وێڕای جەماوەرێک لەخەڵکی شار بۆ
ئەم کارەو بەرگری لەشەڕی ناوشار هەوڵیان دا بەاڵم سەرکەوتوو نەبوون.
لەوەاڵمی نووسراوەکانی بۆ کاربەدەستان و رۆژنامەکان ،جارێک لەالیەنوەزیری کیشوەر و دەفتەری بەنی سەدر وەاڵمی بۆ هاتەوە(سەرەتای
هاوینی  .)1359لەتارانیش دەستی لەئەو چەشنەچاالکیانەهەڵنەگرت،
دامەزرانی کۆڕی کوردانی تاران لەو هەواڵنەیە(ئەو کۆڕە ئێستاش وەک /N
G O /یەکی غەیرەسیاسی هەڵدەسووڕێ).
لەسەرەتای ساڵی  1380لەکۆبوونەوەیەک لەگەڵ دوکتور جەوادیهەیئەت (لەئازەرێکان) ،یۆسفی بەنی توروف (طرف لەعەرەبەکان)،
لەالیەن (مؤسسەمطالعات ملی ایران) وتو وێژی لەگەڵ کرا کەبەشێک
لەقسەکانی لەدوو ژمارەی فەسڵنامەی ئەو موئەسیسەیەبالو کرایەوه.
هەروەها لەزور کۆبوونەوەی زانکۆکان لەزۆرشاران لەالیەن
خوێندکارەکوردەکان بانگ کراوەو قسەی کردووە ،وتو وێژی لەگەڵ کراوە.
8دوکتور ئەبریشەمی تا ئێستا چوار کتیبی بەزمانی فارسی نووسیوە:یەک -مبانی فرهنگی دولت  1370بنمەمای کولتوری دەوڵەت( ،چاپی
تاران) 1370
دوو -نقد و بررسی ناسیونالیسم 1374 ،نەتەوەخوازی(چاپی تاران) 1994
(ئەو کتێبەلەالیەن کاک سەاڵحی ئاشتی وەرگێڕدراوەتەسەر زمانی
کوردی)
سێ -مسألەی کرد درخاورمیانەو عەبدوڵاڵاوجااڵن ،نشر توکلی 1378
تهران پرسی کورد لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست و عەبدوڵاڵ ئۆجااڵن ،چاپی
تاران 1378
چوار -هویت تاریخی و مشکالت کنونی مردم کرد ،تهران 1385 ،نشر آنا
هەویەتی مێژوویی و گرفتەکانی ئێستای گەلی کورد (چاپی تاران) 2006
(ئەو کتیبەلەڕەدی نووسەراوەهەڵخەڵەتینەکانی نووسەرانی ئێرانی
سەبارەت بەکورد دایە)
پتر لە 300وتاریشی بەزمانی فارسی هەیەو پتریان لەگۆڤارو رۆژنامەکان
دا باڵو بوونەوە .لەچەند ساڵی دوایی دا وتارگەلێکی بەزمانی کوردی
لەسایت ،رۆژنامەو باڵڤۆکەکوردێکان دا باڵو کردۆتەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2176 :

عەبدوڵاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200906251026591805
لە زمانی خۆیەوە:
لەساڵی ( )1986لەدووزخورماتوو لەدایکبوومە و ئێستاش خوێندکاری
یاساو رامیاریم و هاوکات سەرنووسەری گۆڤاری (حەمرین) م.
سەرچاوە :محەمەد داودی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خورماتوو
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2177 :

عەبدوڵاڵ ئەقدەسی ڕەزاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112722493278084
ناوی تەواوی عەبدوڵاڵی کوڕی فەتحوڵاڵ ئاغای ڕەزاوە .لە ساڵی  1922لە ڕەزاو لەدایکبووە .لە ڕەزاو
دەستی بە خوێندن کردووە و ،پاشان چووەتە سنە الی زانای بەرزی کورد ئایەتوڵاڵ مەردۆخی
خەریکی خوێندنی ئیسالمی بووە .دواتریش الی چەند زانایەکی تر ڕێزمان و ڕەوانبێژی خوێندووە.
ئیتر گەڕاوەتەوە زێدو مەڵبەندەکەی خۆی و بووەتە نووسەری تایبەتی (حەسەن خانی ڕەزاو) و ئیتر
بە میرزا عەدوس ناسراوە و پاشان لە کاری دەوڵەتیدا دامەزراوە و دواتر بووە بە بەڕێوەبەری
شارەوانی مەریوان .لە ساڵی  1985لە سلێمانی کۆچی دوایی کردووە و لە گردی سەیوان نێژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2178 :

عەبدوڵاڵ پەشێو
http://www.kurdipedia.org/?q=20090117150923999
عەبدوڵاڵ پەشێو شاعیرێکی بەناوبانگی کوردە.
لە  1946لە گوندی بێرکۆت لە دەشتی هەولێر لەدایکبووە .لە  1970لە
دامەزراندنی یەکێتی نووسەرانی کورد لە بەغداد بەشداری کردووە .لە
 1973رۆیشت بۆ یەکێتی سۆڤیەت و لە ساڵی  1979ماستەری
لێکۆڵینەوەی زمانە بێگانەکانی وەرگرت و ساڵی  1984پلە  PhDلە
زمانناسی بەدەست هێنا .ساڵەکانی  1985تا  1990لە زانکۆی ئەلفاتیح
لە لیبیا مامۆستا بوو .پەشێو لە 1995ەوە دانیشتووی فینالندە.
بەرهەمەکانی
پەشێو یەکەم هۆنراوەی لە  1963و یەکەم کۆمەڵە شیعری لە  1967باڵو
کردوەتەوە.
دوانزدە وانە بۆ منااڵن ( ،)1979بەرلین (ئاڵمان )
شەو نیە خەونتان پێوە نەبینم
شەونامەی شاعیرێکی تینوو
بتی شکاو
بەرەو زەردەپەڕ ( ،)2001سوید
پەشێو هەروەها بەرهەمەکانی چەندین نووسەر و شاعیری گەورەی
جیهان وەک  Walt Whitmanو  Alexandr Pushkinوەرگەڕاندوەتەوە بۆ
کوردی.
http://www.pashew.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2179 :

عەبدوڵاڵ جەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022233392220
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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:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2180 :

عەبدوڵاڵ چوارتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072813095589421
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2181 :

عەبدوڵاڵ حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050522575082789
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2182 :

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:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2183 :

عەبدوڵاڵ حەسەن مکایڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111570960873
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2184 :

عەبدوڵاڵ حەمەد ئەندێکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008162228254711
سەرنووسەری رۆژنامەی روماڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2185 :

عەبدوڵاڵ حەمەالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041413401682677
لە ئۆکتۆبەری ساڵی  1958لە گەڕەکی پاشا لە هەڵەبجە لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2186 :
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عەبدوڵاڵ رێشاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022817414718935
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2187 :

عەبدوڵاڵ رەحمان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042908561682750
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2188 :

عەبدوڵاڵ رەزا قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121020544974288
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2189 :

عەبدوڵاڵ رەسوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062823463985659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2190 :

عەبدوڵاڵ زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309212139119657
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2191 :

عەبدوڵاڵ سڵێمان (مەشخەڵ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060212495364986
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ساڵی  1964لە شاری کەرکوک لە دایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی وپاشان پەیمانگای
تەکنەلۆجیای لە ساڵی  1986هەر لە کەرکوک تەواو کردووە.
لە سەرەتای هەشتاکانی سەدەی رابردووەوە شیعر دەنووسێ و لە
زۆربەی گۆڤار و رۆژنامەکانی کوردستان و دەرەوەی کوردستان و سایتە
ئەلەکترۆنییەکان شیعر و وتاری رەخنەیی ئەدەبی و سیاسی و
جەماوەری باڵو کردۆتەوە.
بەشداری چەندین کۆڕی شیعری کردووە لە شاری هەولێر لە ساڵی
( )1983و لە شاری کەرکوک لە ساڵی ().1985
سێ کۆڕی شیعری تایبەتی کردووە.دوانیان لە شاری ڤانکۆڤەر لە کەنەدا
لەساڵی  2001و لە ساڵی  2010و سێهەمیشیان لە کەرکوک لە ساڵی
.2012
لە ساڵی  1987لەگەڵ بەڕێزان جەماڵ کۆشش و نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد(هۆشەنگ)حەلقەی ئەدیبانی کۆمۆنیست" دادەمەزرێنن و بۆ
ماوەی سێ ساڵ  12ژمارەی گۆڤاری رابەر دەردەکەن.
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی یەکێتی بێکاران لە کوردستان 1992
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق 1993
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی بزووتنەوەی بنیادنانی حیزبی کرێکارانی
کۆمۆنیست  -عێراق 1998
سەرنووسەری چەندین ژمارەی رۆژنامەی "دەنگی بێکاران" بووە لەنێوان
سااڵنی .1994 – 1992
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری هانا بووە لەنێوان سااڵنی 1997
– .2000
ئێستاش نزیک بە دوو دەیەیە لە واڵتی کەنەدا دەژێت.
باڵوکراوەکانی عەبدوڵاڵ سڵیمان(مەشخەڵ)
چرای شۆڕش شیعر (دەستنووس) لەباڵوکراوەکانی گۆڤاری رابەر 1989
دیوارەکان ئەڕوخێنین وەرگێڕانی بەشێک لە شیعرەکانی برێخت لە ژێر
ناوی(دالوەر حوسێن)(دەستنووس) وەرگێڕان لە عەرەبییەوە لە
باڵوکراوەکانی گۆڤاری رابەر 1990
چاوم لێیە شیعر 1992
چەند گۆرانی یەک لە جەنگەڵستانی ژیانەوە شیعر 1992
نامیلکەی (دەربارەی قانونی جەمعیاتی حکومەتی هەرێم ) لێکۆڵینەوە -
دیداری سیاسی 1993
نامیلکەی (با ئاوڕێک بۆ دواوە تەکانێک بێت بۆ پێشەوە) لەژێر ناوی(مارف
عوسمان) مێژوویی  -سیاسی لەباڵوکراوەکانی حیزبی کۆمۆنیستی
کرێکاری عێراق 1993
رژانی دڵۆپەکانی مەنفا شیعر 2005
بیابانێکی پڕ لە دووکەڵ شیعر  -وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 2006
گوڵە مۆرەکان مندااڵن -چیرۆک -وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 2006
ئەاڵس شیعر  -وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 2007
ئاکشن شانۆگەری  -وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 2008
لوال و سەگەکەی مندااڵن  -چیرۆک  -وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 2009
دڵی سەرباز شانۆگەری – وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 2009
راکشان لەتەنیشت تارمایی نیشتمانەوە شانۆگەری 2011
شانۆنامە و گفتوگۆ شانۆگەری و گفتوگۆ وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 2012
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کتێبی ئامادە بۆ چاپ
بەباوەشێک لەفەناوە نیشتمانی زویر ماچ ئەکەم شیعر
رۆیشتن لەژێر نمەبارانی تەنیایی شیعر
لەپەنای ئێوارەیەکی مەخمەلیدا گووتمان چاوپێکەوتن..وتار..وەرگێڕان
فیفوخان و هاوڕێکانی شانۆگەری – وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە
پاسارییەک گشت سبەینان ئەڵێت ساڵو چیرۆک بۆ مندااڵن – وەرگێڕان لە
ئینگلیزییەوە
لەبەردەم خۆرئاوابووندا پێمدەگووتی خۆشم دەوێی کۆی شیعرەکانم
2012 - 1983
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (عەبدوڵاڵ سڵێمان (مەشخەڵ) سەبارەت بە
(ژیان و کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-06-02
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2192 :

عەبدوڵاڵ سەراج
http://www.kurdipedia.org/?q=201003092229183861
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2193 :

عەبدوڵاڵ سەعیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511114
خانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2194 :

عەبدوڵاڵ سەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011622210774857
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2195 :

عەبدوڵاڵ شێخ سەلمان شێخ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122013275663432
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لە  1.7.1956لە شاری کەرکووک هاتۆتە دونیاوە .
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادیی هەر لە شاری کەرککووک تەواو
کردوە .
لە ساڵی  1979خوێندنی بااڵی لە پەیمانگەی تەکنیکی سولێمانی،
بەشی بەریوبەرایەتی و ژمێریاری بە پلەی زۆر باشە تەواو کردوه .ئەمەش
بواری بۆ رەخساند کە لە ساڵی  1981ببێتەوە موعید لە پەیمانگەی
کەرکووک .دواتر لە شارۆچکەی حەویجە بۆتەوە مامۆستای پەیمانگەی
تەکنیکی و تا ساڵی  1989هەر لەوێ ژیاوە .پاشان لە هەمان ئەم
ساڵەدا بۆتەوە لێپرسراوی بەشی ئارشیفی هەمان پەیمانگە .
لە ساڵی  ،19981خاتوو ئینعام سادق هەر لە شاری کەرکووک بۆتە
هاوسەری .ئێستا خۆالێخۆشبوو دوو کوڕ وکچێکی لە پاش جێماوە .
بە هۆی فشاری رژێمی لە ناوچووی بەعس ،خۆالێخۆشبوو لە ساڵی
 1997بۆ هەندەران چوو .
لە ساڵی  1998لە شارۆچکەی سێلێ لە ئەڵمانیا جێنیشین بوو .لە بەر
لێهاتوویی سەرەڕای تەمەنی خوێندنی ماجستێری لە ژمێریاریی بە پلەی
باشە وەدەست هێنا .
بەڕیز عبدواال شێخ سەلمان وەک کەسێکی کورد پەروەر ناسرابوو ،لەو
روانگەیەوە ،لە ساڵی  2008کۆمەڵەی ''برادەرانی کەرکووک'' ی دامزراند
و تاکۆ سەرەتای نەخۆشییەکەی لە چاالکیەکانی ئەو کۆمەڵەیە هەر
بەردەوام بوو .هەر لە هەمان ئەو ساڵەدا بە ئەندامی چاالکی پەناهەندە
عێراقیەکان لە ئەڵمانیا هەڵبژێردرا .
لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی رابردوودا لە ماڵپەڕەکاندا گوتاری عەرەبی
باڵودەکردەوە و هەموو گوتارەکانی وێنەیەک بوون لە دڵسۆزیی دووربینی
بۆ ئایندەی کورد و کەرکووک .
لە  2011 .17.12بە نەخۆشی شێرپەنجەی مێشک کە نزیکەی ساڵ و
نیوێکی خایەند ،کۆچی دوایی کرد .
رۆژی پێنج شەممە  22.12.2012لە گۆڕستانی مۆسڵمانان لە بەرلین بە
خاک دەسپێردرێ و لە رۆژی هەینی  23.12.2012لە بەرلین پرسەی بۆ
دادەنرێ .
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2196 :

عەبدوڵاڵ عااڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901181129125721
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە2197 :

عەبدوڵاڵ عومەر فەتاح یەعقوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371270
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2198 :

عەبدوڵاڵ عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120810541674229
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە2199 :

عەبدوڵاڵ عەلی ئال رەمکۆ  -مامۆستا عەبدوڵاڵ شنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110721291810612
لە ساڵی  1947لە گوندی (قابووسیێ)ی ناوچەی شنگال لە دایک بووە .لە ساڵی  1957چووتە
بەر خوێندن و دواتر لە 1971-1970دا کۆلێژی زانست (بەشی فیزیا)ی زانکۆی موسڵی تەواو
کردووە .لەناوچەکانی :دیانا و شاری هەولێر… ژیاوە و لە ساڵی 2004یشەوە لە شاری دهۆک
دەژی.
سەرچاوە :بوار نورەدین  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2200 :

عەبدوڵاڵ عەلی سەعید رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371264
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2201 :

عەبدوڵاڵ عەلیاوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001132042383269
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ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێڕاق لەسەر لیستی هاوپەیمانی
کوردستانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2202 :

عەبدوڵاڵ غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912232241115702
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2203 :

عەبدوڵاڵ غەفوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020110455075477
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2204 :

عەبدوڵاڵ قادر دانساز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921032522115
وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2205 :

عەبدوڵاڵ قڕگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070718120271860
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2206 :

عەبدوڵاڵ قەرەداغی  -مەال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230847524548
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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

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2207 :

عەبدوڵاڵ گەرمکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010103120020710541
ناو :عەبدوڵاڵ ئەحمەد
ساڵی لەدایکبونی 1986
شوێنی لەدایکبون :دووزخورماتوو
پیشە :خوێندکاری دوا قۆناخی یاسا
خاوەنی دەیان بابەتی فکری و سیاسی
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز عەبدوڵاڵ گەرمکی سەبارەت بە ژیان و
کارەکانی خۆی لە 2010-10-31
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2208 :

عەبدوڵاڵ گەرمیانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017295875029
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2209 :

عەبدوڵاڵ محەمەد توتمەیی (عاجز )
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121012220118962
ژیاننامەی (عاجز) ناوی عەبدوڵاڵی کوڕی سەید محەمەدی کوڕی سەید
قادرە ،خەڵکی گوندی (توتمە)ی سەر بە ناحیەی (بالیسان)ە .لە ساڵی
1929ز لە گوندی (چل هەوێزە) ،کە دەکەوێتە ناوچەی دیبەگە لە دایک
بووە ،تەمەنی پێنج سااڵن بووە کاتێک باوکی کۆچی دوایی دەکات،
لەسەر وەسیەتی باوکی بنەماڵەکەیان دەچنەوە دۆڵی بالیسان الی
شێخ محەمەد ئەمینی زیخان .دیارە عاجزیش هەر گوندی زیخان دەست
دەکات بە خوێندن ،دواتر چووەتە گوندی (زێوە) الی مەال عەبودڵاڵی
هەرتەلی ،دواتر چووەتە (خەتێ) الی مەال ئیبراهیم ،دواتر چووەتە
(ڕواندوز) الی مەال عبدالکریم ئەفەندی ،پاشان دەچێتە (هەولێر)
مزگەوتی حاجی قادر ،لەسەر دەستی مەال عەبوڵاڵی بێتواتەیی ،کۆتایی
بە خوێندن دەهێنێت و ئیجازەی مەالیەتی وەردەگرێت .دوای ئەوەی
ئیجازەی مەالیەتی وەردەگرێت لە گوندەکەی خۆی تووتمە دەبێتە مەال،
دواتر دەچێتە گوندی (هەرمک) ،دواتر بۆ گوندی دەراش ،دواتر چووەتە
(گۆمەشین)ی قەراج ،ماوەیەکیش مەال بووە لە (گەزوک) ،دواتر
دەگەڕێتەوە (توتمە) ،دواتر دەچێت بۆ شاوێس لە هەندێ شوێنان بە مەال
سەید عەبدوڵاڵی شاوێسی بە ناوبانگە ،چونکە زۆر لە وێ بووە .لە
ساڵی 1953ز چووە بۆ (خوڕماڵ) ،لە 1956ز چووە بۆ (چەمچەماڵ) ،وە لە
ساڵی 1961ز دەچێتەوە هەولێر ،لە قوتابخانەی ئایینی (قەاڵت) وانە
دەڵێتەوە ،وە پێشنوێژو و وتارخوێن بووە لە مزگەوتی حاجی عبدهللا
حەمامچی ،لە گەڕەکی (تەیراوە) ،دواتر چووە بۆ مزگەوتی حاجی بەکر
زێڕنگر ،لە گەڕەکی ئیسکان .دیارە هەرگیز لە مەجلس دا ڕووی گرژ
نەبووە و ڕووی لەگەڵ خەڵک زۆر ڕوو خۆش بووە ،دیمەن جوان و دەم بە
پێکەنین و قسە خۆش بووە ،حەزی لە تێکەاڵوی خەڵک بووە ،گران و
بوێربووە ،حەق گۆ و لەسەر دین بە جواب بووە ،نووسەر و شاعیر بووە ،بە
کوردی و عەرەبی شیعری هەیە ،نازناوی شیعری (عاجز) بووە .عاجز بە
یەکێک لە زانا حەق بێژ و چاونەترسەکانی سەردەمی خۆی دادەنرێت ،بۆ
ئەمەش چەند هەڵوێستێکی دیاری هەبووە یەکێک لەو هەڵوێستانەی
کاتێک مەلیک فەیصەلی بچووک دەبێتە مەلیک مامۆستا نامەیەکی بۆ
دەنووسێت و داوا لە مەالکانی هەولێر دەکات کە ئیمزا بکەن ،ئەوانیش
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دەڵێن تۆ مەالیەکی گوندی چۆن دەبێت نامە بۆ مەلیک فەیصەل بنێریت،
دیارە لە نامەکەدا هەندێ ئامۆژگاری تێدابووە بۆ مەلیک ،دوای ئەوەی
نامەکە دەنێرێت و ماوەی مانگ و نیوێک پێدەچێت دوو پۆلیس دێن بۆ الی
مامۆستا نامەیەکی مەلیک فەیصەلی بۆ دێنن ،کە تیایدا سوپاسی
کردووە و داوای لێکردووە زوو زوو ئامۆژگاری بۆ بنێرێت ،وە پۆلیسەکان
داوای لێدەکەن بچێت بۆ بەغدا بۆ وەزارەتی ئەوقاف ،مەالکانی برادەری
پێی دەڵێن باش وایە نەچیت بۆ بەغدا چونکە ژیانت لە مەترسی دایە.
بەاڵم واڵمیان دەداتەوە و دەڵێت :زۆر زۆر با بم کوژن ،ئینجا لەسەر دینم
دەکوژرێم ،دواتر دەچێت بۆ بەغدا بۆ الی ئەحمەد موختار بابان دیارە
کاربەدەست بووە لەوێ ،بە مامۆستا دەڵێت لەسەر فەرمانی مەلیک تۆ
دامەزرایت ،لە خورماڵ ،مامۆستاش دەڵێت من ناتوانم بچم بۆ ئەوێ،
چونکە من مەدرەسەم هەیە .ئەوانیش پێی دەڵێن دەبێت بچێت چونکە
فەرمانی مەلیکە ،بە ( )12دینار لە خورماڵ دادەمەزرێت ،هەر لەوێش
مەدرەسەی فەقێیان دادەنێت ،بۆ ماوەی شەش ساڵ لە خورماڵ دەبێت.
عاجز جگە لەوەی دەستێکی بااڵی لە شیعر دا هەبووە هاوکات لە
وەرگێڕانی شیعریش دا لە کوردی بۆ عەرەبی دەستێکی باشی بوووە،
مامۆستا تەیب بەحرکەیی دەگێڕێتەوە دەڵێت( :کاتێ لە مزگەوتی شێخ
مستەفام دەخوێند لە (هەولێر) مەالیان زۆر باسی جوانکاری و شیعری
ڕەوانبێژی شیعری سەید عبدالرحیمی (مەولەوی)یان دەکرد ،کە
دەربارەی میعراجی خۆشەویست (د.خ) دایناوە ،کە دەڵێ :ڕێی چەند
هەزار ساڵ گهی چەند حیجابات زاتی حەق ،کەالم ،سوئال ،جەوابات
چوو ،بوو ،دی ،وتی ،کریا و ،دەریاوە هاتەوە حەلقە ،هەر دەلەریاوە
مامۆستا سەید عەبدوڵاڵ یەکسەر فەرمووی منیش دەتوانم بیکەمە
ف
عەرەبی ،دوای چەند ڕۆژ هاتەوە ،وەری گێڕابوو بەم جۆرە :درب کم ال ٍ
من األعوام ،و کم حجبا بال ظالم ربه الحق ،کالما ،سؤال ،جواباته بدون
مالل قطع ،طوی ،رأي ،وقال ،وجه ،ردت ،رجع ،ال ولما تسکن حلقة
الباب ،والوضوء يجري علی التراب ئەو ڕستەیە( :والوضوء يجري علی
التراب) ،مانایەکەی لە شیعرەکەی مەولەوی دا نییە ،بۆ ڕێکەوتنی
کێشەکە لەسەری زیاد کردووە .لە کۆتایی دا نووسی( :المترجم عبدهللا
الحسیني البرزنجي) ،کتبها في 1966/6/15م في مسجد الشیخ
مصطفی بأربیل ،تبقي تذکرة عند االخ مال طیب العزيز .عاجز لەبەر
خۆشەویستی بۆ شێخەکانی بەرزنجە هەندێ جار لە شیعر و
نووسینەکانی خۆی بە (عەبدوڵاڵ حسین بەرزنجی) ناساندووە .کۆچی
دوایی عاجز :لەکاتی وتارخوێندنەوەی ڕۆژی هەینی دا تووشی
نەخۆشیەکی کوشندە دەبێت ،بۆیە بانگی مەال ئیسماعیل محەمەد
میکائیلی دەکات ،بۆئەوەی وتارەکە تەواو بکات .دواتر دەیبەن بۆ
نەخۆشخانەی (هەولێر) لەوێ چارەسەری نییە ،بۆیە دەیبەن بۆ شاری
(موصل) ،بەاڵم چارەسەری نەخۆشییەکەی ناکرێت .لە بەرواری
1967/5/2ز کۆچی دەکات .لە دوای خۆی سێ کور بەجێ دەهێڵێت بە
ناوەکانی (محەمەد و ئەحمەد و مەهدی) .عاجز جگە لە دیوانەکەی کە
بەناوی دیوانی (عاجز) چاپکراوە چەند پەرتووکێکی تری نووسیوە بەاڵم
هیچ کامێکیان بە چاپ نەگەیەندراون .ئەمەش ناوی کتێبەکانیەتی- 1 :
الروض الفصیح تخمیس بردة المديح :لە 1951ز دایناوە- 2 .مواهب
الرحمان :لە 1954ز دایناوە- 3 .کشف ااڵسرار لدقائق االنظار- 4 .ضیافة
األمراء :ساڵی 1954ز دایناوە- 5 .حەج نامەی کوردی- 6 .الزهرة النضرة:
ژیانی پێغەمبەرە (د.خ) لە 1965ز دایناوە- 7 .دیوانی عاجز :کوردی و
عەرەبی :ساڵی 1986ز لە بەغدا چاپ کرا- 8 .دیوان الخطب المنبریة
العصریة- 9 .لغز ومعمی- 10 .فی الرد علی الذین یعترضون علی
االسالم- 11 .شرح القزلجیات علی تصریف المال علی- 12 .حواشي المال
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عبدالرحمن البنجوینی علی الرسالة االدبیة لمال اسماعیل الکلنبوی.
چەند نمونەیەک لە هۆنراوەکانی :چەند ڕۆژە لەبەر فیکری تۆ داماوە دڵی
من بێ خواردن و خەو زەرد و زەبوون ماوە دڵی من بەو داوە کە زوڵفی
تۆیە گیراوە دڵی من بەو تیرەی کە چاوی تۆیە گوژراوە دڵی من ئەمشەو
لە خەوما دڵبەری شەنگم کەرەمی کرد تەشریفی کە هات بۆ دڵی تەنگم
نیعمەتی کرد ئەمڕۆ کە بە مەغروری فرەنگم ئەلەمی کرد بەم خاڵە دوو
ڕەنگییە فەوتاوە دڵی من هەروەها لە شوێنێکی تردا بەم شێوەیە
هەستی خۆی دەردەبڕێ و دەڵێ :چەند مودەیە دڵ پڕ خەفەتو مات و
حەزینە بۆ زیارەتی ڕەوزەی شاهو سەرداری مەدینە دائمە لە غەمی
دووری بە ئەفغان و گرینە ئەی خودایە چۆن حاڵەتی من شێوەن و شینە
یارەب سەفەرم دوورە مەسافاتی قەریب بێ جارێ بە کەرەم مودەیی
وەسڵی بە نسیب بێ بەڵکو دڵەکەم لەم غەمە شاد و بە شەکیب بێ
ئەمجا گەلێ مەمنوونە بە قووربانی حەبیب بێ سود لەم سەرچاوانە
وەرگیراوە- 1 :مێژووی زانایانی کورد /دانراوی مامۆستا تاهیر مەال
عەبدوڵاڵ بەحرکەیی /بەرگی یەکەم- 2 .کورتەیەک لە ژیاننامەی زانا
ئایینیە کۆچ کردووەکانی سەدەی بیستەم لەناو شاری هەولێر دانانی:
عومەر شێخ لەتیف بەرزنجی- 3 .دیوانی عاجز- 4 .مێژووی ئەدەبی کوردی
دانراوی (د .مارف خەزنەدار)- 5 .سەردانی بنەماڵەی (عاجز) دیمانە
لەگەڵ مامۆستا (سەید محەمەد)ی کوڕی . Hawkar_ash@yahoo.com
لە ژمارە ()5ی گۆڤاری دیمەن باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە:هاوکار عبدهللا شێخ وەسانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئایینی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2210 :

عەبدوڵاڵ میرزا ئەحمەد پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003141031183897
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2211 :

عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121213512778199
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2212 :

عەبدوڵاڵ مەال حەسەن حوسێن کەالری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101411064310065
ساڵی  1980لەخێزانێکی ئایین پەروەر و کورد پەروەر لەدایک بووە و ساڵی
 1997بڕوانامەی مەالیەتی وەرگرتووە .ئێستا خوێندکارە لە زانکۆی
بەغداد .وتاربێژی مزگەوتی (پێغەمبەر ئیبراهیم)ـە لەشاری کەالر،
نووسەرە لە بواری عەقیدەی ئیسالمیدا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2213 :
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عەبدوڵاڵ کەریم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200901211009451049
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 ژمارە2214 :

عەبدۆ حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111115213187904
پەیامنێری کەناڵی نالیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2215 :

عەتا جەمالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042715405464652
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2216 :

عەتا قاجری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020417162633121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2217 :

عەتا قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031622372333
نووسەر و رووناکبیرە ،چەندین پەڕتووکی بەچاپ گەیاندووە .دەرچووی
کۆلیژی پەروەردە بەشی ئینگلیزیی زانکۆی موسڵە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2218 :

عەتا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110921064373634
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2219 :

عەتا مەال کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071654542898
لە ساڵی  1964دا لە گوندی پاڕەزانی سەر بە ناوچەی شارباژێڕی
سەخت لەدایک بووە
خوێندنی سەرەتایی لە پارەزان تەواو کردووە و ئامادەیی لە سلێمانی
لە ساڵی  1988دا کۆلێژی ئاداب بەشی زمانی ئینگلیزی لە بەغا تەواو
کردووە
لەساڵی  1982دا بەهۆی ئەندام بوونیەوە لە کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستاندا لەالیەن رژێمی بەعسەوە دەستگیر دەکرێت و دوای خۆڕاگری
بەرانبەر ئازار و ئەشکەنجەیەکی کەموێنە لە ئەمنی سلێمانی و هەیئەی
کەرکوک لە لێبوردنێکی گشتیدا ئازاد دەکرێت
نوسەری کورتە یاداشتی زیندانە بەناوی 'اللۆ منیش زیندانی سیاسی
بووم'
لە ساڵی  2002دا گەیشتووەتە بەریتانیا و لەوێش لە زانکۆی النکاستەر
زانستی کریمینۆڵۆژی خوێندووە و بڕوانامەی بەکالۆریۆسی شەرەفی بە
پلەی یەکەم وەرگرتووە
لە گەلێک گۆڤار و رۆژنامە و رۆژنامەی ئەلەکترۆنیدا بابەتی نوسراو یان
وەرگێڕراوی بە کوردی و ئینگلیزی باڵوکردۆتەوە
کتێبی 'تیرۆریزم؛ چوونە ناو ناخی دیاردەیەکی جیهاییەوە' ی وەرگێڕاوە
بۆسەر زمانی کوردی
کتێبی 'دەرمان و مادە هۆشبەرەکان' ی نوسیوە و لە ساڵی  2008دا
لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵو کراوەتەوە
ئێستا سەرقاڵی کاری وەرگێڕانە وەکو پیشە لە زمانی کوردی و
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عەرەبییەوە بۆ ئینگلیزی و لە ئینگلیزییەوە بۆ کوردی سۆرانی وە وەرگێڕی
زارەکیشە .خاوەن و بەڕێوەبەری 'وەرگێڕانی پارسیندۆ' یە
2898
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عەتا مەال کەریم)
سەبارەت بە (عەتا مەال کەریم) لە16:34:13 2011-5-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2220 :

عەتا نەهایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191633571014
وەک دایکم دەیگوت لە شەوێکی جەژنی قوربانی ساڵی 1339ی کۆچی
(1 1960ز) لە شاری بانەی رۆژهەاڵتی کوردستان هاتوومەتە دنیا ،لە
شەوێکی ساردی پاییزی یان زستانی ،نازانم .گوایە باوکم لە خۆشییان
گوێزەبانی بەشیوەتەوە ،دایە گەورەم ئەو شەوە و چەند شەوی لەوە
دواش بە ژوور سەرمەوە دانیشتوە و دۆعای خوێندووە.بۆ ئەوە کە منیش
وەک دوو برا و رەنگە دوو خوشکی دیکەی بەر لە خۆم نەمرم ،ناویان ناوم
عەتائوڵاڵ ،واتە دیاری خودا .دڵخۆش بوون کە خودا دیاریەک بە کەسێک
بدات لێی وەرناگرێتەوە.
شتێکی ئەوتۆم لە منداڵیم لە بیر نییە .یەکەم دیمەنێک کە لە بیرمە
لەگەڵ دایک و خوشکم لە کەپرێکدا بووین ،کەپرێک لە ناو رەز و باخێکی
داوێنی کێوی ئاربەبا ،ئێوارە بوو چاوەڕوانی هاتنەوەی باوکم بووین،
پێدەچی ئەو دەمە سێ ساڵم تەمەن بووبێت .دووهەم دیمەنێک کە لە
بیرمە لە گەڵ منداڵێکیتر لەبەر دەرکە ،لەسەر گڵ و خۆڵ ،جادەمان
کێشابوو ،ئوتومبیلێکی بچووکی السیقم لێدەخوڕی .لە دیمەنی سێهەمدا
کەوای زەڕی کوردییان بۆ لەبەر کردبووم و مێزەر یان شەدەیەکی بچووکیان
بۆ لەسەر نابووم ،باوکم دەستی گرتبووم و نازانم بۆ کوێی دەبردم .بەو
تیشکی شادییە کە لە چاوی باوکمدا بوو من لە بیرم ماوە ،دیارە ئەوە
یەکەم گەشت و گەڕانی باوکێکی منداڵ خۆشەویست و کوڕێکی چوار
یان ئەوپەڕی پێنج سااڵن بووە.شەش سااڵن بووم کە رۆژێک باوکم
دەستی گرتم و لە کاتێکدا کەڵەبابێکی بن باڵ دابوو بۆ شوێنێکی بردم کە
ناسنامە بە مندااڵن دەدەن.کابرایەکی باریکەڵەی رووخۆش ناسنامەی
دامێ و وەک هاوواڵتیەک وەیگرتم ،بەالم کەڵەبابە دیارییەکەی بە خۆم
بەخشییەوە .چەند رۆژ دوای ئەوە بوو کە ناردییانم بۆ قوتابخانە.
سەرەتایی و ناوەندی و دوو ساڵ دوا ناوەندیشم لە بانە خوێند ،پاشان
چووم بۆ پەیمانگەی مامۆستایان (دانشسەرای موقەدەماتی) شاری
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وەرامینی نزیک تاران .پاش دوو ساڵ پەیمانگەشم لەو شارە تەواو کرد .لە
هەموو ماوەی خوێندندا قوتابییەکی زیرەک و باش بووم ،دایکم و باوکم،
دوو مرۆڤی هەژار و زەحمەتکێش کە من بۆنە و بیانووی ژیانییان بووم،
شانازییان پێوە دەکردم .پاش تەواو کردنی پەیمانگە لە ساڵی  1357کە
ساڵی سەرکەوتنی شۆڕشی ئێران بوو ،وەک مامۆستای قوتابخانەی
سەرەتایی لە گوندێکی شاری بانە دامەزرام .بەاڵم پاش سێ ساڵ بۆ
هەمیشە لەسەر پیشەکەم دەرکرام.
لە منداڵییەوە تەنیا دڵخۆشیم خوێندنەوە و نووسین بووە .سەرەتا بە
شێعر دەستم پێکردووە .لە تەمەنی شانزە ساڵییەوە شیعرم بە زمانی
کوردی نووسیوە .لە تەمەنی حەڤدە ساڵی لە پەیمانگە یەکەم چیرۆکی
بڵیندم نووسیوە و بەو هۆیەوە لە الیەن بەرپرسانی پەیمانگەوە تەمی
کراوم .لە پاش شۆڕشی ساڵی پەنجا و حەوت بە جیدی دەستم بە
نووسین و باڵو کردنەوە لە گۆڤارە کوردیەکانی ناوەوە و دەرەوەی واڵت
کردوە و یەکەم کۆمەڵە چیرۆکم ،وەک یەکەم کۆمەڵە چیرۆکی کوردی کە
لە پاش شۆڕش لە رۆژهەاڵتی کوردستان چاپ وباڵو بووبیتەوە ،لە ساڵی
 1372ی کۆچی هەتاوی چاپ و باڵو کردۆتەوە .لەوەدوا ئیتر ئەدەب و بە
تایبەت ئەدەبی داستانی بۆتە سەرەکیترین داڵغەی ژیانم .لە ماوەی
ژیانی ئەدەبیمدا تا ئێستا سێ کۆمەڵە چیرۆک و سێ رۆمان و دەیان
وتاری ئەدەبی و تیۆریکم باڵو کردۆتەوه .هەروەها ئانتۆلۆژییەکی چیرۆکی
هاوچەرخی فارسی و شەش رۆمانی باشترین رۆماننووسەکانی دنیام
کردووە بە کوردی و لەسەریانم نوویسیوە .بە زمانی فارسیش جگە لە
چەند وتار و گفتوگۆی ئەدەبی و چیرۆک کە لە گۆڤارە فارسییەکاندا باڵوم
کردوونەتەوە ،لەسەر داوای دەزگای میراتی فەرهەنگی ئێران لە تاران
کتیبێکم لەسەر ئەدەبی داستانی کۆنی کوردی بە ناوی (شیکاری
بنەمایی بەیتی عاشقانەی کوردی (تحلیل ساختاریی مەنزومەهای
کۆردی) نووسیوە .لە زۆربەی کۆڕ و کۆنگرە ئەدەبی و رۆشنبیریی
رۆژهەاڵتی کوردستان بەشداریم کردوە .لە زۆر کۆڕ و فستیڤاڵی ئەدەبی
لە باشووری کوردستان (سلێمانی و هەولێر) ،باکووری کوردستان
(ئامەد) ،بەشداریم کردووە و وتارم خوێندۆتەوە .لە ساڵی  1984لەسەر
داوەتی زانکۆی ئۆپساالی واڵتی سوید سەفەرێکی مانگ و نیوەم بۆ ئەو
واڵتە کردووە و لەو زانکۆیە و لە شاری ستۆکهۆلم لەسەر ئەدەبی کوردی
وتارم پێشکەش کردووە .لە رۆژهەاڵت و باشووری کوردستان زۆر کۆڕی
تایبەتم بۆ گیراوە.
خەاڵتی سااڵنەی دەزگای ئاراسی هەولێرم لە ساڵی  2005و ،خەاڵتی
زێڕینی هەردی بۆ داهێنانم لە ساڵی  2008لە فستیڤاڵی گەالوێژ لە
سلێمانی وەرگرتووە.
ئەوەی کە تا ئێستا وەک کتێب لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت باڵوم
کردوونەتەوە بریتین لە:
نووسین:
1زریکە (کۆمەڵە چیرۆک) باڵوکراوەی ناجی  /بانە 1372 2تەنگانە (کۆمەڵە چیرۆک) لەسەر ئەرکی نووسەر /تەورێز 1374 3گوڵی شۆڕان (رۆمان) باڵوکراوەی محەمەدی  /سەقز 1377 4ئەو باڵندە بریندارە کە منم (کۆمەڵە چیرۆک) دەزگای سەردەم /سلێمانی 2004
 5باڵندەکانی دەم با (رۆمان) ئەنستیتۆی فەرهەنگی و نەشری ژیار/تاران 1381
 6گرەوی بەختی هەاڵڵە (رۆمان) باڵوکراوەی رەنج  /سلێمانی 2008 7کۆی بەرهەمەکان 2/بەرگ (رۆمان و چیرۆک) دەزگای ئاراس  /هەولێر2006
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 8تحلیل ساختاری منضومەهای عاشقانەی کوردی ( /بە زمانیفارسی)  /ئیجازەی چاپی پێنەدراوە
وەرگێڕان
– 1شازادە ئحتجاب (رۆمان) هووشەنگ گوڵشیری دەزگای سەردەم /
سلێمانی 2001
 2جەیمس جۆیس (خوێندنەوە) ج  -م -ستوارت دەزگای سەردەم /سلێمانی 2003
– 3ماڵی رووناکان (کۆ چیرۆک) نووسەرانی ئێرانی دەزگای ئاراس /
هەولێر 2004
– 4بارۆنی سەر دارەکان (رۆمان) ئیتالۆ کالڤینۆ دەزگای سەردەم /
سلێمانی 2007
– 5قەسابخانەی ژمارە ( 5رۆمان) کوورت ڤۆنێ گات دەزگای سەردەم /
سلێمانی 2008
– 6سووکی لەتاقەت بەدەری بوون (رۆمان) میالن کۆندێرا دەزگای
سەردەم  /سلێمانی 2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رۆماننووس
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2221 :

عەتا کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910123357578
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2222 :

عەتائەڵاڵ رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511111
سەقز
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2223 :

عەدالەت عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031602022321
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
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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-هەلەَبجە وەک نمونە-- 2004
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
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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:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2224 :

عەدالەت عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003311329554080
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2225 :

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 ژمارە2226 :

عەدنان عوسمان عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=201009082221289450
عەدنان عوسمان
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1969:هەولێر – شارۆچکەی مەخموور
ئاستی خوێندن:بەکالۆریۆس لە دەرهێنانی سینەمایی.زانکۆی سەالحەددین – هەولێر
چاالکیەکان لەڕووی نووسینەوە:تائێستاکە لەزۆر بەی رۆژنامەو گۆڤارە کوردییەکان بابەتی س
وەک
(برایەتی،خەبات،دجلە،ئاسۆ،گواڵن،رامان،کاروان،میدیا،جەماوەر،هونەر،هونەرستان،میدیا،د
کوردستان) و زۆری دیکەش .
سێ کتێبی سینەمایی بەم ناونیشانانەن ئامادەیە بۆ چاپکردن(دەستەواژەکانی سینەما،ل
سینەمایی،بنەماکانی زمانی سینەما).
دوو کتێبی چاپکراوی هەیە بە ناوی(چیرۆکی سینەما )2011و (سیناریۆکانم)2012
چاالکییەکان لەروی هونەریەوە:تا ئێستاکە  12کورتە فیلمم دەرهێناوە و بەشداری زۆربەی
فێستڤاڵێکی دیکەی دەرەوەی کوردستانیانم کردووە.
لەگەڵ زۆربەی دەرهێنەرە کوردەکان کاری فیلم سازی کردووە و زیاتر لە  60فیلم و زنجیرەی
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مۆنتاژی چەند فیلمێکی کردوە،وەک ئەکتەریش لە چەند فیلمێک بەشداریی کردوە.
سازدانی چەندین وۆرک شۆپ و خولی فێرکردنی وێنەگرتن و سیناریۆ و دەرهێنان.
ئامادەکردن و پێشکەشکردنی پرۆگرامی بەرەو سینەما بۆ ماوەی سێ ساڵ لە رادیۆ کوردی
سەرنووسەری رۆژنامەی سینەما کوردیکا وەک مێژو بە یەکەم رۆژنامەی سینەمایی کوردی
ئەندامی کارای سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان
زیاتر لە  10ساڵ کارکردن لە تەلەڤزیۆنە کوردییە ناوخۆیی و ئاسمانییەکان
دوو ساڵ وانەبێژ بوو لە بەشی سینەمای کۆلیژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی سەالحەددین
دەرهێنان و وێنەگرتنی کورتە فیلمی کوپەڵە بە سیستەمی  35ملمی سینەمایی
وێنەگرتنی فیلمی دیکۆمێنتی (پانۆراما)بە سیستەمی  35ملمی سینەمایی
لە ناوەراستی ساڵی  2011یەکەم فیلمی دڕێژی سینەمایی دەرهێناوە بەناوی(سێگۆشەی
خەاڵتەکان
1خەاڵتی باشترین فیلمی تایبەت لە فیستڤاڵی ئااڵی زێرین لە هەولێر  2005فیلمی ئاوازوەزارەتی ناوخۆ دابین کرابوو.
2بڕوانامەی رێز لێنان لە فیستڤاڵی کوردی لە لەندەن فیلمی ئاواز بۆ ئایندە3خەاڵتی رێزلێنان لە فیستڤاڵی کوردی لە رۆما فیلمی ئەنتینا4بەشداری کردن لە لەبە شی پێشبڕکێی سەرەکی لە فیستفاڵی دیتمۆڵد لە ئەڵمانیا بە5خەاڵتی باشترین دەرهێنان لە فیستڤاڵی ئیمپیریا لە ئیتاڵیا بە فیلمی ئەنتینا6بەشداری لە بەشی پێشبڕکێی سەرەکی لە فیستفالی ئەرەب کامیرا فیستفال لە رۆترمەرگ
7بەشداری بەشی پێشبڕکێی جیهانی لە  35خولی فیستڤالی قاهیرەی نێو دەوڵەتی بە8بڕوانامەی رێزلێنا لە فیستڤاڵی سوس ی نێو دەوڵەتی لە مەغریب بۆ فیلمی ئەنتینا9خەاڵتی باشترین دەرهێنان لە فیستڤاڵی بابل لە عێراق لە فیلمی ئەنتینا10خەاڵتی رێزلێنان لەالیەن سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە فیلمی ئەنتینا11بەشداری کردن لە بەشی پێشبرکێی سەرەکی لە یەکەم خولی فیستڤاڵی دهۆک بە12خەاڵتی تایبەتی لێژنەی دادوەران لە فیستڤاڵی بەغداد ی نێو دەوڵەتی بە فیلمی سێسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عەدنان عوسمان) سەبارەت بە (عەدنان
22:00:55 2013-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2227 :

عەدنان عەبدوڵاڵ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691561
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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

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2228 :

عەدنان مەال ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201003041508553818
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نووسەر و مافناس ،جێگری بەڕێوەبەری رادیۆی ئاسمانی جەماوەری
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2229 :

عەدنان هونەروەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091823340588708
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2230 :

عەرەب شەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215132906728
زاناو رووناکبیری کورد عەرەبی شەمۆ ساڵی لە گوندی (سوسز)ی
ناوچەی قارسی ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتی عوسمانلی لە بنەماڵەیەکی
سەر بەشێخانی (ئێزید-داستی) لەدایک بووە ،سەرەتا ژیانی بە
شوانکاری بەسەر بردووە و دواتر بۆ خوێندن چۆتە گوندی
(ئەلکسەندەرۆڤ)و پێش سەر هەڵدانی شۆڕشی ئۆکتۆبەری ساڵی
 1917لەالیەن دەسەاڵتدارانی ئەو سەردەمەی روسیاوە خراوەتە
زیندانەوە .
دوای بەرپابوونی شۆڕش رووی کردە شاری (ستاڤ رۆپڵ)ی باکووری
قەوقاز و چووە ریزی پارتی بەلشەفیکەوە ،لە سااڵنی 1924-1920
پەیمانگای خۆرهەاڵتی لە مۆسکۆ تەواو کردووە ،دواتر بووە بەنوێنەری
کۆمیتەی ناوەندی حیزبی کۆمۆنیستی ئەرمەنستان لە یەریڤان.
ساڵی  1930بووە بە سەرنووسەری رۆژنامەی (ڕێیا تازە) تا ساڵی 1938
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ئەو رۆژنامەیەی بەپیتی التینی باڵوکردەوەو دواتر گۆڕدرا بە پیتی سالڤی
روسی ،ساڵی  1932لە شاری لینینگراد دەستی کردووە بە خوێندنی
بااڵ و وا بڕیار بوو تێزی دکتۆراکەی سەبارەت بە کوردو رووناکبیری کورد
بێت ،بەاڵم لەالیەن دەسەاڵتدارانی سۆڤیەت و حوکمی ستالینەوە
دەست گیر کراو بۆ ماوەی بیست ساڵ بەرەو سیبیریا دوور خرایەوە .
ساڵی  1946هەر لە سیبریا کیژێکی رووسی بەهاوسەری ژیانی
هەڵئەبژێرێ ،دوای مردنی ستالین گەڕایەوەیەریڤان و خۆی بۆ کاری
ئەدەبیات و نووسین تەرخان کرد ،وێڕای یەکەم هەوڵی لە بیستەکاندا بۆ
دانانی (ئەلف و بێ)یەکی کوردی بەپشت بەستن بە پیتی التینی
زوربەی نووسینەکانی لە گۆڤار و رۆژنامەکانی ئەو دەمەی سۆڤیەتدا
باڵوکردۆتەوە ،لە بواری نووسینی رۆماندا دەچێتە ئاستی
نووسەرەناودارەکانی جیهانەوە.
لە بەرهەمەکانی :رۆمانی (شڤانی کورد  ،)1930-رۆمانی (بەربانگ-
( ،)1957ژیانی بەختەوەر ( ،)1959-کوردانی ئەرمەنستان .)1961-ئەم
نووسەرە گەورەیەی کورد ساڵی  1978بۆ دوا جار ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2231 :

عەزیز ئەحمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020410422375575
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2232 :

عەزیز جەالل عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910151240115684
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2233 :

عەزیز رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111401310666
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2234 :

عەزیز رەئوف عەبدولعەزیز ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271227
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2235 :

عەزیز شەمزینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530230103121262
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2236 :

عەزیز گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041122214064489
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2237 :

عەزیز مەحمود پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120720432474219
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2238 :

عەزیز مەحمودپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521444573938
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2239 :

عەزیز ناسری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081606179445
هۆزانەوان و وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

1358

بابەتی ژمارە2240 :

عەزیز نیعمەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129230912119123
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە2241 :

عەزیز وەلیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030121084433245
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2242 :

عەزیز کەیخوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907090407115650
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە2243 :

عەزیزی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110715045810598
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2244 :

عەزیزی مەال رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161549273968
چیرۆکنووس و رۆماننووسە و خەڵکی دەشتی هەولێرە .بەناوبانگترینی
رۆمانی (کوێخا سێوێ)یە کە لە ناوەڕاستی هەشتاکاندا باڵوبووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2245 :

عەزیزی مەالی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404210148120801
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چیرۆکنووس
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2246 :

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

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2247 :

عەقیلە رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521404173935
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2248 :

عەگید شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030621315882487
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2249 :

عەال نوری بابەعەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112718260673976
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2250 :

عەالئەدین سەجادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215131308719
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:

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

بابەتی ژمارە2251 :

عەلی ئەحمەد خاکوخۆڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042511220778734
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2252 :

عەلی ئەسغەری شەمیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041413072582675
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2253 :

عەلی ئەشرەف دەروێشیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124111536467
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ساڵی  1941لەشاری کرماشان هاتۆتەدنیا .بۆ ماوەی  15ساڵ
لەگوندەکانی ناوچەی کرماشان مامۆستای قوتابخانەبووە .ساڵی 1966
لەزانکۆی تاران لەبەشی ئەدەبی فارسی وەردەگیرێ و لەم زانکۆیەتا
قۆناغی ماستەری بەشی "دەروونناسی پەروەردە" دەخوێنێت .هاوکات
لەناوەندی زانستی بااڵی تاران
هەتا قۆناغی ماستەری "راوێژکاری و رێنوێنی وانەخوێندن"
درێژەبەخوێندن دەدات.
دەروێشیان ئەندامی بنکەی نووسەرانی ئێرانەو خاوەنی چەندین کتێب و
بەرهەمی ئەدەبی بەهێزە ،لەبوارەجیاجیاکانی ئەدەبیاتدا؛ بەتایبەت
لەبواری فەرهەنگی خەڵکی ئاساییدا کۆمەڵێک کارو پرۆژەی بەنرخی
ئەنجامداوە .جیا لەمانەش چەندین کتێبی رۆمان و بەرهەمی چیرۆکی
بەزمانی فارسی نووسیوەکەلەم چیرۆکانەدا زیاتر گرینگیداوەبەخەبات و
کێشەی گەلی کورد و بابەتەکۆمەاڵیەتییەکان.
سەرجەمی کتێب و بەرهەمەنووسراوەکانی دەروێشیان کەتا ئێستا
ئامادەو چاپ و باڵوکراوەتەوە ،زیاتر لە 60بەرهەمەکەبریتین لەبوارەکانی
"چیرۆک بۆ مندااڵن و مێرمندااڵن"" ،کۆکردنەوە"" ،کورتەچیرۆک و رۆمان" و
"فەرهەنگی خەڵکی ئاسایی".
گرنگترین و بەرچاوترین بەرهەمی "عەلی ئەشرەف دەروێشیان" نووسین
و کۆکردنەوەی پرۆژەیەکی گەورەیەبەناوی "فەرهەنگی ئەفسانەکانی
خەڵکی ئێران لە 20بەرگدا" کەبەرهەمی  22ساڵ هەوڵ و تێکۆشانی ئەم
نووسەرەیە .ئەم فەرهەنگەکۆمەڵەچیرۆکێکی سرنجڕاکێش و
مێژووییەکەبەشێوەی گشتی و ئەلف بێیی سەرجەمی ئەفسانەکانی
خەڵکی سەرتاسەری واڵتی ئێرانی لە 20بەرگی جیاوازدا لەخۆگرتووە.
کتێبی "فەرهەنگی ئەفسانەکانی خەڵکی ئێران" بەهاوکاری "رەزا
خەندان مەهابادی" ئامادەکراوەو لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی "کتێب
و فەرهەنگ" لەتاران چاپ و باڵوکراوەتەوە.
شایانی باسەبۆ یەکەم جارەلەئێران فەرهەنگێکی وا دەوڵەمەند کۆ
دەکرێتەوەو تا ئێستا تەنیا  5واڵت لەتەواوی جیهاندا ئەفسانەکانیان بەم
جۆرەو بەشێوەی ئەلف و بێ ئامادەو چاپ کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2254 :

عەلی ئەکبەر مەجیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081709574060707
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2255 :

عەلی بەختەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030122355882408
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2256 :

عەلی بەردەشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111814464210778
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

1366

بابەتی ژمارە2257 :

عەلی بەهرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011922595075006
...
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 ژمارە2258 :

عەلی پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112718121610905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2259 :

عەلی تۆفیق هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060223312078367
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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
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:
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جۆری کەس:

پەڕڵەمانتار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی هەورامی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2260 :

عەلی تەرموکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112311283273836
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2261 :

عەلی تەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030418352782445
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2262 :

عەلی حسەینی
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150119004140118912
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2263 :

عەلی حوسێن کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101510371510094
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2264 :

عەلی حەریری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215125710713
ئەم شاعیرە گەورەیەی کورد کە ئەحمەدی خانی لە ریزی مەالی جزیری و فەقێ تەیران دایناوە و
حاجی قادری کۆییش بە (حەسسانی کورد)ی لەقەڵەم ئەدات ،ناوی ئەحمەدی کوڕی عەلی
حەریرییەو بەناوی باوکییەوە ناسراوە .زۆربەی سەرچاوە مێژووییەکان ئەڵێن عەلی حەریری
هاوچەرخی مەالی جزیری بووەو لەسەدەی شانزەهەمدا ژیاوە .باوکی ئەم شاعیرە ناودارە
بەرەچەڵەک خەڵکی ناوچەی حەریری کوردستانی عێراقە و پاش ئەوەی رووی کردۆتە شام و دواتر
لەگوندی (عەسال) نیشتەجێ بووە ،ئەحمەدی شاعیر لەو گوندە لەدایک بووە .بەمنداڵی خراوەتە
بەر خوێندن و بۆ تەواو کردنی خوێندن گەلێ شارو واڵت گەڕاوە و سەرەنجام لەشاری (عەنتاب)ی
کوردستانی تورکیا ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتووە .یەکێک لە مامۆستاکانی عەلی حەریری شاعیر،
مەالی جزیرییە .عەلی حەریری لەسەردەمی خۆیدا هێندە ناوبانگی هەبوو .کەمەوالنا جامی لە
بیرەوەرییەکانیدا باسی کردووە ،شیعرە بەرزەکانی عەلی حەریری هەموو بوارێکی
گرتۆتەوەولەبەرئەوەی شارەزاییەکی زۆر باشی لەتورکی و فارسی و عەرەبیدا هەبووە ،توانیویەتی
سوود لەئەزموونی ئەدەبی ئەو نەتەوانەش وەرگرێ .هەرچەندە بەشێکی زۆری شیعرە نایابەکانی
عەلی حەریری فەوتاون ،بەاڵم ئەو چەند هەڵبەستە کەمەی کە ماون نیشانەی ئەوەن عەلی
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حەریری روناکبیرێکی گەورەو شاعیرێکیبەهرەمەندی زۆر بە سەلیقە بووە .ئەم پیاوە ناودارە
بەشێکی زۆری تەمەنی لە شام و لە مزگەوتی ساڵحییە بەسەر برد و لەوێوە رێنمایی خەڵکی
ئەکرد .دواجار هەر لەو مزگەوتەدا کۆچی دوایی کرد و بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2265 :

عەلی حەسەنیانی  -هاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223618292
دانیشتووی :مەهاباد
بەرپرسایەتی :ئەندام
ساڵی شەهیدبوون1371 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی خاکەلێوە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4220
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2266 :

عەلی حەمە رەشید بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051600122282992
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1371

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2267 :

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030722473682499
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2268 :

عەلی خەزنەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915112240115740
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە2269 :

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 ژمارە2270 :

عەلی دەسماڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121817121574375
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2271 :

عەلی روخزادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101008332959
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کوڕی حەمەساڵەخانی روخزادی و کچەزایی مەرحوومی ئایەتووڵاڵ
مەردووخ
ساڵی کۆمار واتە ساڵی  1324هەتاوی لە گوندی (خاڵەوازە)ی بناری
چیای چل چەمە لە ناوچەی خوڕخوڕەی سەقز لەدایک بوە خوێندنی
سەرەتایی وناوەندی لە شارەکانی سەقزو سنە تەواو کردوە و
دیپلۆمیشی لە دەبیرستانی (دارولفنوونی) تاران تەواو کردوە لە ساڵی
 1342هەتاوی یەوە بوەتە مامۆستای قوتابخانە لە شاری سنە کە
هاوکات لەگەڵ ئەوەیشدا خوێندنی زانکۆی هەتا پلەی دوکتورای
ئەدەبیات درێژە پێ داوه .
مامۆستا روخزادی لە بواری جۆراوجۆری ئەدەب وهونەردا زیاتر لە 40
ساڵی رەبەق سەرقاڵی خزمەت کردن ومامۆستایەتی وهەروەها پێش
کەش کردنی دەیان بەرهەمی بە پێزی زانستی وفەرهەنگی وهونەری بە
شێوەی کتێب ،وتار ،لێکۆڵینەوە وتوو وێژ ،کۆکردنەوەی بابەتە فولکلۆریەکان
وزمانناسی ئاواناسی ...کە بەشێکیان ئەمانەن :
کتێبەکان
1نەوای شێعری فارسی (قافیەورەدیف )2ئاواشناسی و دەستوورزمانی کوردی )3ئەمسال وحوکم کوردی (گوارەی کوردی )4بەراوەرکردنی ئاوایی دەستوورزمانی کوردی وفارسی )5بەراوەردکردنی ئاوایی وشەکانی زمانی کوردی لە گەڵ زمانی فارسیمعیاروپەهلەوی )
6فێرکاری زمانی کوردی سۆرانی.7رێزمانی کوردی سۆرانی.8دەستوور زمانی فارسی.9سە ناعات ئەدەبی و نیازەکانی وتە لە ئەدبی فارسی دا .وتارو بێژەری
1سوەری خەیاڵ لە شێعری مەولەوی ...،کونگرەی یادی مەولەویسەقز 1371
2شێعری "بێسارانی" لە روانگەی مەکتەبە ئەدەبی یەکانەوە....هەمایش بێسارانی ،مەریوان 1375
3تاو توێ کردنی سەبک ناسینی شێعری "ناری" هەمایش ناریمەریوان 1376
4رەوشگەلی ناسینی بابەتە فەرهەنگیەکان لە سێهەمین هەمایشکوردستان ناسیدا زانکۆی سنە . 1377
5تەعەهود لە وەرگێڕاندا هەمایشی محەمەد قازی زانکۆی کوردستانسنە . 1377
6مراودات فەرهەنگی و شوێنەوارەکانی لەسەر فەرهەنگی گشتیخەڵکدا هەمایش ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی زانکۆی کوردستان سنە . 1378
7شێعری تەربیەتی سۆفی یە لە ئەدەبی فارسی دا گوفاری ئەدەبی(گلچراخ)ژمارە  21تاران .1378
8زمان ناسینی ئێرانی لە یەکەمین کۆبوونەوە لێکۆڵینەوەیی زمانیفارسی دا زانکۆی تەربیەتی مودەرس تاران 1380
9پێگەی شێعری عیرفانی مەولەوی کونگرەی مەولەوی ...سلێمانی1380
10سەبک ناسینی شێعری "قانع" ...کونگرەی قانع ناسی مەریوان1380
11لێکۆڵینەوەی زمان ناسی لە تەبینی هووی یەتی زمانی کوردییەکەمین کونگرەی نێونەتەوەیی بونیادی ئێران ناسی ،تاران .1381
12-دەوری میراسی فەرهەنگی گەالنی ئێران لە پەرەپێدانی تەمەدون
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ئێرانی ...زانکۆی رازی کرماشان .1381
13چۆنیەتی فێرکردن وتەدریسی زمانی کوردی ...یەکەمین کونگرەیئەنسیتۆی کورد ،تاران . 1381
14زەمایروپێگەی شێوەی زەمیرەکانی پێوەندو زاسینەکان لە زمانیکوردی دا تاران . 1382
15پێگەی زمانی کوردی لە زنجیرە زمانەکانی ئێرانی دا ...کونگرەینێونەتەوەیی زمان وئەدەبیاتی کوردی دیاربەکر ،تورکیە. 1383 ،
16نالی و شێوازی هونەری لە شێعری خۆیدا ...کونگرەی نالیسلێمانی . 1385
بێجگە لە مانە دەیان وتارو نووسراوەی دیکەی نووسیوەو
لەکۆڕوکۆبوونەوەکاندا وتەبێژی کردوە کە هەر هەموویان بەڵگەی ئەوەن کە
دوکتور روخزادی ئەویندارێکی راستەقینەی فەرهەنگ وهونەرو ئەدەبیاتی
گەلەکەی بوو هەربۆیە بەردەوام هەوڵی ئەوەی بوو لێکۆڵینەوەو
توێژینەوەی زانستیانەی ببێت لەسەر هەموو ئەوبابەتانەی رەسەنایەوتی
گەلەکەمان ئەسەلمێنن و هەروەها زانست وزانیاری پێ گەشاوەتر
دەبێت .
بەداخەوە ئەم دڵە خەمخۆرەی سەقزوکوردستان لە رێکەوتی 86/2/27
هەتاوی بەتەمەنێکی پڕخێروبەرەکەتی  62ساڵەییەوە کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
ئەدیب
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2272 :

عەلی رەزاڕۆشن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032711445180047
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2273 :

عەلی زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082415413659071
کوڕی :حەمەسەلمای هەرمێدۆڵ
ناوی دایک :رێحان خودامرادی
ناوچەی :سەرشیو
شار :سەقز
لەدایکبووی1975 :
شوێنی لەدایکبوون :سەقز
خوێندەواری :قۆناغی پەیمانگای مامۆستایانم بڕیوە و دواتر بە هۆکاری
سیاسییەوە ئێرانم بە جێهێشتووە.
لە سەرەتاکانی ساڵی  – 1997ەوە قاچاخ بووم و دواتر هاتوومەتە
ریزەکانی شۆڕشەوە و تا ئێستاش هەر درێژەدەری رێبازی کوردایەتیم.
دامەزرێنەری "پارتی لیبراڵ دیمۆکراتی کوردستان" و نووسەری یەکەم
"مانیفێستی لیبراڵی کورد"م.
خوێندنەوە و نووسینەکانم لە چەند بواردا خۆیان دیار خستووە :هزری
سیاسی و فەلسەفە ،ئەدەبیات :شێعر و چیرۆک و رۆمان
نووسراوەکانم بریتین لە:
1من و میتافۆرەکانی نامۆیی – سەۆەتاکانی  2004باڵوکردوەتەوە2کۆمەڵە رۆمانی "شتێک هەیە ئێمەین(4بەرگ) بەرگی یەکەمئامادەیی چاپە :چیرۆکەکانی ژێر باخەڵی خواوەند()1
3لێکۆڵینەوەیەکی بەرفراوانی هزری لەژێر ناوی" :نەوەی سپی:خوێندنەوەیەکی ئێستایی بۆ کورد و حیکایەتە جیاوازەکانی سەردەم"
4مانیفێستی شین :لیبرالیزمی ئینسانی :خەریکە ئامادە دەبێت.5ناسیۆنالیزم لە دژی پان ئیرانیزم (دوو زمانە :کوردی و فارسی)ئامادەیە و چەند بەشێکم دابەزاندووە
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (عەلی زیرەک) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-01-31
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2274 :

عەلی سدیق رەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201007221637094543
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2275 :

عەلی سیدۆ گۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301314312156
نووسەرە ،خاوەنی پەڕتووکی (من عمان الی عمادیة  -لە عەمانەوە بۆ
ئامێدی)یە .لە ئوردون ژیاوە و هەرلەوێش کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2276 :

عەلی سەعادەتی  -حاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829003943125625
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2277 :

عەلی سەلیمی بابامیری (پەشێو)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060409594660192
ساڵوێک وەکوو بۆن و بەرامەی خۆش و رەنگی گوڵەکانی کوێستانی کوردستان پێشکەش بە ئێوە
ئەدەبدۆستان و الیەنگرانی ئەدەبی کوردی.
لە سەر ئیزنی ئێوە وام پێباشە بە دوای وشەدا نەگەڕێم بۆ ئەم مەبەستە ،تا نووسراوەکەمی
پێبڕازێنمەوه .ئەگەر بمهەوێ رووداوی گرینگی ژیانم بنووسم جگە لە بڕێک خۆشی ،ئاڵۆزیەکانی
خۆی بە تەنیا کتێبێکی گەورەیه .جا لە بەر ئەوە چاوی لێدەقووچێنم و کورت و کرمانجی خۆکتان
پێدەناسێنم:
ئەمن عەلی سەلیمی بابامیری کوڕی (محەمەد حوسێنخان) و دایکیشم (مەعسوومە خانم) بووە
و لە هۆزی (فەیزوڵاڵبەگی)م .لە ساڵی 1316ی هەتاوی لە گوندێکی چکۆلەی بەشی سەقز لە
نێوان رووباری (ساروخ) و (جەخەتوو) بە ناوی (قاشوخ) هاتوومەتە دنیاوه .لە تەمەنی  9ساڵیدا بابم
بە رەحمەتی خودا چووە و بە هەتیوی گەورە بووم .لە کن مەال و میرزای ئەو سەردەمە کەمێکم
دەرس خوێندووه .جا بۆیە کەمیش دەزانم .لە ساڵی 44ی هەتاوییەوە دەستم بە نووسینی
هەڵبەست کرد و نازناوی (پەشێو)م بۆ خۆم هەڵبژارد.
لێرەدا بە پێویستی دەزانم (مامۆستا عەبباسی حەقیقی) مامۆستای بەڕێز و خۆشەویستمان کە
لە سەردەمی پیری و بێتاقەتیدا کاتی خۆی داوە بە گوێ راگرتن و هەڵسەنگاندنی ئەم
هەڵبەٍستانە ،پاش سپاسێکی زۆر ،داوای لێبوردنیان لێبکەم.
برای بەڕێزیشم (کاک سەعیدی نەجاڕی ،ئاسۆ) کە لە زانستی کەڵکم وەرگرتووە و رێنوێنی
کردووم و کاک (موزەففەری بابامیری ،هەژان) کە پێویستی بە ناساندنی من نیە و زۆر کەس
باشی دەناسن ،بۆ نووسینەوەی هەڵبەستەکان یاریدەی داوم و هەروەها قوتابی بەڕێز و گەنجی
دڵپاکم کاک (ئەمیر رەمەزانی) کە ئەویش شاعیرە و زۆریش ناسک بینە و خەتەکەیشی لە خۆی
جوانترە بەو خەتە خۆشەی خۆی زۆربەی هەڵبەستەکانی بۆ نووسیوم .ئەم بەڕێزانە کە ناوم بردن
زۆریان سپاس دەکەم و هیوادارم لە ژیاندا سەرکەوتوو بن و بۆ یارمەتی بە ئەدەبدۆستانی
گەلەکەمان هەر وا تێکۆشەر بمێننەوه.
شێعرەکانی ئەم شاعیرە بە ناوی (داوەتی گوڵ) باڵو بۆتەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەدئەمین شاسەنەم) سەبارەت بە
(عەلی سەلیمی بابامیری (پەشێو) لە4:36:21 2011-6-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2278 :

عەلی سەهامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020921193664215
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2279 :

عەلی عوسمان یاقووب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407130700120818
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2280 :

عەلی عەبدولکەریم (عەلی حاجی زەڵمی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811112891601
ناوی عەلی عەبدولکەریم حەمەکەریم نەسرواڵ ،ناسراووبە(علی حاجیزەڵمی).
لەدایکبووی ساڵی  ،1975لەئاوایی زەڵمی بناری هەورامان.نیشتەجێی شارۆچکەی خورماڵ /گەڕکی ئەردەاڵنە.دەرچوی زانکۆ/کۆلێژی زانستەمرۆڤایەتیەکان\ بەشی زمانی عەرەبی
پیشە و کاری ئێستا مامۆستا لەقوتابخانەی بێسارانی بنەڕەتیدا.ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستانەسەرەڕایی پیشەی مامۆستایی لەبوارە ڕۆشنبیری و ئەدەبی وفەرهەنگیەکانی هەوراماندا ،ڕۆڵێکی کارای لەم بوارانەدا هەیە.
ا /بەدەست هێنانی چەندین بڕوانامەی پیشەیی و ڕوناکبیری لەپەیمانگا
و  n.g.oکاندا ،وەک
بڕوانامەی کۆمپیتەربڕوانامەی ڕۆژنامەنوسیبڕوانامەی مافی مرۆڤ لە ڕێکخرا وی c.d.oب/چاالکی لەبواری ڕێکخراوە جەماوەریەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ،وەکمامۆستا لە بوارەکانی پەروەردە لە ڤەری هەورامان و شارەزووردا و
سەرپەرشتی چەندین ڤیستیڤاڵی سااڵنەی ئەدەبی و ڕوناکبیری
نێوچەکەی کردووە.
ج /ئەندامی ناوەندی رووناکبیری خورماڵ و سەرپەرشتیاری ڕۆژنامەی
خورماڵ ،ستافی سایتی (کوردستانی من )
د/ستافی کارای دەزگای ئەڤرەس ،بۆباڵوکردنەوە و وەرگێڕان ،ئەم دەزگایە
لەسەر ئاستی هەرێمی کوردوستان مۆڵەتی فەرمی هەیەو چەندین
گۆڤارو کتێبی دەرکردووە وەک:
1/گۆڤاری ئێران ناسی.
2/گۆڤاری ئەمریکا ناسی.
3/گۆڤاری ئیسرائیل ناسی.
4/گۆڤاری جیهانی عەرەبی.
ه/لەڕاگەیاندنی بزوتنەوەی ئیسالمی و ڕۆژنامەکانی سەرئاستی
هەرێمدا وەک و نوسەر و ڕۆژنامەنوس و لێکۆڵەرێک خۆی ناساندووە
و/خوەنی دووبەرهەمی چاپکراوە بە ناوەکانی(مێژووی ئەمریکا-سیاسی –
ئابوری – جوگرافی) و(ئێران ئیسرائیل دووجەمسەرەگەرمەکەی
رۆژهەاڵتی ناوەراست)
ز /دووبەرهەمی چاوەرێی چاپن بەناوەکانی( -1بژاڤی ئیسالمی
جیهادی() 2003-1980و مێژووی گوندی زەڵم)
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (علی حاجی زەڵمی)
سەبارەت بە (عەلی عەبدولکەریم (عەلی حاجی زەڵمی) لە2015-8-4 :
22:59:20
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی ئیسالمیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی هەورامی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2281 :

عەلی فەتاح مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120322563387449
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2282 :

عەلی فەتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030214485133570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شنۆ
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2283 :

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
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.
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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 ژمارە2284 :

عەلی محەمەد ئەرسەالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010721094963696
هونەرمەندی گۆرانیبێژە ،خەڵکی پارێزگای ئیالمی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
بەشێک لە چاالکییەکانی:
1ئامادەکردنی دەنگ و رەنگی ناوەندی ئیالم (سەداو سیما)2دەسپێکردنی کاری هونەری بە ئاواز و گۆرانی فۆلکۆر3بینینی کۆرسێکی فێربوونی گۆرانی لە ژێر چاودێری شەجەریانیگەورە هونەرمەندی ئێرانی.
4ئەنجامدانی چەندین کۆنسێرت لە پارێزگای ئیالم5کۆمەڵێک شیعری کوردی ئامادەن بۆ چاپتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانەوان
👨پیاوان
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2285 :

عەلی محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020721165275647
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2286 :

عەلی محەمەد مستەفا بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171197
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2287 :

عەلی مستەفا کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022292832901
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2288 :
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عەلی مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271436391453
ساڵی  1977لە شاری ئیالم لە دایک بووە .دەرچووی لقی شانۆیە لە بەشی دەرهێنەری و
ئەکتەریدا و تاکوو ئێستا چەندین شانۆنامەی نووسیوە ،لەوانە" :از سنم تا سمد" واتە "لە سەنەم
تاکوو سەمەد"" ،مزرعە اهنین" واتە "مەزرای ئاسنی"" ،سوتەدالن" واتە "دڵسووتاوەکان" و
چەندین شانۆنامەی دیکە.
مورادی هەروەها چەندین شانۆگەریشی دەرهێنەری کردووە ،لەوانە" :شوق وسال" واتە "خۆشی
پێگەیشتن بە دڵدار"" ،از شهر تا مرز شور" واتە "لە شار تاکوو سنووری شادی"" ،خال" واتە
"بۆشایی"" ،بلبل سرگشتە" واتە "بولبولی سەرلێشێواو".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2289 :

عەلی مەحمود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217225128823
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 و
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باشوور ،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.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:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
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جۆری کەس:

پێشمەرگەی دێرین

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2290 :

عەلی مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=201009142243369498
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2291 :

عەلی نانەوازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012016494875021
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2292 :
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عەلی کاکە حەمە ئەمین عەتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323012082436
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2293 :

عەلی کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102419340410219
شاعیر و هونەمەند و نووسەر لە ساڵی  1962لە شاری کەکوکی کوردان
لە دایک بووە ،هەر لەوێ خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و
ئینیستیتۆی هونەری تەواو کردووە ،کەسێکی نەتەوەیی و نیشتمانی
سەربەخۆیە ،لە نووسینەکانیدا هەست بەو رەوتە فیکریە دەکرێت،
ساڵآنێکە لە ئەڵمانیا دەژی و هاواڵتی ئەو واڵتەیە بەاڵم هەمیشە لە
دونیای کوردەواری و کوردایەتی کۆڵی نەداوە .خاوەنی کۆمەڵێ نووسین و
هۆنراوەیە بە دەستیەوەیەتی لە فرسەتێکدا لە دووتۆی کتێبێکدا کۆیان
بکاتەوە ،کۆمەڵێ سروود و شیعری بۆ کەرکوک ئامادە کردووە ،کەسێکی
سەردەرچووە لە مەقامە کوردیەکانی ناوچەی گەرمیان و کەرکووک .إضافة
شرح مامۆستا عەلی کەرکوکی شاعیر و هونەمەند و نووسەر لە ساڵی
 1962لە شاری کەکوکی کوردان لە دایک بووە ،هەر لەوێ خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و ئینیستیتۆی هونەری تەواو کردووە،
کەسێکی نەتەوەیی و نیشتمانی سەربەخۆیە ،لە نووسینەکانیدا
هەست بەو رەوتە فیکریە دەکرێت ،ساڵآنێکە لە ئەڵمانیا دەژی و هاواڵتی
ئەو واڵتەیە بەاڵم هەمیشە لە دونیای کوردەواری و کوردایەتی کۆڵی
نەداوە .خاوەنی کۆمەڵێ نووسین و هۆنراوەیە بە دەستیەوەیەتی لە
فرسەتێکدا لە دووتۆی کتێبێکدا کۆیان بکاتەوە ،کۆمەڵێ سروود و شیعری
بۆ کەرکوک ئامادە کردووە ،کەسێکی سەردەرچووە لە مەقامە
کوردیەکانی ناوچەی گەرمیان و کەرکووک.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز قەیس قەرەداخی بۆ کوردیپێدیا سەبارەت بە
عەلی کەرکوکی لە 2010-10-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

1388

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2294 :

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 ژمارە2295 :

عەلی کەمال باپیر ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030215162682418
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2296 :

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 ژمارە2297 :

عەلی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218214653119402
د.عەلی کەریم کە حاجی حانو سلێمانی زێدی رەسەنیەتی ،ساڵی
 1966بڕوانامەی لەبواری جوگرافیادا لەزانکۆی مۆسکۆ وەرگرتوەو ئێستاش
لەو شارە دەژی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2298 :

عەمار نەجمەددین هەواس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122312404219710
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رۆژنامەنووس و توێژەری کۆمەاڵیەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2299 :

عەونی داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031213049753
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2300 :

عەواڵ بەهرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012915571075418
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2301 :

عەڤداڵی زەینەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110821381610636
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2302 :

غازی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041611572802
نووسەر و سەرنووسەری رۆژنامەی بارزان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2303 :

غازی عەلی خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012119261975121

1392

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
زمانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2304 :

غازی فاتح وەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050817220676188
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2305 :

غازی کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052815483559512
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2306 :

غانم ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151413091660
لەدایکبووی ساڵی 1946ە و لەهەشتاکانی سەدەی رابردووەوە لەبواری رۆژنامەوانی کاری کردووە
و لەساڵی 2003وە پۆستی سکرتێری لقی نەینەوای سەندیکای رۆژنامەنوسانی ئێڕاقی وەرگرتووە
و پاشان بووە بە سکرتێری لقی موسڵی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان لە 2009/1/4
بەهۆی جەڵتەی دڵەوە کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

موسڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2307 :

غیاسەددین نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727022552124923
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2308 :

غەریب پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122822433974510
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2309 :

غەریب سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020622493775634
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2310 :

غەزال عەلیاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081816374460734
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2311 :

غەزال کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131955115020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2312 :

غەفور ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092021054862028
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2313 :

غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021909595782325
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2314 :

غەفور عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031208449752
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2315 :

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 ژمارە2316 :

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.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:
1-سەرەتایەک بۆ حەیران و کورتەیەک لە ژیانی حەمەد بەگی .1989 -
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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 ژمارە2317 :

غەمگین بۆڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040712362622442
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2318 :

فاتح سەعیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140811223706115470
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2319 :

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.
.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:
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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 ،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:
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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 ژمارە2320 :

فاتمە حسێن پەناهی  -هیوا حسێن پەناهی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001011634243052
لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی 1980ی لەشاری سنەی رۆژهەالتی کوردستان لەدایکبووم.
هەر لە منداڵیمەوە خولیاو هۆگری ئەدەبیات بووم .هەر لە سەردەمی
منداڵیمەوە ئەو خۆشەویستییەم بۆ ئەدەبیات بەرچاو بووە ،مامۆستاکانم
چەندین جار هانیان دەدام و لەو بوارەشدا بەردەوام پشتیوانم بوون.
یەکەمجار لە پۆلی  5ی سەرەتایی بە کتێبێکی کوردی ئاشنا بووم کە
ئەویش دیوانی مامۆستا قانع بوو .دیوانەکەی ناوبراو زیاتر هانیدام کە
بکەومە خولیایی پەیداکردنی پەرتووکەکانی دیکەی کوردی .پاشان بە
بەرهەمەکانی شاعیری نەتەوەیی مامۆستا عەبدوڵاڵ پەشێوە ئاشنا
بووم ،ئیتر بەڕاستی هەستی نەتەوایەتیی وکوردایەتیم چووە ئاستێکی
زۆر سەرەوەترەوە .ئەوجار دەستمکرد بە نووسینی هەڵبەستی کوردی،
یەکەمین شیعری کوردیم لە ساڵی  1373ئێرانی لە گۆڤاری سروە
باڵوکردەوە ،ئیدی هەمیشە بەرهەمەکانم لە رێگەی گۆڤاری سروە باڵو
دەکردەوە تا کاتی هاتنە دەرەوەشم هەر هاوکاری بەردەوامی گۆڤاری
سروە بووم .هەروەها بە مەبەستی درێژەپێدان بەچاالکی ئەدەبی ،بووم
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بە ئەندامی ئەنجومەنی مەولەوی کورد .لە رێگەی چاالکیم لەو
ئەنجومەنەدا توانیومە لەگەڵ زۆر کەسایەتی ئەدەبی ونووسەری
کوردستانی وەک جوانمەرگان ژیال حوسەینی و مارف ئاغایی .هەروەها
جەعفەری قازی ،سەرتیپ مەنسووری و دەیان نووسەری دیکە ئاشنا
بووم .
دواجار بە هۆی فشاری دەزگاکانی داپڵۆسێنەری رێژیم لە ساڵی 1378
بە ناچاری رۆژهەاڵتی کوردستانم بەجێهێشت و لە باشوری کوردستان
گیرسامەوه.
ئێستاش نزیک بە  10ساڵە لە واڵتی یۆنان دەژیم و لەم واڵتەدا زانکۆی
بااڵی زانستە سیاسی وکۆمەاڵیەتیەکانم خۆێندووەو ماستەرم وەرگرتووە،
لەم تازەیەشدا دوکتۆرام لە بواری(زانستە سیاسیی وکۆمەاڵیەتییەکان)
وەک بەراورد لەسەر کۆمەڵناسی نەتەوەکان لە ئەفسانەکاندا وەرگرتووە،
هەنوکە وەک مامۆستای زانکۆ لە زانکۆی پانتۆین کار دەکەم و هەفتەی 2
رۆژیش لە رادۆێی یونان بەشی نێۆدەوڵەتی بە زمانی یونانی بەرنامە
پێشکەش دەکەم.
بە زمانەکانی کوردی ،یونانی ،ئینگلیزی لە گۆڤار و رۆژنامەکانی
کوردستان و یونان بەرهەمی نووسین و لێکۆڵینەوەو وەرگێرانم
باڵوکردوەتەوە.
ئەم بەرهەمانەی خوارەوەیشم چاپ کراون:
1.کۆمەڵێک لە شیعرەکانم لە ژێر ناو (ڕازەکانی بەفر) هەولێر
2.شێوەکانی هەڤپەیڤین  :وەرگێران هەولێر
3.پرۆمیتا(خودای ئاگری) ،دەقی تراژیدیا لە یۆنانییەوە بۆ کوردی2007 ،
سلێمانی
4.پۆلیتیکا ئاریستوتەلیس ،وەرگێران لە یۆنانیەوە بۆ کوردی2007 ،
سلێمانی
5.رازەکانی بەفری ،لە کوردی بۆ یۆنانی 2008 ،ئاتینا ،کە  2جار چاپکراوە
6.لێکۆڵینەوەیەک لەسەر بنەماکانی دەسەاڵتی دەسپیتیزم لە
رۆژهەاڵتدا ،یۆنان 2008
7.ئامادە بۆ چاپ .مرۆڤێکی خۆڵەمێشی شیعری کوردی.
تێبینی:
ئەندامی کۆمیتەی پێوەندیەکانی نێودەوڵەتی حیزبی
سوسیالدیمۆکراتەکان ،هەروەها یەکێکم لە کەی ئی دی ئی .KEDE
بەرپرسانی
ناوەندی لێکۆڵینەوە بۆ ئاشتی،ژنان ،ئەندامی رێکخراوی نووسەرانی
تاراوگەی
)(exiled writersبەریتانیام
ساڵی  2009زانکۆی ئەدەبیاتی ئونانی لە شاری نێۆیورک نامەیەکی
شیعرەکانمیان وەک بەرهەمێکی گرنگی ئەدەبی هەڵبژاردوە بۆ خۆیندنی
خۆێندکاران ،بێجگە لە زمانی یۆنانی بە زمانەکانی ئینگلیزی ،فەرانسی و
فیلیپینی شیعرەکانم وەرگێردراونەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👩خانمان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2321 :

فاتمە فەرهادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062523063666506
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2322 :

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 ژمارە2323 :
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فاتیح عیزەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161229083951
هۆزانەوان
هیوانیزم وەک گوتار
ڕامانێکی توانا ئەمین لە ئەزموونی شیعریی فاتیح عیزەدین
http://www.dengekan.com/doc/2010/5/twanaAmin24.pdf
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (hawkarسەبارەت بە
(فاتیح عیزەدین) لە13:30:41 2012-6-26 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2324 :

فاتیحی شێخولئیسالمی  -چاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110715070510599
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2325 :

فاتیمە عومەر رێشاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305140117119562
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2326 :

فارس سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613092332790
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2327 :

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:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2328 :

فاروق جەمیل کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907095622115653
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2329 :

فاروق حەفید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913085051115709
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2330 :

فاروق رەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151057484699
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نووسەر و توێژەری بواری فەلسەفە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
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 ژمارە2331 :

فاروق سەبری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050315425957253
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2332 :

فاروق هۆمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042210014656804
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2333 :

فاروق وەکیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031310055568371
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2334 :

فاروق کەیخوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907201202031844
ئەندامی کۆڕی زانستی زمانی کوردییە .فاروق کەیخوسرەوی ساڵی
 1948لە دایکبووە .ماستەری ئەندازیاریی میکانیکی لە زانکۆی ئەمیرکەبیر
(پۆلیتەکنیکی تاران) لە ساڵی  1355( 1976کۆچیی هەتاوی) وەرگرتووە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2335 :

فازل ئیبراهیم نوری ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371242
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2336 :

فازیل شەوڕۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031917154821805
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2337 :

فازیل مەال مەحمود مەال رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051218402814
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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"
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:
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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 ژمارە2338 :

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 ژمارە2339 :

فانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121121115387310
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2340 :

فایەق بوجاک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130100906119127
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2341 :

فایەق بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110100606193
ناوی "فایق" کوڕی "عەبدوڵاڵبەگ"ی کوڕی "کاکەحەمە"ی کوڕی
"ئەلیاسەقۆجە"یه .بنچینەی بنەماڵەیان
لەقەاڵچواالنەوەهاتووەتەسلێمانی و خۆی لە1905دا لەسیتەک
هاتووەتەژیانەوه ،ئەو دێیەش بیست کیلۆمەترەیەک لەباکووری رۆژەاڵتی
سلێمانییەوەدوورەو ئەو ئەوساتەش سیتەک سەنتەری" شارباژیر" بووه.
عبدوڵاڵ بەگی باوکی لەوێ "تابوور ئاغاسی" بووه.
لەدایکیشیەوەلەبنەماڵەی ئاغەلەرەکانی سلێمانییه.
ساڵی یەکەم و دووهەمی تەمەنی لەسیتەک بەسەربردووەو ،پاشان
ماڵیان هاتووەتەوەسلێمانی و لەتەمەنی سێ سااڵیدا ئاوەڵەی دەرداوه.
هەر بەمناڵی باوکی لەحوجرەی فەقێ خستوویەتیەبەر خوێندن .
لە1911دا باوکی بەئیشی میری نێرراوەبۆ خانەقی و لەوێوەبۆ بەغدا.
لەبەغداوەئەنێرێ بەدوای ماڵ و مناڵەکەیدا و ئەیانباتەئەوێ .پاش ساڵێک
خۆی چووەبۆ تورکیا و ئەوانی لەبەغدا بەجێهێشتووه .ئیتر فائق باوکی
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نەدیوەتەوه .هەر لەو ماوەیەدا حەمەسەعیدی برا گەورەی لەئاوی
دەجلەدا ئەخنکێ و دوابەدوای ئەو دایکیشی کۆچی دوایی دەکات و فایق
ئەکەوێتەالی خاڵی .ئەویش پاش چەند مانگێک ئەمرێ و فایق و تاهیری
برای بچووکی بەبێکەسی ئەمێننەوه.
ئەو ساتەی شەڕی یەکەمی جیهان هەڵدەگیرسێت ،رێی هاتوچۆی نێوان
بەغدا و سلێمانی دەگیرێت" .حاجی ئەمینی کاکەحەمە"ی مامی
لەسلێمانییەوەئەنێرێتەالی "حاجی عەلی ئاغا" ،ئەوەی لەبەغدا بووه،
کەچاودێری فایق و براکەی بکات و هەر میراتێکیان لەباوک و دایکیانەوەبۆ
مابێتەوەبۆیان خەرج بکا .ئەویش ئەیانداتەدەستی "حەبەخان" ناوێک،
ئەوەی خێزانی ئەفسەرێکی خەڵکی سلێمانی بووەو لەبەغدا دانیشتووه.
ژنەکەش مەردانەئەیانخاتەژێر باڵی بەزەییی خۆی و وردەوردەپێیشیان
ئەخوێنێ .دوو سێ ساڵێک بەم جۆرەژیان بەسەردەبەن .لە1917دا
کەساسییەکی زۆریان تووش دەبێ .لە1918دا حەبەخان ئەیانباتەوەبۆ
سلێمانی بۆ الی "حاجی ئەمین"ی مامیان.
فایق لەسلێمانی ئەخرێتەقوتابخانەو لەپۆلی سێهەمدا وەرئەگیرێ و تا
ساڵی  1923لەسەر خوێندن بەردەوام دەبێت .هەموو ساڵێ بەیەکەم
دەرئەچێ .لەو ساڵەدا لەسەر ئارەزووی مامی ئەچێتەقوتابخانەی
"علمیە" لەکەرکووک .بەاڵم بۆی رێناکەوێ لەوێ بخوێنێ ،ئەچێتەبەغدا و
ساڵی  1925 - 1924لە"دار العلوم" بەسەرئەبا .لەوێش لەبەردەم بژێوی
بژی و لەساڵی 1927 - 1926دا ئەگەڕێتەوەبۆ سلێمانی .لەوکاتەدا
سلێمانی تەنها پۆلی یەکەمی ناوەندیی تیا بووه ،ناچار تێی ئەچێ.
لەو سااڵنەدا تەنگوچەڵەمەی ژیان ناچاری ئەکا دوکانێکی جگەرەچێتی
بکاتەوه ،بەاڵم ئەمەش سەرناگرێ و دەستدەکات بەجگەرەو
شقارتەفرۆشتنی دەستگێڕی و پاشان پەنا ئەباتەبەر "ئەشغاڵ" و
بەڕۆژانەلەڕێگای عەربەت ئیش ئەکاو چەند مانگێک لەسەر ئەم
ئیشەدەبێت .
لە1928دا بۆ ماوەی چەند مانگێک لەهەولێر ژیاوه .لەو سەردەمەدا
خوالێخۆشبوو "قالەی ئایشەخان" ئەندازیاری ئەشغاڵ بووەو
سەرپەرشتی کردنەوەی رێگای هەولێر  -رەواندز  -رایاتی کردووه .بێکەس
دۆستی لەئەشغاڵ دامەزراندووە .هەر لەو ساڵەدا بێکەس ئەبێ
بەمامۆستای "زانستی" و لە1929دا ئەبیستێ باوکی لەمەرعەش
لەتورکیا مردووه .لەساڵی 1930دا بەهەر دەردی سەریەک بووەبەدوای
میراتی باوکیا ئەچێ بۆ تورکیا ،هەر لەو ساڵەدا بەنائومێدی ئەگەڕێتەوه.
هەر لەو ساڵەدا بوو راپەڕینەکەی شەشی ئەیلوول لەدژی
هەڵبرژادنەساختەکەی دەزگای پادشایەتی روویدا .بێکەس یەکێک بوو لەو
نیشتمان پەروەرانەی سەرکردەی ئەو راپەڕینەیان کرد و تێیدا برینداریش
بوو .
لەئەنجامی ئەو رۆڵەدا ئەیگرن و ئەیخەنەبەندیخانەوه .هەر لەسەر ئەم
بەشداربوون و سەرکردەیییەی لەسەر کاریش الیئەبەن.
هۆنراوەبەناوبانگەکەی "ئەی وەتەن مەفتوونی تۆم"...ی لەناو
بەندینخانەدا نووسیوەتەوه.
ئەو ساتەی لەبەندینخانەدێتەدەرەوه ،قوتابخانەیەک ئەکاتەوەبۆ ئەوەی
وانەی تێدا بڵێتەوەو پێی بژی .لە1933دا میری وەرئەگرێ بەمامۆستا و
ئەینێرێتەمۆرتکەی بازیان و پاشان ئەینێرێتەتەوێڵە .لەهاوینی 1935دا
لەگەڵ کۆمەڵەمامۆستایەک ،لەوانەش یەکێکیان مامۆستا گۆرانی
شاعیری بەناوبانگ بووه ،بەشداری لەکۆرسێکدا کردووەلەبەغدا بۆ
مامۆستایان ئامادەکراوه .بێکەس لەو سەردەمەدا مامۆستای قوتابخانەی
سەرەتایی بازیان بووه.
لەساڵی 1937دا لەوزەی میریدا نامێنێت .مامۆستایەکی نەترسی وەها
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لەسلێمانیدا هەبێ گیانی خەبات و کوردایەتی باڵوبکاتەوه ،دووری
ئەخاتەوەبۆ حیللەو پاش ساڵێک ئەینێرێ بۆ عەماره .بەاڵم بێکەس رازی
نابێت بچێ و دەست لەئیشەکەی هەڵئەگرێ و دێتەوەسلێمانی .لەوێش
قوتابخانەیەک ئەکاتەوەتا  1941وانەی تێدا ئەڵێتەوه .ئەنجا
ئەیکەنەوەبەمامۆستای قوتابخانەکانی میری و تا دوایی ساڵی 1948دا
لەقەرەداغ و سلێمانی و سورداش و هەڵەبجەمامۆستا ئەبێ.
لە1948.12.18دا بۆ یەگجاری سەر ئەنێتەوه.
بێکەس جگەلەزمانی کوردی ،عەرەبی و فارسی و تاڕادەیەک
ئینگلیزیشی زانیوە .بەتایبەتی لەعەرەبیدا دەسێکی بااڵی هەبووه.
هۆنراوەیەکی زۆری عەرەبی لەبەربووه .هەروەها باڵوه ،کە"معلقاتی
سبعە" بەتەواوەتی لەبەربووه.
بێکەس دووژنی هێناوە :یەکەمیان لەساڵی 1935دا ،بەاڵم پاش ساڵێک
بەنەخۆشی دەردەباریکەکۆچی دواییکردووەو مردنەکەی کارێکی زۆری
کردۆتەسەر دەروونی بێکەس و وای لێکردووەماوەیەک گۆشەگیری ببێت .
لەم ژنەی کچێک و لەژنی دووهەمی دوو کچ و کوڕێکی بووه .کوڕەکەشی
(شێرکۆ)ه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2342 :

فایەق سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=200908261434461963
ناوی تەواوی فایەق عەبدولکەریم سەعیدە ،لەسالی  1960لەکەرکووک
لەدایک بووە .دوای هاتنە سەرتەختی عەرەبە توندرەوەکان لەگەل
چەندین خێزانی کوردی دیکەدا رەوانەی ناوچەکانی رومادی کراون و
دواتریش جارێکی دیکە بۆ خوارووی عیراق دەرکراون .لەسالی 1974
جاریکی دیکە گەراونەتەوە کوردستان و لەکەرکووک نیشتەجێبوون.
قوتابخانەی سەرەتایی لەرومادی و ناسریەو کەرکووک تەواو کردووەو
قۆناغەکانی دیکەشی لەکەرکووک تەواو کردووە .لەسالی  1985بەشی
ئابوری زانکۆی موستەنسریەی لەبەغدا تەواو کردووە .لەسالی 2001
زانکۆی مامۆستایانی لەستۆکهۆلم تەوا کردووە .لەو کاتەوە وەکو
مامۆستای زانستە سرۆشتیەکان و توێژەرێک لەبواری زانستەکانی
پەروەردەدا کار دەکات .یەکێک بووە لەوانەی بەبەردەوامی لەسەر رەوشی
پەروەردەو زانستی پەروەردەی نووسیوەو چەندین لێکۆلینەوەو وتارو کتێبی
لەم بوارەدا بەچاپ گەیاندووە .هەمیشە داوای تازەکردنەوەی سیستمی
فیرکاری و پەروەردەیی کردووەو و یەکێک بووە لەبەشداربووە ئەکتیڤەکانی
کۆنگرەی پەروەردەیی کەلەمانگی ئایاری لەسالی  2007لەهەولێر
بەسترا .لەو کۆنگرەیەدا لێکۆلینەوەیەکی  360الپەرەیی لەسەر
هەراسانکردن لەنێوان مال و قوتابخانەدا پێشکەش بەکۆنگرە کرد بەو
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هیوایەی ببێتە بنەمایەک بۆ چارەسەرکردنی گرفتی توندوتیژی
لەقوتابخانەکانی کوردستاندا .تا ئێستا  8کتێبی هەیەو کۆمەلێک
سیمینارو ۆرکشۆپی بۆ کادیرە پەروەردەییەکانی کوردستان لەبارەی
گەشەسەندنی مەعریفی منداڵ ،دیداکتیک و گەشەسەندنی
سیستمی نوێی پەروەردە ساز کردووە .بەبەردەوامی رەخنەو
هەلسەنگاندنەکانی خۆی لەسەر سیستمی پەروەردەیی کوردستان
لەرۆژنامەکانی هاوالتی ،ئاوێنەو لڤیندا بالوکردۆتەوەو لەسەر
بیرمەندەکانی بواری پەروەردەی نووسیوە .لەسالی  2007دا گۆشەیەکی
بەناوی ئەمیلی لەگۆڤاری لڤیندا هەبووە کەتایبەت بووە بەپەروەردە.
لەسالی  2009وە گۆشەیەکی تایبەتی بەپەروەردە لەهەفتەنامەی
دەستۆر هەیە بەناوی جیهانبینی پەروەردە .
تاوەکو ئێستا ئەم ئەم بەرهەمانەی هەیە
)1حەوت رۆژ لەگەل قەرەداخیدا .دەزگای سەردەم .2002
)2دابەشکردنی دەسەاڵت .دەزگای سەردەم ( .2003وەرگێران
لەسویدییەوە)
)3تێکشکانی بەهاکانی خوێندکار .چاپخانەی رەنج .2004
)4دابەشکردنی دەسەاڵتەکان لەئێران .دەزگای ئاراس ( .2004وەرگێران
لەسویدییەوە)
)5یەکەمین مامۆستا .دەزگای سەردەم ( .2005وەرگێران لەفارسیەوە)
)6هەراسانکردنی منداڵ لەنێوان مال و قوتابخانەدا .دەزگای ئاراس 2007
)7قوتابخانەکان روویان لەقیبلە نیە .دەزگای ئاراس 2008
)8خۆکوژی منداڵ .چاپخانەی رەنج ( 2010لەژێر چاپدایە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2343 :

فایەق مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032512125463996
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2344 :

فایەق هوشیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030716080982492
•فایەق هۆشیارمستەفا ساڵی  1922لە شاری سلێمانی لە دایک بوە.
•هەر لە منداڵیەوە پیرەمێردی شاعیری گەورەی کورد کە باپیریەتی
بردویەتیە الی خۆی و بەکوردیی گۆشی کردوە.
•خوێندنی سەرەتایی لە ناوەندی سلێمانی تەواو کردوە.
•ئامادەیی لە بەغداد تەواو کردوە و هەر لەوێش چۆتە کۆلێجی حقوق و
لە ساڵی  1944لیسانسی قانونی وەرگرتوە.
•تا ساڵی  1947لە سلێمانی پارێزەری کردوە.
•لەو ساڵەدا بوە بە حاکم لە سلێمانی و پاشان لە کەرکوک و ئینجا لە
کفری.
•یەکێک بوە لە نوسەرانی گۆڤاری گەالوێژو گۆڤاری (نزار).
•دۆستی دێرین و هاوڕیی خوالێخۆشبو مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد بو،
لەم سەردەمەدا کە مامۆستا ئیبراهیم بە کارێکی پێویست بەغدادی بە
جێ هێشت بەراسپاردەی مامۆستا ئیبراهیم کاک فایەق شەونخونی
بەدیار گۆڤاری گەالوێژەوە دەکرد.
•ئەندامێکی چاالکی حزبی هیوا بوو کە خوالێخۆشبوو مامۆستا رەفیق
حلمی سەرۆکی بو.
•ماوەی دوو ساڵ لە ( )1956/8/5 – 1954/8/21سەرۆکی شارەوانی
سلێمانی بو ،زۆر خزمەتی شارەکەی کردوە ،رازاندنەوەی باخی گشتی و
ئەو گۆڕانکارییانەی فەرمانبەران و رێکخستنی شەقام وئاوو ئاوەڕۆی
شاری سلێمانی بەرهەمی ئەوسااڵنەبو کەئەوتێیدا سەرۆکی شارەوانی
بو.
•لە 9ی حوزەیرانی  1963بە فەرمانی زەعیم سدیق مستەفا گیرا و
ماوەیەکی زۆر لە زینداندابو.
•ماوەیەکی زۆر بەڕێوەبەری تاپۆ بۆ لە عیراقا بووە .بە شایەتی لێپرسراوی
ئەو دەزگایە یەکێک بوە لەباشترین بەڕێوەبەر گشتیەکان.
•پاشان بووبە ئەندامی دیوانی تەدوینی قانونی ،پاشان ئەندامی
مەحکەمەی تەمیزی عێراق و جارێکیش کراوە بە بەڕێوەبەری گشتی تاپۆ
لەبەرئەوەی کە پێویستیان بە خیبرە و شارەزای هەبوە.
•لە کاتی مەحکوم کردنی شەهیدان خاڵە شیهاب و جەعفەر ئەنوەر-دا
فایەق هۆشیار زۆر بە پەرۆشەوە دوای مەسەلەکە کەوتبو ،بەشێوەکەی
لەگەڵ سەرۆکی مەحکەمەی ثورەدا بەگژیەکدا چون لەسەر راپۆرتی ئەو
خانەنشین کرا.
•وەک یاساناسێکی دڵسۆز لە هەردو گفتوگۆی ساڵی  1984و 1991
لەگەڵ رژێمی عێڕاقدا رۆڵێکی گەورەی هەبو لە داڕشتنی پرۆژەی
کردویدا.
•لە ژیاندا هەمیشە پیاوێکی کوردی ،دڵسۆز ،بوێری و جوامێر ناسراوە و
هیچ کاتێک سڵی لە دەسەاڵتداران نەکردۆتەوە.
•دوای مردنی پیرەمێرد کە (ژین) لە الیەن وەرسەی پیرەمێردەوە
بەڕێوەدەبرا و کاک ئەحمەد زرنک سەرنوسەری بو ،فایەق هۆشیار
هەمیشە باوکی روحی رۆژنامەکە بو ،هەفتە هەفتە لەگەڵیدا دەژیا.
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•هیمەتێکی زۆری نواند بۆ ئەوەی شیعرەکان و پەندەکانی پیرەمێرد لە
فەوتان رزگاری ببێ .زۆری دەستنوسەکانی پیرەمێردی الی خۆی
پاراستبو.
•ئەم پیاوە مەزنە دوای نەخۆشییەکی درێژخایەن ،لە شاری بەغداد
رۆژی یەکی ئایاری  2002کۆچی دوای کرد و لەسەر وەسێتی خۆی
تەرمەکەی هێنراوەتەوە شاری سلێمانی و لە گردی مامەیارە بو بە
میوانی پیرەمێرد و جەمیل صائب و شازاد صائب.
پوختەیەک لەوکارو فەرمانانەی خوالێخۆشبوو فایەق هۆشیار وەک خۆی
ریزبەندی کردوە..
08/6/1947- 25/7/1947محامی فی السلێمانیة.
26/7/1947- 23/02/1950حاکم فی محاکم مدینە کرکوک و قضا و
کفری.
23/02/1950 – 10/8/ 1952حاکم فی محاکم السیمانیة.
10/8/1952 – 10/8/1954حاکم فی محاکم کرکوک.
19/7/1956 – 27/8/1959اعادة خدماتە الی رئاسة بلدیة السلێمانیة مع
االحتفاظ و بصفة الحاکم.
19/7/1956 – 27/8/1959حاکم فی محاکم السیمانیة.
28/8/1959 – 17/3/1963مدیر عام االستیال و و التوزیع فی وزارة
الزراعة /بغداد مع االحتفاظ بصفة الحاکم.
17/3/1963 – 23/10/1963حاکم فی محاکم السیمانیة.
23/10/1963 – 20/3/1966حاکم و مدون قانونی فی دیوان التدوین
القانونی فی وزارة العدل ببغداد.
21/3/1971 – 4/7/1971حاکم و مدیر الطابو العام  /بغداد.
26/6/1971 - 4/7/1971حاکم دائم فی محکمة تمییو العراق.
4/7/1971 – 14/3/1977حاکم دائم فی محکمة تمییز العراق و مدیر
الطابو العام بغداد.
14/3/1977 – 1997محامی فی بغداد بعد احالتە علی التقاعد فی
 1977/3/17بقرار جائر من مجلس قیاده الثوره
کارە یاسایی و روناکبیری و سیاسیەکانی خوالێخۆش بو
جگە لەو فەرمانگەو کارانەی کە بەکورتی ریزبەندکراوەن ،خوالێخۆشبو
(فایەق هۆشیار) لە زۆر هەیئەو ئەنجومەن و لیژنەدا کاری کردوە ،کە
ئەمانەن:
یەکەم :لیژنەو هەیئەکانی ئەنجومەنی کشتوکاڵی بااڵ لە وەرەتەکانی
چاککردنی کشتوکاڵی وەزارەتی پالن و نەخشەکێشان ،وەزارەتی
دادپەروەریی لە عێراق .
دووەم :ئەندامانی یاسایی ناموتەفەریغ (غیر متفرغ) لە ئەنجومەنی
ئیدارەی کومپانیای نیشتیمانی نەوت لە عێراق لە ساڵی  1968تا ساڵی
.1975
سێیەم :بەرامبەر بەو ئەرکانەی چەندین نوسراوی سوپاس و
رێزونرخاندنی پێبەخشراوە .لەوسااڵنەی خزمەتکردنانەیدا ،بەبێ ئەوەی
بۆجارێکیش موحاسەبە بکرێت یان سزایەکی بدرێتێ.
چوارەم :لەوهەموو ئەرک و لێپرسراویتیەدا کە بەدرێژایی ئەوساڵە زۆرانەدا
رایپەڕاندون هیچ جۆرە یارمەتی و دەرماڵەیەکی وەرنگرتوە ،لە کاتێکدا
هاوپیشەکانی هەمو ئەو دەرماڵە و یارمەتیانەیان وەرگرتوە ،چونکە بەالی
خوالێخۆشبووەو سەر راستی لەکاروکردەوە و دڵسۆزی لە راپەڕاندنی
ئیش وکاردا بەپارەو بەخشین و دەماڵە ناکرێ .

1418

پێنجەم :بەرامبەر هەمو دڵسۆزی ماندوبونەو لەسە هەڵوێستی
کوردایەتی نیشتمانپەروەریی ئەم پیاوە ،بە بڕیارێکی ئەنجومەنی
سەرکردایەتی شۆڕش (مجلس قیادة الثورە) لە رۆژی 1977/3/14دا
خانەنشین کرا کە هێشتا  8ساڵی مابو کە خانەنشین بکرێت ،کە
ئەمەش پێچەوانەی یاسا و رێساکانی بوو.
شەشەم :هەردوای ئەوەی خانەنشینکرا دەستی دایەوە جانتای
پارێزرێتیەکەی و لە سەندیکای پارێزەرانی عێراقدا وەک پیاوێکی یاسایی و
حاکمێکی سەرکەوتووە کەسێکی راستگۆ و دادپەروەر رێزی لێگیرا و لە
چەنیدن مەحکەمەی عێڕاقیدا وەک پارێزەریکی ناسراو و ناودار لە زۆر
کێشەی یاساییدا ئەبو بە پارێزەر.
حەوتەم :مامۆستا هۆشیار لە ژیانی خۆیدا و لە رۆژی  1963/6/8لە
کاتێکدا دادوەر ئەبێ لە شاری سلێمانی و دەسەاڵتدارانی عەسکەری
بەسەرکردایەتی زەعیم سدیق مستەفا رەشبگیریکی سەرتاسەری
پارێزگاری سلێمانی دەستیپێکەن و دوای نوشستهێنانی گفتوگۆی
سەرکردایەتی شۆرشی کوردستان و یەکەم دەسەاڵتی بەعسیە
فاشیەکان داوا لە مامۆستا ئەکرێ کە ئیمزا لەسەر ئەو رەشبیگیریە بکات
وەک حاکمێک فایەق هۆشیار ئەو داوایەی کاربەدەستان رەتدەکاتەوە،
بۆیە لە پێش رۆژی /9حوزەیراندا ،ئەو و دەستەیەک لە پیاو ناسراوانی
شار دەسگیر ئەکرێن و لە زینداندا ئەمێننەوە ،تا رۆژی  1963/9/02دا
لەگەڵ ژمارەیەکدا لە زیندانیان ئازاد ئەکرێ .کە لە زیندان دەرئەچێ
لەسەر ئەو رەفتارشوڤێنیەی دەسەاڵتدارانی عەسکەری ئیستقالە
پێشکەش ئەکات ،بەاڵم وەزارەتی داد ئیستقالەکەی لێقەبووڵ ناکات و
ئەیگوازێتەوە بۆ دیوانی تەدوینی قانونی لە وەزارەتی داد لە بەغداد.
هەشتەم :لە سااڵنی  1974 ،1970 ،1968 ،1966دا چەندین جار
دەسەاڵتدارانی بااڵ داوای گەرمان و پلە و پایەی زۆربەرزیان لێکردوە ،وەک
وەزیزی ،سەرۆکی ئەنجومەنی یاسادانان ،سەرۆکی ئەنجومەنی
تەنفیزی بۆ ناوچەی ئۆتۆنۆمی و هەندی جار زۆریشیان لێکردووە ،یان بە
نەرمونیانی خەڵکیان ناردۆتە کنی بەاڵم ئەولەسەر هەڵوێستی خۆی
سوربوە و ئەوکار وپلە و پایانەی بە خیانەت زانیوە و قەبوڵی نەکردوە.
نۆیەم :فایەق هۆشیار هەر لە سەردەمی الوێتیدا تێکەڵ بە بزوتنەوەی
کوردایەتی و نیشتمانپەروەریی بووە ،لە ساڵی 1938دا چۆتە ریزەکانی
حیزبی هیوا و تا ساڵی 1944دا لە ریزەکانی ئەو حیزبە و بە نهێنی
درێژەی بە خەباتی سیاسیەي داوە ،هەرلەدوای نەمانی ئەو حیزبەش
فایەق هۆشیار هەمیشە ئاگادار و هۆشیاری خەباتی کوردایەتی بووە و
لە نزیکەوە هوشیارانە درێژەی بە خەباتی کوردیەتی داوا هەزاران کەسی
ئەم کوردستانە ئەو شاهیدەی بۆ ئەدەن کە کاک فایەق سەنگەری
خەباتی کوردانەی هەمیشە جۆشداوە ،باوەکوو ئەندامێکیش خەباتی
نەکردبێ..
دەیەم :هەر ئەم پیاوە بەوەفا وئەمەکە ماوەیکی زۆر لە بوارەکانی ئەدەب
و روناکبیری و رۆژنامەنووسیدا کاریکردووە ،چەندین وتار و نوسنینی لە
رۆژنامەی ژین ،کە باپیری دایمەزراندوە لە گۆڤاری گەالوێژ کەخۆی
بەبنەماڵەکەی داناوە لێکۆڵینەوەی و باسی بەپیزی ئەدەبی و یاسایی و
رونکابیری باڵوکردۆتەوە کەلەم کتێبەدا بەشێک لەو وتارانەی گۆڤاری
گەالوێژ ئەخوێنینەوە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (توانا فایەق هوشیار) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی فایەق هوشیار) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-04-08
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2345 :

فریا یونسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611138
بانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2346 :

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:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
چاالکی الوان
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2347 :

فریشتە کەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271446371456
لە دایک بووی 1975ی شاری سلێمانییە ،لە ساڵی 1993ەوە لە واڵتی
سوید ژیان بەسەر دەبات ،قۆناغی ناوەندی و زانکۆی لەو واڵتە تەواو
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2348 :

فوئاد تاهیر سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041816522282694
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2349 :

فوئاد جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611137
بانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2350 :

فوئاد حسێن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021814303382320
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2351 :

فوئاد حەمە خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102616225910518
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2352 :

فوئاد رەشید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171628321313
• 1964لە کەرکوک لە دایک بووە .
• 1988بەشی کوردی کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدینی تەواو کردوە .
• 1996ماستەری لە ئەدەبی کوردی-بەشی کوردی-کۆلێژی پەروەردەی (ئیبن روشد) لە زانکۆی
بەغدا تەواو کردوە .
• 1996تا  2007مامۆستابووە لە کۆلێژی ئادابی زانکۆی دهۆک-بەشی کوردی .
• 2004بڕوانامەی دکتۆرای لە ئەدەبی کوردی وەرگرتووە لە بەشی کوردی کۆلێژی ئادابی زنکۆی
سەاڵحەدین .
•لە ساڵی 1988ەوە نووسینەکانی باڵو دەکاتەوە و تا ئێستاش ئەم بەرهەمانەی باڵوکردۆتەوە :
1.رەخنەی رۆمانی کوردی . 2005
2.ناسنامەی دەق . 2005
3.دەقی ئەدەبی ئادگار و چێژ و بەها . 2006
4.بونیادگەری لە گوتاری رۆشنبیری کوریدا .2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2353 :
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فوئاد زیندانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102221220688242
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2354 :

فوئاد سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201005071034534208
رۆژنامەوان و سەرنووسەری گۆڤاری گواڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2355 :

فوئاد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032910115719185
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2356 :

فوئاد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121022554587334
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
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 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.
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 ژمارە2357 :

فوئاد محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051118015882836
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2358 :

فوئاد محەمەد ئەمین سەڕاج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711085121879
...
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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 ژمارە2359 :

فوئاد میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031205459751
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2360 :

فوئاد مەجید میسری
http://www.kurdipedia.org/?q=201005201003024281
نووسەر و سیناریۆنووس و وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2361 :

فیروز کەریم (مینا)
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 ژمارە2362 :

فێنک عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420043532736
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2363 :

فەتاح ئەحمەد مەحمود مسگفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371240
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2364 :

فەتاح بەگی رەواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215124255707
کوڕی رەسوڵ پاشای رواندزییە کە شەخسیەتێکی ئیداری و سیاسی بەناوبانگی سەردەمی خۆی
بوو .ساڵی  1825لەرواندز لەدایک بووە و هەر لەوێ خراوەتە بەر خوێندن ،پاشان رووی کردۆتە
بەغداو الی زانا ناسراوەکانی ئەو شارە درێژەی بەخوێندن داوە و زانست و زانیاری نوێی وەرگرتووە.
زمانی فارسی وتورکی و عەرەبی زۆر بەچاکی زانیوە .هەر لەتەمەنی هەرزەکارییەوە بەهرەی
شیعری تیا دەرکەوتووەو گەلێ بەرهەمی ئەدەبی جوانی نووسیوە .فەتاح بەگ وەک
خوێندەوارێکی سەردەمی خۆی گەلێ وەزیفەی گرنگی پێ سپێردراوە لەوانە قائیمقامیەتی
شەنگارو سەرۆکی کۆمسیۆنی (پارس) لەشارەزوورو قائیمقامی قەزایکفری (صالحیە) و خانەقین و
چەند شوێنێکی تر .پاشان بووە بەسەرۆکی کۆمسیۆنی یارمەتیدانی لێقەوماوان لەسەردەمی قات
و قڕیدا .ماوەیەکیش بەڕێوەبەری پەروەردەی بەغدا بوو .ئەم شاعیرە بەناوبانگە ساڵی 1884
لەئەستەمبوڵ کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2365 :
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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 ژمارە2366 :

فەتحی ئێڤاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231425174848
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2367 :

فەتحی گەزنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130141934119136
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە2368 :

فەخری سیالحشۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010309201918661
لە ساڵی  1945لە شاری رواندز لە دایک بووە ،قۆناغی خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی لە رواندز خوێندووە .خاوەنی چەندین لێکۆڵینەوەی
مێژووییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2369 :

فەخرەدین تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031355442284
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2370 :

فەخرەدین گەرمیانی
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
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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

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2371 :

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 ژمارە2372 :

فەرزین کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123011290963585
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2373 :

فەرزەند شێرکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022719523582395
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2374 :

فەرشید شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320012933120181
نووسەر و وەرگێڕ.
لەدایکبووی  1977هەورامان (شاری پاوە).
بەکالۆریۆسی زمان و ئەدەبیاتی فارسی.
ساڵی  2001بۆ  2003ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری سروە و
بەرپرسی بەشی وەرگێڕانی ئەو گۆڤارە لە ورمێ.
بەرهەمی چاپکراو(جگە لە وتار و بابەتی ڕەخنە و لێکۆڵینەوەی ئەدەبی)
نزیکەی  21کتێب دەبن .هەروەها نزیکەی  8کتێب ئامادەی چاپن کە
خەریکە کاری چاپکردنیان بۆ دەکرێت 4 .کتێبی نووسین کە دوانیان کورتە
ڕۆمانن(نۆڤلێت) و ساڵی  2013و ،کۆمەڵە چیرۆکێک کە  9کورتەچیرۆکی
لەخۆ گرتوە و ساڵی  2012لە شاری سنە چاپ کرون .هەروەها نۆڤلێتیک
که بەمزووانه چاپ دەبێت.
کتێبە چاپکراوەکان:
1 -هەشت نامە .گۆنتەرگراس .کینـزابۆرۆئۆ( .بە هاوکاریی) .دەزگای چاپ
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و پەخشی سەردەم .سلێمانی 2002
 2فێر بین چۆن به سەر ترس و دڵەڕاوکێی خۆماندا زاڵ بێن .جۆرجباربارن( .بە هاوکاریی) .بنکەی ئەدەبیی گەالوێژ .سلێمانی 2002
 3نامەیەک دەربارەی لێکبوردن .جۆن لۆک( .بە هاوکاریی) .خانەیوەرگێڕان .سلێمانی 2004
 4تێگەییشتنی تیۆرە سیاسییەکان .تۆماس سپراگێنـز .خانەی وەرگێڕان.سلێمانی 2005
 5کورتە مێژووی گۆڕانکارییەکانی کۆمەڵناسیی .بۆتول .خانەی وەرگێڕان.سلێمانی  2005ــ (ئەم کتێبە هەر لە هەمان ساڵدا بە ناوی
(دامەزرێنەران و سەرهەڵدانی کۆمەڵناسیی)ەوە لە دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەمیشدا چاپ کراوە)
 6فێمینیزم .جیەن فریدمەن .خانەی وەرگێڕان .سلێمانی 2006 7فەرهەنگی زاراوەکانی فەلسەفە و زانستە کۆمەاڵیەتییەکان .دەزگایچاپ و پەخشی سەردەم .سلێمانی 2007
 8ئێمە و مۆدێرنیتە .داریوش ئاشووری .دەزگای چاپ و پەخشیسەردەم .سلێمانی 2009
 9ئاینی زەردەشت(سێ هەزار ساڵ باوەڕ و دەسەاڵتی نەمر) .مێریبۆیس.دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم .سلێمانی 2011
 10چیرۆکە نەمرەکانی فەلسەفە .هێنری تۆماس -دانالی تۆماس.دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم .سلێمانی 2011
 11ژیانی منداڵیم .نووسینی چارلی چاپلین .دەزگای موکریانی .هەولێر2011
 12داگیرکردنی بەختەوەریی .بێرتراند ڕاسڵ .دەزگای موکریانی .هەولێر2013
 13مێژووی ئەندێشە و قوتابخانە سیاسییەکان .گایتانۆ مۆسکا .دەزگایچاپ و پەخشی سەردەم .سلێمانی 2013
 14ئەقڵ دژی ئەقڵ .کۆمەڵێک وتاری وەرگێڕدراوی فکریی ،فەلسەفیی،ئەدەبیی .دەزگای موکریانی .هەولێر 2013
– 15تارمایێ بۆگەنێ (کۆمەڵه چیرۆک) سنه2012 .
 16ڕاڤەی نوێ لەسەر فەیلەسووفانی سیاسی مۆدێرن .دەزگای چاپو پەخشی سەردەم .سلێمانی 2013
– 17هەناسێوە تا یاوای .کورته ڕۆمان .سنه2013 .
– 18داستانەی ناتەمامه .کورته ڕۆمان .سنه2013 .
 19بەردەکانی ڕۆح(مێژووی چەمکە فەلسەفییەکان لە کەوناراوە تائەمڕۆ) .دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم .سلێمانی 2014
 20بیرەوەریی گاندی .ویلیام شایرێر .خانەی موکریانی .ساڵی 2014 21ماهاتما گاندی .خانەی موکریانی .ساڵی 2014چەند کتێبی دیکەش کە خەریکە کاری چاپکردنیان بۆ دەکرێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (فەرشید شەریفی)
سەبارەت بە (فەرشید شەریفی) لە19:23:07 2015-4-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی هەورامی
پاوە
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2375 :

فەرمان حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092349125312
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2376 :

فەرمان خەرابەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012911551933077
نامیلەکەیەکی بەنێو راستییەکی ونبوو باڵو کردەوە رووبەرووی رەخنەی
چاالکوانانی بواری ژنان بووەوە ،لەالیەن نووسەرو رۆژنامەنووس تامان
شاکر لە دادگە سکااڵیەکی لەسەر تۆمار کرا.
کتێبە چاپکراوەکانی ،کە بریتین لە مانە:
1.ناوە جوانەکانی خوای گەورە ..بە بەڵگەی قورئان وسوننەت .یەکەم:
 /2002دووەم.2008 :
2.هۆکارە بەسوودەکان بۆ ژیانێکی ئاسوودە2000 .
3.زایەڵەی شادی .یەکەم / 2006 :دووەم :.2012
4.الوان کاتی نەهاتووە بگەڕێینەوە؟! .2007
5.کێ دەکەی بە هاوسەری ژیانت؟ یەکەم /2009 :دووەم/ 2010 :
سێیەم.2012 :
6.ئاوێتەی دڵ( /الفوائد) .یەکەم /2008 :دووەم.2010 :
7.خۆشەویستی ،خوێندنەوەیەکی شەرعیانە و سەردەمیانەوە2008 .
8.رێبەری نوێژەکان .یەکەم /2010 :دووەم.2010 :
9.تەمەنی زێرین ..بە فیڕۆی نەدەین2010 .
10.ڕاستییەکی ونبوو! یەکەم /2010 :دووەم.2010 :
11.چی دەکەی بۆ کۆرپەکەت!؟ 2012
12.ڕێبەری خێزانی موسڵمان2012 .
13.زنجیرە چیڕۆکی راستەقینە پێک هاتووە لە ( )10چیرۆک
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کاردو) سەبارەت بە
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(فەرمان خەرابەیی) لە15:04:09 2012-8-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2377 :

فەرمان ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071124399395
لە ساڵی  1981لە شارۆکەی هەریری سەر بە پارێزگای هەولێر لەدایک
بووە ،دەرچووی دەرچووی کۆلیژی ئاداب بەشی راگەیاندنە ،لە ساڵی
 1998یەکەم بەرهەمی شیعری خۆی باڵوکردۆتەوە ،چوار کتێبی شیعری
چاپکراوی هەیە ،بەناوی (خیتابەکانی قەرەجێکی موسافیر) و (هەناسە
سپییەکانی بەفر) (دیوارەکانی وەهم --کتێبی هاوبەش) و (گەڕان بۆ
منداڵی سێوەکان)بە سەدان وتارو لێکۆڵینەوەی رۆژنامەوانی لە رۆژنامەو
مێدیا کوردییەکاندا وەشاندووە ،چاالکە لە بواری کاری رێکخراوەیی و
ماوەی  5ساڵ سەرۆکی سەنتەری رۆشنبیری سۆران بووە ،جێگری
سەرنووسەری رۆژنامەی زاری کرمانجیی بووە ،سەرنووسەری ماڵپەری
راپرێسە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(sherenmhamad
سەبارەت بە (فەرمان ساڵح) لە11:14:53 2010-9-7 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (فەرمان ساڵح)
سەبارەت بە (فەرمان ساڵح) لە18:40:43 2012-8-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2378 :
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فەرمان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071547349419
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2379 :

فەرمان عەبدولڕەحمان کەریم حمەشریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271216
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2380 :

فەرمان عەزیز نەجار خەرابەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112919314974044
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2381 :

فەرهاد پیرباڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126143337531
فەرهاد پیرباڵ ،نووسەر ،لێکۆڵەر و مامۆستای زانکۆی کوردە و خەڵکی
باشووری کوردستانە .ئەو لە ساڵی  1961لە هەولێر لە دایکبووە و لە 84
لە زانکۆی سلێمانی خوێندنی تەواو کردووە .ئەو لە ساڵی  1984چووەتە
ریزی یەکێتی نووسەرانی شاخەوە ،هەر لە ناو یەکێتی نووسەرانی
شاخیش یەکەمین کتێبی چاپ کردووە کە شانۆنامەیەکە بە بەناونیشانی
ماڵئاوایی واڵتەکەم .ئەو لە پێناو ئەوەی خزمەتی سەربازیی رژێم نەکات
چووەتە ئێران ،هەشت مانگ لە ئێران ماوەتەوە .دوایی چووەتە ئەڵمانیا
ئینجا دانیمارک و دوو ساڵ لەوێ ماوەتەوە بە زەمالەی حکومەتی
فەڕەنسی کە لەالیەن ئەنیستیتوی کوردی پاریسەوە دابەش دەکرا،
چووەتە فەڕەنسا بۆ ماوەی هەشت نۆ ساڵێک لە فەڕەنسا ماوەتەوە.
پیرباڵ مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی  1994گەڕاوەتەوە کوردستان .هەفتەیەک
دوای تەواوکردنی دوکتۆراکەی لە زانکۆی سۆربۆن ،لە بواری مێژووی
ئەدەبی نوێی کوردیدا لە ساڵی  1994لە زانکۆی سەاڵحەدین دامەزراوە.
پیرباڵ کاتێک کە لە دانیمارک و ئەڵمانیا بووە وەکو سەرپەرشتیاری بەشی
ئەدەبی و وەکو پەیامنێر و ئەندامی دەستەی نووسەران لە زۆر لە
گۆڤارەکانی وەک خەرمانە و نودەم لە ستۆکۆڵم ،یەکگرتن و دەروازە لە
دانیمارک ،هیوا لە پاریس وە هەروەها گەلێک گۆڤاری دیکەش وەکو
دەستەی نووسەرانی گۆڤارەکان کاری کردووە ،لە  1994کە هاتووەتەوە
کوردستان لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ بەرپرسی الپەڕە بووە ،لە
گۆڤاری وەرگێڕان سەرنووسەر بووە کە لە وەزارەتی رۆشنبیری دەردەچوو.
ئەو هەروەها لە زۆر گۆڤار و باڵوکراوەی دیکە دا وەکوو نووسەر یان
سەرنووسەر بەشدار بووە.
فەرهاد پیرباڵ هەتا وەرزی یەکەمی  2009چلوسێ کتێبی نووسیوە و باڵو
کردووەتەوە .تازەترین کتێبی فەرهاد پیرباڵ بریتییە لە حەکایەتەکانی
باوکم کە رۆمانێکی  450الپەڕەییە.
نێوبراو هاوسەری هۆزانەوان تەرزە جافە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز فەرهاد پیرباڵ سەبارە بە کارنامەی خۆی لە
2010-09-09
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2382 :

فەرهاد چۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309111904119650
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2383 :

فەرهاد چەلەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130102852119128
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە2384 :

فەرهاد حەمزە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522043082734
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2385 :

فەرهاد حەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217105226118330
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە2386 :

فەرهاد خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031322492124264
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2387 :

فەرهاد سەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017295875030
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2388 :

فەرهاد سەنگاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012014352171
ناو فەرهاد حمە سالح ناسراو بە فەرهاد سەنگاوی
زێد کەرکوک ساڵی 1962
خوێندن سەرەتای و ناوەندی چەمچەماڵ سەنگاو
بروانامەی هونەری دبلۆم –دبلۆمی شانازی لە زانکۆی ئۆسکۆ –نەرویج
زمانەکانی کوردی و عەرەبی و فارسی و دانمارکی
رێکخستنی یەکێتی لە ساڵی  1978پێشمەرگایەتی  1980/6/1گەرمیان
 /سەرکردایەتی زۆربەی وتاو بابەتەکانی دەنگی گەلی کوردستان و
راپەرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
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 ژمارە2389 :

فەرهاد شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031203552254
شاعیر وئەکادیمیکار و نووسەرێکی کوردە ،ساڵی  1951لەباشووری
کوردستان ،ناوچەی گەرمیان ،لە دایک بووە .شاکەلی یەکێکە لەو
شاعیرانەی کە شیعری کوردییان لە 1970دا تازە کردەوە و بزووتنەوەیەکی
گەورەی نوێخوازییان هێنایە ناو ئەدەبی کوردییەوە .فەرهاد شاکەلی
خوێندنی دواناوەندیی لە شاری کفری تەواو کردووە و لە سەرەتای
حەفتاکاندا لە زانکۆی بەغدا ،بەشی زمانی کوردی خوێندوویەتی .ساڵی
 1975-1974چووە رێزی شۆڕشی کوردستانەوە و بوو بە پێشمەرگە و
دوای هەرەسهێنانی شۆڕش ماوەیەک خەباتی نهێنیی کرد و پاشان لە
رێگەی بیابانەوە رووی کردە سووریا و ماوەیەک خەریکی کاری سیاسی و
پێشمەرگایەتی بوو .لە هاوینی 1977دا بە یەکجاری وازی لە کاری
سیاسی هێنا و رووی کردە ئەوروپا .شاکەلی دوای خوێندنی زمان و
ئەدەبی ئینگلیزی ،زمانانی نۆرد ،زمانە کۆن و تازەکانی ئێران ،وەک
مامۆستای زمان و ئەدەبی کوردی لە زاانستگەی ئوپساال ،سوێد،
دەستی بە کار کرد و هەتا ئێستایش لەو زانستگەیە کار دەکات .فەرهاد
شاکەلی تا ئێستا نزیکەی  30کتێبی چاپ کردوون کە بەشێکی زۆریان
دیوانی شیعرە ،ئەوانی دیکەیش لێکۆڵینەوەی ئەکادێمی ،کورتە چیرۆک،
وەرگێڕان لە سوێدی و ئینگلیزییەوە و وتاری فکری و فەلسەفین .لە
سااڵنی 1996-1985دا گۆڤاری (مامۆستای کورد) باڵو کردەوە ،کە
گۆڤارێکی فەرهەنگی و فکری بوو ،سەرجەم  31ژمارەی لێ دەرچوو.
هاوکاتیش ،1988-1985 ،بە زمانی سوێدی گۆڤاری Svensk-kurdish
journalی باڵو کردەوە .فەرهاد شاکەلی ئەمڕۆ شاعیر ،ئەکادێمی و
زمانەوانێکی ناسراوی کوردستانە و بە شێوەیەکی چاالکانە لە ژیانی
فەرهەنگیی کوردستاندا بەشداری دەکات.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2390 :

فەرهاد عەبدولحەمید پەهلەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416061319725
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...
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 ژمارە2391 :

فەرهاد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727025337124927
مامۆستا لەبەشی کوردی کۆلێژی مەخمور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2392 :

فەرهاد عەالدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122415162919722
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2393 :

فەرهاد عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004271053414193
سەرۆکی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2394 :

فەرهاد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120514481212355
لەساڵی  1970لەشارە جوانەکەی مەریوان لەرۆژهەاڵتی کوردستان
لەدایکبووە ،دەرچووی ئامادەیی پیشەسازی بەشی کارەبایە ،لەگەاڵ
رووخانی شای ئێرانو هاتنەسەر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێران،
وەک خێزانێکی شۆڕشگێڕ لەساڵی 1979دا دێنە باشووری کوردستانو
لەشاری سلێمانی جێگیردەبن.
دوای شەهیدبوونی ئامۆزایەکی لەساڵی  1986لەڕیزی کۆمەڵە ،وەک
هەستێکی شۆڕشگێڕانە دەبێتە پێشمەرگەو بەهۆی بچوکی تەمەنییەوە،
لەناو شاری سلێمانی لەبارەگای کۆمەڵە دەمێنێتەوەو درێژەش بەخوێندن
دەدات.
لەساڵی  1989بەدنیای هونەرو نووسین ئاشنا دەبێت و لەچەندین
شانۆگەریدا وەک نوواندن بەشداردەبێت و چەند نووسینێکی شانۆیی
دەنووسێت و لەچەند بۆنەیەکدا نمایشدەکرێت.
لەکۆتاییەکانی ساڵی 1990دا پەیوەندی بەشانە چەکدارەکانی
(ی.ن.ک)ەوە دەکات و لەڕاپەڕینەکەی ئاداری باشووری کوردستان
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بەشداردەبێت و لەگرتنی ئەمنە سوورەکەشدا لەگەاڵ هەڤاڵەکانیدا
بەشداریدەکات.
لەساڵی 1992دا وەک خولیاو حەزێک تێکەاڵ بەکاری میدیا بووەو هەر لەو
ساڵەدا لەگەاڵ چەند هاوکارێکیدا رادیۆی کوردایەتییان دامەزراندووە،
لەساڵی  1995چووەتە رادیۆی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان
لەسلێمانیو لەگەاڵ دامەزراندنی تەلەفزیۆنی هەمان حزبی ئیسالمیدا
لەساڵی  ،1996وەک پەیامنێرو ئامادەکارو پێشکەشکاری چەندین
بەرنامەی راستەوخۆ کاریکردووە .بەدەر لەکاری راگەیاندن لەو کەناڵە
ئیسالمییە ،فەرهاد قادر دەبێتە لێپرسراوی راگەیاندنی کۆمەڵەی
تاالسیمیای کوردستان.
لەساڵی  2000واز لەکاری راگەیاندن دێنێت و رێکخراوێکی مرۆیی تایبەت
دروستدەکات بەناوی (کۆمەڵەی خوێنبەخشانی کوردستان) کە
ئەندامەکانی بەبێ هیچ بەرامبەرێک خۆبەخشانە خوێن دەبەخشن،
لەگەاڵ ئەوەشدا تێکەاڵ بەدنیای رۆژنامەگەری دەبێت ،لەساڵی 2003دا
دەچێتە کۆمپانیایەکی بەریتانی بەناوی (بی پالن) کە تایبەت بووە بەبواری
(نێتۆرکین)و کاری (ڤیدیۆ کۆنفرانسین) ،دوای کەمتر لەساڵێک دەبێتە
بەرپرسی بەشی راگەیاندنی ئەو کۆمپانیایەو لەساڵی 2004دا دەبێتە
بەڕێوەبەری ئۆفیسی سلێمانی کۆمپانیاکە ،لەساڵی  2008دەبێتە
لێپرسراوی راگەیاندنی کۆمپانیای ئاڵتون و لەهەمان ساڵیشدا لەئاژانسی
هەواڵی ناوخۆ دادەمەزرێت ،وەک هەواڵسازو تائێستاش لەو ئاژانسە
بەردەوامە لەسەر کارکردنو لەئێستاشدا لێپرسراوی بەشی هەواڵە،
لەگەاڵ ئەم کارەشیدا وتەبێژی فەرمی کۆمەڵەی تاالسیمیای سلێمانییەو
جێگیری سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی کۆمەڵەی تاالسیمیای کوردستانە.
فەرهاد قادر ئێستا لەرۆژنامەکانی (ئاسۆ ،دەستوور)و چەند رۆژنامەیەکی
تردا بابەتەکانی باڵودەکاتەوەو سەرنووسەری باڵوکراوەی (تاالسیمیا)یە.
فەرهاد قادر ،خۆشەویستی بۆ دروستبوونی دەوڵەتی سەربەخۆی
کوردی هەیەو وەک رۆژنامەنووسێکی سەربەخۆو ئازاد کاردەکات و رێز
لەهەموو فکرو ئایدۆلۆژیایەکیش دەگرێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سارا جاف) سەبارەت
بە (ژیانی رۆژنامەنووس فەرهاد قادر) لە11:26:17 2010-12-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2395 :

فەرهاد مستەفا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013113018590387536
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2396 :

فەرهاد مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051220051378574
سەرنووسەری گۆڤاری شەقام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2397 :

فەرهاد هوژەبری  -ئەنوەر هۆژەبری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101412184388328
ساڵی  1974لەمەریوان لەدایکبووەو لەبواری شیعرو ئەدەبیاتی کوردیدا
کەسێکی چاالک بووەو ئەزموونی بەنرخی هەیەو هەر لەسەردەمی
الویەتی و بەتایبەت لەجەریانی رەوتی نوێبوونەوەی شیعری هاوچەرخی
کوردی لەکوردستانی رۆژهەاڵت رۆڵی باشی گێڕاوەو لەئەنجومەنە
ئەدەبی و فەرهەنگییەکانی مەریوان کەسێکی چاالک بووە .ساڵی 2002
لەتاران وەک وەرگێڕ ،ئامادەکارو هەواڵسازی بەشی کوردیی کەناڵی
ئاسمانیی سەحەر هاوکاریی کردووەو لەماوەی  11ساڵ کارکردنی
لەتاران لەگەڵ زۆرێک لەڕۆژنامەکانی تاران و هەروەها لەگەڵ ناوەندە
فەرهەنگییەکانی کورد هاوکاریی جیددی هەبووەو لەبواری وەرگێڕاندا زۆر
بەرهەمی شاعیرانی کوردی کردۆتە فارسی و هەروەها لەفارسییەوە زۆر
شیعرو بابەتی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی.
رۆژی  2013/10/12لەتاران شاعیرو وەرگێڕو چاالکی بواری راگەیاندن
ئەنوەر هۆژەبری لەتەمەنی  40ساڵیدا بەهۆی جەڵتەی دڵەوە کۆچی
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دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2013-10-14 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2398 :

فەرهاد هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071023393857479
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2399 :

فەرهاد کۆهزادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020810402975651
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2400 :

فەرهاد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201007311647214604
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2401 :

فەریاد فازیل عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130121852119132
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2402 :

فەریبا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091908222161968
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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 ژمارە2403 :

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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2404 :

فەرید زامدار
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200916271035
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ساڵی  1952لەشاری هەولێر لەدایکبووە ،یەکێکە لەرۆژنامەنووسە
ناسراوەکانی کوردستان و لەماوەی سااڵنی  2004بۆ  2006سەرۆکی
ئۆفیسی سلێمانی یەکێتی رۆژنامەنوسانی کوردستان بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2405 :

فەرید مەخموری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001022328463059
لە ساڵی  1976لە قەزای مەخموری سەر بە شاری هەولێر لە خێزانێکی
کورد پەروەر و دڵسۆز هاتۆتە دنیاوە و لە کۆتاییەکانی  1980دەستی بە
نووسین کردووە و سەرپەرشتی چەندین پۆستی لەم بوارەوە لە بواری
گۆڤار و رۆژنامە گرتووە و کاری تیاکردووە ،خاوەنی چەندین کتێب و
نامیلکەی شیعریە و بەشداری چەندین کۆڕ و کۆبوونەوە و یادە
هونەرییەکانی کردووە چ لە کوردستان یا هەندەران هەروەها بەشداری
هەموو مەراسیم و بۆنە ئەدەبی و کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگای کوردی لە
ئوسترالیاکردووە و بە شیعرەکانی زیاتر دەوڵەمەند و رازاوەی کردوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2406 :
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فەریق ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204105207119203
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2407 :

فەرەیدون ئەرشەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620012937124527
فەرەیدوون ئەرشەدی ساڵی 1340ی هەتاوی لە گەڕەکی قەتارچیانی
شاری سنە چاوی بە ژیان هەڵێناوە و لە ساڵی 63ی هەتاوییەوە کە
هۆنینەوەی شیعری بە زمانی کوردی دەست پێکردووە هەتا ساڵی 77ی
هەتاوی لە شارەکانی سنە ،سەقز ،ورمێ و تاران وەکوو کارناسی
فەرهەنگی و ئەدەبی چاالکی کردووە.
ئەرشەدی هەروەها لە گۆڤاری سروە ،حەوتوونامەی سیروان و چەندین
رادیۆ و تەلەڤزیۆنی کوردیدا چاالکی کردووە و بەرهەمەکانی باڵو
کردووەتەوە.
فەرەیدوون ئەرشەدی ،شاعیری کوردی خەڵکی کوردستانی ئێران پاش
بەجێهێشتنی ئێران لە ساڵی 1382ەوە لە واڵتی ئاڵمان نیشتەجێ بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2408 :

فەرەیدون بێوار
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011042616284957015
فەرەیدون بێوار ،رۆژنامەنووس و توێژەری کۆمەاڵیەتی.
ناوی تەواوی (فەرەیدون ئەحمەد مەولود) ،ساڵی  1982لە شاری
سلێمانی لە دایک بووە.
ئێستا لە شاری هەولێر دادەنیشێت.
ساڵی  2010بەشی کۆمەڵناسی ،کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدینی
تەواو کردووە.
ساڵەکانی  1988و  1991ئاوارەی ئێران بووە.
لە ساڵی  2000گەڕاوەتەوە هەرێمی کوردستان.
ماوەی  11ساڵە کاری رۆژنامەنووسی دەکات.
سەرەتا بە شیعر و وەرگێڕان دەستی پێکردووە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هادی) سەبارەت بە
(فەرەیدون بێوار) لە9:30:57 2011-5-15 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2409 :

فەرەیدون جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122414553619719
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2410 :

فەرەیدون رەفیق حیلمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511465433024
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لەشاری سلێمانی لە دایک بووە
ئەندازیاری ئەلەکترۆنی لە زانکۆی کاردیف لە بەریتانیا خوێندووە لە ساڵی
1967
ماستەری لە دیجیتاڵی ئەلەکترۆنیدا خوێندووە لە ساڵی 1969
لە  1973بۆ  1974دا وانەی بیرکاری و ئینگلیزی لە زانکۆی سلێمانی
وتووەتەوە
لە سااڵنی  1974تا  1978وەکو راوێژکاری نەتەوە یەکگرتووەکان ئیشی
کردووە
لە ساڵی  1980بڕوانامەی دکتۆرای لە زانستی سیستەمدا بەدەست
هێناوە لە زانکۆی سێتی لە بەریتانیا
لە ساڵی 1992دا جێگری وەزیر بووە لە یەکەم کابینەی حکومەتی کوردیدا
لە  1994تا  2003وەکو راوێژکار/پسپۆڕی سیستەم ئیشی کردووە
ساڵی  2004خانەنشین بووە بەهۆی نەخۆشیییەوە
سەدان وتاری جۆراوجۆری نوسیوە
خاوەنی  3پەڕتوکە
1کوردی سۆرانی بە ئەلفوبێی التینی یەکگرتو بۆ ئەوکەسانەی کەئینگلیزی زوبانن ،لەهەموو واڵتانی جیاهاندا دەست دەکەوێت 5 .جار
لەچاپدراوە لە ساڵی  2000وە
2یاداشتی رەئوف حیلمی ،بەزمانی ئینگلیزی لە ساڵی  2007دا3گاسنی سەرهێڵی دیموکراسی راستەوخۆ Real-Tine On-LineDirect Democracyلە ساڵی  2008دا
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێنووسەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
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 ژمارە2411 :

فەرەیدون سامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020919324533188
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هۆزانەوان و نووسەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2412 :

فەرەیدون عەبدول بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010419582122037
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2413 :

فەرەیدون عەبدولستار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030719552682497
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2414 :

فەرەیدون عەبدوڵاڵ مراد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171205
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2415 :

فەرەیدون عەزیز بابا قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171191
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2416 :

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 ژمارە2417 :

فەرەیدون کونجرینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032815435416005
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2418 :

فەرەیدون کەریم قادر قجول  -فەرەیدون بازرگان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006201334224454
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هۆزانەوان و کەلەپوورناس و ئەندامی شانازیی کەلەپوورناسانی
کوردستان.
سەرچاوەی وێنە :بێستون کەمال جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2419 :

فەرەیدوون نووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715092275367
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2420 :

فەقێ قادری هەمەوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110101012195
فەقێ ناوی قادر یا (عەبدولقادر) کوڕی رەسووڵ کوڕی جوامێر لەتا بەرەبابی بەگزادە و تیرەی
چەلەبی خێڵی هەمەوەنده .لەساڵی  1830لەبازیان لەدایکبووه .هەواڵ هەیە ئەوە دەگەیەنێ
لەگوندی قودرەتە لەدایکبووه.
سەرەتای خوێندنی لەحوجرەی مزگەوت بووه ،تا ئەو سەردەمە لەواڵتی کوردەواری مزگەوت
مەڵبەندی یەکەمی خوێندەواری بوو .وەک دەردەکەوێ فەقێ قادر قۆناغەکانی خوێندنی حوجرەی
تەواو نەکردووه ،رەنگە گەیشتبێتە قۆناغی موستەعیدی یا سوختەیی و دەستی لەخوێندن
هەڵگرتبێ ،لەوانەیە هەر ئەو وازهێنانەش بووبێتەهۆی ئەوەی نازناوی (فەقێ) بۆ خۆی بهێڵێتەوە و
وەک نازناو لەهۆنراوەیەدا بەکاری بێنێ .جگەلەوە هەندێ جاریش وشەی (دەروێش)ی کردووە بە
نازناو ،ئەمەیان بەناوی رێزگرتن لەکاکەحمەدی شێخ بووه ،چونکە ئەم کەسایەتیەی زۆر
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خۆشویستووە و خۆی بەمورید و دەروێشی ئەو داناوە لە رێگای قادریدا.
فەقێ قادر لە سەرۆکەکانی خێڵی هەمەوەند بووه ،ماوەیێک پلەی قایمەقامیەتی ناوچەی
چەمچەماڵ و ناوچەی بازیانی پێ سپێررا بوو لەسەردەمی فەرمانڕەوایی سوڵتان عەبدولعەزیزی
عوسمانی ().1876-1830
ژیانی فەقێ قادر وەک سەرۆک خێڵێک رەنگەندانەوەی ژیانی خێڵکەی خۆی بووە لە رۆژگارانی
فەرمانڕەوایی دەوڵەتی تۆتالیتاری ئۆتۆکراتی عوسمانی .جێگەی جوگرافی ئەم خێڵە یەکجار گرنگ
بووە لە ستراتیجییەتی دەوڵەتی عوسمانی بەتایبەتی سوپایی ،بێگومان هەموو دەسەاڵتێکی ئەم
ناوچەیە بەدەست خێڵی هەمەوەندەوە بووه .لەبابەت گرنگی ئەم ناوچەیەوە زانای گەورە تۆفیق
وەهبی دەڵێ؛ دەربەندی بازیان یەکەمین دەروازەیە لە گەرمیان و شاخی حەمرینەوە بۆ ناوچەکانی
نێوەندی باشووری کوردستان .لەبەر ئەوەی دەسەاڵتی عوسمانی هیچ جۆرەخزمەتێکی بۆ
ناوچەی چەمچەماڵ نەدەکرد سەرەڕای ئەمە خەڵکەکەی دەرووتاندەوه .خێڵی هەمەوەند ئازا و بزێو
بوون ،بەرهەڵستی زۆرداری دەوڵەتیان دەکرد .شەڕوشۆڕ بەبێ بڕانەوە لە ناوەوە بووە لەنێوان
خەڵکی خێڵی هەمەوەند و دەسەاڵتی عوسمانی ،ئەمەجگە لەو شەڕوشۆڕە هەمیشەیییە
وێرانکەر و بێ ئاسایشانەی لەنێوان دەربەگەکانی ناوچەکەبووە و دەسەاڵتی عوسمانی
کردوویەتی بەداردەست بۆ ئاژاوەنانەوە لەناو کورداندا.
ئەم بارەوای کردووە چارەنووسی سەرۆکەکانی خێڵ لەگەڵ هی خەڵکەکەیەک بگرنەوە و ببن
بەیەک ئامانج .بەم جۆرە فەقێ قادر تووشی ئازار و ئەشکەنجە و کۆت و پێوەندی بەندیخانە بووه.
لەماوەی سااڵنی  1887-1885ژیانی دیلی لەبەندیخانەکانی کەرکووک و موسڵ و بەغدا بردۆتە
سەر .ماوەی دیلی و دەستبەسەری فەقێ قادر هەمووی بەسەریەکەوە نەبووه ،هەندێ جار ئازاد
کراوە و دووبارە گیراوەتەوه ،لەجاری دیکەدا هەمەوەندان بەسەر بەندیخانەیان داداوە و فەقێیان ئازاد
کردووه.
لەو ماوانەدا خۆی ون کردووە لە هەندێ شوێنەکانی کوردستانی ئێران دوور لەدەسەاڵتی
عوسمانی ،لەناوچەکانی ماهیدەشت و زەهاو خۆی پەنا داوه .لەمەوە ئەوە دەردەکەوێ شەش
حەوت ساڵێکی تەمەنی لەبەندیخانە بردبێتەسەر ،زۆرترینی ئەم ماوەیە لە بەندیخانەی کەرکووک
بووه.
لەساڵی  1887فەقێ قادر لەگەڵ بەشێک لەبەگزادەی هەمەوەند و خەڵکی خێلکەی دەسەاڵتی
عوسمانی دووری خستوونەتەوە و ئاوارەی کردوون بۆ شاری بنغازی لەواڵتی لیبیا ،وا باوە گوایا
فەقێ قادر لەساڵی  1890لەوێ کۆچی دوایی کردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2421 :

فەالح ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052409533858167
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2422 :

فەلەکەدین سابیر حەمود کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615144242
لەساڵی  1948لە شاری کەرکوک لەدایک بووە و ئەندامی یەکەمین
پەڕڵەمانی کوردستانە لەساڵی  ،1992پاشتر لەکابینەی سێهەمی
ئیدارەی هەولێری پێشوو بووە بەوەزیری رۆشنبیری و هەمان پۆستی
لەکابینەی پێنجەم حکومەتی یەکگرتووە هەرێمی کوردستان
وەرگرتووەتەوە .ناوبراو ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی
کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♕وەزیر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2423 :

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 ژمارە2424 :

فەهد شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150403112423120781
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2425 :

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 ژمارە2426 :

فەهیم ئیشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061822362270162
لەساڵی  1962لەشاری دیاربەکر لەدایکبووە .لەحەوت ساڵییەوە چووەتە
دیاربەکرو خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندییو زانکۆی لەوێ تەواوکردووە.
لەسەرەتای ساڵی 1990دا بەهۆی نوسینی وتارێکەوە دادگایی کراوەو بۆ
ماوەی چوار ساڵو دوو مانگ زیندانی کراوە .لەسەردەمی رۆژنامەنووسیدا
بەهۆی قسەکردنو نوسینەوە چەندین دۆسیەی لەسەر کراوەتەوە ،بەو
هۆیەوە ناچاربووە بچێتە دەرەوەی واڵت ،لەساڵی  1995گەراوەتەوە بۆ
تورکیا ،ئامادەکاری دەیان کتێبی کوردیو تورکییەو سێ کتێبی
وەرگێردراویشی هەیە .چەندین وتاری لەرۆژنامەو سایتی کوردیو تورکیدا
باڵوکردووەتەوە .ئێستا لەتەلەفزیۆنی (حەیات)دا بەرنامەی هەیەو لەکاری
نوسین و وەرگێرانیش بەردەوامە.
سەرچاوە :عەدنان مەال ساڵح  -ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2427 :

فەڕۆخ نێعمەتپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031522231821665
رۆماننووس ،چیرۆکنووس .بکاالریۆس لە فەلسەفەدا .خاوەنی رۆمانەکانی
پەڕەسێلکەکانی کۆچ و ساڵەکانی خەون .دوو کتێبی وەرگێڕدراو لە
نەرویجییەوە بۆ کوردی .وە چەندین کۆمەڵە چیرۆک بۆ وێنە بە ناوەکانی
ئێوارەی شار و خۆشترین رۆژی دنیا .کۆمەڵە چیرۆکی دیکەیشی ئامادەی
چاپە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رێزان) سەبارەت بە
(فەڕۆخ نێعمەتپوور) لە11:38:10 2011-10-30 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2428 :

فەیسەڵ خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150719200554124851
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە2429 :

فەیسەڵ داغلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050916354676226
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2430 :

فەیسەڵ سڵێمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910204647115689
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2431 :

فەیسەڵ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121221420574316

1467

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2432 :

فەیسەڵ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101916274110145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2433 :

قائید میرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050313535857241
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2434 :

قادر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911270937532674
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 ژمارە2435 :

قادر ساڵح عەبدوڵاڵول محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171206
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2436 :

قادر عەبدولسەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014033589736
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2437 :

قادر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208133028572
لەدایکبووی ( )1974ە .لەگوندی ئەشکەنەی بناری پشدەر.
ــ بەکالۆریۆس لەمێژوو ().1996
ــ سکرتێری بەشی مێژوو لەکۆلیژی ئاداب ().1997
ــ ماستەر لەمێژووی کوردی سەدەکانی ناوەڕاست ().2000
ــ دکتۆرا لەمێژوو ساڵی ().2004
ــ بەرهەمەکانی:
ـــ تێزە زانستییەکان.
1/ااڵیمارات الکوردیە فی عهد البویهی .دراسە فی عالقاتها السیاسیەو االقتصادیە.
2/الکورد فی مصرو بالد الشام خالل عهد الملک البحریە .دراسە حضاریە.
ـــ توێژینەوە زانستییەکان.
1/کرکوک فی عهد العباسی.
2/پشدەر لەماوەی سااڵنی ().1938-1918
3/رۆڵی الوانی کورد لەپێکهێنانی دەسەاڵتی سیاسیی کوردیدا.
4/کوردە شارەزوورییەکان رۆڵی سیاسی و سەربازیان.
5/ریشە مێژوویەکانی دەرکەوتنی ژیانی حیزبایەتی و رێکخراوەیی لەکوردستاندا .دکتۆر قادر
محەمەد پشدەری ئێستا سەرۆکی بەشی مێژوو /کۆلیژی ئاداب  /زانکۆی سەاڵحەددینەو بەڕێزیان
ئەندامی سەرەکی ئامادەکاری پڕۆگرامەکانی مێژووە لەنێو بابەتە کۆمەاڵیەتییەکانی قۆناغەکانی
خوێندنی ناوەندی و دواناوەندی سەرجەم قوتابخانەکانی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2438 :

قادر نادر
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 ژمارە2439 :

قادر نەجمەدین بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012422052733007
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2440 :

قادر وریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920433175429
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2441 :

قادر وەرتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150729231104124958
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2442 :

قادۆ شێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=201004032221554099
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2443 :

قاسم ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030718323382494
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2444 :

قاسم تاباک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042715395164651
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2445 :

قاسم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112616145873954
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2446 :

قاسم شێروانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014070208024576872
شاعیر و یاسا ناس
قاسم شێروانی
لەساڵی  1956لە هەولێر لەدایکبووە .
سێ دیوانی شیعری چاپکردووە.
1کۆماری برین لە 20022قاچێک بۆ شمشاڵ لە 20103هەستە تێکشکاوەکان لە 2013دیوانی چوارەمی ئامادەیە بۆ چاپ لە  2015دا چاپی دەکات
یەکەم شیعری لە هەفتەنامەی هاوکاری باڵو کردۆتەوە لە 1977
ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کوردە لە لقی هەولێر
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامە نووسانی کوردستانە
ئەندامی گروپی  PENی کوردییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2447 :

قاسم قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121820245687173
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2448 :

قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215133936730

1474

قانع یان قانیع ،ناوی شێخ محەمەد کوڕی شێخ عەبدولقادری کوڕی شێخ
سەعیدی دۆاڵشیە و لەنەوەی (کابل)ی مەریوانن .
لە 15ئەیلولی  1898لەگوندی (ریشێن)ی بناری شارەزوور لەدایک بووە .
لەتەمەنی ( )40رۆژیدا بوو کە باوکی کۆچی دوایی کردووەو لەتەمەنی
دوو ساڵیشدا دایکی کۆچی دوایی کردووە.
ژیانی قانع لەزەمینەیەکی دەربەدەری و پڕ لە کوێرەوەرییەوە دەستی
پێکرد .
بەهەتیوی لەالی خزمێکیان کەناوی (ئاغا سەید حوسێنی چۆڕ)ی بووە
لەناوچەی مەریوان گەورە بووە و هەر ئەویش ناویەتە بەر خوێندن .
پاشان بە فەقێیەتی چووە بۆ سلێمانی و چەند ساڵێک لەوێ ماوەتەوە.
هەر بەمەبەستی گەڕان بەشارەکانی کوردستان دا بۆ خوێندن چۆتە
(سنە و مەریوان و ساباڵخ و بۆکان و شنۆ و هەولێر و کۆیەو کەرکوک و
سلێمانی و بیارە) و دوا قۆناغی خوێندنیشی لەمەریوان تەواو کردووە.
قانع بەر لەوەی بەتەواوی فێری خوێندن و نووسین ببێت توانای
شاعیرێتی تیا دەرکەوتووە و لەسەردەمی جەنگی یەکەمی جیهانیدا
خوی داوەتەوە شیعری ئایینی.
دواتر بەهۆی بارودۆخی کوردستانەوە خولیای شیعری نیشتمانپەروەری
بووە ،خوێندنەوەی کتێبێکی دەستنووسی فارسی بەناوی (وقایع ال
اردەالن) کەباسی راپەرینەکانی تیرەی ئەردەاڵنییەکان ئەکات بەرامبەر
داگیر کەران ،هێندەی تر کار ئەکاتە سەر دەروونی شاعیر و بەرهەمە
شیعرییەکانی و ئیتر ئەبێتە شاعیرێکی نەتەوایەتی ونیشتمانپەرەوەر .
الیەنە لەیەک نەچووەکانی شیعرەکانی شاعیر ئەوە ئەگەیەنێ کەزادەی
فیکری یەک سەردەم و پێویستی یەک قۆناغ و بەرهەمی یەک ئێش و
ئازار نین ،بەردەوام باوەڕی بەیەکگرتنی جەماوەرو یەکسانی کۆمەاڵیەتی
هەبووە و لەسەرەتای چلەکانەوە بەتایبەتی لەرۆژگاری دووەمین جەنگی
جیهانیدا رێبازی سۆشیالیستی وەکو دیاردەیەکی سیاسی زیندوو لەناو
شیعرەکانیدا رەنگی دایەوەو لەسەنگەری شیعری شۆڕشگێرانەدا دژی
دەرەبەگی چەوسێنەرو ئیمپریالیزم بووە و هەمیشە دڵی لەگەڵ ئازار و
ئاواتی مرۆڤی جوتیاری چەوساوەی کورددا بووە و وەک شاعیرێکی
دڵسۆز و خەم خۆری کورد شیعری بۆ نەتەوەی کورد هۆنیتەوە و لەگەڵ
بەسەرهات و کارەسات و راپەرین و شۆرش و دەستکەوتەکانی کورددا
ژیاوە.
لەشیعرەکانیدا داوای مافەکانی ژنانی کردووە لەبوارەکانی رۆشنبیری
وکۆمەاڵیەتی و ئابووریدا.
قانع لەسەرەتای پەنجاکاندا بەهاوکاری مامۆستایان (عەالدین سەجادی و
شوکر مستەفا) توانی پێنج بەش لە شیعرەکانی بەشێوەی دیوانی
جیاجیا و قەوارەی تایبەتی چاپ بکات ،کە ئەم بەرهەمانەن(گواڵڵەی
مەریوان ،باخچەی کوردستان ،چوارباخی پێنجوێن ،شاخی هەورامان،
دەشتی گەرمیان ).
لەژیانیدا گەلێ کارو پیشەی کردووە لەوانە مامۆستای قوتابخانەو
کرێکاری و مامۆستای مزگەوت و جوتیاری و ئاشەوانی و فەرمانبەرێتی.
لەکۆتایی پەنجاکاندا چەند جارێک خراوەتە بەندیخانە .لەساڵی ()1960دا
لەبەندیخانەی سلێمانی چۆنیەتی نووسینی زمانی کوردی فێری
زیندانییەکان کردووە.
لە ()1963دا لەگەڵ وریای کوڕیدا لەبەندیخانەی (قەجەر)ی تاراندا زیندانی
ئەکرێ و هەر لەو بەندیخانەیەدا هۆنراوە بەناوبانگەکەی نووسیوە
کەدەڵێ:
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بەندیخانەیە
ئەم کەلەپچە مەرهەمی زامی دڵی دێوانەیە.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئایینی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2449 :

قوبادی جەلیزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032355122398
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
⚖مافناس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2450 :

قوتبەدین سادقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261712301438
ساڵی  1952لە شاری سنە لە دایک بووە .دکتۆرای هونەرە شانۆییەکانی
لە زانکۆی سۆربۆن لە واڵتی فەرەنسا وەرگرتووە .تا ئێستا نزیکەی 12
کتێبی لە شانۆنامەکانی ناوداری دونیا وەرگێڕاوە و چاپ و باڵویکردووە .کە
 6کتێبیان لە الیەن دەزگای "قەترە"وە باڵوکراونەتەوە ،لەوانە" :مویە جم"
واتە "شیوەنی جەم"" ،هفت خوان رستم" وانە "حەوت هەنگاوی
رۆستەم"" ،افشین و بودلف هر دو مردەاند" واتە "ئەفشین و بۆدلەف
هەردووکیان مردوون" و "دخمە شیرین" واتە "ئەشکەوتی شیرین".
هەروەها هەندێک لە شانۆنامەکانی دکتۆر "قوتبەدین سادقی" بڕیار وایە
لە داهاتوویەی نزیکدا لە الیەن دەزگای "قەترە" بە شێوەی کتێب چاپ و
باڵوبکرێنەوە ،لەوانە" :جنگ در تبقە سوم" واتە "شەڕ لە نهۆمی
سێیەم"" ،هفت تن علیە تب" واتە "حەوت کەس دژی تب"" ،سربازان"
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واتە "سەربازەکان"" ،سرود مترسک پرتقالی" واتە "سرودی داوەڵی
پورتوگاڵی" ،در انتزار لوفتی" واتە "لە ئینتزاری لوفتی" و "قابیل".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2451 :

قومری ساڵحزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912182118203011
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2452 :

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.

1478

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 ژمارە2453 :

قەرەنی قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070812115776928
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2454 :

قەناتی کوردۆ  -کوردۆیڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110122236203
کوردناس و زانای مەزنی کوردی یەکێتی سۆڤیەتی جاران پڕۆفیسۆر
قەناتی کوردۆ  97ساڵ لەمەوبەر لەڕۆژی  1909.09.21لەگوندی
"سوسز"ی ناوچەی "قانزمان"ی هەرێمی قارس لەکوردستانی باکورری
سەر بەدەوڵەتی عوسمانی لەدایکبووه ،ناوی تەواوی "قەنات کوڕی کوردۆ
کوڕی کەلەش کوڕی خدر"ەو لەسەر ئایینی ئێزیدی بووه.
لەکۆتایی جەنگی یەکەمی جیهانی لەساڵی 1918دا کەتورکەکان بەسەر
ئەرمەندا زاڵبوون ،بنەماڵەی قەنات و خەڵکی ئاواییەکەیان خۆیان لەچنگی
تورکەکان رزگار کردو بەرەو ناوچەی "ئاپاران"ی ئەرمەنستانی ژێر دەستی
رووسیا کەوتنەڕێ و لەو ناوەلەگوندی "کۆربالخ" نیشتەجێ بوون،
کەخەڵکی گوندەکەهەموویان کوردبوون ،هەر لەو ساڵەدا تورکەکان
ناوچەی ئاپارانیان داگیر کرد ،بەتایبەتی گوندەکانی کورد ،بۆیەماڵی قەنات
ماوەیەک دەربەدەربوون و لەدواییدا گەڕانەوە"ئاپاران" و باوکی بەحەماڵی
گوزەرانی دەکردو لەساڵی 1920دا روویان کردەگورجستان و لەشاری
"تفلیس" نیشتەجێ بوون و ملیان دایەڕەنجبەری و باوکی لە1921دا
کۆچی دوای کرد و پەروەردەکردنی ئەو کوڕە 12ساڵییەکەوتەئەستۆری
دایکی و هەر لەو ساڵەدا لەقوتابخانەی "هاگۆب گازاریانی"ی ئەرمەنی
ناسراوبە"الزۆ" دەستی بەخوێندن کرد و ئەو زانایەبەپیتی التینی
ئەرمەنی فێری کورد و ژنەکەشی زمانی ئەرمەنی فێرکرد.
قەناتی کوردۆ لەساڵی 1928دا خوێندنی سەرەتایی لەو
قوتابخانەتایبەتیەتەواوکرد و لەکۆلیژی کارگەران لەشاری لینینگراد وەرگیراو
لەساڵی 1931دا ئەو کۆلیژەی تەواو کرد ،کەبەرامبەر قۆناغی ناوەندی و
ئامادەیی بووەو لەکۆتایی ئەو ساڵەدا قەنات و دوو هاوڕێی کوردی کۆلیژی
زمانەوانەی زانکۆی لینینگراد وەرگیران و لەساڵی 1936دا خوێندنی تەواو
کرد و بڕوانامەی دیبلۆمی وەرگرت و هەر ئەو ساڵەلەبەشی دکتۆرا
وەرگیراو لەساڵی 1941دا خوێندنی بااڵی تەواو کرد و بڕوانامەی دکتۆرای
وەرگرت و لەپەیمانگای ئەسنۆگرافیای ئەکادیمیای زانستی سۆڤیەت
دامەزراوه ،دوای ماوەیەکی کەم نێردایە"فابریقەی شەفەقی سوو" تا
مانگی شوباتی .1942
دکتۆر قەناتی کوردۆ لەساڵی 1945دا بووەئەندامی پارتی کۆمۆنیستی
رووسیا و لەپاش جەنگ بوو بەمامۆستای زمانی کوردی بەخوێندکارانی
بەشی ئێرانی دەگوتەوه.
لەساڵی 1947ەوەتاکو  1960سکرتێری لیژنەی ناوچەی پارتی
کۆمۆنیستی پەیمانگەی رۆژهەاڵتناس بووەلەو شارەی لینینگراد دا تاکو
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ساڵی  1958قەناتی کوردۆ و ئیسحاق تسوکەرمان و مارگریت رودینکۆ
خەریکی کوردناسی بوون لەبەشی ئێرانی پەیمانگای رۆژهەاڵتناسی و
لەساڵی 1958دا بەشی کوردی بەیارمەتی یوسف ئۆربێلی سەرۆکی
پەیمانگای رۆژهەاڵتناس جیاکرایەوەو بووەبەشێکی سەربەخۆ.
لەسەرەتادا ئۆربێلی خۆی بووەسەرۆکی ،بەاڵم لەدواییدا دکتۆر قەناتی
کوردۆ بەسەرۆکی بەشەکەهەڵبژێردرا .ئەوەی شایانی گوتنیشەدکتۆر
قەنات لەساڵی 1968دا بڕوانامەی دکتۆرای "ناووک" واتەدکتۆرای
زانستەکانی وەرگرت و پلەی زانستی بووەتەپڕۆفیسۆر.
تاکو رۆژی کۆچی دوایی لە1985.10.31دا وەک سەرۆکی بەشی کوردی
و زانایەکی مەزنی کورد و کوردناسێکی دڵسۆز و لێهاتووی نەتەوەکەی
خزمەتی زمان و وێژەی و مێژووی کوردی کرد.
هەندێ لەبەرهەمەکانی:
پڕۆفیسۆت قەناتی کوردۆ گەلێک بەرهەمی بەنرخی نووسیوەو
باڵوکردۆتەوەلەوانه:
1.تەحویری مێژووی کورد لەزانستی مێژووی بۆ رجوازیی فارس  -ساڵی
1954
2.خەپاتۆر ئابۆڤیان وەکو کوردناس و ئەسنۆگراف  -ساڵی 1955
3.بیروباوەڕی ناڕاست لەبارەی زمانی کوردییەوە -ساڵی 1955
4.کورد لەپەرتووکی "نەتەوەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست"  -ساڵی 1957
5.فەرهەنگی کوردی  -رووسی "شێوەی کرمانجی باشوو"  -ساڵی
1983
6.پەرتووکی رێزمانی کوردی  -رەوان  -ساڵی 1956
7.ئەحمەدی خانی و بەرهەمی وێژەیی
8.دروستبوونی وشەلەزمانی کوردیدا
9.کوردی سۆڤیەت لەوێژەیی کوردی دەرەوەدا
10.بیروباوەڕی قارەمانیەتی لەبەرهەمی وێژەی ئەحمەدی خانی دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زمانەوان
👨پیاوان
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2455 :

قەیس قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262144559655
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2456 :

قەیس کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012913231975413
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2457 :

قەیس کاکل تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030912195334595
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
⚖پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2458 :

قەیسەر عەبدوڵاڵ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030921471282525
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2459 :

گ .هەبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728123508115356
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد

بابەتی ژمارە2460 :

گریشای مەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111513344710731
سەرنووسەری رۆژنامەی ریا تازە لە یەریڤان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2461 :

گوشاد حەمە سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509270073884
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2462 :

گواڵڵە پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003211842204008
گوڵێ ئیبراهیم عەبدورەحمان ڕەسوڵ (ناسروا بە گواڵڵە پشدەری).
شوێن ولە دایکبووی ساڵی 1967 :لە سەنگەسەر /سلێمانی.
باری خێزان :هاوسەرگیر لە ساڵی .1988/7/1
شوێنی نیشتەجێبوون:هەولێر /ئامستەردام.
بڕوانامە و پلەی خوێندن و مێژووی کار .
دبلۆمی پەرستیاری پایە ( 4بکالەریۆس).
VUMCلەزانکۆی ئازادی ئاکادێمیای ئامستەردام .
ROC ASA Amsterdamو خوێندنگەی
ساڵی  2002تا 2005
دبلۆمی پەرستیاری پایە(3پەیمانگە)
لە :نەخۆشخانەی دکتۆر سارفاتی و خوێندنگەی ئەوروپا کۆلیژ لە
ئامستەردام
Europa Collegeساڵی .2001-1998
ساڵی  1993هۆڵەندا/ئامستەردام
خوولی زمانی هۆڵەندی
لە :خوێند نگەی یۆکە سمیت
ساڵی 1996-1994 :لە ئامستەردام
خوولی پێش خوێندن تەندروستی و ساغڵەمی
لە ر.ۆ.سی ئامستەردام
ساڵی 1997-1996
ئەزموونی کار و پیشە:
-1دامەزرێنەر و سەرۆکی ''سەنتەری پەنا بۆ پشتیوانی لە تووشبووان بە
شێرپەنجە لە کوردستان'' ساڵی  2011تا ئێستا کاروچاالکی کارکردن لە
پێناو ڕاگرتنی باری تەندروستی کوردستانیان و بەخشینی هۆشیاری
تەندروستی لە سەر شێرپەنجە و نەخۆشییە جۆراوجۆرەکان و خۆپاراستن
لەم نەخۆشییە.
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ئەندامئ بەڕێوەبەرایەتی لە ڕێکخراوی شێرپەنجە و کۆچبەرانی هۆڵەندە
لە ساڵی 2008 :تا .2012
رواێژکاری تەندروستی بۆ کاروباری نەخۆشانی شێرپەنجە لە :ئینگەبۆرغ
داووە سەنتەر/ئامستەردام IDCلە ساڵی.2010-2009
کاروچاالکی :کاروباری پەیوەست بە نەخۆشانی شێرپەنجەی کۆچبەر لە
ئامستەردام و ڕاوێژ کردن.
سەرۆکی سەنتەری ڕۆشنبیری و کولتووری کوردی شاری
ئەڵمیرە/هۆڵەندا لە ساڵی2009-2006:
ئەندام لە دەستەی بەرێوەبەرایەتی ڕێکخراوی ئافرەتانی فرە کولتووری
کۆچبەر.
)MWPN(Multi Cultural Women Pacemaker Network Nederland
یەکەم کورد و ژنەکورد بووە کەبۆرسەی رۆژی کردۆتەوە لە ئەمستردام لە
ڕۆژی  2011-1-16دا بە هۆی کاندیدبوون و هەڵبژاردنی وەکو باشترین
چاالکوانی باری تەندروستی ساڵ  2011لە ئامستەردام.
یەکەمین ژنە کورد بووە کە بەشداری کردووە لە کۆنفرانسی پەیماننامەی
پەیوەست بە 1325ی والیەتیەکگرتووەکان لە جاکارتا/ئەندونیزیا لە ساڵی
2010دا.
کاندیدی لیستی مافەکانی خەڵکی کوردستان لە 2013دا
ئەندام لە دەستەی بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵەی کرێچییانی باکوری
ئامستەردام لەساڵی 2009تا .2013
ئەندام لە کۆمیسیۆنی پاکۆ  PACO COMMISSIEکە بەشێکە لە کۆمەڵەی
شێرپەنجە لە هۆڵەندا لە ساڵی .2013-2011
پەرستیار لە ئامستەردام Sint Lucas& Andreas ziekenhuisلە
نەخۆشخانەی ساڵی2007 :
پەرستیار لە نەخۆشخانەی زانکۆی ئازادی ئامستەردام VUMC
Amsterdamلە ساڵی  2002تا 2006
پەرستیارلە نەخۆشخانەی هیڵڤەرسۆم لە شاری هیڵڤەرسۆم
Hilversum zieknhuisلە ساڵی 2006
خوولەکانی کورتماوە.
• ´´Heel de Mens´´ of the socialist partyپەیوەست بە پارتی
سۆشیالیست
• Training: Refuge Woman and Active Decision-making and
Governanceڕاهێنان و بۆ کارگێڕی و بڕیاردان لە الیەن دەزگای پەنابەرانی
هۆڵەندە بۆ ئافرەتانی بیانی
)2008-2009(cerifacate
)• Basic politic Nederland (certificate 2007ڕامیاری بنچینەیی لەسەر
سیستەمی سیاسەتی هۆڵەندە
• Nederlandse language(Amstel academy Amsterdam (2003)2005کۆرسی زمانی هۆڵەندی لە قۆناغەکانی پێشکەوتوودا
)• NT Workstation en Outlook (2001کۆرسی کارکردن بە وۆرک
ئاشنایی بە زمانەکان:
ئەکتیف لە زمانەکانی :کوردی،هۆڵەندی و فارسی
پەسیف لە زمانەکانی :ئینگلیزی،ئەرەبی و تورکی
ئەنجام و ئارەزووە کان:
I.کاندید وەک باشترین چاالکوانی کۆمەاڵیەتی شاری ئامستەردام
لەساڵی 2011دا و وەرگرتنی شەرەفی کردنەوەی بۆرسەی ئامستەردام
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لە ڕۆژی 2011/1/16دا ە وەرگرتنی میدالیا و ڕێزلێنان لە الیەن پارێزگاری
ئامستەردام ڕێزدارEberhard Van Der Laanم پێ بەخشرا.
II.دەرهێنانی پەرتووکی  21تیشک بە هاوکاری ڕۆژنامەنووس و
چیڕۆکنووس خاتوو کارین ویسەلینک لە ساڵی  2011دا کە بۆیە هۆی
سەرنجی زۆربەی میدیاکانی هۆڵەندی.
III.نووسینی بابەتی تەندروستی بۆ کوردستانیان لە ڕاگەیاندنەکانی
جۆراوجۆردا لە ساڵی 2005ەوە تا ئێستا
IV.نووسین و دەرهێنانی  10جۆر پەرتووک لە بارەی شێرپەنجە و
خۆپاراستن و نیشانەکانی و نەخۆشییە جۆراجۆرەکانی بە کوردی.
V.بەشداریکردن لە دەرهێنان و ئامادەکردنی فلیمی فێرکاری بە ناوی
Borstkanker ontslieurdکە بە مانای '' سەرپۆش البردن لە سەر
شێرپەنجە''یە.
VI.بەشداری و هاوکاری زۆرێک لە توێژینەوەکانی زانستی و فێرکارانی
زانکۆ لە هۆڵەدە و میدیا جۆراوجۆرەکان بۆ گفتوگۆ لەسەر ئەزموونەکانم
لەسەر شێرپەنجە و بابەتی سیاسی،کولتووری و کۆمەاڵیەتی و
چاالکییەکانم چ لە کاناڵە هۆڵەندییەکان،ئینگلیزییەکان و چ لە
ڕاگەیاندنەکانی کوردستانیدا.
VII.سەرقاڵ بە کاروباری پەیوەست بە سەنتەری پەنا بۆ پشتیوانی لە
تووشبووان بە شێرپەنجە لە کوردستان بە ڕیگەی کۆڕ و باڵوکردنەوەی
چاپەمەنی و هێنانەوەی کەل و پەلی تەندروستی و پزیشکی بۆ
نەخۆشان لە هۆڵەنداوە بۆ کوردستان بێبەرامبەر.
VIII.خوێندنەوەی بابەتی جۆراوجۆر وەکو تەندروستی،کۆمەاڵیەتی و
ئاینی و سیاسی.
IX.میوان و میوانداری.
X.هاوکاریکردنی هەژاران و کەم دەرئامەدان بە گشتی و منااڵن بە
تایبەت.
XI.هاندانی گەنجان بۆ گەشەکردنیان.
XII.راوێژکردن لەگەڵ بەسااڵچووان.
goli-67@hotmail.com
Facebook:gulala peshdery
Twitter:@goliabdurahman
www.penacenter.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2463 :

گواڵڵە قازی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818100005125341
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2464 :

گواڵڵە نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052146239812
هۆزانەوان
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2465 :

گواڵڵە کەمانگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072800481189435
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

1487

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2466 :

گوڵباخ بەهرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101210071710011
لەساڵی ( )1982لەدیواندەرەی رۆژهەالتی کوردستان لەدایکبووەو
لەساڵی ( )1992دەستی بەنووسینی شیعر کردووەو ناوبراو چەندین
کۆڕو چاالکی شیعری لەڕۆژهەالتی کوردستان ئەنجامداوەو ئەمەش
یەکەم کۆڕیەتی کە لەهەرێمی کوردستان لەشاری هەولێر ئەنجامی
بدات و ناوبراو ماوەی چەند رۆژێکە بەهۆکاری سیاسی رووی کردۆتە
باشووری کوردستان .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دیواندەرە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2467 :

گوڵچین رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012811563318139
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2468 :

گوڵزار جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051022122278615
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2469 :

گوڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201206271437347159
2
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە2470 :

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
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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
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
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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
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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 ژمارە2471 :

گۆران ئازاد حەمە گەمحان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312304274602
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2472 :

گۆران ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009281711279722
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2473 :

گۆران ئیبراهیم ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031110464434802
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2474 :

گۆران ئەژی عەبدوڵاڵ گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271230
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2475 :

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

بابەتی ژمارە2476 :

گۆران دوکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261307324186
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2477 :

گۆران رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721213582317
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2478 :

گۆران رەسوڵ زەوقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012401280364021
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2479 :
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گۆران سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311373832725
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2480 :

گۆران سۆران فەیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051008420882804
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2481 :

گۆران سەرگەڵویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209515211179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2482 :

گۆران سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140605132817100619
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2483 :

گۆران عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420014032733
بەرپرسی ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2484 :

گۆران فەتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010062106559821
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سالی  1972لەدایکبووە
بلەکانی خویندنی لەکەرکوک تەواو کردووە
دەرچووی پەیمانگای تەکنەلۆژی کەرکوکە
نووسەرو رۆژنامەنوس و شیوەکارە
لەساڵی  1992تا  2004بەشداری جەندین پیشانگای هاوبەش کردووە
لەهەردوو شاری کەرکوک و سلێمانی
سالی  1998یەکەم پیشانگای شیوەکاری خۆی کردووەتەوە لەسلێمانی
لەسالی 1997ەوە لەبواری رۆژنامەنووسی کار دەکات
سالی  2005رۆژنامەی راستی لەشاری کەرکوک دامەزراندووە کە 41
ژمارەی لیدەرچووەو راگیراوە.
لەرۆژنامەکانی "کوردستانی نوی ،هەواڵ ،راستی" لەپیگە
ئەلکترونیەکانی"رادیوی نەوا ،دەنگوباس" االسبوعیة ،هاوالتی" کاری
کردووە ،لەتەلەفزیونی گەلی کوردستان و رادیۆی نەوا کاری کردووە.
بەهەردوو زمانی کوردی و عەرەبی بابەتی زۆری نوسیوە لەرۆژنامە
کوردی و عەرەبیەکاندا.
جەندین لیکولینەوەی لەگۆڤارو رۆژنامەو گۆڤارەکان بەهەردوو زمانی
کوردی و عەرەبی نوسیوە
کتێبی "شاری کەرکوک"
بەشێک لەمیژووی
"مزگەوت ،تەکیە ،خانەقا ،زاناو پیاوە ئاینی"یە ناودارەکانی لەساڵی 2012
باڵوکردۆتەوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (گۆران فەتحی)
سەبارەت بە (گۆران فەتحی) لە9:54:32 2010-10-28 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (گۆران فەتحی)
سەبارەت بە (گۆران فەتحی) لە11:23:01 2012-7-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2485 :

گۆران قادر حەمە فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101749125350
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2486 :

گۆران محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031046092242
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2487 :

گۆران مەریوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121216195978203
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە2488 :
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گۆنا جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161230503952
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2489 :

گۆڕان سەباح غەفوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020913522875670
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2490 :

گۆڤە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515350187232
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2491 :

گۆڤەند ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251626514518
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2492 :

گێالس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011210064832715
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2493 :

گەرمیان محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020923044275681
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2494 :

گەزیزە باپیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010312112884489
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2495 :

گەزیزە قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031322594580175
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2496 :

گەشاوە جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002041037063390
لەدایکبووی ساڵی  ،1976رۆژنامەنووسەو لەبواری راگەیاندن لەواڵتی
بەریتانیا خوێندوویەتی بەتایبەتی بەشی بەرهەمهێنانی فیلمی
دۆکیۆمەنتەری و کامێرای تەلەفزیۆنی .هەر لەو رێگەیەشەوە لەچەند
کەناڵێکی ئەو واڵتە کاری ئەزموونی کردووە ،بۆ نموونە کەناڵی BBC
بەشی بەرهەمهێنانی بەرنامەی مندااڵن ،ئێستاش لەگەڵ چەند
کۆمپانیایەکی بەریتانی بۆ بەرهەمهێنانی دۆکیمەنتەری بەشی مندااڵن
کەهەڵدەستن بەبەرهەمهێنانی فیلمی دۆکیومەنتەری بۆ  JCCکەناڵی
جەزیرەی مندااڵن لەرووی زمان وکولتووری عەرەبییەوە داواکراوە کە
هاوکاریان بێت.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هۆزانەوان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2497 :

گەشبیر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070422265889697
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2498 :

گەالوێژ بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006271702044528
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2499 :

گەیالن بۆتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090909423477346
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2500 :

گەیالن عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602132129121288
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2501 :

الری کرماشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011622215674858
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2502 :

الزۆ ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805141950125049
لە شاری سلێمانی لە گەڕەکی سابونکەران لە دایکبووە.
خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی مەحوی بووە و پاشان تا دووی
ناوەندی لە دواناوەندی ژینی کچان خوێندووە .لە سەرەتای ساڵی 2000
وە لەگەڵ خانەوادەکەی کوردستانی جێهێشتووە.
لە وواڵتی سوید خوێندنی ناوەندی وپاشان دواناوەندی بەشی ئەدەبی
تەواو کردووە.
ئێستا خۆی و کچەکەی (ئۆفێلیا) نیشتەجێی واڵتی بەریتانیان و الزۆ
خوێندکاری دوا قۆناغی بەشی کۆمەڵناسیە لە زانکۆی نیومان.
لە ساڵەکانی  2007تا  2009ئەندامی دەستەی نوسەرانی بێسنوور بووە
لە شاری بێرمینگهام.
لە ساڵی  2012خەاڵتی دووەمی ڤێستیڤاڵی گەالوێژی بۆ دەقی
(کوژراوەکان) وەرگرتووە.
الزۆ لەگەڵ شاعیر دالوەر قەرەداغی خاوەنی دوو دەقی هاوبەشن بە
ناونیشانی
(گەر تۆ بمریت) و (بیر لە تۆ دەکەمەوە).
الزۆ ئازاد دوو کتێبی چاپکراوی هەن:
2007کراس ڕەش کۆکراوەی چەند دەقێکی الزۆ و ماردین ئیبراهیمە لە
یەک کتێبدا.
2013کتێبی شازادەی کۆشکی ڕەش.
هەردوو کتێبەکە لە الیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەو-ە چاپ و
باڵوکراونەتەوە.
الزۆ لە زۆربەی رۆژنامە و گۆڤارە ئەدەبییەکانی کوردستاندا دەقەکانی
باڵوکراونەتەوە وەک پاشکۆی کوردستانی نوێ ،ڕەخنەی چاودێر ،ئەدەبی
سەردەم و گۆڤاری هەنار.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2503 :
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النە ئامانج هەنارەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071215134372009
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2504 :

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
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بابەتی ژمارە2505 :

الوان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214152523659
لەدایک بووی ساڵی 1981ی شارۆچکەی کفرییە.
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان و بڕوانامەی
دیپلۆمی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2506 :

الوەند سەرمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053016574476536
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2507 :

الوەند نەوزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220071912579
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2508 :

الڤە فەرهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051820415583001
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2509 :

لوتفی
http://www.kurdipedia.org/?q=200905252150151766
لوتفی شاعیر ناوی تەواوی شێخ لەتیف شێخ رەزا بەرزنجییە و لە ساڵی  1905لە گوندی
(پەڵکانە)ی سەر بە قەرەحەسەن لە دایکبووەو جگە لە زمانی کوردی زمانەکانی عەرەبی و
وەرگێراوەتە سەر زمانی کوردی.
فارسی و تورکی بەباشی زانیوە و چەندین کتێبی لەو زمانانەوە
ِ
لوتفی شاعیر وەکو زۆربەی شاعیرە کالسیکییەکان مامەڵەی تەواوی لەگەڵ عیشقی مەجازیدا
کردووە و لە شیعرەکانیشیدا رەنگیانداوەتەوە ،لە رێکەوتی  1989/5/23دا کۆچی دوایی کردووە.
سەرچاوە :ئارام پەشێو  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2510 :

لوقمان بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122415221419724
ناوی تەواو لوقمان شێخ بابەرەسوڵ شێخ عەزیز بەرزنجی لە /12 /1
 1955لەشاری هەولێر لەدایک بووە لە بنەماڵەی شێخانی هەڵەجەیە لە
شاری هەولێر .پلەی خوێندن دواناوەندی لەهەولێر خوێندوە و لەسەرتایی
تەمەنی تێکەاڵو بووە بە ژیانی سیاسی و سەرەتایی ژیانی رۆشنبیری بە
خوڵەای موزیک لە تیپی یەکیەتی قوتابیانی کوردستان لەساڵی 1972
دەستپێکردوە و دواتر لە تیپی مۆسیقای شۆڕش لە گروپی دیلمان لە
ئیزگەی دەنگی کوردستان لە ساڵی  1974کاریکردوە .دوای نسکۆی
ساڵی  1975گەڕاوەتەوە لە تیپی هونەری هەولێر وەک موزیک ژەنێک
لەسەر ئامێری ئوکۆردیون کاری کردوە و یەکەمین کەس بووە لە مێژووی
شاری هەولێر کە یەکەم ئامێری ئۆرگۆنی کارەبایی هێنایە ناو تیپی
هونەری هەولێر کە بریتی بوو لە ئامێرێکی ئۆرگوۆن بەناوی (فارفیسا) و
ئامێرێکی دەنگ بەناوی (یاماها) دواتر لەبەر هێندێک فشاری سیاسی
لەموزیک دوور کەووتەوەو و لەسەرەتایی ساڵی  1979کەووتە بواری کاری
نووسین لەسەر بورەکانی جوانکاری لە هونەری موزیک و هێندێک بابەتی
رەخنەی و لە بوارە جیاجیاکاندا لە زۆربەی گۆڤارو رۆژنامە کوردی
عەرەبیەکاندا بابەتی هەمەجۆری باڵوکردۆتەوە وە رۆژنامەی هاوکاری و
پاشکۆی عیراق و العراق و بە ناوی خواستراوی رەوەند لە الشرارة
وڕێبازی نوێ کە یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان دەریدەکرد و هەروەها
رۆژنامەی خەبات و رێگای کوردستان و کاروان و دەنگی ئازادی و دەیان
چاوپێکەووتن لە رادیۆو تەلفزیونە کوردی و عەربیەکان و دەنگی ئەڵمانیا و
رادیۆی ئیسرائل بە عەرەبی و رادیۆی ئوسترالیا و دوا دیمانی لەگەل
رادیۆی ئەڵمانیا .یەکەمین رۆژنامە نووسی کوردە کە بەدیان راپۆرتی لە
سمینارو کۆنگرە نێودەوڵەتی و ڤیستڤاڵە جیهانیەکان سەبارەت بە دۆزی
کورد لە هەر چوار بەشی کوردستان و لە سەرەتایی دامەزراندنی
رۆژنامەی کوردستانی نوێ وەک یەکێک لە ستافی دەستەی
دامەزرێنەری ئەو رۆژنامەیە کاریکردوە بەدرێژای  22ساڵ و تا ئەمڕۆش
وەک نووسەرو پەیامنێری ئەڵمانیا و ئەوروپای ئەو رۆژنامەیە بەردەوامە و
کەسایەتیەکی لەخۆبوردوو میانڕەوە لەژیانی رۆژانەیدا و حەزی بەهاوکاری
دۆست هاوڕێیانی هەیە و ئەوەش بە پڕاکتیک بەرجەستەکردوە .لە ژیان
دووجار هاوسەر گیریکردوە و دوو کوری جوانی بە ناوی (ڕەوەز و رەوەند) و
ماوەی  16ساڵە لە وواڵتی ئەڵمانیا دەژیت و لە ماوەی ژیانیش لە تاراوگە
بۆ چرکەیەکیش لە ئەرکی نەتەوایەتی و وواڵتپارێزی و نەتەوەییی
دوانەکەووتووە و بە شداری لە هەموو چاالکی خۆپیشاندانە
کوردستانیەکاندا کردوە و لە  / 5 / 28ساڵی  2005لە شاری بۆن لە
ئەڵمانیا نەشتەرگەری دڵی بۆ ئەنجام درا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (لوقمان بەرزنجی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-06-16
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2511 :

لوقمان رەئوف عەلی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471276
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2512 :

لوقمان زەهرایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140704230828101048
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
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 ژمارە2513 :

لوقمان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615141275626
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2514 :

لوقمان غەفور حەمە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071410051591423
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2515 :

لوقمان قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131955115022
...

1511

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2516 :

لوقمان مستەفا ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070916195776941
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2517 :

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 ژمارە2518 :

لیزا فەلەکەدین کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120512414487422
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2519 :

لیسی شمیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121314391163255
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رۆژی  1994 / 4 / 3بە راسپاردەی حکومەتی بەعس ،چەند کەسێکی
خۆفرۆش ،لە ناوچەی سەید سادق رۆژنامەنووسی ئەڵمانیی و دۆستی
دڵسۆزی کورد لیسی شمیت تیرۆردەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(دۆست)ی کورد
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:

🇪🇩ئەڵمانی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2520 :

لینا خوارەحم رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092933125317
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2521 :

لەتیف حامید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126161721535
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شێخ لەتیف شێخ حامد لەساڵی  1940لە کفری لەدایکبووە ،لەساڵی
 1962کۆلێژی ئادابی لەبەغدا تەواوکردووە ،لەماوەی ژیانیدا لەبواری
ئەدەبیاتی کوردیدا کاریکردووەو چەندین ماستەرنامەش لەسەر
بابەتەکانی نووسەر نوسراون و دیارترینیشیان ماستەر نامەی خۆێندکار
سیروان عەبدولکەریم بوو بەناوی ئاشناکردنی چیرۆکی کوردی
بەپێکهاتەی مۆدێرن لەڕێگای جەیمس جۆیس.
نووسەر لە 22ی فێبریوەریی  1974بەنەخۆشییەکی کوشندە کۆچی
دوایی کردووەو بەشێک لەبەرهەمەکانیشی لەڕێگای شێرکۆ بێکەسەوە
کۆکراوەتەوە.
سەرچاوە :هەردی ئەبوبەکر  -ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2522 :

لەتیف حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111116544510674
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2523 :

لەتیف عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911292043502746
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2524 :

لەتیف فاتیح فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=201006151655514395
لەساڵی  1970لە کەرکوک لە دایکبووە .
دەرچووی شەشەمی وێژەیی
زیاتر لە  30کتێبو نامیلکەی لەبوارەکانی( پێکەوەژیانی ئاشتیانە،مافی
مرۆڤ ،کێشەی کەرکوک ،ئەنفال،ڕاگەیاندنوبواری ئەدەبدا هەیە.
سەرنووسەرو بەڕێوەبەری نوسینو دەستەی نوسەرانی چەندین گۆڤارو
ڕۆژنامە بووە لە وانە (ئاران ،ئەنفال ،گزنگ ،هەشتاو هەشت،کەرکوکی
ئەمڕۆ ،دۆز) 000
لەسەدان وۆرک شۆپو خولی کۆمەڵگای مەدەنی بەشداری کردووەو لە
بوارەکانی(مافی مرۆڤ،دیموکراتیەت،ئازادی ،ڕاگەیاندن فیمینیزم )بابەتو
موحازەراتی گوتووەتەوە.
لەڕێکخراوەکان سەنتەری پەنا وەکو بۆرد دەستەی دامەزرێنەر ،ڕێکخراوی
پێکەوە ژیانو کۆمەڵگەی مەدەنی وەک دامەزرێنەر ،هێڵپ ئەیچ ئینتەر
ناسیونالو ڕێکخراو گەلی دیکە کاری کردووە.
بەشداری خولی تایبەت بە مید یای لەناوەوەو دەرەوەی واڵت کردوە
لەوانە ئەردەن ،ئێران ،ئیتالیا.هتد
خولێکی تایبەت بەزمانی ئینگلیزی فولبرایت لەکەرکوک بەهاوکاری
مەکتەبی عیالقاتی ئەمریکیو تۆماس وایس بۆ زیاتر لە ( )250فێرخوازی
زانکۆی کەرکوک کردەوە
بەرپرسی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان – لقی کەرکوک بووە 4
ساڵ.
لەساڵی  2003بەرپرسی گەڕان بووە بەدوای گۆڕە بەکۆمەڵەکانی
باشوری عێراق و چونەتە سەر دەیان گۆڕ لە پارێزگاکانی بەغداو بابلو
نەجەفو کەربەالو بەسرەو سەماوەو عەمارەو هتد ....
لەساڵی 2003وە تا ئێستا بەرپرسی چەندین کۆڕی یاد ئاوەری نووسەرو
ڕۆشنبیرمەندانی کەرکوک بووە.
وەک میوان لەدوو دانیشتنی دادگای بااڵی تاوانەکان بۆ دۆسیەی ئەنفال
لە بەغدا ئامادە بووە.
لەگەڵ یۆنامی چەند خولێکی لە سەر دادوەری گوێزراوەو قەرەبوو
کردنەوەی مافی مرۆڤ بینیوە.
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لەالیەن چەندین دەزگاو ناوەندەوە ڕێزی لێنراوە لەوانە وەزارەتی شەهید
وئەنفالی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی
هەرێمی کوردستان وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی عێراق،
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیو مافی مرۆڤ ،زاڵمای خەلیل زاد
باڵیۆزی پێشوی ئەمریکا لە عێراق
جگە لەکوردی بابەتەکانی بۆ عەرەبیو فارسی و ئینگلیزی وەرگێڕدراون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2525 :

لەتیف قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051415451766406
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2526 :

لەتیف محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312382974435
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2527 :

لەتیف هەڤرێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110922094188008
لەتیف هەڤرێست (لە دایکبووی  15مارس  – 1953سلێمانی/عێراق)
زانایەکی زمانناسی و کۆمونیکاسیۆن و شاعیر و نووسەری کوردە و لە
سەرەتای ساڵی  1977ـەوە لە وواڵتی ئوتریش (نەمسا) دەژی.
سەردەمی ژیانی مناڵی و سەرەتای الوێتی لە سلێمانی بردووەتە سەر.
خوێندنی سەرتەیایی و ناوەندی و ئامادەیی لە شاری سلێمانی و
کەرکوک و دیوانیەی باشووری عێراق تێپەڕاندووە .لە ساڵی  1970دەبێتە
ئەندامی "کۆمەڵی وێژە و هونەری کوردی" کە لە هەمان ساڵدا لە شاری
سلێمانی دامەزرا و هەڤرێست خۆی یەکێک بوو لە ئەندامانی دامەزرێنەر.
لە  1970ـەوە هەتا  1977زۆر هۆنراوە و لێکۆڵینەوەی ئەدەبی و
کورتەچیرۆکی لە ڕۆژنامە و گۆڤار و باڵوکراوە کوردیەکانی ئەو سەردەمەی
عێرقدا (وەکو :بەیان ،ڕۆژی کوردستان ،هاوکاری ،برایەتی) باڵو دەبێتەوە.
 1977روو دەکاتە واڵتی ئوتریش و لە شاری ڤیەننا دەست دەکات بە
خولی ئامادەکاری پێش-دانشگایی .لە ساڵی  1979دەچێتە شاری
گراتس و لە دانشگەی "کارل-فرانتس" خوێندنی وەرگێڕان (تەرجومە)،
بەشی ئەڵمانی و عەرەبی دەخوێنێت 1983 .خوێندنی تەرجومە تەواو
دەکات و بڕوانمەی ماجستەر بەدست دەهێنێت .لە هەمان ساڵ
دەگەڕێتەوە بۆ شاری ڤیەننا و لەوێ نیشتەجێ دەبێت 1984 .دەست
دەکات بە کورتە-خوێندنی دیپلۆمی لە بواری بەرنامەڕێژی و کارسازی
کۆمپیوتەر .لە ساڵی  1985بە دواوە لە بواری شیکاری و بەرنامەڕێژی
کۆمپیوتەردا کار دەکات .لە پاڵ کارەکەیدا لە ساڵی  1992دەست دەکات
بە خوێندنی زانستی زمان ) (Linguisticsلە دانشگەی ڤیەننا .لە ساڵی
 1994کارنامەی دوکتۆرا لە سەر سیستەم و مێژووی زمانی کوردی و بار
و دۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی زمانی کوردی لەو وواڵتانەدا کە
کوردستانیان بەسەردا دابەش بووە ،پێشکەشی (تەقدیم) سەرۆکایەتی
کۆلێجی زمانناسیی دانشگەی ڤیەننا دەکات .سەرەتای ساڵی 1995
کارنامەکەی قەبووڵ کراو هەڤرێست بڕوانامەی دوکتۆرای فەلسەفی لە
بواری زمانناسی سۆسیۆلۆژی بەدەستهێنا .کارنامەی دوکتۆراکەی زۆر
جێی سەرنج و پەسەندمەندی پرۆفیسۆر روت ڤۆداک)، (Ruth Vodak
سەرۆکی کۆلێژی زمانناسیی-سۆسیۆلۆژی دەبێت ،کە سەرپەرشتی
کارنامەی دوکتۆراکەی هەڤرێستی دەکرد .پرۆفیسۆر "رووت ڤۆداک"
یارمەتی هەڤرێست دەدات ،کارنامەی دوکتۆراکەی لە شێوەی کتێبدا
چاپ بکرێت .لە ساڵی  1995کتێبەکەی لە چاپخانەی پاساژی ئەڵمانی
)(Passagen Verlagلە زنجیرەی زانستدا لە ژێر ناوی، Sprachpolitik
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"" ،Sprachplanung und Sprachenrecht im geteilten Kurdenlandواتە
(سیاسەتی زمان ،یاساگەریی زمان و پالنسازیی زمان لە خاکی
کەرتکراوی کوردا) .لە ساڵی  1990یەکەمین دیوانی شیعری هەڤرێست
بە زمانی کوردی بە ناوی "داستانی کۆچی بێ هەوار ...گەڕانەوە" لە
شاری ڤیەننا چاپ دەبێت و لە ئەڵمانیا و ئوتریش و سویسرا و دانیمارک و
ئینگلتەرا و ئەمریکا و فەرەنسا باڵو دەکرێتەوە .هەڤرێست دیوانێکی تری
شیعری و چەند کورتەچیرۆکێکی بە زمانی کوردی هەیە ،کە هێشتا چاپ
نەکراون .هەروەها دیوانێکی شیعری بە زمانی ئەڵمانی هەیە ،کە
ئەویش هێشتا نەخراوەتە ژێر چاپ .بێجگە لەوانەش چەند دەستنووسی
تری بە زمانی ئەڵمانی لە ئەرشیڤدایە دەربارەی زمان و کۆمەڵناسی و
کۆمونیکاسیۆن ،کە تا ئێستا دەرفەتی لە چاپدانیان نەڕەخساوە.
هەڤرێست لە ساڵی  2006هەتا  2009لە ئەنستیتوی ڤیفی "– "WIFI
لە شاری ڤیەننا وەکو مامۆستای زمانی ئەڵمانی دەرس دەڵێتەوە .لە
نیوان ساڵی  2009و  2011خوێندنی دیپلۆمی میدیاسیۆن ""Mediation
دەکات و دەبێت بە مێدیاتەر –"Mediator".لە ساڵی  2010هەتا ئێستا لە
کۆمپانیای "خزمەتگوزاری هاوسێگەری" کە سەر بە شارەوانیی شاری
ڤیەننایە ،وەکو مێدیاتەر کار دەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(Sima Sharon
سەبارەت بە (لەتیف هەڤرێست) لە20:43:25 2014-4-16 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2528 :

لەتیف هەڵمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126160529532
ساڵی  1947لەشاری کەرکوک لەدایکبووە و چەندین کتێب و دیوانی
شیعری باڵوکردۆتەوە.
ساڵی  2008خەاڵتی بلەی بۆ باشترین نووسەر لە سلێمانی وەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2529 :

لەزگین عەبدولڕەحمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008251046304907
لەدایکبووی ساڵی 1968ە لە قەسرێ.لە ساڵی  1974تا  1997ئاوارەی ئێران بووە .خوێندنی سەرەتایی تا دکتۆرایەکەی لە ئێران بووە و دکتۆرای هەیە لەپزیشکی.
بەرێوەبەری گشتی پالن دانان و فێرکردنی تەندروستی بووە لە
- 6ساڵ
ِ
وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێم لە کابینەی  4-3و ئێستە
خانەنشین کراوەو کاری پزیشکی دەکات .
- 5ساڵ سەرنووسەری گۆڤاری تەندروستی و کۆمەڵ بووە .
سەرپەرشتیاری زنجیرە کتێبێک بووە بۆ یەکەم جار لە کوردستان بەشێوەیەکی رەسمی لەالیەن رێکخراوی تەندروستی جیهانی مافی
لەچاپدان و باڵوکردنەوەیان وەرگرتبوو کە  15کتێبی پزیشکی و
وەریگێراون .
تەندروستی بوون و زۆربەیان خۆی
ِ
- 15بەرهەمی تریشی هەیە لە ئەدەبی منااڵنەوە تا دەگاتە زمان و
رۆمان و  6بەرهەمی تریشی لەبەردەستن .
سەرچاوە :ئیرۆن عومەر  -ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2530 :

لەزگینێ ئاڤدرەهمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110530274078
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2531 :

لەمیا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052123394476406
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2532 :

لەیال رەزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106220915118685
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2533 :

لەیال ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100309054762188
خەڵکی شاری بۆکانە ،خاوەنی بڕوانامەی ماستەری بەشی مێژوو لە زانکۆی تەورێز ،ئێستا
مامۆستای زانکۆکانی شاری بۆکانە.
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لە ماوەی سااڵنی رابردوودا لە بواری ئەدەبیاتی مندااڵن گەلێک کار و چاالکی نواندووە ،لە
بوارەکانی نووسین ،لێکۆڵینەوە و وەرگێڕانی شیعری شاعیرانی هاوچەرخی جیهان بۆ سەر زمانی
کوردی و چەندین وتار و بابەتی نووسیووە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2534 :

لەیال محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090208454332948
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 ژمارە2535 :

لەیال موحەممەدی (ئەفسەر)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122214180380510
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2536 :

لەیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120812360478167
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2537 :

ماجد محەمەد مستەفا عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471282
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2538 :

ماجد مەردۆخ رۆحانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012119423975123
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2539 :

ماجید مەرۆدخ رۆحانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912132145122981
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2540 :

ماجید نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051117000482835
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2541 :

مادح نەزەریی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022019183680645
سکرتێری هەفتەنامەی "دیدگاە شهرستان سنندج"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

زیندانی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2542 :

ماردین ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122622411419750
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2543 :

ماردین ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010217554363642
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2544 :

مارف خەزنەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102609255910248
ناوی تەواوی مارف عەبدولقادر مارف ئەحمەد ئاغا رەسوڵ ئاغای
خەزنەدار-ە ،لە  1930/11/1لەشاری هەولێر لەدایکبووە ،خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی لەشاری هەولێرو ئامادەیی لەشاری کەرکوک
تەواوکردووە.
بنەماڵەکەیان خەڵکی سلێمانییە و دوای جەنگی جیهانیی یەکەم
چوونەتە هەولێر.
ساڵی  1952دەبێتە مامۆستای سەرەتایی و پاشان دەبێتە فەرمانبەر
بەپلەی نووسەر لەبەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی ئەوکاتە تا ساڵی .1957
ساڵی  1957خوێندنی زانکۆی تەواوکرد لەکۆلێژی ئاداب لەبەغداو
بەکالۆریۆسی لەزمانی عەرەبی بەدەستهێناو بووە مامۆستای زمانی
عەرەبی .لەئاداری  1960پەیوەندیی بەالبعپە العلمیە العراقیە کردو بۆ
ماوەی نۆ مانگ بوو بەخوێندکار لەمۆسکۆ ،پاشان لەشاری سانت
پترسبۆرگ نیشتەجێبوو بووە خوێندکاری خوێندنی بااڵ لەبەشی
لێکۆڵینەوەی کوردی لەپەیمانگای دیراساتی رۆژهەاڵت سەر
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بەئەکادیمیای زانستی روسیا و بڕوانامەی ماستەری بەدەستهێنا،
لەکۆلێژی رۆژهەاڵت لەزانکۆی سانت پترسبۆرگ بڕوانامەی دکتۆرای
بەکۆی دەنگی لیژنەی گفتوگۆ بەدەستهێنا لەساڵی  .1963ساڵی 1968
بووە مامۆستا لەبەشی کوردی زانکۆی بەغداو هەڵبژێردرا بەسەرۆکی ئەو
بەشەو تیایدا بەردەوامبوو تاکو خانەنشینبوونی لەساڵی  1981دا.
لە  1973دا ناونیشانی مامۆستای یاریدەدەری وەرگرت.
لە  1979دا ناونیشانی مامۆستای بەپلەی پرۆفیسۆر وەرگرت.
ساڵی  1973بەشی کوردیی لەکۆلێژی پەروەردەی زانکۆی بەغدا
دامەزراند.
وەکو نووسەرو سەرنووسەر لەچەند گۆڤارو رۆژنامەیەکدا کاریکردووە.
32کتێبی چاپکراوی هەیە لەنووسین و وەرگێڕان و لێکۆڵینەوەو بواری
خوێندن ،لەگرنگترین ئەو چاپکراوانە میژووی ئەدەبی کوردییە ،کە لەحەوت
بەگ پێکهاتووە.
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی عیراقە.
لەساڵی  1960ەوە ئەندامی یەکێتیی رۆژنامەنووسانی جیهانە.
ئەندامی کارای کۆڕی زانیاریی کوردستان بووە.
لە  2010-10-25لە هەولێر بە نەخۆشیی دڵ کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
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 ژمارە2545 :

مارف عومەر گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081714273428
شوێن و ساڵی لە دایک بوون  :گوندی هە شەزینی ،سەنگاو،چەمچەماڵ1956/ ،
باری خێزانی  :خێزاندارەو کوڕو کچێکی هەیەیەکەم دامەزراندنی فەرمی  / 1983 :فەرمانگەی ئاودێری سلێمانییەکەم دامەزراندنی زانکۆ1999 :کۆلێجی یاسا  /زانکۆی سلێمانیتائێستا ( )22ساڵ زیاتر خزمەتی فەرمی هەیەساڵی  1982لەسەر هەڵوێستی سیاسی ماوەیەک لە زیندانەکانی(ئەمنی عامەی بەغداد) بووەو ئازارو ئەشکەنجەیەکی زۆر دراوە
لەهەشتاکاندا چەند ساڵێک لەناو شۆڕشدابووە-ئێستا یاریدەدەری راگرە لە کۆلێجی یاساو رامیاری لە زانکوی سلێمانی
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پلەی زانستی :پڕۆفیسۆری یاریدەدەرپسپۆڕی :یاسای گشتی نێودەوڵەتیبڕوانامە
بەبکالوریس :زانکۆی بەغداد ،کۆلێژی یاسا1982 ،
ماجستیر :زانکۆی کییڤ ،ئۆکراانیا1990 ،
ناونیشانی نامەی ماجستیر  :ئامراِزە یاساییەکانی بەربەندکردنیتاوانی جینۆساید لە یاسای گشتی نێودەوڵەتیدا.
دکتۆرا :زانکۆی کییڤ ،ئۆکرانیا1995 ،
ناونیشانی نامەی دکتۆرا  :کێشەی کەسایەتی یاسایی نێونەتەوەیگەلی کورد لە یاسای نێودەوڵەتیدا.
زمان
کوردی (زمانی دایک)عەرەبی ،روسی ،فارسیئینگلیزی (باشە)وتنەوەی ئەم بابەتانە لە زانکۆی سلێمانی و زانکۆکانی تری کوردستاندا
(بکالوریس ،ماجستیر ،دکتۆرا)
1.یاسای گشتی نێودەوڵەتی
2.یاسای دەستوری
3.دەروازەیەک بۆ خوێندنی یاسا
4.مافی مرۆڤ
5.یاسای گشتی سزادان
6.رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان
7.یاسای راگەیاندن
کتێب و لێکۆڵینەوەی زانستی
1.جینۆسایدی گەلی کورد لەبەر رۆشنایی یاسای نێودەوڵەتاندا (کتێب).
2.کێشەی کەسایەتی یاسایی نێونەتەوەیی گەلی کورد (کتێب).
3.پێوەندیی مەسەلەی کورد بە یاسای نێودەوڵەتانەوە (کتێب).
4.بارودۆخی کورد لە چەند بابەتێکی یاسای نێودەوڵەتاندا (کتێب).
5.پێکهاتنی یاسای نێودەوڵەتی و پەیوەندی بە یاسای ناوخۆی دەوڵەتەوە
(لێکۆڵینەوە بەزمانی کوردی) ،گۆڤاری زانکۆی سلێمانی ژمارە ().2001/5
6.تیۆری ئاسایشی هاوبەش و رێکخستنی نێودەوڵەتی (لێکۆڵینەوەی بە
زمانی عەرەبی) ،گۆڤاری زانکۆی سلێمانی ژمارە ().2003/11
سەرپەرشتیی و هەڵسەنگاندنی نامەی ماجستیر و دکتۆرا
سەرپەرشتیکردنی زیاتر لە پانزە ( )15نامەی ماجستیر و دکتۆرا لە
زانکۆی سلێمانی و زانکۆی کۆیە.
بەشداریکردن لە گفتوگۆی زیاتر لە سی و پێنج ( )35نامەی ماجستیر و
دکتۆرا لە کۆلێژەکانی یاسا و رامیاری و زانستە مرۆڤاییەتییەکان
لەزانکۆکانی سلێمانی و سەاڵحەدین و کۆیە و دهۆک.
هەڵسەنگاندنی دەیان نامەی ماجستیر و دکتۆرا و لێکۆڵینەوەی زانستی
لە بوارەکانی یاسا و زانستە مرۆڤاییەتیەکان لە زانکۆکانی کوردستان و
عێراقدا.
بەشداریکردن لە کۆنگرە زانستیەکاندا
1.کۆنگرەی زانستی زانکۆی سلێمانی .2000
2.کۆنگرەی زانستی دەربارەی تاوانەکانی ئەنفال ،هەولێر .2003
3.خولی زانستی یاسایی لەپەیمانگای یاسای جنائیی لەشاری
(سیراکۆزا–ئیتاڵیا) .2004
4.گەشتی زانستی بۆ هەندێک زانکۆ لە واڵتانی میسر و ئەمریکا
دەربارەی یاسای جنائی نێودەوڵەتی و مافەکانی مرۆڤ .2004
5.کۆنفرانسی یاسای زانکۆی دیپۆڵی شیکاگۆ لەکۆلێژی زانستە
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سیاسییەکانی زانکۆی بەغداد .2004
6.کۆنفرانسی زانستی زانکۆی دیپۆڵی شیکاگۆ لە کۆلێژی یاسای زانکۆی
سلێمانی .2004
7.کۆنفرانسی زانستی زانکۆی دیپۆڵی شیکاگۆ لە کۆلێژی یاسای زانکۆی
سەاڵحەدین لە هەولێر .2004
8.کۆنفرانسی زانستی زانکۆی دیپۆڵی شیکاگۆ دەربارەی (دادپەروەی
جنائی) لە عیراق هاوینەهەواری دوکان.2005
9.کۆڕی سەندیگای پارێزەران دەربارەی مافی مرۆڤ ،هەولێر .2004
10.کۆنگرەی پەڕڵەمانی کوردستان لەسەر تاوانەکانی رژێمی پێشووی
عێراق ،هەولێر .2004
11.کۆنگرەی جینۆساید ،هەولێر .2007
چاالکیی رۆشنبیریی و کۆمەاڵیەتی
پێشکەشکردنی دەیان کۆڕ و سیمناری رۆشنبیری و یاسایی لەناوخۆو
دەرەوەی زانکۆ.
بەشداریکردن لەدەیان گفتوگۆی زانستی لەسەر فیدرالیزم ،جیهانگیریی،
سیستمی نوێی جیهان ،مافەکانی مرۆڤ.
پێشکەشکردنی دەیان سیمینار و بابەت لەرێکخراوەکانی  NGOلە
کوردستاندا.
ئەندام لە یەکێتی نووسەرانی کورد لەساڵی -1977ە وە.
ئەندام لە سەندیکای رۆژنامە نوسانی کوردستان.
ئەندام لەسەندیکای یەکێتی ماف پەروەرانی کورد.
دەیان وتار و نوسراوی جۆراوجۆری باڵوکراوە لە گۆڤار و رۆژنامە کوردی و
عەربیەکاندا.
ئەندام لە چەندین لیژنەی راوێژکاریدا لە فەرمانگەکانی حکومەتی
هەرێمی کوردستان.
ئەندامی دەستەی راوێژکاری لە چەند گۆڤارێکی هزری و رۆشنبیری
گشتیدا لە کوردستان.
خاوەنی دوو دیوانی چاپکراوی شیعری بەناوی (هێالنەی نوغرۆ) و (خۆری
زیندان).
دەیان بابەتی ئەدەبی و شیعری نووسراو وەڕگێراو لەرۆژنامە کوردییەکاندا.
چەند هۆنراوەیەکی کراوە بەسرودو گۆرانی.
پۆست و لیژنەی زانستی
بەشداریکردن لە لیژنەی خوێندنی بااڵ ،لیژنەی زانستی ،لیژنەکانی
تاقیکردنەوەی قۆناغەکانی بکالوریس و ماجستر و دکتۆرا لەزانکوی
سلێمانی.
راگری کۆلێژی یاسا لە زانکۆی کۆیە ().2006-2005
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری زانکۆی سلێمانی ().2009-2000
کاندیدی لیسی هاوپەیمانی کوردستانی لە پارێزگای سلێمانی بۆ
هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە 2010دا .
تا کۆتايی سالی  2014زياتر له  27سال زياتر خزمەتی هەيه .راگری
کۆلیجی ياسا و رامیاريیە له زانکۆی سلێمانی سااڵنی (- 2012 - 2011
 2015 - 2014 - 2013به ردەوامه) .له ساڵی 2012وه پلەی زانستی
پڕۆفیسۆرە .سەرنووسەری گۆڤارێکی ئەکاديمییە بە زمانی عەرەبی له
کۆلیجی ياسا و رامیاری  /زانکۆی سلێمانی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مارف عومەر گوڵ)
سەبارەت بە (مارف عومەر گوڵ) لە20:14:00 2015-1-24 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

⚖مافناس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2546 :

مارف ناسراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040121205368337
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2547 :

ماریانا خارونتاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101311050462337
کچێکی یۆنانی دۆستی کوردە ،تێزی دکتۆراکەی سەبارەت بەڕۆڵی کوردە
لەسیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکا لەدوای جەنگی دووەمی جیهانییەوە تا
هێرشی ئەمەریکا بۆ سەر عێراق لە2003دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(دۆست)ی کورد
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2548 :

مام فەتحوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112410321173855
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2549 :

مامخان شیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521022273920
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2550 :

مامە شوانەی گەاڵڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404012138120792
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مامە شوانەی گەاڵڵەیی دیوانێکی چاپکراوی هەیە بە ناوی "کەشکۆڵی
مامەشوانەی گەاڵڵەیی"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2551 :

مامەند محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112810051210917
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2552 :

مامەیارە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241343334887
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2553 :

ماهر سەگڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170143
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2554 :

ماهشەرەفخانم  -مەستوورە ئەردەاڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20090101154007965
(1804ز  1848 -ز) شاعیر و مێژوونووسی کوردە .ناوی خۆی ماە شەرەف
خانم بووە و نازناوی مەستوورە بووە .دەوروبەری ساڵی  1220ک.م
( 1804ز) لە بنەماڵەی قادرییەکانی سنە دا ،کە ئەوسا زۆر الی والییەکان
بەقەدر بوون ،لە شاری سنە هاتە دنیا.
مامۆستا مەولەویی تاوەگۆزی
لە پەسنی ئەودا ئەم شیعرەی گوتووە:
خورشیدەکەی ناز ،ئەوجی بورجی سەور
سەرتوغرای دەفتەر مەحبووبان جە دەور
ها لە خانەکەی بورجی شەرەف دا
نوورئەفشانیشەن وە هەر تەرەف دا
ژیاننامە
ناوی ماە شەرەف خانم و نازناوی مەستوورە بووە .دەوروبەری ساڵی
 1220ک.م ( 1804ز) لە بنەماڵەی قادرییەکانی سنە دا ،کە ئەوسا زۆر
الی والییەکان بەقەدر بوون ،لە شاری سنە هاتە دنیا .باوکی ،ئەولەسەن
بەگ (ئەبولحەسەن بەگ) ،لە پیاوە رەسەنەکانی سنە بووە و بە
ماەشەرەف خانمی خوێندووە تا وەهای پێ گەیاندووە کە ناو دەرکا .لە
زەمانی خوسرەو خانی ئەردەالن ،والیی سنە ،کە بە ناکام ناو براوە ،خان
و ماڵە قادرییەکان لە یەکتر رەنجاون و ئاشت بوونەوە و بوونە خزم.
مەستوورە بۆتە خێزانی خوسرەو خان .خانیش لە شیعردانان دا لە خانم
نزیک بۆتەوە .لە دیوانی هەردووکیان دا شیعر بە یەکدا هەڵدانیان زۆر
بەرچاوە .مەستوورە چل و چوار ساڵ تەمەنی بووە کە لە سلێمانی
مردووە و هەر لەوێش نێژراوە.
شیعرەکانی
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مەستوورە لە شیعردانان ،چ بە کوردی و چ بە فارسی
 ،زۆر خاوەن دەستەاڵت بووە .بەداخەوە زۆربەی شیعرەکانی لە ناو
چووگن و تەنیا دوهەزار بەیتێکی ماوەتەوە کە ساڵی  1305ک.ە (1926
ز) ،میرزا ئەسەدوڵاڵ خانی کوردستانی ،سەرۆکی فەرهەنگی سنە ،لە
تاران چاپیانی کردووە .کوردییەکانی هەر زۆر کەم ماون بەاڵم لە
قەسیدەیەکی دا کە بەم بەیتەوە دەست پێ دەکا:
گرفتارم بە نازی چاوەکانی مەستی فەتتانت...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2555 :

ماهیر بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205142133119237
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2556 :

مایکڵ رۆبن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031711352358
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2557 :

محێدین حەقشناس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204183826119219
رێکەوتی 23ی رەزبەری 1392ی هەتاوی ( )2015مامۆستا مـحیەدین
حەقشناس ،شاعیری ناسراوی نەتەوەی کورد لە شاری سنە بەهۆی
پیری و نەخۆشی لە تەمەنی  89ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2558 :

محەمەد ئوزون
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110711575383
لەساڵی  1953لەشاری " "Siverek/Sanliurfaلەدایکبووه .لەپاش
کوتەدای سەربازی لە 1971.03.12چەندین لەچەپڕەوەکان و کوردەکان
خرانەبەندنیخانەوه .ئوزون لەتەمەنی  18ساڵیدا لە 1972.03.03لەالیەن
دەسەاڵتدارانی سەربازی تورکییەوەدەخرێتەگرتووخانەوه .
نووسەری ناوبراو لەگرتووخانەدا بەچەندین کەسانی دیکەئاشنا دەبێت،
لەوانەش " "Musa Anterو  "Mehmed Emin Bozarslan".هەر
لەبەندینخانەئوزون فێری نووسین و خوێندنەوەی زمانی کوردی دەبێت و
پەیوەندی بەهێز لەگەڵ کوردەکانی چینی ناسراودا پەیدا دەکات .
هەرچەندەپێشتر ئوزون سزای هەشت ساڵ بەندکردنی بەسەردا
سەپێنرا بوو ،بەاڵم لەساڵی 1974دا بەر بڕیاری لێبووردن دەکەوێت و ئازاد
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دەکرێت.
پاش ئازادکردنی لەگۆڤاری "رزگاری" دەستبەکار دەبێت و لەسەری
دووبارەلەساڵی 1976دا بەند دەکرێتەوه ،چونکەرۆژنامەی ناوبراو سەر
بەبەرهەڵستکارانی رژێمی سەربازی تورکی بووه.
بەاڵم پاش نۆ مانگ لەبەندکردن ئوزون لەگرتووخانەهەڵدێت و رێگای سوێد
دەگرێتەبەر و لەوێش وەک پەناهەندەیەک وەردەگیرێت .هەر لەسوێد
ئوزون بەدیداری چەندین کوردی هەڵهاتووی پارچەکانی دیکەی
کوردستانی گەورەشاد دەبێت ،لەوانەش "جگەرخوێن"" ،عوسمان
سابیر"" ،حەسەن هیشار"" ،نورەتین زازا" و "ئیبراهیم ئەحمەد ".
ئوزون لەسوێد لەسەر نووسینی بەزمانی کورد بەردەوام دەبێت و
ستوونێک لەسەر رووپەری رۆژنامەی" "Dagens Nyheterدا باڵودەکاتەوه .
بۆ ماوەی  28ساڵ ئوزون لەواڵتی سوێد ژیانی بەسەردەبرد ،بەاڵم
لەساڵی 2005دا بۆ ئەستەنبول دەڕوات و ماوەیەک لەو شارەژیان بەسەر
دەبات ،بۆ نووسینی دواهەمین کاری وێژەیی بۆ سوێد دەگەڕێتەوه .بەاڵم
ناتوانێت ئەو کارەتەواو بکات .چونکەپزیشکانی سوێدی لەئایاری 2006دا
پاش پشکنین بۆیان دەردەکەوێ ،کەئوزون تووشی شێرپەنجەی
گەدەهاتووه .پاش وەرگرتنی چەند چارەسەرێک لەگەڵ خێزانەکەی بۆ
شاری "دیاربەکر" دەگەڕێتەوەو لەوێش ماڵئاوایی لەژیان دەکات.
ئەو ساتەی ئوزون لەئەستەنبول چەندین جار دووچاری هەڕەشی پارتی
کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) هاتەوه .چونکەناوبراو لەتەک رەخنەگرتن
لەهەڵوێستی تورکیا بەرامبەر کوردەکانی کوردستانی باکوور ،رەخنەی
توندی لەکارەتوندوتیژەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان دەگرت.
نووسەری ناوبراو لەپاش خۆی نزیکەی  15رۆمانی و چەندین نووسینی
وێژەو رامیاری بەجێهێشتووه.
یەکەمین رۆمانی بەناوی "تۆ" بوو ،ئەوەشی لەساڵی 185دا باڵوکردەوەو
رۆمانی "ڕووناکی وەک خۆشەویستی و تاریکی وەک مردن" بەیەکێک
لەهەر جوانترین رۆمانەکانی دادەنرێت.
"محەمەد ئوزون" بەداهێنەری وێژەی کوردی مۆدێرن دادەنرێت .لە28
ساڵەی بەسەربردنی ژیان لەواڵتی سوێد نووسەری کوردی کۆچکردو
حەوت رۆمان و یەک هۆنراوەی بەزمانی کوردی باڵوکردۆتەوه.
بێجگەلەزمانی کوردی بەهەردوو زمانی تورکی و سوێد نووسراوی دیکەی
باڵوکردۆتەوه .لەتەک ئەندامێتی یەکێتی نووسەرانی سوێد ،ئەندامی
یانەی" ".P.E.Nی سوێدی بووه.
بەخاک سپاردن
نووسەری کوردی بەناوبانگ رۆژی شەممه ،رێکەوتی 2007.10.13
لەشاری "دیاربەکر" بەئامادەبوونی( " "Sinan Çetinئەکتەری تورکی و
بەرهەمهێنەری فیلم)"Ferhat Tunç" ( ،گۆرانبێژی کوردی)"Ahmet ،
"Türkو " "Akin Birdalو " "Osman Baydemirو " "Nurettin Demirtaşو
( "" Selahattin Demirtaşئەندامانی) ، DTPو ""Orhan Miroğlu
(ناسراوێکی بواری رامیاری تورکی)"Şerafettin Elçi" ( ،ناسراوێکی بواری
رامیاری تورکی) و( " "Yaşar Kemalنووسەری بەڕەچەڵەک کورد)
بەخاکی کوردستان سپێدار .لەم بەخاک سپاردنەشدا وتاری ماتەمینی
بەهەردوو زمانی کوردی و تورکی خوێندرایەوه ،هاوکات ئافرەتان بەزمانی
کوردی الوانەوەیان بەسەر نووسەری کۆچکروودا چڕاند.
"ئۆرهان پاموک" ،خاوەنی خەاڵتی نۆبێل بۆ وێژە ،لەشاری نیویۆرک
لەدیمانەیەکی کورت لەگەڵ رۆژنامەی " "Radikalتورکیدا وتی" :مردنی
ئەو نووسەر زۆر دڵتەنگی کردم ...خوێن لەناخم دەچۆڕێت ...نەیانزانی نرخ
بۆ کارەکانی دابنێن؛ زیاتر ئەشکەنجەیان دەدا .بەاڵم من دڵنیام،
کەخوێنەرانی کورد و تورک پەڕتووەکانی محەمەد بەزیندویی دەهێڵنەوه".
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زیندانی سیاسی
رۆماننووس
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2559 :

محەمەد ئەمین ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070816364371907
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2560 :

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.
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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 ژمارە2561 :

محەمەد ئەمین حەسەن پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611127
بۆکان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2562 :

محەمەد ئەمین زەکی بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110100715194
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محەمەد ئەمین زەکی ناوی تەواوی محەمەد ئەمینی کوڕی حاجی
عەبدولڕەحمانی کوڕی مەحمود باپێرەلەساڵی  1880لەگەڕەکی گوێژەی
شاری سلێمانی لەدایکبووەباوک و دایکی نەخوێندەوار بوون و خاوەن واڵخ
و کاروان بوون.
لەساڵی  1892چووتەفێرگەی (موڵکیی) سەرەتایی سلێمانی پاشان
ماوەیەکیش لەفێرگەی مەال عەزیز خوێندویەتی ..لەساڵی 1893
چووەتەفێرگەی روشدیەی سەربازی سلێمانی یەو دوای دووساڵ خوێندن
چوونەتەڕوشدیەی سەربازی بەغدا ساڵی  1898چووەتەکولێژی سەربازی
هەروەها بەشی ئەرکانی ئەستەمبۆل کەلەساڵی  1902بەپلەی (رەئیس
چاک) دەرچووەو لەلەشکری عوسمانی شەشەمی بەغدا دامەزراوه.
ساڵی  1903تا تەمووزی  1924لەلەشکری عوسمانیدا چەند جۆر پلەی
بڕیووه ،لەگەڵ گەڕانەوەشی بۆ ئێراق لە 1925-2-2تاکو 1925-7-15
فەرمانی دووەم پشکنەر فەرماندەی فێرگەی سەربازی ئێراقی بووه.
سااڵنی  1937 - 1928 - 1925نوێنەرەی هەڵبژێراوی بۆیەکەمجار
لەشالیارێتی عەبدولموحسین ئەلسەعدوندا بووەبەشالیاری (کارداری و
هامووشۆ) تا  1941-11-10بۆ  10جار لەشالیاریتیەکانی زانستی،
بەرگری ،ئابووری و هامۆشۆدا بووەلە 1042-2-10لەبەر نەخۆشی
بەیەکجاری دەستی لەکاروباری میری هەڵگرت.
لەشەوی  9لەسەر  1948-7-10لەدیدەنی شاری سلێمانی داکتوپڕ
گورچیلەکەی لەکارکەوتوەو خوێنی لێ پیس کردووەبەو جۆرەگیانی پاکی
سپارد بەخاک و نیشتمانەکەی.
ئەمین زەکی بەگ ئارەزووی لەهۆنراوە ،وێژه ،خۆشنووسین ،نیگارکێشان
بووه ،زمانەکانی کوردی ،عەرەبی ،فارسی ،تورکی ،ئێنگلیزی ،ئەڵمان و
فەڕەنسی زانیووه ،بەتورکی و عەرەبی و کوردی لەبارەی مێژووی جەنگ،
لەشکر ،مێژووی رامیاری خاوەنی بەرهەمی بەنرخه.
خاوەنی زیاتر لە 12بەرهەمەئەمەش چەند بەرهەمێکی (محەمەد ئەمین
زەکی بەگ)ه:
1محاسەبەی نیابات ( 1928 -کەتیایدا پەراوی کردەوەکانیلەئەنجوومەنی نوێنەراندا بۆ خوێنەر کۆکردۆتەوە)
2خوالسەیەکی تەئریخی کوردستان بەشی یەکەم ساڵی  1931وبەشی دووەم ساڵی ( 1937وەرگێڕدراوەت سەر زمانی عەرەبیش)
3دوو تەقەلالی بێ سوود ( 1935کەپاداشتێکی  69الپەڕەیه :ساڵی 1930بۆ مانی کورد دابوویەمیری ،باڵوکردنەوەی قەدەغەکرا)
4تەریخی واڵتی سلێمانی 19395کورد بەناوبانگ بەشی یەکەم ساڵی  1945و بەشی دووەم ساڵی1947
6تاریخ الدولەو االمارات الکردیە1945تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

♕وەزیر

جۆری کەس:

♐سەربازی

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

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

بابەتی ژمارە2563 :

محەمەد ئەمین عەلی عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041522360575843
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2564 :

محەمەد ئەمین گەناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070722021060429
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2565 :

محەمەد ئەمین محەمەد نوری ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030718360982496
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2566 :

محەمەد ئەمین هەورامانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128142053119088
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2567 :

محەمەد ئەمین هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120809300687365
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2568 :
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محەمەد بێبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200907201703111851
لەساڵی  1960لەشاری سلێمانی لەدایکبووەو لەساڵی  1996وە واڵتی
جێهێشتووەو ئێستا لەواڵتی سوید نیشتەجێییە ،لەدەرەوەی واڵتیش
کاییەی شیعری دانەبڕاوەو بەشداری چەندین کۆڕو سیمیناری کردووە
لەساڵی  2004یەکەم بەرهەمی شیعری خۆی بەناوی "هەوارگەی
پشووی ژانەکانم" ی باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چاودێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2569 :

محەمەد بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052052059806
هۆزانەوان
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2570 :

محەمەد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041613062803
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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 ژمارە2571 :

محەمەد بەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901155245115568
ناوی تەواوەتیم( محەمەد قادر محێدین) ە ،ڕۆژی  1946 / 7 / 20لە گەڕەکی گۆیژەی شاری
سلێمانیدا هاتوومەتە دنیاوە .قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دوای ناوەندیم لەو
شارە سەربەرزەدا تەواوکردووە ،لە ساڵی  1971دا بەشی کارەبام لە کۆلێجی ئەندازیاریی زانکۆی
تەکنەلۆجیای بەغداد تەواوکردووە  .هەر لەو ساڵەدا لە کارگەی شەکری سلێمانیدا دامەزراوم ،لە
ساڵی  1987دا و پاش داخستنی کارگەی ناوبراو گوێزراومەتەوە بۆ کارگەی جگەرە و پوختەکردنی
تووتن ،پاشان لە ساڵی  1993دا و بۆ شکاندنی تەوقی گەمارۆی ئابوری سەر کوردستان ،لە الیەن
پرۆژە تایبەتییەکانی سەر بە ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمەوە دەستنیشانکراوم بۆ
ئەندامییەتی لیژنەیەک بۆ دروستکردنی پااڵوگەیەکی خۆماڵی بۆ پااڵوتنی نەوتی خاو لە ناو
کارگەی شەکردا بە توانای حەوت هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا ،بەشێکی سەرەکی ئەو پااڵوگەیە لە
الیەن بەندەوە نەخشەی بۆ کێشراوە و سەرپەرشتی دانان و دامەزراندنی کراوە .ئەمڕۆ ئەو پڕۆژەیە
بۆتە جێگای شانازی میللەتەکەمان .لە کۆتایی ساڵی  1996دا وەک پەنابەرێک لە واڵتی یوتای
ئەمەریکادا گیرساومەتەوە ،دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعس و لە ساڵی  2004دا گەڕاومەتەوە بۆ
کوردستان و لە دەزگای گشتی پڕۆژە تایبەتییەکاندا و تا هەڵوەشاندنەوە ئەو دەزگایە درێژەم بە
کارەکانم داوە.
لە سەرەتای ساڵی  1967دا پەیوەندیم بە ڕیزەکانی (کاژیک) وە کردووە و تا ساڵی  1975لەو
رێکخراوەدا ئەندامبووم ...لە ساڵی  1974دا پەیوەندیم بە شۆرشی ئەیلولەوە کردووە و تا هەرسی
ئەو شۆڕشە لە هێزی ئەزمڕدا پێشمەرگە بووم.
لە ساڵی  1976دا ژیانی هاوسەریم پێکهێناوە و خاوەنی سێ گوڵی بۆنخۆشم بەم ناوانە :
(هێشوو  ،بلور  ،بەیار) ...هەر لە منداڵییەوە خولیای خوێندنەوەی کوردی بووم  ،وانەی کوردی
خۆشترین وانە بووە لە الم  ،هەر ئەم خولیایە کارێکی وایکردووە ناوە ناوە ال لە نووسین بکەمەوە و
لە زوربەی زۆری گۆڤار و ڕۆژنامە کوردییەکاندا نووسینەکانم باڵوبکەمەوە .یەکەم بەرهەمم بریتیبوو
لە هۆنراوەیەک لە ژێر ناوی (هەڵۆی کورد) دا ،کە لە ڕۆژنامەی هاوکاری ژمارە ( )41ی ڕۆژی (/ 17
 )1970 / 10دا باڵوکراوەتەوە ،پاشان لە هۆنراوە دوور کەوتوومەتەوە و زیاتر گرنگیم بە بابەتی
زانستی داوە و تا ئێستا نزیکەی  100وتارم لە گۆڤار و ڕۆژنامە کوردییەکاندا باڵوکردۆتەوە .ئەوەی
شایانی باسە تا ساڵی  1996نووسینەکانم بە ناوی ( ئەندازیار  :حەمە قادر) ەوە باڵوکردۆتەوە و لە
دوای ئەو ساڵەشەوە بە ناوی (محەمەد بەرزی) یەوە .شان بە شانی ئەو نووسینانەش حەوت
کتێبی چاپکراوم هەیە ،کە بریتیین لە دوو کتێبی زانستی بە ناوی ( :وزەی خۆر و کوڵێنەری هەڵم)
و پێنج کتێبیش بۆ مندااڵن بەم ناوانە ( :ناسک و ورچەکە  ،بازن  ،مریەم  ،خۆزگە  ،بەرخەکەی
النە) ،کە بریتین لە  54هۆنراوە و چەندین چیرۆک ،کە زوربەیان لە ئینگلیزییەوە کراون بە کوردی.
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ئێستاش لە ئەمەریکادا دەژیم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2572 :

محەمەد بەهرەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020218333075533
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2573 :

محەمەد پاکژ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021455231520
ساڵی  1971لەگوندی حاجیتانی بناری چیای پیرەمەگرون لەدایکبووە و
خوێندنی سەرەتایی لە و گوندە و ناوەندی و ئامادەیی کشتوکاڵی
لەشاری سلێمانی تەواوکردووە ،لەساڵی  1986خولیاکانی شیعری
هیناوەتە بەرهەم و لە ساڵی  1991بەدواوە کاری رۆژنامەنووسی کردووە
و زیاتر لە  200شیعری کراوە بە گۆرانی و خاوەنی مارشی مافی مرۆڤی
کوردستانە و یەکەم الوە کە شیعری کراوەتە بەشێک لە پرۆگرامەکانی
خوێندنی بنەرەتی ،تائێستا  15بەرهەمی شیعری لە چاپدراون کە  3یان
دیوانە شیعرە و  12شیان نامیلکەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2574 :

محەمەد پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091515090561705
وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2575 :

محەمەد تاهیر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121022590987332
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2576 :

محەمەد تۆفیق محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020214340975525
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2577 :

محەمەد تەرەغە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120213344074104
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2578 :

محەمەد تەها حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602130054121287
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2579 :

محەمەد تەیموور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711155421693
رەخنەگری بواری شانۆ و درامای کوردی ،لە ساڵی  1938لە شاری
هەولێر لەدایکبووە ،لە سااڵنی حەفتاوە دەستی داوەتە نووسین لە بواری
شانۆ و درامای کوردی و چەند بەرهەمێکیشی لەو پێناوەدا چاپ کردووە.
لە  2011-03-00کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2580 :

محەمەد جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201006242235594505
لە  1983/11/12لە شاری سلێمانی لەدایک بووە ،تەمەنی ( )2ساڵ بووە
کە لەگەڵ خێزانەکەی روویان لە ئێران کردووە ،لە ساڵی  1992گەڕاوەتەوە
بۆ شاری سلێمانی و لەوێ نیشتەجێ بووە ،ساڵی  2007-2006بەشی
رۆژنامەنووسیی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی تەواو کردووە ،ئێستا
خوێندکاری بەشی راگەیاندنی زانکۆی سلێمانییە ،خاوەنی کتێبێکی
گفتوگۆی هاوبەشە لەگەڵ رۆژنامەنووس سەاڵح ساالر کە لەگەڵ
ژمارەیەک نووسەر و رۆژنامەنووس و هونەرمەندی رۆژهەاڵتی سازیان
کردووە ،هاوکات خاوەنی پێشانگایەکی تایبەتی فۆتۆگرافی و چەندین
پێشانگای هاوبەشی تری فۆتۆگرافییە ،ئێستا نیشتەجێی شاری
سلێمانییە و ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەد جەمال)
سەبارەت بە (کورتەیەک لە ژیاننامەی محەمەد جەمال) لە2010-6-24 :
22:09:17
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1547

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2581 :

محەمەد چۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322461632988
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2582 :

محەمەد حاجی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201004061046414112
رۆژنامەوان و سەرنووسەری گۆڤاری کۆوارە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2583 :

محەمەد حەسەن بناڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422052683015
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2584 :

محەمەد حەسەن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092832125316
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2585 :

محەمەد حەمە باقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140701172546100972
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2586 :

محەمەد حەمە ساڵح تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062323431683062
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2587 :

محەمەد حەکیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020820594133177
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لە ساڵی  1353لە شاری سەقز لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە و
خویندنی سەرەتایی و مام ناوەندنی هەر لەو شارە خوێندوە و هەر لە
منداڵیەوە دەستی داوەتە خوێندن و کاری وەرگێران ئەویش لە واڵتێک کە
واڵتی سێدارە و واڵتی دیکتاتۆرەکانه ،هەر بۆیە لە ساڵی  1387لە الیەن
ئیتالعاتەوە دەسبەسەر کرا و دوای ئازاد بوونی لە زیندان بە ناچاری
واڵتی بە جێهێشت و لە کارەکانی دەتوانین کتێبی دایک و ....کە کۆمەڵە
وەرگێرێکە لە نووسەرانی جیهان و هەر وەها نووسینی دەیان وتار کە لە
سایت و گۆڤار و رۆژنامەکان باڵو بوەتەوه .شایانی باسە چەندین کتێبی
وەرگێردراوی ناو براو لە هێرشی ئیتالحات بۆ سەر ماڵەکەی تیا چووە و لە
الیەن ئیتالعاتەوە بە تااڵن براوە و شتێکیتر کە لە الیەن ئیتالعاتە و بە
تااڵن براوە کتێبەکانی ناو براوە کە زیاتر لە  15000جلد بووه.
کتێبی چاپکراوی بریتییە لە :دایک و ...هەروەها ننێلسون ماندیال لە دوو
تۆی وەتەکانیدا کە ئێستا لە ژێر چاپدایە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هاوریان و دوستانی
محەمەد حەکیمی) سەبارەت بە (محەمەد حەکیمی) لە2011-2-8 :
18:35:34
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
)(azadi_azadi4@yahoo.comسەبارەت بە (محەمەد حەکیمی) لە-2 :
18:26:10 2015-2
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
جۆری کەس:

وەرگێڕ
زیندانی سیاسی

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2588 :

محەمەد حەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910545757582
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2589 :

محەمەد خاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230191040118563
لەزمانی  :خۆیەوە
محەمەد رەشیدی خاکی
لەدایکبووی سەقز رۆژهەالتی کوردستان سەرەتا وەک مامۆستاو دواجار
وەک پێشمەرگە نزیکەی  10ساڵ خزمەت دەکات.
لەساڵی  1989نیشتەجێی ووالتی بەریتانیایە.
نوسەر کاری رۆژنامەوانی و وەرگێرانی کردووە خاوەنی سێ پەرتووکی
چاپکراوە.
بەناوەکانی
آوازهای کوهی .بەزمانی فارسی کە پێکهاتووە لە هۆنراوەکانی لهتیف
هەڵمەت ،شیرکو بێکەس ،عەبدوڵاڵ پەشێو ،رەفیق سابیر ،گوران کاری
وەرگێرانی بۆ کردووە.
خواب سبز بهاران .خه وی سه وزی به هاران بەزمانی فارسی کۆمەلیک
کورته شیعر.
نان و ماه .بەزمانی فارسی هەڵبەست.
ماوەی دوو سال سه ر نووسه ری گوڤاری ) (Lip readingبووە.
ماوه ی چه ند سال ئه ندامی کانون نوسه رانی ئیران له تەبعید و هه ر
وه ها ئه ندامی ئینترناشیۆنال پێن بووە)(international pen

.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2590 :

محەمەد خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051008400382803
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2591 :

محەمەد خدر مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040623092982666
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2592 :

محەمەد خورشید تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030909340582510
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2593 :

محەمەد خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=201008021554094616
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 ژمارە2594 :

محەمەد رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110712225510592
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رۆژنامەنووس و بێژەر لە کەناڵی KNNی بزووتنەوەی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2595 :

محەمەد رەئوف تەوەکولی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921090255116288
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2596 :

محەمەد رەئوف عەبدولعەزیز ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371267
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

1555

بابەتی ژمارە2597 :

محەمەد رەحیم رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031114353382544
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2598 :

محەمەد رەزا هەمزەیی (فەریبورز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212122243119353
دوکتور فەریبورز هەمزەیی لەدایبووی شاری هەرسین لە ئوستانی
کرماشانەو قۆناغی منداڵی و مێرمنداڵی لە گەڕەکە کۆنەکانی کرماشان
تێپەڕ کردووەو لە ماوەی سەربازییەکەیدا دیپلۆمی زمانی ئینگلیزیی لە
ئەنجومەنی ئێرانو ئەمریکا وەرگرت و پاشان بە مەبەستی درێژەدان بە
خویندن لە بیاڤی سینەمادا رووی لە هیندستان کرد ،بەاڵم بەهۆی
ئەوەیکە کەسانی بیانی لەو واڵتە لە رشتەی سینەمادا وەرنەدەگیران،
خوێندنی لە رشتەی ئابووریدا درێژە پێدا و سەرئەنجام لە رشتەی
کۆمەلناسی و بیاڤی (بزاوتە کۆمەاڵیەتیەیکان)دا پلەی دوکتورای
بەدەست هێنا.
بڕوانامەی دوکتوراکەی "بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران"ـە؛ دوکتورای
دووەمی لە کۆمەڵناسیی ئایینەکاندا لە ئاڵمان وەرگرتووە ،دواتر خولێکی
دوکتورای بااڵی لە رشتەی پەرەپێدانی نێونەتەوەییدا بینیوەو تێزەکەشی
براردکردنی سێ واڵتی روو لەگەشەی ئێران ،کۆریا و ئەرژانتین ،بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2599 :

محەمەد رەسوڵ هاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031042342240
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2600 :

محەمەد رەشید فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031920334282589
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2601 :

محەمەد زەهاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252205141679
ساڵی  1974بەشی کوردی کۆلێژی ئادابی بەغدادی تەواوکردووە.
ساڵی  2004ماستەری لەزمانی کوردی وەرگرتووە.
ساڵی  2006دکتۆرای لەبواری مێژووی نوسینی کوردی لە زانکۆی بەغدا وەرگرتووە.
لەساڵی 2004ەوە راگری کۆلێژی ئادابی خانەقینە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی داهێنان
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2602 :

محەمەد ساڵح ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033100002782647
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئاکرێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2603 :

محەمەد ساڵح ئیبراهیمی محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030718275782493
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
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بابەتی ژمارە2604 :

محەمەد ساڵح تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051911382083002
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2605 :

محەمەد ساڵح دیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108153537132
کوڕی مەال ئەحمەدی کوڕی مەال ساڵحی کوڕی مەال قادرە .ساڵی 1927
لە گەڕەکی گۆیژەی شاری سلێمانی لەدایکبووە .سەرەتا لە مزگەوتی
بابەعەلی خراوەتە بەر خوێندنو دواتر لە قوتابخانەی خالدییە قۆناغی
سەرەتایی تەواوکردووەو درێژەداوە بەخوێندنو تا پۆلی سێی ناوەندی
خوێندووە .ساڵی  1947لە فەرمانگەی تووتن دامەزراوە.
لە تەمەنی بیست و یەک ساڵیدا شیعری باڵوکردۆتەوەو لە دوای گۆران
بەسەرتۆپی نەوەیەکی نوێی شیعری کوردی لەقەڵەمدەدرێت .ئەم
شاعیرە خۆی و بەرهەمە ئەدەبییەکەی تەرخانکرد بۆ خزمەتکردنی
کێشەی گەلەکەیو دژایەتیکردنی کۆنەپەرستانو بەکرێگیراوان .لە ساڵی
 1948تا  1966نۆ جار زیندانی کراوە و گەلێک جاریش دوورخراوەتەوەو
تووشی ئازارو ئەشکەنجەدانو نانبڕین بووە.
شیعرە نیشتمانییەکانی دیالن رۆڵێکی گەورەیان بینی لە بەرزکردنەوەی
ئاستی ەوشیاری خەڵکی کوردستانداو حەمە ساڵح دیالن-یانکردە
مەشخەڵێکی گەورەی سەر رێبازی کوردایەتی ،کەم رووداوی نیشتمانییو
نەتەوەیی هەیە دیالن بەشداری تیانەکردبێت و نەیکردبێتە بۆنەیەک بۆ
جۆشدانی خەبات.
ئەم رۆشنبیرە گەورەیە ساڵی  1954بەبێ مۆڵەتی دەوڵەت بەشداریکرد
لە کۆنگرەی ئاشتیو هاوکاری گەالن-دا کە لە شاری (ڤیەننا)ی پایتەختی
نەمسا ساز کرا ،لەسەر ئەم بەشداریکردنە کە گەڕایەوە رەوانەی زیندان
کرا .حەمە ساڵح دیالن جگە لەوەی کە شاعیرێکی گەورەو تێکۆشەرێکی
خاوەن هەڵوێست بوو ،دەنگخۆشێکی کەموێنەو ئاوازدانەرێکی
دەگمەنیش بوو.
گۆرانییو مقامە بەسۆزەکانی دیالن کە شیعری زوربەیان نووسینی
خۆیەتی تا ئێستاش هەر زیندوون .دیالن-ی شاعیرو ەونەرمەند خاوەنی
(مامە کوڕنوو)( ،ئەی نازەنین)(،شێخ مەحمودی زیندوو) لە 28ی تشرینی
یەکەمی ساڵی  1990دا ،بە نەخۆشی دڵ کۆچیدوایی کردو لە پاش
خۆی خەرمانێکی پڕ بەرەکەتی لە شیعرو ئاوازی دڵڕفێنو گۆرانیی رەسەن
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بۆ بەجێهێشتین.
شاعیری نوێکاری کورد و مەقامزانی بلیمەت محەمەد ساڵح دیالن لە
 28-10-1990دا لە تەمەنی  63ساڵیدا دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت و
ماڵئاوایی لە وێژە و لە هونەر و کورد و کوردستان کرد و ناو و
خزمەتگوزاریی بۆ میللەتەکەی تا هەتایە بەنەمریی مانەوه.
دیالن خەباتگێڕێکی دڵسۆزی میللەتەکەی و دەنگێکی رەسەن و ناسکی
هۆنراوەی نوێی کوردی بوو ،شاعیرێکی نوێکاری رێبازی ریالیزمی نوێ بوو
لە وێژەیی کوردیدا ،زۆربەی هۆنراوەکانی پەردەیەکی تەنکی
رۆمانسیەتی بەسەردا هەڵکێشرا بوو ،ئەمەش جۆرە جوانی و
ناسکیەکی پێ بەخشی بوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2606 :

محەمەد ساڵح سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020413241375578
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2607 :

محەمەد ساڵح نیکبەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121152149439
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لەشاری سەقز لەڕۆژهەالتی کوردستان لەدایکبووە .ساڵی  1974بەهۆی
کاری سیاسی ،لەالیەن رێژیمی پاشایەتی بۆ ماوەی سێ ساڵ و نیو
زیندانی دەکرێ .یەکێک لە دامەزرێنەرانی "جمعیت کردهای مقیم تهران"
دەبێ .ساڵی  1970دەچێتەزانکۆ و هەر ئەو ساڵەیش دەبێتە هەواڵنێری
رۆژنامەی کیهان.
خۆی دەڵی" :وەک گەنجترین هەواڵنێر لەالیەن رۆژنامەی کەیهانـەوە
نێردراوم بۆ لوبنان" .هەروەها دەڵێ" :دوای ئەوە کەزانیم رۆژنامەنووسی
لەئێراندا ئازاد نییە و لەژێر فشاری دەسەاڵتدایە چووم بۆ زانکۆ و مافم
هەڵبژارد و بووم بەپارێزەر لەتاران .ساڵی  1360بۆ جارێکی دیکەلەالیەن
کۆماری ئیسالمییەوە گیرام .بۆ ماوەی  4ساڵ لەزینداندا بووم .هەرچەند
پێش ئەو گیرانەش چەند جار گیرابووم" .ئێستایش لەشاری تاران
نیشتەجێیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2608 :

محەمەد سدیق کەریم پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611142
بانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2609 :

محەمەد سەعید حەمە خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031113021182543
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2610 :

محەمەد سەلیم سواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031220474782559
بێژەر و بەڕێوەبەری رادیۆی کوردی بەغداد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2611 :

محەمەد سەلیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611119
دیواندەرە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2612 :

محەمەد سەاڵح سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709541582668
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2613 :

محەمەد شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021121025575747
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2614 :

محەمەد شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201223440119173
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دکتۆر محەمەد شوانی مامۆستا لە بەشی کۆمەڵناسی کۆلێژی
ئەدەبیاتی زانکۆی سەاڵحەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2615 :

محەمەد شکاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070218571271635
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2616 :

محەمەد شێخ جەبار جەباری (ئاسۆ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050816035676184
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2617 :

محەمەد شێخ حوسێن بەرزنجی  -ع.ح.ب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118160256371
لە6ی مانگی کانوونی دووەمی 2000دا لەشاری سلێمانی لەتەمەنی 77
ساڵیدا کۆچی دواییکرد و میللەتی کورد شاعیرێکی بەهرەداری لەدەست
چوو .ئەو کەسایەتییەلەساڵی 1923دا لەدێی بەرزنجەی سەر بەقەزای
چوارتا لەپارێزگای سلێمانی لەدایکبووەو ماڵەکەیان لەساڵی 1931
چۆتەسلێمانی و لێی نیشتەجێ بووه.
لەو شارەزیندووەدا چۆتەبەرخوێندنی فەڕمیی و قۆناغەکانی سەرەتایی و
ناوەندیی تەواو کردووەو لەساڵی 1946دا بەمووچەخۆر دامەزراوەو
نموونەی فەرمانبەر خزتگوزارو دەست پاک بووه.
لەناوەڕاستی چلەکانی سەدەی بیستەمدا چۆتەپاڵ بزووتنەوەی
نیشتمانی پێشکەوتنخواز و لەساڵی 1963دا لەسەر هەڵوێستی رامیاری
تووسی گرتن و ئەشکەنجەدەبێ و تاکو ساڵی 1968بێ کارو فرمان
دەمێنێتەوەئینجا لەسەر فرمانەکەی دانراوەتەوه.
"ع.ح.ب" لەساڵی 1945ەوەشیعری نیشتمانی هۆنیوەتەوەو لەسەرەتای
ژیانی وێژەیدا کەوتووەتەبەرکاریگەری شیعرەکانی سالیمی ساحێبقران
تایەر بەگی جاف و ئەدەب و شێخ رەزای تاڵەبانی و داویشدا شیعرەکانی
پێرەمێردو گۆران پتر بۆ گۆڕەپانی وێژەیان راکێشاوه ،بەاڵم کەتوانای
شاعیرییەتی بەهێزبووەبۆتەخاوەنی دەنگی خۆی.
شاعیری نیشتیمانپەروەرمان ،شاعیرێکی ریالیستی رەخنەگربوو ،یەکەم
هۆنراوەی سەرکەوتووی لەساڵی 1947دا لەگۆڤاری گەالوێژدا بەناوی
"لەگەنجی و پیری و مردنا" باڵو کردۆتەوەو سەرنجی رەخنەگرانی پێ
راکێشاوەو بووەتەشاعیری سروشت و جوانی و دەنگی
هەژارەچەوساوەکان و شیعرەکانی بەزۆری لەسەر کێشی سووکی
خۆماڵی کوردی دادەنان و ناوەرۆکێکی پتەوو روون و رەوانی پێ
دەبەخشین ،بۆیەنوێکاریی بەهۆنراوەکانیەوەدیاربووه.
شاعیر لەماوەی ژیانی ویژەیی دا چوار دیوانەشیعری بەچاپ
گەیاندووەکەئەمانەی خوارەوەن:
1ناسۆری دەروون لەساڵی 1968دا بەچاپی گەیاندووەو  188الپەڕەیه2گرێی نهێنیەکان  -ساڵی  1975چاپکراوەو  88الپەڕەیە3زەردەخەنەی تاساو ساڵی  1980چاپکراوەو  85الپەڕەیه4تریفەورێژاو  -ساڵی 1985دا چاپکراوە 288الپەڕەیهتایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2618 :

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:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2619 :

محەمەد شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171040124412
نووسەر و بێژەری رادیۆی کوردی لە میسر .نێوبراو سااڵنێکی زۆر
مامۆستای وانەی مێژوو بووە لە سانەویی رۆشنبیری شاری سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2620 :

محەمەد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200910091650582076
لە ساڵی ( )1937لە شاری رواندز سەر بە پارێزگای هەولێر لە دایکبووە،
لە ساڵی ( )1956دبلۆمی لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغدا
بەدەست هێناوە ،لە ساڵی ( )1967ماستەری لە ئەکادیمیای هونەرە
جوانەکانی مۆسکۆ بە پلەی نایاب بەدەست هێناوە ،هەروەها لە ساڵی
( )2004پلەی دکتۆرای بە هەمان پلە لە فەلسەفەی هونەر لە زانکۆی
سەاڵحەدین /هەولێر بەدەست هێناوە .
دامەرزێنەری کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی سەاڵحەدینە ،وەکو
مامۆستای زانکۆ لە زۆرێک لە زانکۆکانی کوردستان و عێراق وانەی
گوتۆتەوە ،بەم دواییانەش لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی
سەاڵحەدین ،وەک مامۆستا لە کارەکەی بەردەوام بوو ،لە ساڵی ()2001
خەاڵتی دەوڵەتی بۆ داهێنانی هونەری بەدەستهێنا .
ناوبراو ئەندامی چەند کۆمەڵەیەکی بووە ،لەوانە :ئەندامی کۆمەڵەی
بەغدا بۆ هونەری نوێ ،ئەندامی کۆمەڵەی هونەرمەندانی شێوەکاری
عێراق ،ئەندامی سەندیکای هونەرمەندانی عێراق ،ئەندامی هەردوو
بنکەی هونەرمەندانی پاریس و مۆسکۆ .
پێشانگاکانی:
سێ پێشانگای تایبەتی لە سۆفێتی پێشوو ( ،)1967-1961پێشانگایەکی
تایبەتی لە مۆزەخانەی نیشتمانی هونەری نوێ لە بەغدا (،)1971
پێشانگایەکی تایبەتی لە هۆڵی کۆمەڵەی رۆشنبیرانی کورد لە بەغدا
( ،)1976پێشانگایەک لە هەولێر ( ،)1977پێشانگایەکی دیکەی لە هۆڵی
"رواق" لە بەغدا ( ،)1981پێشانگای "سەمفۆنیای چیاکان" لە بەغدا
( ،)1984پێشانگا "سەمفۆنیای هونەر" لە هۆڵی میدیا لە هەولێر (،)1993
پێشانگای "عاشقی کوردستان" لە هۆڵی میدیا لە هەولێر (،)1998
پێشانگای "کوردستانی من" لە هۆڵی مۆزەخانە لە سلێمانی (،)1999
پێشانگایەک لە مۆزەخانەی نیشتمانی لە بەغدا ( ،)2001جگە لە
ژمارەیەکی زۆری پێشانگا هاوبەشەکانی لە هەرێمی کوردستان و عێراق
و واڵتانی جیهان .
شێوەکاری کورد ،خاوەنی چەندی کتێبە لە بواری هونەری شێوەکاری بە
زمانەکانی کوردی و عەرەبی .لە رۆژی  2009-10-09بە جەڵتەی دڵ لە
شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :پاسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2621 :

محەمەد عومەر ئەحمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171190
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2622 :

محەمەد عومەر عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111323521944
ساڵی  1957لە شاری سلێمانی لەدایکبووە .پێشی دەگووترێت ژەنەڕاڵی
پاییز.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2623 :

محەمەد عەبدولڕەحمان خدر  -محەمەد مێرگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003230929324023
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون - 1974 :مێرگە -باڵەکایەتی
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دەرچووی :بەشی کوردی -کۆلیژی ئاداب-زانکۆی سەاڵحەدین ،ساڵی1996/1995 :
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (سی فۆر کورد )
مانگانەی ئەهلییە تایبەت بە تەکنەلۆژیای زانیارییەکان
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (بڕیار )
مانگانەی ئەهلییە تایبەت بە گەشەپێدانی مرۆیی و کارگێڕی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەد مێرگەیی) سەبارەت بە (محەمەد
مێرگەیی) لە21:31:44 2010-3-22 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەد مێرگەیی) سەبارەت بە (محەمەد
مێرگەیی) لە2013-01-03 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2624 :

محەمەد عەبدولڕەحمان زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261031201134
. 1940لە کەرکووک لەدایک بووە.
. 1971وە بەردەوامە لەنوسسین و بالوکردنەوە ی کتێبەکانی.
. 1982خانەشینین کراوە کە لە بانک کاری کردووە.
. 1986-1987بەرنامەی لەگەل رۆشنبیراندا ی هەبووە لە تەلەفزیونی
کەرکووک.
. 1978-1995بەرنامەی رۆشنبیری لە رادیووی کوردی بەغدا هەبووە.
. 1979-1980بەریوبەری الپەرەی رۆشنبیرو الوان بووە لە رۆژنامەی
هاوکاری بەغدا.
. 1993تا  1995پەیامنێری رۆژنامەی عێراق بووە.
.ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کورد بووە لە بەغدا.
.ئەندامی رۆژنامەنوسانی عێراقە.
.ئەندامی کۆمەڵەی رۆشنبیری کورد بووە لە بەغدا.
.ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کوردە لە کەرکووک.
. 1959یەکەم نوسینی لە گۆڤاری هەتاو دا بالو کراوەتەوە.
. 1979یەکەم چاپی شانۆگەری مان گرتن لە بەغدا.
. 1980مێژووی عەشیرەتی زەنگنە لە بەغدا.
. 1981شانۆگەری وەلی دێوانەو شەم لە بەغدا جاپ کراوە.
. 1982بەشی یەکەمی وتەکانی ژیان لە بەغدا چاپ کرا.
. 1985بەشی دووەمی وتەکانی ژیان لە بەغدا چاپ کرا.
. 1985بەشی یەکەمی نەورۆزنامە لە بەگدا چاپ کرا.
. 1985شانۆگەری باوەر لە بەغدا چاپ کرا.
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. 1985سندووقی پۆستە دوو چیرۆکی جەلیل مەحەمد قلی زادە
وەرگێران چاپکرا.
. 1988چیرۆکی ئەفسانە لە ئەدەبی کوردیدا لە بەگدا چاپ کرا.
. 1989دایە من بووکە شووشە نیم لەرادیوی بهغدا بالو کرایەوە وە چاپ
کرا.
. 1990وتەکانی ژیان بەشی سێ یەم چاپکرا.
. 1997وتەکانی ژیان بەشی چوارەم چاپ کرا .
. 2003قسە خۆشەکانی کاک ئەحمەد خەتاب.
. 2004وتەکانی ژیان بەشی پێنجەم .
. 2006شانۆگەری فەرهادو شیرین نوسینی نازم حیکمەت وەرگێرانی بۆ
کوردی.
. 2006شانۆگەری کوللە لە نووسەر محی دین زەنگنەوە وەرگێرراوە.
. 2006شانۆگەری سندووقی پۆستە لە دوو شانۆگەری پێک هاتووە،
سندوقی پۆستەو بەرخ.
. 2007وتەکانی ژیان بەشی شەشەم.
. 2007گولواژە ..کۆمەڵێک شاعیر..چاپخانەی ئەرباخا.کەرکووک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2625 :

محەمەد عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021812550382319
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2626 :

محەمەد عەبدولکەریم ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121810364974369
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2627 :

محەمەد عەبدوڵاڵ کەالری
http://www.kurdipedia.org/?q=200912162236173003
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2628 :

محەمەد عەزیز 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061516410960285
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2629 :

محەمەد عەلی بیراند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011814305574919
یەکێک بوو لە دیارترین نووسەر و رۆژنامەنوسەکانی تورکیاو جیهان و
بەڕەگەز کوردە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
⚖پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2630 :

محەمەد عەلی پژدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042017482982704
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2631 :

محەمەد عەلی سوڵتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112417210473862
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2632 :

محەمەد عەلی قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012319153275179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2633 :

محەمەد عەلی یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090211230368887
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2634 :

محەمەد فاتح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721481075383
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2635 :

محەمەد فاتیح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011209432474793
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2636 :

محەمەد فایەق تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002261310423735
پەیامنێری کەناڵی ئەلجەزیرە-بوو لەسنووری سلێمانی و کەرکوک و
ئێوارەی  2010/2/25بەکارەساتی ئۆتۆمبێل لەسەر رێگای نێوان
سلێمانی-کەالر گیانی لەدەستدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2637 :

محەمەد فەریق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021365832874
سەرنووسەری گۆڤاری چرکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2638 :

محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012422080533009
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2639 :

محەمەد قادر سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030511070782455
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2640 :

محەمەد گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20141207190425118217
رۆژنامەنووس (محەمەد گۆران)
ساڵی  1975لەشاری هەولێر لەدایکبووە
ساڵی  1997کۆلێژی ئاداب بەشی زمانی کوردی لەزانکۆی سەالحەدین
تەواو کردووە
ساڵی  1998تێکەڵ بەکاری رۆژنامەوانی بووە و سەدان هەواڵ و راپۆرت و
دیمانەی لەرۆژنامە و گۆڤارەکانی وەک بەدرخان و میدیا و خەبات و پرس و
هەڵبوون و سڤیل ....باڵوکردۆتەوە و بە بەردەوامیش گۆشەی تەنزی
لەرۆژنامە و گۆڤارەکان نووسیوە.
یەک کتێبی چاپکراوی بەناوی (رەمزی نافیع رۆڵەیەکی هەولێری فیداکاری
سەربەخۆی کوردستان) بەهاوبەشی لەگەڵ دکتۆر نەریمان عەبدوڵاڵ
بەچاپ گەیاندووە.
لەرۆژنامەی بەدرخان وەکو بەرێوەبەری نووسین و لەگۆڤاری سڤیل وەک
بەرپرسی فایلی کۆمەاڵیەتی کاری کردووە.
ماوەیەک لەرادیۆی بەرنامەیەکی لەژێر ناوی (لەدادگاوە) پێشکەش
کردووە
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2641 :

محەمەد گەناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050817101876187
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2642 :

محەمەد مستەفا حەمه بۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020317010292870
ساڵی  1920لەسلێمانی لەدایک بووه ،لە سەرەتای الوییەوە سەرقاڵی
کاری ئەدەبی و نووسین بووه ،لەچلەکانی سەدەی ڕابردوودا دواناوەندیی
لەسلێمانی تەواو کردووه ،لە حەفتاکانەوە له بەغداد نیشتەجێ بووە و
لەوێش سەرقاڵی کاری نووسین و لێکۆڵینەو ەبووه ،ئەمەجگ ەلەکارکردن
لەڕادیۆی کوردیی بەغدا ،لەدوای ئازادیی عێراق لە سلێمانی و دواتر لە
هەولێر نیشەجێ بووه ،لەدواڕۆژەکانی ساڵی  2013کۆچی دوایی کرد.
حەمەبۆر لەژیانیدا خاوەنی زیاتر لە  40کتێب بووه ،بەشێکیان تا ئێستەش
دەستنووسن ،لەو کتێبانە دوو دیوان و ساغکردنەوە و لێکۆڵینەوەی
شیعری مستەفا بەگی کوردی و شێخ ڕەزای تاڵەبانین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

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

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2643 :

محەمەد مستەفازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062122151960330
لە ساڵی  1369لە شاری بانەی کوردستانی ئێران لە دایک بووە .هەر لە
تەمەنی سەرەتاییەوە هۆگری خوێندنەوەی زمانی کوردی و نووسینی
شێعری کوردی بووە .لە ساڵی  1384لەگەڵ ئەنجومەنی ئەدەبی بانە
ئاشنا بووە و لە کۆبونەوەکانی ئەم کۆرەدا بەردەوام بەشداری
دەکا،شایانی باسە تائێستا لە زۆر فستیڤاڵ و شەوەشێعردا بەشداری
کردووە .بە دوو زمانی کوردی و فارسی شێعرو چیڕۆک و وتار ئەنووسێ،
چەند بەرهەمی لەبەر دەستایە بەاڵم تائێستا هیچیان باڵو نەبوونەوە (بۆ
وێنە کۆمەڵەشێعری خولیاکانی مانگەشەو ،رۆمانی  :ئەوشۆ ئەشکێ
ئەتکێ وەرگێڕدراو لە زمانی فارسیەوە) .ئێستاش خوێندکاری زانکۆی
ورمێیە.
http://www.wenewse.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەد مستەفازادە)
سەبارەت بە (محەمەد مستەفازادە) لە22:06:33 2011-6-21 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2644 :

محەمەد موشیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322442832986
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2645 :

محەمەد موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=201006172229294443
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2646 :

محەمەد مێرگەسۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070920521589622
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2647 :

محەمەد مەحمود کەریم محەمەد خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371257
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2648 :

محەمەد مەحەمەد حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140926212251116424
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2649 :

محەمەد مەردانی ئەفزەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611121
خانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2650 :

محەمەد مەعروف فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=201006222236144482
زمانەوانی گەورەی کورد پڕۆفیسۆر د .محەمەد مەعروف فەتاح ،ناسراو بە
(حەمەی مارف) ساڵی  1943لە گەڕەکی (کانی ئاسکان) ی شاری
سلێمانی لەدایک بووە .لە سلێمانی قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتاییو
ناوەندیو ئامادەیی خوێندوە .
لە سااڵنی  1966 1962لە کۆلێجی پەروەردەی زانکۆی بەغدا
بەکالۆریۆسی لە زمانی ئینگلیزی ورگرتوە .
سااڵنی  1973 1971لە زانکۆی ئەمریکایی لە بەیرووت ماجستێری لە
زمانی ئینگلیزیدا بەدەست هێناوە .
بۆ ماوەی  35ساڵ مامۆستای زانکۆی سلێمانیو سەالحەددینی هەولێر
بووە .لە خزمەتی زانستی دا بە پلەی پڕۆفیسۆری یاریدەدەر گەیشتووە،
بە دەیان وتاری زانستیی دەربارەی زمانەوانیی کوردیو ئینگلیزی لە
گۆڤارو ڕۆژنامەو خولە زانستییەکانی زانکۆکاندا باڵو کردۆتەوە .
لەبەر ئەوەی ملی بۆ خواستەکانی ڕژێمی پێشوو نەداوە ،بۆیە هەر بە
پلەی (پڕۆفیسۆری یاریدەدەر) گەیشتبوو .
لە دووای ڕاپەڕین لە هۆڵەند کورسییەکی خوێندنی بااڵی زمانەوانیی
بەراورد (کوردی ئینگلیزی)ی وەرگرت و لە سااڵنی  1997 1995دوکتۆرای
لەو بوارە دا هێنایەوەو ،پلەی زانستیی پڕۆفیسۆری وەرگرت .
لە ڕێزمانو زمانەوانیی کوردیو ئینگلیزیو زمانەوانیی بەراورد دا خاوەنی
ڕێبازو قوتابخانەیەکی زانستیی تایبەت بووە .
سەرپەرستیی زیاتر لە ( )200نامەی زانکۆیی زانستیی لە زانکۆکانی
کوردستان دا کردوە کە لە بواری زمانی ئینگلیزی ،زمانی کوردی،
زمانەوانیی بەراوورد دا نووسراون .
لە هەر چوار زانکۆی کوردستان (دهۆک ،سەالحەدین ،کۆیە ،سلێمانی)
مامۆستای موحازیر بووە و سەرۆکایەتی یان ئەندامێتیی دەیان لێژنەی
هەڵسەنگاندنی نامەی زانستیی کردووە .
لە ڕێکەوتی  2010 /6 /22لە سلێمانی کۆچی دووایی کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
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 ژمارە2651 :

محەمەد مەعسوم ئەنوەر مایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030820465970875
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2652 :

محەمەد مەال ساڵح شارەزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150215104737119377
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
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 ژمارە2653 :

محەمەد مەندەالوی

1582

http://www.kurdipedia.org/?q=2011040809282022322
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2654 :

محەمەد مەهدی جەواهیری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032317242371
لە رۆژی  26ی تەمووزی ساڵی  1899لە شاری نەجەف لە خێزانیکی
ئاین پەروەر لە دایک بووە ،ئەو شارە بەوە ناسراوە کە بنکەی رۆشنبیری
ئاینی بووە ،چەندین بازاڕی کتێب و دەزگای رۆشنبیری و کۆمەڵەی ئاینی
و حزبی سیاسی لێ بووە ،باوکی یەکێک بووە لە زانا ئاینیەکانی ئەو
شارە ،حەزی کردووە کورەکەشی (جەواهیری) هەرلە منداڵیەوە لە کۆرو
کۆبوونەوەی زانایان نزیک بێت و هەوڵی داوە فێری خوێندنەوەی قورئانی
پیرۆزی بکات و پێی لەبەربکات ،چەندین کتێبی بە نرخی لە بەردەم داناوە
تا زوو زمانی بە گەوهەر و زمان و رەوانبێژی و شیعری شاعیرانی
عەرەبی ببێژ ێت ،باوکی هەرجارێک شیعرێکی کالسیکی پێ لە بەر
بکردایە لیرەیەکی وەک پاداشت دەدایە جەواهیری ،وای لێهاتبوو تەنها بە
چەند سەعاتێک شعرێکی جاهیلی  450دێری لە بەر دەکرد بێ ئەوەی
لە رووی زمانەوانی هەڵە بکات ،باوکی حەزی دەکرد ببێت بە زانایەکی
زمانەزانی یان نووسەرێک ،بەاڵم مەیلی شیعری و حەز و خولیای بۆ
شیعر پارسەنگی بۆ شیعر نوسین خوار کردەوە ،ساڵی  1917باوکی
کۆچی دوایی دەکات ،پاش ئەو کۆستە گەورەیە محەمەد مەهدی
جەواهیری بۆ زیاتر وەرگرتنی زانست و دەوڵەمەند بوونی بە چەمکی
جۆرەها مەعریفە ،رووی کردە خوێندنەوەی کتێبەکانی فەلسەفەو
جۆرەهای شیعری کالسیک و نوێ ،لە ساڵی  1920بەشداری لە
شۆڕشی بیست دەکات ،لە سەردەمی مەلیک فەیسەڵ شای عێراق
عەمامە لە سەر دەکات و چەند وەزیفەیەک وەردەگرێ ،پاشان واز لە
لەبەر کردنی عەمامەو کارو ئیشی حکوومەت دهێنێت دەست دەکات بە
کاری رۆژنامە گەری و نەجەف جێدەهێلی و روودەکاتە شاری بەغدا ،لە
وێ چەند رۆژنامەیەک دەردە کات لەوانەش .رۆژنامەی (فورات وکۆدەتا)
پاشان رۆژنامەی(رای گشتی) ،چەند جارێکیش وەک سەرۆکی یەکێتی
وسەرانی عێراق هەڵدەبژێرێت ،لە ساڵی  1921یەکەمین هۆنراوەی خۆی
باڵو دەکاتەوە ،یەکەم کۆمەڵە شیعری خۆی بەناوی (حلبە االدب) چاپ
دەکات ،ساڵی  1927لە سەرمیالکی پەروەردەی کازمیە لە بەغدا بە
وەزیفەی مامۆستا دادەمەزرێت لەساڵی  1928کۆمەڵەشیعرێکی دیکەی
بەناوی (بین الشعور والعافە) باڵو دەکاتەوە ،ساڵی  1919جارێکی دیکە
رۆژنامەی(فورات) دەخاتەوە گەڕو  20ژمارەی دیکەی لێ دەردەکات .لە
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ساڵی  1935کۆمەڵە شیعری سێیەمی بە ناوی(یوانی جەواهیری) چاپ
دەکات ،ساڵی  1936رۆژنامەی (کودەتا) دەردەکات ئەوکاتەی کە بەکر
سدقی کودەتایەکی سەربازی ئەنجامدا بوو ،بەاڵم زۆر بەرهەڵستکاری
ئەو کودەتایەی دەکرد کە بۆی روون بۆوە ئەو کودەتایە ئەو ئەنجامانە
ناپێکێ کە لە پێناویدا کاری بۆ کردبوو ،بۆیە ،لە سەر ئەو وتارانەی کە دژی
کۆمەڵە کودەتاچیەکان دەینووسی سێ مانگ دەستگیرکراو
رۆژنامەکەشیان داخست ،ساڵی  1941پاڵپشتی خۆی بۆ بزاڤی مارس
دەربڕی ،بەاڵم ئەوبزاڤە زوو شکستی خواردو جەواهیریش لەگەڵ
سەرکردەکانی بزاڤی مارس چونە ئێران،هەر لە هەمان ساڵدا گەڕایەوە
عێراق و رۆژنامەی (رای گشتی) خستە کار .ساڵی  1944بەشداری لە
ڤیستیڤاڵی ئەبی عەالی ئەلموعەریی لە دیمەشق کرد ،لە سااڵنی
 1949و 1950بەشی یەکەم و دووەمی لە دیوانە تازە چاپکراوەکەی باڵو
کردەوەو وەک شاعیرێکی ناسراوی دەنگ بەرز ناسرا ،هەر لەهەمان
ساڵدا بەشداری لە کۆنگرەی رۆشنبیری کۆمکاری عەرەبی
ئەسکەندەرییە کردوو هەروەها وەک نەقبیی رۆژنامەنووسانی عێراقی
وسەرۆکی یەکێتی نووسەرانی عێراق دەست نیشانکرا ،ساڵی 1961
دووچاری چەند کۆسپ وتەگەرەیەکی سیاسی بۆوە ،بە ناچاری عێراقی
بە جێهێشت و رووی کردە لوبنان ولە وێش چوە براغ-ی پایتەختی
چیکۆسلۆڤاکیا .لە براغ  7ساڵ مایەوە و ساڵی  1965کۆمەڵە شیعرێکی
بە ناوی (پۆستەی نامۆیی) لە چاپدا،ساڵی  1971وەزارەتی راگەیاندنی
عێراقی کۆمەڵە شیعرێکی تازەیان بە ناو نیشانی (أیها االرق) بۆ
باڵوکردەوە ،هەمان ساڵ سەرکردایەتی شاندێکی عێراقی کرد بۆ
کۆنگرەی نووسەرانی عەرەب لە دیمەشق و هەرلە هەمان ساڵدا
وەزرایەتی راگەیاندن کۆمەڵی شیعرێکیان بەناوی (خلجات) بۆ چاپکرد.
ساڵی  1973بە یاوەری شاندێک لە نووسەرانی عێراق سەردانی واڵتی
تونسیای کرد وبە شداریان لە کۆنگرەی نۆیەمی نووسەرانی عەرەب کرد،
پاشان رووی لە هەندەرانکردوو عێراقی بە جێهێشت ،زۆر لەواڵتانی دونیا
دەرگایان بۆی وااڵ کردبوو کە لێی نیشتە جی بێت و بەاڵم ئەو واڵتی
سوریای هەڵبژاردو لەوێ درێژەی بە چاالکیە هونەریەکانی خۆی دا تا
رۆژی27ی تەمووزی ساڵی  1997بە یەکجاری ماڵئاوایی دەکات و دەگاتە
بەر دلۆڤانی خوای مەزن .جەواهیری بەدرێژایی تەمەنی پیاوێکی خاوەن
هەڵویستی نیشتیمانی بووە هەرگیز نەچۆتە ریزی هیچ حزب و الیەنێکی
سیاسی ئەو الی وابوو دەبێ شاعیرو نووسەران داهێنانەکانیان بۆ واڵت
بێت،نەک بۆ الیەنێک ،زۆجار بە رۆشنبیرێکە شیوع لەقەڵەم دەدرا ،بەاڵم
ئەو دەیگوت خەڵکی ئازادە کە چۆن دەناسن و چیم بۆ لێک دەدەنەوە،
بەاڵم منیش ئەو کەسەم کە تا دوا هەناسەم بۆ خزمەتی کلتووری
میللەتەکەم دەژیم ،بڕوام بە یەکسانی و برایەتی گشت گەالنی دونیا
هەیە ،لەهەر کوێیەک .زوڵم و زۆرداری هەبێ دژی شۆرشی دەکەم و
خۆم بە بەرهەلستکاریان دەزانم ،قەت نابی رۆژی قەڵەمەکەم بۆ خزمەتی
کەسانی دیکتاتۆرو فاشی و زۆرداران ،بسوڕێ ،هەموو دەمێک ئێراق بە
خاک و هەواو ئاوەو لە ویژدانی جەواهیر دابوو ،ئێراقییەکان بە کوردو
عەرەب و گشت کەمە نەتەوەییەکان برای ئەو بوون ،هەموو کات لە رێزی
پێشەوەی خەباتگێڕان و شۆڕشگێرانی واڵتەکەی بوو دژی زوڵم و
زۆردارەکانیان ،زۆر پشتگیری لە خەبات و بزاڤی رزگاریخوازی کوردستان
کردووە ،دۆستێکی نزیکی گەلی کورد بووەو باوەڕی بە مەسەلەی
نەتەوەییەکەی کورد هەبوو چەندین شیعری بۆ کوردو خەباتی کورد
نووسیوە.
سەرچاوە :رادیۆی نەوا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
(دۆست)ی کورد
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
بێگانە
⚖دەرەوە

بابەتی ژمارە2655 :

محەمەد نادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021116500075743
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2656 :

محەمەد نافع
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022020205282338
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2657 :
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محەمەد نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=200907231617261868
ناوم محەمەدە شۆرەتم نووری یە ،له خاکەلێوەی ساڵی 1305ی
هەتاویدا( )1926لە دێی گڵواڵنی خوارێ ناوچەی گەورک مەهابادێ لە
دایک بووم .باوکم میرزا ئەبووبەکر پێاوێکی زانا بە علوومی عەرەبی و
فارسی بوو لە ژیازی و ئەدەبیاتی عەرەبی و فارسی دەستێکی بااڵی
هەبوو ،هونراوەی کوردی و فارسی هەبوو کە به هۆی تااڵن و بژۆ و
سووتانی زۆردار و بێ زۆرەکانی عێڵی و عەشیرەتی لە گەڵ
کتێبخانەکەی لە بەین چوون و فەوتان و الم وایە زۆر بە چکۆڵەیی بابم
دەرسی پێ گوتبم چوون زۆر چکۆڵە بووم کە دەمزانی بنووسم و
بخوێنمەوە .کتێبەکانی کە بە مندااڵنیان دەخوێند وەک سمایل نامه و
ناگەهان و گوڵزار و گوڵستان بوون .لە دوایە تەسریفی زەنجانی و
عەوامیلم لە الی بابم خوێند .لە ساڵی 1314ی هەتاویدا چوون ویستی
خودا لە سەر ئەوە قەراری گرتبوو کە ئەمن هەر لە تەمەنی منداڵیدا
تووشی چەوتی و چەڵەمەی ژیان بم ،بابم لە تەمەنی 63دا کۆچی دوای
کرد و ئەمن و چوارمنداڵی لە من چکۆلەتر ،یانی دوو خوشک و دوو برای
لە دامێنی دایکێکی پەژارەنەدیودا بەجێ هێشت .دایکم سەیدزادەیەکی
پاک وبەمشوور بوو لە ساداتی باغی شێخان کە ژەچڵەکیان دەچێتەوه
سەر شێخ عیسا و شێخ مووسای بەرزەنجی سەرپەرەستی وداژداری
خێزانی وەئەستوی خۆی گرت .نەیهێشت ئەمن دەس لە خوێندن
هەڵگرم .تا ساڵی  1320ئەمن لە مەداریسی علوومی دینی دیهاتەکانی
ناوچەی گەورک و بانە و الی سەردەشت ،نەحوو سەرف ومەنتیق وئاداب
و بەالغە و هەتا جمع الجوامعم خوێند .هەستی بەتینی تەنیای دایک و
چوار خوشک و برای بێ بنەوان وای هان دابووم کە کاتێکم لە وەخت و
سەعاتی خۆم خەسار نەکەم .ئاواتم ئەوه بوو تا دوایین پلەی زانیاری کە
له نێو مەداریسی علوممی دینی دا باو بوو بخوێنم و تەواوی کەم ،بەاڵن
دوو هەلی نالەبار بوونە بەر هەڵستی پێکهاتنی ئاواتەکەم .له ساڵی
1320ی هەتاوی دا به هۆی شەژی گەورەی نێوان دەوڵەتان ،ئێرانی ئێمه
بە پەالماری رووس و ئینگلیس وئەمریکا ئیشغاڵ کرا!
حکومەتی مەرکەزی شیرازەی پسا .نەزم و نیزام لێک هەڵوەشا.
شوێنەواری عەشیرەت گەری و دەرەبەگی که لە دەورانی حکومەتی
ژەزاشادا لە سەر تەگەرە و بەستەی خۆی ترازا بوو بە ژەوشتی کۆنی
حەز و ناحەزی خۆیەوه ژیایەوە .ناتەبایی و دووبەرەکی و زۆرداری وبێ
زۆری نێوان عێل و عەشیرەتەکان سەری هەڵدایەوه و بەری تاڵ و
پێدانەویستی هێنا! ئەوه بوو بە هۆی دەست هەڵگرتنم لە خوێندن و
گەژانەوەم بۆ الی دایکی تەنیا و خێزانە بێ سەرپەرەست و بێ یژێوەکەی
خۆم .سیپارە و دەفتەرو دەستەکی رووت و رووناکیم پێچایەوە بەرەو
تاریکی ژیانی مەینەت بار وەژێ کەوتم .هاتمە سەر پەت و سینگی داب
ودەستووری دەرەبەگی و لە الی ئاغای گڵۆاڵن بوومە میرزا و ماموستای
مندااڵن .دواساڵێک کە داهات و بەراتی من بەشی گوزەرانی
خاوخێزانەکەی نەدەکرد ،ناچار لە هاوینی ساڵی 1322ی هەتاوی دا له
ناوچەی گەورکان بارگەوبنەم پێچاوه بەرەو موکریان لە دێی گۆلی
مەرزینگان الی ئاغای دێیەکه که رەییس و ردێن سپی تایەفەی خۆی بوو
بە نێوی نووسەر ومیرزا دامەزرام .ئیدی لەو ناوچەیەدا ئەم کەسب و
پێشە بوو بە قەباڵەی هۆی ژیانم ،هەر ساڵەی لە دێیەک و لە جێیەک
والی ئاغایەک نووسەر و میرزا بووم .لە ساڵەکانی  1323بەوالوه هەتا
ساڵەکانی  27و  28بە پێی سووژانی دەوران و ئاڵ و گۆژی زەمان
سەیروسەمەرەی زۆرم لە ژیانی دا هاتە پێشێ کە لێرەدا جێگای پێ
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ژاگەیشتنیان نیە؟ لەو ماوەیەدا براکانم گەوره ببوون وژنم بۆهێنان و جووت
وگام پێکەوه ناو بوومە کەشاوەرز و ژیانی سادەی خۆم لە گەڵ ئەرکی
میرزایەتی ونووسەری ئاغایان و دەرسی مندااڵن دەبردە سەرێ .لە
ساڵی  1332بەم الوه لە دێی عەمبار جێگیربووم هەر لەو ساڵەدا بوو لە
گەڵ کچە سەیدێکی پوورزای خۆم زەماوەندم کرد ،ئەوەی له ماوەی ئەو
چەند سااڵنەدا منی ئازار دەدا وزیاتری دەبوونە هۆی سەر لێ شێواوی
خەڵک وواڵتەکەمان ژەوشتی ناحەزو کردەوەی نالەباری هێندێک لە
دەستەاڵتدارانی واڵت بووکە پایەوبناغەی دووبەرەکی و یەک نەگرتوویی
کۆمەڵی پێک دەهێنا! دووکەڵی ئەم ئاورەش هەموو لە کورەخانەی رژێمی
ئەرباب و رەعیەتی هەڵدەستا .هەر ئەم هەست و بەراوردە بوو ،کاتێک
شای ئێران لە رووی بەرنامەی ئەمریکا بۆپێشگیری لە شااڵوی مەرامی
کموونیستی شەش مادەی ئێنقالبی سپی ئیعالم کرد کە سەربەندی
(ئیلغای رەژیمی ئەرباب و ژەعیەتی بوو)هەر چەند ئەمن لە الیەن
ئاغاواتەکانەوە جێی ژێزوئیحترام بووم بەاڵن ویجدانی بەخەبەر ودەروونی
ئاگا ژێی نەدام بێ دەنگ دانیشم و لە هەل وفرسەتە بۆ ژووخاندنی ئەو
کل وپایەی که له دەورانی کۆن ونوێدا بوو به هۆی راوەستانی رژیمی
شایەتەی کەڵک وەرنەگرم و هەستی خۆم وخەڵک بۆ ژیانێکی هەرواتر
وبێ تەنگەنەفەس تر وەخەبەر نەهێنم.
ژەوتی ژیانی من لە هەل ومەرجی تازەدا ژەنگێکی دیکەی به خویەوه
گرت .ئاغاوات و گەورە مالیکەکان ئەمنیان له ژێ نوێنی و پێش ئاهەنگی
دێهاتییەکان به فەتاوایەکی گەوره دەزانی زەبروزەنگی خۆیان هاویشتبووه
سەر من .بە دەسیسە وپووڵ و بەرتیل به مەعمووره ژیشۆەخۆرەکانی
دەوڵەت بەگرتنیان دەدام له زیندانیان دەهاویشتم ،دێهاتییەکان هوروژمیان
دەهێنا نەجاتیان دەدام و دەهاتمەوه مەیدان .ئەم گێرەوکێشە وبگره
وبەردە لە نێوان ئاغا وژەعیەتدا ،بوو به هۆی ئەوه ئەمن بە نێوی ژێنوێن
وموبارزێکی دڵسۆز و فیداکار لە ناوچەدا بناسرێم و ئەمنیش هیچ
هەڵکەوتێکم له دەس نەدەدا لە وەخت کەڵکم وەردەگرت.بۆ
باسەوادکردنی دێهاتی یەکان یاریم لە (سپای دانش) وەردەگرت .لە
زیاتری دێیەکانی ناوچە مەداریسم پێ دروست کردن .ئاوات وئارەزووم
باسەوادکردنی منداڵه دێهاتییەکان بوو که لەو هەلە کەڵک وەرگرن.
لە نەورۆزی ساڵی 1353دا چۆمی سیمینە به سێاڵو والفاوێکی کەم وێنە
مەزراو داچێندراو خانووبەرەی خەڵکی عەنباری وەبەر خۆیداو ژایماڵی و لە
بەینی بردن .ئەمن ناچار بووم خانوێکی لە بۆکانێ بەکرێ بگرم و براکانم
لە دێدا خەریکی سازکردنەوەی خانوو و ئاوەدان کردنەوەی وێرانە و
داچاندنەوەی مەزرایان بن و بۆ هەوەڵیان جار لە ژیانمدا ببمه بۆکانی و
نیشتەجێی شاری بم.
لە ساڵی 1354دا که هەڵبژاردنی بیست وچوارەمین دەورەی مەجلیسی
شۆرای وەخت ئیعالم کرا دێهاتییەکان و زیاتری خەڵکی شاری هانیان دام
که لەو هەڵبژاردنەدا هاوبەشی بکەی،تا لەوه زیاتر به نوێنەری غەیرە
مەحەلی مافی قانوونی ئێمه بەفیژوی نەچێ؟! من که ساڵەها بوو
قازانجی خۆم لە پێناوی مەسڵەحەتی ئەو خەڵکه نابوو لێرەش دا
نەمتوانی قازانجی وان له زەرەری خۆمدا پێک نەهێنم و له جەریانی
(راگیری)دا ئاواتی خەڵک وەسەرکەوت.ئیرادەی ئیالهی وخواستی ژیانی
من نزیکەی ئەو چوار ساڵه بوو کە له مەجلیس دا بووم!! خۆم بەنوێنەری
چینێک دەزانی که سەدان نیاز و پێداویستی یان بوو وقانوونی رۆژ کەمتر
بایەخی دەدایە!بەاڵن لەوماوەیەدا نەگۆژام و پێوەندی نێوان خۆم و خەڵکم

1587

نەپساند و لە مانگی بەهمەنی 1357دا کاتێک ئینقالبی جەمهوری
ئیسالمی به ژێبەری ئیمام خۆمەینی پیرۆز بوو و رژیمی تاغووتی
سەرەوبن بوو ،ئەمن گەرامەوه واڵت ونێو ئەو خەڵکەی که
هەڵیانبژاردبووم .ئەورۆکە نزیکەی 21ساڵ لە ئینقالبی ئیسالمی تێپەژ
دەبێ و تەمەنم بۆتە  72ساڵ ،به بێ دەنگی و دەم قووچاوی له بۆکانێ
دانیشتووم ،گۆشەگیر ومونزەوی پاشماوەی ژیانی پژ لە تاڵی و سوێری
خۆم دەگوزەرێنم.هاوژازودەمسازم کتێبە وکتێب .ئەو هاودەمانە به هەڵەم
نابەن ژێنوێنی ژاستەقینەی ژیان و نەمانن .لە گەڵ ئەدەبیات و عیرفان
وتاریخ نێوانمان خۆشە.عیرفانم خۆش دەوێ کە بێ بەقایی دنیا باش
ژوون دەکاتەوه،گیانی دەبوژێنێتەوه وژیانی دەکوژێێنێتەوه.
مێژوو نیشانت دەدا :چۆن هاتوون و چۆن رۆیشتوون ،چۆن فەوتاون چۆن
پێ گەیشتوون؟ شیعروهونراوە سروودێکی یەزدانی ونیدایەکی
ئاسمانییه که گیان ببزوێنێ ،دەنا ئەفسونێکی ئەهریمەنیه که زەینی
هەتڵەکان وژیان و مافی گەڵ بدۆژێنێ!؟ جارجارێکیش لە گەڵ شێعر
وهونراو سەروکارم هەیە ،دیوانێک یان سیپارەیەکی چاپکراوم نیە لە
دەورانی ژژیمی شایەتی دا کوردی نووسین و کوردی ژیان باسی سەر
بوو!رۆژێکی لە ماڵ پشکنینی ژاندارمەکاندا دەفتەری شێعروهونراوەکانم
لە تەندوور خران وسووتان.ناڵێم شاعیرم بەاڵن شێعرم خۆش دەوێ.زۆر
کۆنەپەرەست نیم.ئەما ،هێندەش هەنگاو وباوی القم بەرەو شێعری ئازاد
خۆش نیە ! نامەوێ لە بارەی شوێنەوار و ژێبازی ئەم دوو شێوە بدوێم
جێگای ئەم باسە لێرەدا هەراو نیە ،تەنگەبەرە!!
بەاڵن دەڵێم شێعر لە قالبی داژژاوی خۆێدا شتێکە وەک ژیازی،
هەندەسە،وەک فیزیک و عیلمی نجووم .ئەمانە هەرکامیان لە قالبی
ناسراوی داژژاوی خۆیاندا دێنە گۆژێ ،شێعریش هەروایە ،ئەگەر له سەر
بارودۆخی ناسراوی خۆیدا نوێی بکەیەوه جوانه و له بەر داڵنە .ئەگەر لە
ژێسمه چوو لە سەر گرێژەنەی خۆی ترازا! کردیانە دەونەئاشی هەرکی
وزازا! پێی دەڵێن شێعری نوێ یان شێعری ئازاد یان سپی،وەک بە
قوڵەژەشی دەڵێن خواجە کافوور! لە دووای بەهمەنی مانگی ساڵی
 1357کە هاتمەوه بۆکانێ ئەوەی مەسلەحەتی پاشەرۆکی ژیانەکەم بوو
خوا بۆێ پێک هێنام یانی ئێدی سکوت ،بێ دەنگی .گۆشەگیری و
خەڵوەت و بۆخۆم له بەر خۆمەوه بەخۆم گوت:
تا وتەی زارم لە گەڵ ژازی دەروون هاوژێ نەبێ!؟
هەر کپی وماتی وکژی ،بێ هەست وخوستیم خۆشترە.
دیتم ،زەمان و زمان نە لێک دێن و نە پێک دێن ،بێ دەنگی لە گەڵ کتێب
و کتێب ،بوومە هاوژێ وهاوژاز ،دۆستانێکی لە خۆم بێ دەنگتر،خامۆش
بەاڵم گۆیا ،به هەموو سووچ و سوقاقی کۆن و نوێی زەماوەندا
دەمگێژن،دیار ونادیارم دێننە بەرچاو ،بێ درۆ ،بێ دووژوویی ،یاری غارن
ودۆستانی بێ عەیب و عارن.
ئەوه لە تەمەنی 72ساڵی دا کاتێک دەژوانمە سااڵنی ژابردوو و کردەوەی
خۆم ،هەستی پەشیمانی ونەدامەت ناکەم ،ئەوەی لە ژیانمدا بە گرینگم
دەزانی ،نیشتمان و نەتەوه بوو لەو رێ یەشدا نە گۆژام و نەدۆژام .ئاخرین
ئاواتم ئەوەیە وەک هاوبیرو هاوسەنگەرە نەمرەکانم یانی هەژار ،هێمن،
ئاوات ،سوارە ،هاوژێیانێکی کە له ژیانا نەبەزین ونەلەرزین ومردن و لە
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دڵی نەتەوەدا ژیانەوە ،ئەمنیش ئاوا سەربنێمەوە و بەرەوپاش
بگەژێمەوە!؟ ئاواتێکی کەدڵم خۆش کاو ژیانم وەجۆش خا بە جەوانی
نەمدی! ئێستاکه:
دەنگ تەکایەوه لە گوێچکەی بەهەست
لە دیمەن تورا دیدەی دوورە چاو
خاوخلیسکە شەقاوی بێ هێز
شل و شەوێقی ژێی گۆژە هەنگاو
ئەو دڵی سڵی نەحەجمیو ساتێ
بەحاڵ دەتەپێ دەبزوێ تاوتاو
چی بڵێم و بە دوای کێ دا هەڵێم!؟ گەورە و بەژێزم کاک قازی ئەحمەدی
خۆشەویست ماوە ئەوەش ژاگەێنم :کە من چوار کوژو سێ کچم هەیە،
کچەکانم سەوادیان هەیە و مێردیان کردووە ،کوژەکانم دوویان دیپڵۆمەن
وکاری ئازاد دەکەن یەکیان فەوقی لیسانسی کشاوەرزی یه ودامەزراوە
ئەوەی چکۆلەم لە دانیشگای پەیامی نووری بناو لە رشتەی زمانی
ئینگلیسی دا دەخوێنێ .هەر چواریان ژنیان هێناوە لە گەڵ من نەماون و
بۆخۆیان دەژین ،ئەمن ودایکیان بە پیری گەژاینەوە ئەو هەل و مەرجەی
کە هەر دوو بە دوو بووین! بۆخۆشم ئەوه تەرازنامەی سوود وزیانی گەژان
و سووژانی تاڵ وتفتی ژابردووم بەرجەوەند دەکەم .هەست بە قەرز وقۆڵه
بێ جێ وخۆفرۆشی لە ژێی ژیاندا ناکەم.
ئاواتمە دواین هەناسەی ژیانم به شەرمەساری لە حاست گەل
ونیشتمان لە کەالوای لەش و بەدەنی بێ وەرام نەهێنە دەرێ:
مەبەستم زۆرە حەزم لە دووانە
سەد گرێ وگۆڵم لە سەر زوانە!
هەزاران وتە و مەبەست و پرسیار
دەتکێنه دەروون وەک ژێژنەی بەهار
شەپۆالن دەدەن بێ سەر ژێژماون
پاکی جاوەژێی چۆژچۆژەی چاون
نەزمانی دەگرن نە دەخزێنە زار
لە گەڵ فرمێسکان هەڵدەژژێن خوار
شەوی پێنج شەمە  1378/3/3هەتاوی محەمەد نووری-بۆکان
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چۆڵ پەرەستیم خۆش ترە
محەمەد نووری
دان وداوە،ئاوەدانی چۆڵ پەرەستیم خۆش ترە
خێڵی جندۆکەی لە فێڵی دۆستی قەستیم خۆش ترە!
من لە یارانی زەمانە ،هەر نەیاریم هاتە ژێ!
هاودڵیم بۆ ساغ نەبۆوە دڵ شکستیم خۆش تره!
تا وتەی زارم لە گەڵ ژازی دەروون هاوژێ نەبێ!؟
هەر کپی وماتی وکژی ،بێ هەست وخوستیم خۆش ترە
پێ رکەی ئاوات نەپێوی دەس به هیوا ژانەگا
پەل بژاوو دەست شکاو! بێ پێوو دەستیم خۆش ترە
ئەم نەویستی وئەوپەرەستی و هەردەمێکی ژووگەیەک
خۆم لە بەرچی؟ پێ دزێو بێ؟ خۆپەرەستیم خۆش ترە
بەسمە دەستەکوتەی لە خۆژاو ژێ بژینی بێ وچان
ژەنجی ژابردووم بە بادا؟ با به دەستیم خۆش ترە
خومگەری دەوران دەبینم هەردەمێ ژەنگێ دەژێژێ
ژەنگە؟ پێی وابێ لە ژینا ژەنگی نیستیم ،خۆش ترە
چون گوناهی تێ گەیشتن بۆتە داوی زیندەگیم
کردەوەی گێژو خوالن و شێت ومەستیم خۆش ترە!؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2658 :

محەمەد نوری تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060910194560242
لە ساڵی  1934لە قەزای چەمچەماڵ لەدایک بووە و خاوەنی  10کتێبی
چاپکراوە و  57ساڵە خزمەتی نوسینی کوردی کردووە ،لە شەوی 9-8
 2011/6/بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2659 :

محەمەد نوری عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150412142231120864
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2660 :

محەمەد هادی ئێراندۆست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611120
کرماشان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2661 :

محەمەد هاشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608491033144
1973لە کۆیە لەدایک بوە.
دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکان 1997
پیشانگا تایبەتیەکان
1998یەکەمین پیشانگای تایبەتی وەرزی ماسیەکان –هەولێر– هۆڵی
میدیا.
2001دووەمین پیشانگای تایبەتی (ئەنفال-سێبەری نیشتمانێکی ونبوو)
هەولێر – هۆڵی میدیا.سلێمانی – ئاکرێ.
2002سێیەمین پیشانگای تایبەتی (پیاوێک هەمیشە تەنیا) هەولێر-
هۆڵی میدیا.
2003چوارەم پیشانگای تایبەتی (لندن (The warin center
2004پێنجەم پیشانگای تایبەتی (ماسکەکانی شەو) سلێمانی هۆڵی
مۆزەخانەی سلێمانی.
پێشانگا هاوبەشەکان
1983بەشداری پیشانگای مندااڵنی عێراقی کردوە لە ئیتاڵیا –
خەاڵتکراوە.
1988بەشداری زۆربەی پیشانگاهاوبەشەکانی بنکەی الوانی کۆیەی
کردوە لە شارەکانی (کۆیە –هەولێر -سلێمانی -دهۆک –بەغدا).
1989پیشانگای هاوبەشی چوار هونەرمەند – هەولێر –هۆڵی
قوتابخانەی سەاڵحەددین.
1992- 1997بەشداری سەرجەم پیشانگاکانی هونەرە جوانەکانی
کردووە.
1993یەکەمین پیشانگای کاریکاتێری (هۆڵی میدیا).
1993بەشداری پیشانگای ناوەندی رۆشنبیری سەردەم (قەاڵی هەولێر)
1994بەشداری پیشانگای ناوەندی رۆشنبیری سەردەم (قەاڵی هەولێر)
1993پیشانگای هاوبەشی ناوەندی میزۆپۆتامیا – هەولێر –سلێمانی –
دهۆک.
1996پیشانگای هاوبەشی گروپی رێما – 5هونەرمەند – هۆڵی میدیا.
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1996پیشانگای هاوبەشی ئەنفال هەولێر _ هۆڵی میدیا.
1996پیشانگای هاوبەشی هونەرمەندانی هەولێر – هۆڵی میدیا.
1997پیشانگای هاوبەشی گروپی شێوەکاران –هۆڵی میدیا.
1998پیشانگای هاوبەشی (پەیڤەکانی جوانی) هۆڵی میدیا – هەولێر.
1999بەشداری خولی یەکەمی گەلەری کوردستان – هەولێر –قەاڵت.
2000پیشانگای هاوبەشی (گوتاری خۆشەویستی) هونەرمەندانی
عێراق-هەولێر – هۆڵی میدیا.
بەشداری پیشانگای واڵتانی بێ ئااڵ – تەکساس – ئەمریکا2000
2001پیشانگای (خەاڵتی بەدلیسی) رێکخراوی American society for
kurds
2001پیشانگای هاوبەشی گەلەری زاموا – سلێمانی.
2002پیشانگای هاوبەشی هونەرمەندانی هەولێر – لەسلێمانی –
گەلەری زاموا.
2003بەشداری خولی گەلەری زاموا – سلێمانی.
2004پیشانگای هاوبەشی (هەمیشە رەنگ هەمیشە ژیان) هۆڵی
میدیا هەولێر
2004دامەزراندنی گەلەری کۆیە لە شاری کۆیە.
2004بەشداری پیشانگای هونەرمەندانی کوردستان – سنە -ئێران.
پێشانگای هاوبەشی  12هونەرمەند(ڤیستڤاڵی حاجی قادری کۆیی)
کۆیە – گەلەری کۆیە.
2005کردنەوەی یەکەمین خولی گەلەری کۆیە -قشڵەی کۆیە.
2005کردنەوەی پیشانگای هاوبەشی  10هونەرمەند –گەلەری کۆیە.
2005نمایشی تایبەتی (بەدرخانیەکان) دهۆک هۆڵی کتێبخانەی
بەدرخانی.
2005پیشانگای هاوبەشی هونەرمەندان (اطیاف لونیة) قاهرة – مصر
قاعة نهر – مجمع الثقافی(ساقیة عبدالمنعم الصاوی).
2006کردنەوەی خولی دوەمی گەلەری کۆیە.
2006پیشانگای هاوبەشی (پایز) گەلەری کۆیە.
2007پیشانگای هاوبەش (تیرۆر) هۆڵی میدیا هەولێر
2007کردنوەی خولی سێیەمی گەلەری کۆیە.
2007بەشداری یادی ئەنفال (پارکی شەهید سامی عبدالرحمان)
2007پرۆژەی ئەنفال ( )40×40هۆڵی ئەمنەسورەکە – سلێمانی.
2007پیشانگای هاوبەشی (هەمیشە رەنگ هەمیشە ژیان) هۆڵی
هەولێر
2007بەشداری پیشانگای ڤیستڤاڵی هەولێر.
2008پیشانگای هونەرمەندانی کوردستان بەسەرپەرشتی گەلەری کۆیە
–هۆڵی پیشەوا ناو وەزارەتی رۆشنبیری.
2008بەشداری ڤیستڤاڵی رۆژی هەولێر.
2008پرۆژەی ئەنفال – سلێمانی – ئەمنەسورەکە.
2009پیشانگای هاوبەشی  art rollلندن.
2009پیشانگای هاوبەشی ئەنیستەالسیۆن – لبنان.
2010بەشداری پیشانگای هاوبەشی واڵتانی بێ ئااڵ – تەکساس –
ئەمێرکا.
کارە هونەریەکانی دیکە :-
دامەزراندنی گەلەری کۆیە .2004
سەرپەرشتی دروستکردنی پەیکەری سامی عەوداڵ -کۆیە 2007
لە زۆربەی گۆڤار و رۆژنامەکان بابەتی هونەری دەنووسێت.
چاپکردنی کتێبی (ڤانکوخ) .2010
مامۆستا لەبەشی شێوەکاری – پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر
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بەڕێوەبەری کەناڵی گۆڕان/هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
راگەیاندکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2662 :

محەمەد هەریری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150630225203124659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2663 :

محەمەد هەسنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042910163178717
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2664 :

محەمەد وەسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821160474925
لەساڵی  1953لە شاری هەولێر لەدایکبووە.
ئەندامی لێژنەی بیبلۆگرافیای ئەکادیمیای کوردی.
ئەندامی یەکیەتی نووسەرانی کورد.
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
شارەزا لە زمانەکانی :کوردی ،عەرەبی ،فارسی ،ئینگلیزی
بەرهەم و باڵوکراوەکانی:
1سوقرات،وەرگێڕان،پێدا چوونەوەی د.نەریمان خۆشناو.2013،2فەلسەفەی سۆفیگەری.2013،3زمانی یاسا.2013،4ئێتیکی میدیا کاری – .20115فەرهەنگی زاراوە سەربازییەکان،چاپی ئەکادیمیای کوردی2011،6یاسای سزاکانی عێراقی ژمارە 111ی ساڵی ، 1969تیایدا هەمووهەموارکردنەکان دەستنیشانکراون کە لە هەرێمی کوردستان -عێراق تا
کاتی چاپکردنی کارپێکراون ،وەرگێڕان لەعەرەبییەوە .2011 ---
8-بیبلۆگرافیای ئەکادیمیای کوردی – بەشی یەکەم – زمان بەرگییەکەم -هەولێر  2010-وەک ئەندامێکی لێژنەی بیبلۆگرافیا.
9ئینگلیزی گشتگیر -بە هاوبەشی .201010رەخنەودەقی ئەدەبی.2010،11مێژوو و شارستانیەتی کورد – وەرگێران لە عەرەبییەوە .200912رێسا بۆ فێربوونی ئەلفوبێی کوردی بە پیتی التینی.2009 ،13دەستوور کلیلی ماف و ئازادییەکانە – .200814فەلسەفەی دوالیزم – لەهزری د .زکی نەجیب مەحموودا – ن ئیمامعەبدولفەتاح ئیمام ،وەرگێڕان لە عەرەبییەوە .2007
( 15-ئەجێندای کارەکان لە هەرێمی کوردستان) ،وەرگێڕان لە عەرەبییەوە
.2006
16هونەری خۆشەویستی – ئێرک فروم – لە عەرەبییەوە .200617رووخساری رووتی ئافرەتی عەرەب – نوال سەعداوی،وەرگێڕان لەعەربییەوە .2006
18نوێگەری – کۆمەڵێک وتار –  2005وەرگێڕان لەعەرەبییەوە.18رێبەری کابان بۆ شیرنەمەنی و چێشت لێنان.2005 ،19هزر و سیاسەت ،ن،د .شێرزاد نەجار – وەرگێڕان لە عەربییەوە .200520-ئەلف و بێی کوردی بە پیتی التینی .2005
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21مارکسیزم چۆن کاردەکات – کریس هارمان –  2005وەرگێڕانلەعەرەبییەوە.
22من گەورەبووم ،رێبەری کچان .200523ئینسایکلۆپیدیای فەیلەسووفان – ن .رۆزنتال – لە عەرەبییەوە .200424کەسێتی تاکی عێراقی – د .عەلی وەردی ،لە عەربییەوە .200425گیروگرفتی زاراوەدانان لە زمانی کوردیدا .200426چەند الپەڕەیەکی رۆژنامەنووسی.2004 ،27لە بارەی رۆشنبیری سیاسی ،د .شێرزاد نەجار لە عەربییەوە .200228بەرەو رۆشنبیری هاوچەرخ – .199229دەروازەیەکی زیندەوەرزانی – .19919ئەو شوێنانەی بابەتی تێدا باڵوکرادۆتەوە یان کاری تێدا کردووە:1رۆژنامەی (هاوکاری) ،ژمارە ()513ی 11ی شوباتی ().19802گۆڤاری (رۆشنبیری نوێ) – ژمارە ( )92ی ئایاری  – 1982وتار –فەلسەفەی زانستی.الپەڕە ().25
3گۆڤاری (هەرێمی کوردستان) لە  1995بە بەردەوام کارم تیاکردووە،ئێستاش سەرنووسەریم.بیبلۆگرافیایی (هەرێم) م نووسیوە بە
هاوبەشی لەگەڵ چەند رۆژنامەنووسێکی دیکە.
بیبلۆگرافیایی ( )100ژمارەی گۆڤاری (هەرێمی کوردستان)م نووسیوە.
4گۆڤاری (تەندروستی) لە ژمارە ()19ی  1998تا دوا ژمارەی ()2005وەک زمانەوان ،هەڵەچن ،ئەندامی دەستەی نووسەران کارم کردووە،
بیبلۆگرافیایی  12ژمارە واتە ساڵێکی گۆڤاری (تەندروستی) م نووسیوە.
5گۆڤاری وەرگێڕان لە ژمارە ( )3-1کارم تێدا کردووە بابەتم تیاباڵوکردۆتەوە ،لە ژمارە  ،1997 -1ناوی بابەت (ئتنۆناسۆنالیسمی کورد)
نووسینی د .ئەمیر حەسەن پور لە ئینگلیزییەوە وەرمگێڕاوە ،ژمارە ()2
رۆژهەاڵت ناسی و ئەتنۆگرافیا ،ن .مەجید حەمید عارف ،وەرگێڕان لە
عەربییەوە.
6گۆڤاری کاروان لە  1997تا  2002وەک هەڵەچن کارم کردووە ،بابەتیزۆرم تیا باڵوکردۆتەوە.
7گۆڤاری (کشتوکاڵ) لە ساڵی  2003وەک هەڵەچن کارم کردووە.8گۆڤاری (بارش) لە ساڵی  2003وەک هەڵەچن کارم کردووە.9- 30/7/1994برایەتی – ژمارە  2005فەرهەنگی زاراوەکانی سوپا.
10- 16/10/1994ئااڵی ئازادی – ژ  143ئاستی رۆشنبیری.
11- 27/9/1994رێگای کوردستان –  – 126واتای پێشکەوتن /وەرگێڕان.
12- 17/9/1995ئااڵی ئازادی ژ )187( :ئەزموونی شیعری وێرن.
13- 1/7/1996ئااڵی ئازادی ژ )219( :هەڵوەستەیەکی کورت.
14- 3/7/1997برایەتی – ئەدەب و هونەر – ئەزموونی شیعری نوێ.
15- 200کاروان – ژ )144( :ستوونی رۆژنامەنووسی.16- 2001گۆڤاری (نووسەری نوێ) ژ )19( :گیروگرفتی زاراوەدانان لەزمانی کوردیدا.
17گۆڤاری (هەنگ) – دەیان چیرۆکی مندااڵن ،دانان و وەرگێڕان.18گۆڤاری (ئاسۆی فۆلکلۆر) – دەیان بابەتی ئەدەبی میللی و فۆلکلۆر –دانان و وەرگێڕان.
19گۆڤاری ( رۆشنبیری یاسایی) بەرێوەبەری نووسین بووم تیایدا وبابەتمتێداباڵوکردۆتەوە،هەروەها گۆڤاری ( پەلکە زێڕینە) ی مندااڵن،کەلەالیەن
رێکخراوی رۆشنبیری یاسایی (کەئەندامم تیایدا)هەردووگۆڤاردەردەچوون،
(پەلکە زێڕینە) ئێستاش بەردەوامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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جۆری کەس:

وەرگێڕ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

♖هەولێر

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2665 :

محەمەد کورد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031934302368
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2666 :

محەمەد کوردۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209351326278
سەرنووسەری گۆڤاری هەنار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2667 :
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محەمەد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200905131343031746
لەدایکبووی ساڵی  .1953هەڵگری برِوانامەی ماجستێر ئابووری – وەبەرهێنان .
مامۆستای زانکۆ بووە لەزانکۆی سلێمانی – دوو ساڵ .
راوێژکاری ئابووری بووە لە وەزارەتی پیشەسازی و وزە – دە ساڵ .
سەرۆکی دەزگای وەبەرهێنان بووە لەسلێمانی – دوو ساڵ .
سەرۆکی مونتەدای ئابووری کوردستانە – لەساڵی  2008وە .
ئەندامی لیژنەی بااڵی یەکێتی ئابووریناسانی کوردستان بووە لەماوەی . 2009-1994
خاوەنی چوار کتێبە لەبوارەکانی ئابووری و وبەرهێنان .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2668 :

محەمەد کەریم قادر  -نەسرەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121809003212992
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2669 :

محەمەد کەریمی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030922152913195
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نووسەر و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2670 :

محەمەد کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131952115013
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2671 :

محەمەد کەساس
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071355132895
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2672 :

محەمەد کەمال  -حەمەکەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091923015962001
1955لە کەرکوک لەدایکبووە .
1975خوێندنی سەرەتایی و دواناوەندی بازرگانی لە سلێمانی تەواو
کردوە
1977ئامۆژگای مامۆستایانی لە هەولێر تەواوکردووە.
1977تا  1979لە گوندی ئاوەکەڵە مامۆستا بووە.
1979بۆ خوێندن ،دەچێتە زانستگەی کەراچی لە پاکستان.
1983کۆلیژی فەلسەفە تەواو دەکات.
1985ماجستێر لە فەلسەفەدا لە زانستگەی کەراچی وەردەگرێت.
1988پلەی دۆکتۆرا لە فەلسەفەی هیگڵدا لە زانستگەی کەراچی
بەدەستدەهێنێت.
1987تا  1994لە کۆلیژی فەلسەفەی زانستگەی کەراچی ،وەک
پرۆفیسۆری یاریدەدەر کاردەکات.
1992بۆ خوێندنی پۆست دۆکتۆرا لە فەلسەفەی هایدگەردا دەچێتە
ئاڵمانیا.
1994دەچێتە ئوسترالیا.
1995دەبێتە وانەبێژ لە زانستگەی مۆناش ،لە هەرێمی ڤیکتۆریا-
ئۆسترالیا
1997دەبێتە وانەبێژ لە زانستگەی التۆرب ،لە هەرێمی ڤیکتۆریا-
ئۆسترالیا.
1997تا  2006دەبێتە وانەبێژ لە ئینستیتوتی ئاسیا و رۆژهەاڵت -ی سەر
بە زانستگەی مێلبۆرن.
2006تا ئێستا پێشەنگە وانەبێژی هەمان ئینیستیتوتە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2673 :

محەمەد یاسین عەبدوڵاڵ سنجاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011001423361
ساڵی ( )1925لە سنجار لەدایک بووە ،دەرچووی کۆلێجی شەریعەی بەغداد بووە ،ئەندامی یەکەم
شانەی رێکخستنی ئیخوان بووە لە کۆلێجی شەریعە ،ماوەیەکی زۆر لە موسڵ مامۆستای
ئامادەیی بووە ،چەند بەرهەمێکی چاپکراوی هەیە ،ئێستا خانەنشینە و لە موسڵ نیشتەجێیە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمیی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2674 :

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:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2675 :

محەمەدی شەڵماشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042109224582705
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2676 :

محەمەدی عەبدولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021514175775790
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2677 :

محەمەدی موشیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033012065582640
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2678 :

مراد تاهر دۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120512295387423
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2679 :

مرادخان ئەڤریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070216432491142
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2680 :

مریەم مەرزەبان  -کەژاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011051213172957859
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2681 :

مریەمی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080922024660617
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2682 :

مزگین بەنگۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031316391822286
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2683 :

مزەفەر سرێشمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020314211675558
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2684 :

مستەفا ئیبراهیم دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011710542074861
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2685 :

مستەفا بەگی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110708521161
شاعیری بەناوبانگی کورد ناوی مستەفای کوری مەحمود بەگی ساحێبقرانە .لەساڵی 1809ی
زایینی لەشاری سلێمانی هاتۆتە جیهانەوە لە ساڵی 1849ی زایینیدا لە تەمەنی  40ساڵیدا
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کۆچی دوایی کردووە و لەگردی سەیوان نێژراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2686 :

مستەفا پۆاڵدەرک  -رامیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060710392560220
ساڵی 1355ی هەتاوی لە ئاوایی شێخاڵی لە دایک بووم .خوێندنی
سەرەتاییم هەر لەو گوندە دەست پێ کردووە و تا پۆلی پێنجەمی
سەرەتاییم دەرس خوێندووە .لە ساڵی  1368هەتاویدا وێڕای سەرقاڵ
بوون کاروباری کشت وکاڵەوه ،دەستم کردووە بە شێعر نووسین و ساڵی
1376ی هەتاوی پێوەندیم بە گۆڤاری سروە و گۆڤارە کوردییەکانی دیکە
وەکوو مەهاباد ،هەوار و حەوتەنامەی سیروان گرت و شێعرم تێدا چاپ و
باڵو بوونەتەوە.
بەرهەمەکانم بریتین لە :
1ـ کانیاوی غەزەل ،چاپی یەکەم1386 ،ی هەتاوی
2ـ کەروێشکە شین ،شێعر بۆ مندااڵن ،ئامادەی چاپە
3ـ ژوانی مانگەشەو ،شیعر ،ئامادەی چاپە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەدئەمین
شاسەنەم) سەبارەت بە (ژیاننامەی مستەفا پۆاڵدەرک (ڕامیار) لە-6-7 :
9:15:57 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2687 :

1606

مستەفا چاوڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200902270853581439
لە ساڵی  1965بووە بە پێشمەرگەی شیوعی و لە  1966لە داستانی
هەندرێن گوللە بەر گوێی کەوتووە و ئێستاش گوێیەکی تەواو نییە ،ئەو
دەڵێت هەرچەندە ئێستا تەفسیراتی جیاوازی بۆ دەکرێت بەاڵم داستانی
هەندرێن شیوعیەکان کردیان ،چاوڕەش  11ساڵ لە ریزی شیوعیەکاندا
دەمێنێتەوە ،دواتر لە دوای شکستی شۆرشی ئەیلول لە ساڵی 1977
پەیوەندی بە یەکێتیەوە دەکات ،لەدوای ئەوەی لە ئەوروپا دەگەڕێتەوە کە
ساڵێک لە ئەوروپا الی براکەی بووە لە نەخۆشخانە کە بەر بۆمبی
فسفۆری کەوتبوو لەو ساڵەدا دەبێتە ئامر مەفرەزە ،لە ساڵی 1979
دەبێتە ئامر کەرت ،دواتر دەبێتە ئامر هەرێمی پێنج لە ناوچەی قەرەداخ،
دواتر دەبێتە ئەندامی مەکتەبی عەسکەری و بەرپرسی مەڵبەندی
رێکخستنی پێشمەرگە تا  24/11/1987حکومەت لە ماڵی خۆیان
دەرمانخواردی دەکات ،سێ کەس لە ماڵەکەیان شەهید دەبێت ،یەکێک
لەوانە دایکی دەبێت ،خۆی لەگەڵ عەدنان موفتی و سامی شۆرش لە
رێگەی ئێرانەوە رەوانەی لەندەن دەکرێن بۆ چارەسەرکردن ،دواتر لە
کۆنگرەی یەکی یەکێتیدا وەکو ئەندامی سەرکردایەتی هەڵدەبژێردرێت،
تاکو ئێستاش ئەو پۆستەی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2688 :

مستەفا حەسەن گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111553010668
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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 ژمارە2689 :

مستەفا رابەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012621530433047
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2690 :

مستەفا زاهیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053015125764960
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2691 :

مستەفا زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613112332791
نووسەر و مامۆستای زانکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2692 :

مستەفا زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129141031119116
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2693 :

مستەفا زەڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912212123173020
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•ساڵی  1924زایینی لە گوندی زەڵمی بناری هەورامان لە دایکبووە،
ساڵی  1934ز چۆتە حوجرەو لە هەمان شوێندا لە سەر دەستی
ژمارەیەک مامۆستاو مەال عێراقو ئێران ،زانستەکانی (نحو ،صرف،
المناڤرە ،المنگق ،البالغە ،ریاچیات ،الفلکیات) ی خوێندەوە.
•ساڵی  1946دا ئیجازەی زانستی وەرگرتووە.
•ساڵی  1964پلەی ماجیستێری لە شەریعەی ئیسالمیدا بە دەست
هێناوە.
•ساڵی  1971پلەی ماجیستێری لە فقە المقارن لە زانکۆی ئەزهەر
وەرگرتووە.
•ساڵی  1973پلەی ماجیستێری لە یاسادا لە زانکۆی قاهیرە وەرگرتووە.
•ساڵی  1975پلەی دکتۆرای لە فقە المقارن دا بە پلەی امتیاز لە زانکۆی
قاهیرە وەرگتووە.
•لە پاش ساڵی  1975ەوە لە کولێژی قانون لە زانکۆی
المستنەسڕوڵاڵیەو زانکۆی بەغدادو زانکۆی نەهرەینو پەیمانگای قەزائی
وانەی وتۆتەوە.
•ساڵی  1987لە زانکۆی بەغداد پلەی پرۆفیسۆری پێبەخشراوە.
•ساڵی  1990پلەی استاژ المتمرس ی پێبەخشراوە.
•ساڵی  1992خەاڵتی (هێماـ نیشانەی زانستی) پێبەخشراوە.
•ساڵی  2005بروانامەی دکتۆرای لە یاسادا لە زانکۆی ئەزهەر
وەرگرتووە.
•خاوەنی زیاتر لە  40کتێبە لە بوارەکانی یاسا و شەریعەت و فیقە و..
تاد ،لەوانەش (اسباب اختالف الفهاو ،المفعولیةالجنائیة فی الشریعة
االسالمیة ،اصول الفقە االسالمی ،الصلە بین المدخل و القانون ،حکم
االحکام القران ،المنطق القانونی ،فلسفة الشریعة ،نهج القران،)...
کتێبەکانی لە زانکۆکانی عیراقو مالیزیاو ئەندەنوسیاو ئەردەن ،وەک
پڕۆگرامی خوێندن بە کار دەهێنرین.
•خاوەنی زیاتر لە  30لێکۆڵینەوەیە لە بواری شەریعەت و یاسادا ،یەکەم
کەسە لە عێراقدا توانیویەتی بەراوردی نێوان یاساو شەریعەتدا بە وانە
وتنەوە بکات.
•چەندین قوتابی لە واڵتانی مالیزیاو ئەندەنوسیاو ئوردنو بەریتانیا و ...تاد
هەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پڕۆفیسۆر مستەفا زەڵمی  -هەروەها نامەیەکی
بەڕێز موئمین زەڵمی سەبارەت بە ژیان و کارەکانی مستەفا زەڵمی لە
2010-01-08
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2694 :
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مستەفا ساڵح کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272208212696
ساڵی  1933لەشاری سلێمانی لەدایک بووە.
لەسەرەتای الوی یەوە چۆتە ریزی حزبی شیوعی عێراقەوە.
ساڵی  1949لە پۆلی چوارەمی ئامادەیی لەسەر چاالکیی سیاسی
فەسڵ کراوە.
ساڵی  1950لەبەر ئەوەی لەئامادەیی وەرنەگیراوەتەوە چۆتە – خانەی
مامۆستایان -لە بەغدا.
ساڵی  1951لەالیەن تەحقیقاتی جینائیەوە لەبەغدا گیراوە .لە 51/6/4
بەربوە بەکەفالەتی کەسی زامن ،یان بەند کردنی بۆ ماوەی ساڵێک.
دوای تەواو کردنی خوێندن پاڵێوراو بوە بۆ چوونە دەرەوەی واڵت بۆ
خوێندنی بااڵ ،تەحقیقاتی جینائی رێی پێ نەداوە .لەبواری پەروەردەدا
ماوەی 32ساڵ مامۆستاو بەڕێوبەر وسەرپەرشتیاری پەروەردەیی بووە لە
قەاڵدزێ و سێوسێنان ودارۆخان وچوارتا وسلێمانی وفەللوجە وڕومادی.
ساڵی  1963گیراوە وساڵ ونیوێک تەوقیف بووە .پاشان هەر بەکەفالەتی
کەسی زامن یان بەحەپسی ساڵێک بەربووە.
لەژیانی مامۆستایەتیدا چەندین جار تووشی دوورخستنەوە بووە،
دواجاریان ساڵی  1975بوو نێررا بۆ رومادی وسێ ساڵ لەوێ مایەوە.
لەسەر هەڵوێستی بەرامبەر بەعس وقسەکردنی لە چەند کۆڕێکی
ئەدەبی و پەروەردەیی ساڵی  1984لەوەزیفە دوور خرایەوە ،لەسەر
داوای ئەمن خانە نشین کرا.
لەبواری ئەدەبیدا نیو سەدە زیاترە دەنووسێ وهەمیشە قەڵەمی
لەخزمەتی گەلدا بوەو چەندین بەرهەمی ئەدەبی بەچاپ گەیاندوە،
لەبواری نووسین و چیرۆک نووسین و وەڕگێڕاندا بەکوردی و بەعەرەبی
رۆڵی دیاری هەیە .لەبەرهەمەکانی:
1زڕەی زنجیر /چیرۆکێکی درێژە.2شەهیدانی قەاڵی دمدم /کۆمەڵە چیرۆکێکی کورتە.3پەتا سپیکە /شانۆنامەیەکی چیکی یەلەعەرەبیەوە کردوویەتی بەکوردی.
4دایکی ئازادیخوازان /کۆمەڵە چیرۆکێکی بیانی یە لەعەرەبیەوە کردوونیبە کووردی.
5رشپۆشێکی جیهانی چوارەم /کۆمەڵە چیرۆکێکی بەرەنگار بوونەوەیە.6هونەری کورتە چیرۆک نووسین /کۆمەڵە وتارێکی رەخنەگرە بیانی یەبەناوبانگەکەکان.
7باخێک لەوشە /ژیاننامەی شاعیری گەورە پیرەمێردە.8رحلة الی بالد الراین /بەعەرەبی.9الیوم الثالث /بەعەرەبی.لەبواری رۆژنامەنووسیدا:
سەرەتا وەک خۆبەخش دوو سالڕ لەڕۆژنامەی (ژین) کاری کردوە.
بەناوی قوتابخانەی شێخ مەحمودەوە گۆڤارێکی دەرکردوە بەعەرەبی
وبەکوردی بەناوی (ڕابەر -المرشد).
لێپرسراوی راگەیاندنی یەکێتی ی مامۆستایانی کوردستان بوەو
دامەزرێنەرو یەکەم سکرتێری گۆڤاری (دەنگی مامۆستا) بووە کەدەریان
کردوە.
لەکۆنگرەکانی مامۆستایان و ئەدیبان و الواندا بەشداربووە.
لە  1974-1970لە چوار کۆنفراسداچوارجار بەسکرتێری لقی سلێمانی
یەکێتی نووسەران هەڵبژێرراوە و ساڵی  1978دوای گەڕانەوەی لە
رومادی بەسەڕۆکی لق هەڵبژێراوە.
وەک روناکبیرێکی سەربەخۆ لەسەر خواستی شەهید دارا توفیق بوو
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بەلێپرسراوی مەکتەبی (االتآخی) لەسلێمانی 1974-1971
ساڵی  1974چۆتە ریزی شۆرشی ئەیلولەوە ،کراوە بەبەڕێوبەری ئێزگەی
دەنگی کوردستانی عێراق.
لەدوای راپەڕینەوە تا ئێستا لە کوردستانی نوێ و لە االتحاد دا کار دەکات
لە 2000وە تا ئێستا جێگری سەرنووسەری االتحادە و لێپرسراوسی
نوسینگەی سلێمانیە.
بەردەوامە لەنووسینی گۆشەیەکی تایبەت لە (االتحاد) لە  1995تا ئێستا
بەپێی ئەو نامانەی کەبۆی دێ نووسینەکانی سەرنج راکێشن و
خوێنەریان زۆرە.
لەساڵی 2001تا ئێستا لەکۆنگرەیەکی سلێمانی ودوو کۆنگرەی هەولێر
بە جێگری نەقیبی رۆژنامەنووسانی کوردستان هەڵبژێراوە.
بەشداری کردوە لەکۆنگرەی ئۆپۆزسێونی عێراقی لە (لەندەن) .2002
بەشداری کردوە لەکۆنگرەی روناکبیرانی عێراق لە (لەندەن) .2002
لەکۆنگرەی بیست وپێنجەمینی رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتی لەئەسینا
 2004و کۆنگرەی 26لەمۆسکۆ  2007وکۆنگرەی 27لە گادیز لە ئیسپانیا
2010بەشداریی کردوە ،هەروەها لەیادی  100ساڵەی رۆژنامە نووسی
کوردیدا یەکێ بووە لەو چوار کەسەی کەنوێنەری کوردستان بوون بۆ
میهرەجانی مۆسکۆ ساڵی .1998
تێبینی :ئەو زانیاریانەمان لە ئەرشیفێکی د .فوئاد حەمە خورشید وەرگرت
کەبە هەوڵی خۆی وکۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ژیانی نووسەر
نووسیویەتی و باڵوی کردۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2695 :

مستەفا سەید مینە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311134318119697
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2696 :

مستەفا شێخە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140706121701101053
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2697 :

مستەفا شەمامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021649402215
لەساڵی  1956لە شاری سەردەشت لەدایکبووە.
پلەی خوێندی دوکتۆرا لە زانستە سیاسییەکان.
رێکخەری گشتی بزووتنەوەی کۆمایخوازی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
Email: shamamy@telefonica.net
tel:00 964 750 745 98 57
https://www.facebook.com/mistefa.shamamy
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2698 :

مستەفا عەباس عەبدوڵاڵ حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371247
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2699 :

مستەفا عەسکەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101920345410165
نووسەر و مافناس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2700 :

مستەفا عەلی بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520213282376
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2701 :

مستەفا مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070821394191160
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2702 :

مستەفا میرزائی پیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611130
هەمەدان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2703 :

مستەفا مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011714210574868
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2704 :

مستەفا مەعروفی ئەقدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530090515121252
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2705 :

مستەفا نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509501482730
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2706 :

مستەفا نەریمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050817043078642
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2707 :

منصور یاقوتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141202000102118188
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2708 :

منیر سلیم امین بەگ حەمەبگ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571353
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2709 :

منیرە عەبدولکەریم ئەمین ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571313
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2710 :

موئمین زەڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091710242012
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 :
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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 ژمارە2711 :

موتەلیب سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041022495819471
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2712 :

موحسن مەلکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831213248115557
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2713 :

موحسین ئەحمەد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040712313456281
د .موحسین ئەحمەد عومەر :ساڵی  1962لە هەولێر لە دایک بووە .
دەرچووی زانکۆی سۆربۆن بەشی ئەدەبی گشتی و بەراوردکاری ساڵی
. 1996
ئێستاش سەرۆکی بەشی فرەنسیە لە گۆلیژی زمان زانکۆی
سەالحەدین.
چیڕۆکنووس و وەرگێر و تۆژەرەوەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2714 :

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 ژمارە2715 :

موحسین جوامێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110092334184
لەگەرەکی (سەعدوناوە)ی شاری هەولێر لەدایک
لە17ی نیسانی 1948
ِ
بووە.
لە 1969خانەی مامۆستایانی هەولێری تەواو کردووەو پاش  10ساڵ
مامۆستایەتی چووەتە بەشی کۆمەڵناسی زانکۆی سەاڵحەدین.
لەقۆناغی دووەمی بەشی کۆمەڵناسیدا کوردستان جێدێڵێت و سەرەتا
دەچێتە ئێران پاشان روو لەتورکیا دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2716 :

موحسین حەسەن بارام مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171198
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2717 :

موحسین شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061216075358576
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2718 :

موحسین عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110534774079
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2719 :

موحسین قوچان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613291932800
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2720 :

موحسین مامل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205222508119252
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2721 :

موحسین یاسین کاکەڕەش حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171187
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2722 :

مودور یوسف عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371248
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:

📰رۆژنامەنووس
کورد

1623

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2723 :

مورادخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042714150957034
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2724 :

مورتەزا هەواسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903011020341481
ساڵی  1970لە شاری قەسری شیرین لە پارێزگای کرماشان لە دایک بووە .پەیمانگای دەرهێنەری
سینەما و سیناریۆنووسی لە رێکخراوەی نەشری ئیسالمی تەواو کردووە و بەکالۆریۆسی
دەرهێنەری شانۆی لە لە کۆلێژی هونەری جوانەکانی زانکۆی تاران و هەروەها ماستەری
دەرهێنەری شانۆی لە زانکۆی ئازادی ئیسالمی واحیدی تاران وەرگرتووە و هەروەها
بەرهەمهێنەری بااڵی تەلەفیزیۆنی ئێرانە.
شانۆکاری کرماشانی تا ئێستا چەندین شانۆنامەی نووسیوە ،لەوانە" :زمیر پاک روستا" ،عقوبت"،
"نرگس"" ،دلیل ناریا" و هەروەها دوو چیرۆکی "انتزار" واتە "ئینتزار" و "قهرمان" واتە "پاڵەوان"ی
نووسیوە و لە فیستیڤاڵ جۆراوجۆرەکانی شانۆ خەاڵتی بەدەستهێناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2725 :

موزەفەر سڵێمان شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112722255673989
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2726 :

موزەفەر شافێعی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091145341998
ساڵی 1336ی هەتاوی لە بنەماڵەێکی نیشتمان پەروەری شاری سەقز
لە دایکبووە.
خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی شاپور تەواو کردوە و پاشان لە
دواناوەندی مێهرەگان درێژەی بە خوێندن داوه .کاک موزەفەر هەر لە
تەمەنی منداڵییەوە حەزی لە یاری و وەرزشە نمایشیەکان کردووە و
بەردەوام لەو ئاهەنگ و جەژن و بۆنانەدا کە لە الیەن قوتابخانە و هۆڵە
وەرزشیەکانەوە بەڕێوە دەچوو بەشداری دەکرد.
ناوبراو بە هۆی ئۆگری بە وەرزشی زۆرانی نمایشی (پیرامیت) چەندین
جار پلەی یەکەمی لەم بوارەدا بە دەست هێناوە و هەروەها لە تەمەنی
منداڵی و الویدا لە وەرزشەکانی سامبۆ ،جۆدۆ و زۆران چاالک و هەڵسووڕ
بووه.
موزەفەر لە بواری نووسینی شێعر و هۆنراوەش دا دەستی هەیە و دەیان
شیعری هۆنیوەتەوه ،بەاڵم تا ئێستا ئەو دەرفەتەی بۆ نەڕەخساوە کە
چاپ و باڵویان بکاتەوه .ناوبراو هەر لە کاتێکدا کە مێرمنداڵ بووە بە هۆی
بەشداری لە کۆڕی شێعر و کۆبوونەوەی ئەدەبی ئۆگری بە شێعر پەیدا
کردوە و دواتر زۆر جار بەرهەمەکانی لە شەوی شێعرەکان دا پێشکەش
کردووه .
بۆ ماوەی  5ساڵ ئێران و کوردستانی بەجێ هێشت و سەرەتا ماوەی 2
ساڵ لە واڵتی تورکیە نیشتەجێ بوو و پاشان بۆ ماوەی  3ساڵ لە واڵتی
کانادا گیرسایەوه .لە دەرەوەی واڵتیش ناوبراو توانی بە باشی خۆی
نیشان بدات و سەرنجی هونەردۆستان بۆ الی خۆی رابکێشێ.
ئەم هونەرمەندە سەقزییە زۆر زوو توانی لە دیسکۆکانی واڵتی کانادا
جێگەی خۆی بکاتەوە و کارە هونەریەکانی درێژە پێ بدات .هەر لەم
بوارەدا ساڵی 1993ی زایینی وەک یەکێک لە ئەستێرەکانی واڵتی کانادا
هەڵبژێردرا و لە رۆژنامەکانی ئەو واڵتەدا نێوی لە پاڵ موختەرێع و زانایان و
باقی چین و توێژە سەرکەوتوەکانی ئەو ساڵەی کانادا باڵو کرایەوە و رێز
لە هونەرەکەی گیرا.
پاش  5ساڵ دووری لە واڵت هونەرمەند موزەفەر شافێعی بە کۆمەڵێک
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دەسکەوت و شارەزایی نوێ لە بواری هونەری شۆعبەدەبازی گەڕایەوە
بۆ واڵت و درێژەی بە کارەکانی دا .دواتر بۆ ماوەی چەند ساڵ کالسێکی
فێرکردنی تەردەستی دامەزراند و ئەرکی راهێنانی خولیایانی ئەم
هونەرەی لە ئەستۆ گرت.
ئەم هونەرمەندەی ناوچەی سەقز جگە لەوەی کە لە خزمەت پڕۆفسۆر
سابری کە ئێستا لە واڵتی فەرانسە دەژی راهێنانی بینیوه ،لە الی
شوعبەدەبازێکی بەناوبانگی خەڵکی تورکیە بە ناوی ماندراک و
پڕۆفسۆرێکی دیکە بە ناوی شاندۆ خولی راهێنانی بینیوە.
شایانی باسە کە هونەرمەند کاک موزەفەر شافێعی خاوەنی  3یاری
گرینگی تایبەت بە خۆیەتی کە تا ئێستا هیچ تەردەستێک نەیتوانیوە
بەڕێوەیان ببات و ئەو یارییانە بریتین له1 :ـ ناوبراو دەتوانێ شەمەندەفەر
بە چاو بوەستێنێ2 ،ـ لە پێش چاوی بینەران دا دەچێتە نێو کارتۆنێکی
یەخەچاڵ و هاوکارەکەی بەنزین بە سەریدا دەکات و دەیسوتێنێ و پاشان
ماشینێک بە سەریدا دەڕوا ،بەاڵم ناوبراو غەیب دەبێ و لە نێو خەڵکەکەوە
دێتەوە سەر شانۆ3 ،ـ هونەرمەند دەچێتە نێو جەعبەێکی شیشەیی و بۆ
ماوەی  10خولەک لە پێش چاوی بینەران دا دەخرێتە ناو مەلەوانگەێکی پڕ
لە ئاو و لە ئاکامدا بە ساغ و ساڵمەتی دێتە دەرەوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💪وەرزشەوان
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2727 :

موزەفەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201005062220404203
رۆژنامەنوس و چاودێری سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2728 :

موژدە ئازەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131954115019
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2729 :

موسلم باتێلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110494574076
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2730 :

موسلیم ساڵح حەسەن فریزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011908475732831
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لە ساڵی )1979( :لە گەڕەکی سێتاقانی هەولێر لە دایک بووە
تا دووی ناوەندی لە قوتابخانە بووەو پاشان لەسەر پێشناری باوکی
بەڕیزیان کە خۆی مەال بووە نێراوە بۆ خوێندنی ئاینی
درێژەی بە خوێندن داوە لە (المدرسە الدینیە فی محافضە أربیل) لە
1993م تا 2002م
دەرچووی (المعهد االئمە والخطبا و فی أربیل)ە ،پەیمانگای پێشنوێژو
وتارخوێنان لە هەولێر
لە ساڵی 2003وە بە فەرمی لەسەر میالکی وەزارەتی ئەوقاف و
کاروباری ئیسالمی ئەو کات و ئاینیەکەی ئێستە بەردەوامە لەسەر کاری
مەالیەتی
لە ساڵی 1998م ژیانی هاوسەری پێکهێناوە
بانگەوازی ئیسالمی و ئەرک و کاری مەالیەتی لە چەند شوێنێکی
کوردستاندا راپەڕاندووە
سەرەتای کاری مەالیەتی لە کەسنەزان بووە کە وەک پێشنووێژی و
وتاردان و لە ژێر چاودێری باوکی رەحمەتیانداو وە وەک یارمەتی
دەرێکیشی لە کاتی نەخۆشیدا
لەسەر داواکاری خەڵکی لە چەندەها جێگەی جیاواز بە ئەرکی مەالیەتی
هەستاوە پاشان بۆ کەسنەزان گەڕاوەتەوە
بەهۆی وەفاتی باوکیانەوە خوای گەورە لێی خۆش ببێت لە 2005
گەڕاوەتەوە کەسنەزان بە یەک جارەکی جێگەکەی باوکی کە 22ساڵ لە
خزمەت خەڵکی کەسنەزاندا بووە ،هەر ئەوەش بووەتە مایەی ئەوەی
مزگەوتە بەناویەوە ناو بنرێت و خەڵکەکەش خۆشیان بە نەوەی هەمان
مامۆستا بێت کە درێغی نەکردووە لە خزمەت کردن
ئێستە بەردەوامە لەسەر کاری مەالیەتی لە مزگەوتی حاجی مەال صاڵح
لە ناحیەی کەسنەزان
یەکێکە لە مامۆستا دیارەکانی کوردستان و کە جگە لە پیشەی
مەالیەتی ،وەک گەنجێکی خوێن گەرم و ئاگادار لە واقع و ژیانی خەڵکی
بەردەوام لە رێگەی پێنووسەکەیەوە خزمەتی زیاتری کردووە
سەرچاوە :عومەر عەلی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
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 ژمارە2731 :

موسڵح ئیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911270931582672
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موسڵح عەبدولقەهار عەبدوڵاڵ ئیروانی (بە عەرەبی ،مصلح عبدالقهار
عەبدوڵاڵ ایروانی) لە کانووی یەکەمی ساڵی  1975لە شاری لەنگرودی
باکوری ئێران لە دایک بووە .باوکی ،عەبدولقەهار عەبدوڵاڵ ئیروانی،
یەکێک بووە لەو مەالیانەی کە لە ساڵی  1970یەکێتی زانایانی ئایینیان
دامەزراندووە .لەو چەند سااڵنەی بەر لە چوونە قوتابخانەی لە ئێران ژیاون
و باوکی کارمەندی بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی ئەو شارە بووە .لە
تەمموزی  1980دەگەڕێنەوە کوردستانی عێراق و لە ئۆردوگای
قوشتەپەی باشووری هەولێر نیشتەجێدەکردێن .هەر ئەو ساڵە لە
تەمەنی کەمتر لە پێنج ساڵیدا دەچێتە قوتابخانەی سەرەتایی .ئەگەرچی
بە سەرکەوتوویی ساڵەکە بەڕێدەکاتەوە ،بەاڵم ساڵی دواتریش لەسەر
داوای باوکی دیسانەوە لە پۆلی یەکەم دەیهێڵنەوە بە پاساوی ئەوەی کە
بچووکترین منداڵی پۆلەکەیەتی و جیاوازیی تەمەنی لەگەڵ هاوپۆلەکانی
زۆرە.
لە ساڵی کۆتایی تەمموزی  ،1983باوکی بەر هەڵمەتی ئەو
دەستگیرکردنە گشتییە دەبێتەوە کە بەرامبەر بە رەگەزی نێری سەرو 13
ساڵی دژی بارزانییەکان ئەنجام درا و دواتر شوێنبزر کران .ئەو رووداوە
وەکو زۆربەی خێزانە بارزانییەکانی تری لە دیوی عێراق مابوونەوە ژیانی
خێزانیانی تووشی مەترسی و خۆحەشادران کردنەوە کە تا دوای راپەڕین
وەک مۆتەکە بەدوایانەوە بوو .لەناو خێزانەکەیان برایەکی تر و چوار
خوشک هەبوون کە دایکیان "خاتون عوسمان ئەحمەد" سەرپەرشتی
دەکردن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (پەرێز سەردار قزنجی)
سەبارەت بە (موسڵح ئیروانی) لە15:11:13 2012-3-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2732 :

موشیر گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007281305394574
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لە دایکبووی  1961 / 11 /5ل هگ هاڵڵه.
ە هڵگر ی دوو بڕوانام ە ی ب هک هلۆریۆ سو ماست هرنام هی هک ە
ب هزمان ی ئینگلیز ی.
خاو هنی  16توێژین هوە و کتێبە بە زمانی ئینگلیزی و عە رە بی
ل هساڵی  1979پە یوە ندی بە کاری ئیسالمیی هوە کردووه.
بە شداری زۆربە ی کۆبوون هوە و کۆنگرە کانی هێزە ئۆپۆزسیۆنە کانی
عێراقی کردووە بە تایبە تی کۆنگرە ی ڤیە ناو سە اڵحە دین و نیویۆرک و
لە ندە ن .ئ همە جگە لە دە یان رێکخراوی جیهانی و ئیسالمی وە کو
کورد ئ هندامە و رۆڵی هە بووە ل هدام هزراندنی.
پێش کۆنگرە بە رپرسی م هکتە بی هە ندە رانی کۆمە ڵ بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2733 :

موعتەسەم ساڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010214250663633
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
رۆماننووس
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2734 :

موعتەسەم نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052922252960125
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سەرنووسەری گۆڤاری بەرسڤ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2735 :

موفتی پێنجوینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118154723364
موفتی پێنجوینی ناوی مەال عەبدوڵاڵ کوڕی مەال کەریم لەساڵی 1881
لەدێی بێستانەی سەر بەشارۆچکەی پێنجوین هاتۆتە جیهانەوه.
هەر بەمنداڵی باوکی مردووه ،بۆیەلەخزمەت مەال ئەحمەدی برای
ئامینەوە کە ئەویش شاعیر بووە و نازناوی شەفیق بووه .هەر لەتەمەنی
 7ساڵیدا دەست دەکات بەخوێندن تا بەشێک لەزانیارییە ئایینیەکان فێر
دەبێ ،کاتێک گەورەدەبێ هەوای فەقێیاتی دەکەوێتە سەری و بۆ خوێندن
دەڕواتە شارەکانی کوردستانی رۆژهەاڵت وەک سەقز و بانە و سەرا و
سەرچاوە و هەندێ جێگای دیکە لە مەریوان و ئینجا دەچێتە بیاره ،کە لەو
کاتەدا جێگای زیاتر وەرگرتن و فێربوونی زانیاری شاعیر دەبێ ،هەر لەوێ
لەخزمەتی زانای خوالێخۆشبوو مامۆستای عەبدولقادر لەخوێندن
بەردەوام دەبێ تا ئەو رادەیەی کەمۆڵەتی مەالیەتی وەردەگرێ.
موفتی دەستی بۆ هەر پەرتوکێک بردبێ زوو تەواوی کردووە و بلیمەتی و
ژیری موفتی لەالی مامۆستا عەبدولقادر وای لێدێت ،کەنازناوی موفتی
پێببەخشی ،چونکە لەو سەردەمەدا موفتی سنه ،کەناوی مەال عەبدوڵاڵ
دەبێ پیاوێکی ژیر دەبێ هەر بۆیەبەڕێزی مەال عەبدولقادر ئەو نازناوە
دەبەخشێتە موفتی دوای تەواوبوونی زانیارییە ئایینیەکان موفتی
ماڵئاوایی لە مامۆستای بەڕێز دەکات و بەرە و شارۆچکەی پێنجوین
دەگەڕێتەوە و هەر لەوێ دوکانێکی جگەرچێتی دادەنێت و بەدەم
جگەرچێتیەوە دەست دەکات بەنووسین و باڵوکردنەوەی هۆنراوە
نایابەکانی.
موفتی یەکەم کەس بووە لە پێنجوین کچی ناردۆتە قوتابخانه ،کەلەو
سەردەمە خەڵکی کوڕیان نەدەناردە قوتابخانه ،چونکە دەیان گوت کوڕمان
بێ باوەڕ دەبێت.
موفتی  71ساڵ ژیاوە لە ساڵی  1952تووشی نەخۆشیەک دەبێ و
دەچێتە نەخۆشخانەی سلێمانی و نەشتەرگەری نەخۆشیەکەی بۆ
دەکرێ ،بەاڵم چەند رۆژێک دوای نەشتەرگەریەکە لە 12ی حوزەیرانی
ساڵی  1952کۆتایی بەتەمەنی دێت و کۆچی دوای دەکات و دوای
کۆچکردنیشی تەرمەکەی دەبرێتەوە بۆ شارۆچکەی پێنجوین و
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لەگۆڕستانی حاجی شێخ بەخاک دەسپێردرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2736 :

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 ژمارە2737 :
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مومتاز حەیدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061127299367
نووسەرو رۆژنامەنووس لەدایکبووی ساڵی 1938ی شاری هەولێرە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2738 :

مونا عەبدوڵاڵ ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371259
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2739 :

مونیرە ئەبوبەکر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213471774596
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2740 :

موکریان نستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010621011418650
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2741 :

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 ژمارە2742 :
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مۆرداخای زاکین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111513331010730
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 ژمارە2743 :

مۆفەق میراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032920061882635
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2744 :

مۆنیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100710445562233
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2745 :

میترا دەروێشیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101811042210139
ساڵی  1962لەکرماشان لەدایکبووە ،لەتەمەنی دوو ساڵیدا چووەتە تاران
و قۆناغەکانی خوێندنی تا ئامادەیی لەوێ تەواو کردووە ،پاشان چووەتە
کۆلیژی ماف ،بەاڵم دواتر لەزانکۆ دەرکراوە .لەبەرئەوەی بچووکترین
ئەندامی خێزانەکەیان بووەو خوشکەکەی و هەر چوار براکەی لەخۆی
گەورەتربوون و جیاوازی تەمەنیان زۆر بووە ،زۆر نازیان کێشاوە .کاتێ ئەم
بەمناڵی چووەتە تاران ،عەلی ئەشرەفی برا گەورەی لەزانکۆ بووە بەو
هۆیەوە زۆر نووسەرو شاعیر هاتوچۆی ماڵی ئەمانیان کردووە .میترا
مناڵێکی زیرەک بووە ،وێنەی روخساری ئەو نووسەرو شاعیرانەی کێشاوە
کەهاتوونەتە ماڵیان .هەر لەسەرەتاوە کەدەستی بەنووسین کردووە
هەوڵیداوە بەجوانیی و ناسکیی بنووسێت ،بۆیە لەقۆناغی سەرەتاییدا
جوانترین داڕشتنی نووسیووە ،لەتەمەنی  11ساڵیدا بابەتێکی لەسەر
کتێبـی (هرزەگیاە ماجراجو) نووسیووە کە لەکتێبـی مانگانەی (جهان نو)دا
باڵو بۆتەوە .لەم بارەیەشەوە عەلی ئەشرەفی برای زۆر هانیداوەو
داوایلێکردووە بەردەوام بێت .چیرۆکی منااڵنی نووسیووەو لەرۆژنامەو
گۆڤاری منااڵندا باڵویکردۆتەوە .لەو سااڵنەدا زۆر حەزی کردووە وەکو
سەمەدی بیهرەنگی بنووسێت .دوایی کە گەورە بووە حەزی کردووە وەکو
شاعیری جوانەمەرگ و داهێنەری ئێرانی فروغی فرخزاد بنووسێت ،بەاڵم
نەیتوانیووە .میترا لەم بارەیەوە دەڵێت( :حەزم دەکرد نووسینەکانم وەکو
نووسینەکانی فروغی فرخزاد بێت ،بەاڵم نەمتوانی لەبەرئەوەی خۆم
سانسۆرم لەسەر خۆم دانابوو ،ئێستاش هەروام ،بەاڵم ،بەڕاستی
سادەنووسین لەوەوە فێر بووم ،هاندەری سەرەکیم دایکم بوو
کەدادەنیشت و شتەکانی خۆم بۆ دەخوێندەوە ،جاریوابوو دەگریاو
لەباوەشی دەگرتم و هانیدەدام).
چیرۆکی ژیانی غەمگینە
میترا ژنێکی زۆر هەست ناسکە ،لەبەرئەوەی چیرۆکی ژیانی زۆر
غەمگینە ،حەوسەڵەی ئەوەی نییە باسی بکات .تەمەنی دوو ساڵ بووە
کە باوکی کۆچی دواییکردووە بۆیە نازانێ سۆزی باوکایەتیی چییە؟ هەتا
تەمەنی شەش سااڵن وایزانیووە عەلی ئەشرەفی براگەورەی باوکێتی،
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لەم بارەیەوە لەسایتەکەیدا نووسیوویەتی( :لەسەرەتای هاتنە دنیامەوە
باوکم کۆچی دواییکردووە ،بۆیە بەعەشق و خۆشەویستی دایکم گەورە
بووم ،مرۆڤدۆستی و مرۆڤبوون لەبراگەورەکەمەوە فێربووم ،شەیدای
کتێبم و عاشقی نووسین ،وەکو کتێبێک وام کە تەنیا بەخوێندنەوەی
دێڕەکانم پەی بەناخم و بیروبۆچوونم دەبەی ،لەدایکمەوە فێری ئەوە بووم
وەکو دەفتەرێک سەراپای رازونیازی هاوڕێیانم تۆمار بکەم و لەسندوقی
خنجیالنەی دڵمدا بیانشارمەوە .لەسەرەتای گەنجیمدا دایکیشم
لەدەستدا کەپشتیوانێکی بەهێزو داکۆکیکارێکی سەرسەخت بوو لێم،
ئیدی ئەوە فێربووم کە دەبێ پشت بەخۆم ببەستم و لەسەر پێی خۆم
بوەستم)
کتێبەکەی بێناز کەوتووە!!
میترا دەروێشیان کورتەچیرۆکی زۆرەو بەردەوامە لەنووسین ،ساڵی 2005
کۆمەڵە چیرۆکێکی بەچاپ گەیاندووە بەناوی (شهر ،رام -شاری
دەستەمۆ) .ئێستاش کتێبیکی ئامادەیە بۆ چاپ ،بەاڵم توانای چاپکردنی
نییە .میترا لەم بارەیەوە دەڵێت( :حاڵی حازر کتێبێکم ئامادەیە بۆ چاپ،
بەاڵم هێشتا چاپم نەکردووە ،لەبەرئەوەی نزیکەی  13ساڵە لەهەندەرانم
و لەئەلمَانیا دەژیم ،هاوڕێ و ئاشنایەکم نییە کە لەچاپکردنی کتێبەکەمدا
یارمەتیم بدات ،چاپکردنی کتێب لێرە خەرجییەکی زۆری دەوێت و منیش
ئەو توانایەم نییە ،بۆیە جارێ ناتوانم کتێبەکەم چاپ بکەم) .جارێ
کتێبەکەی میترا بیناز کەوتووەو چاوەڕێی چاپە .
میترا لەزۆربەی شارەکانی ئەڵمانیا چیرۆکی خوێندۆتەوەو لەسویدو
نەرویج و دانیمارکیش بانگهێشتکراوە بۆ چیرۆک خوێندنەوە ،بەاڵم لەبەر
خەرجی زۆری سەفەری ئەو واڵتانە نەیتوانیووە بچێت .لەئەلمَانیا هەندێ
لەچیرۆکەکانی لەگۆڤارێکی فارسیدا باڵو دەکاتەوە بەناوی (گاە نامە)،
باقی چیرۆکەکانی بۆ دەنێرێت بۆ سایتە جیاوازەکان .وەکو سایتی (دینگ
دانگ) لەتاران ،سایتی (ریشەها) لەسوید ،سایتی (ناصر نوری) و
سایتی (بندە عشق) کە لەدوو شاری ئەڵمانیان .میترا سایتێکی تایبەتی
خۆشی هەیە ،لەوێشدا چیرۆکەکانی باڵو دەکاتەوە.
چیرۆکەکانی میترا
چیرۆکەکانی میترا زیاتر رۆمانسین و سەرچاوەی هەر هەموویان عەشقە،
لەم بارەیەشەوە دەڵێت( :ئەنجامدانی هەر کارێک یەکەم هەنگاو یان
یەکەم قۆناغی هەر عەشقە ،بەڕای من بۆ هەر ئامانجێک یان ئایدیایەک
یان حەزێک ئەگەر هەنگاو هەڵبگیرێت دەبێت عەشقی لەگەڵدا بێت ،دەنا
ئەو کارە ناگاتە ئەنجام).
میترا بەزمانێکی زۆر ناسک و جوان دەنووسێت ،لەکاتی خوێندنەوەی
چیرۆکەکانیدا هەست دەکەی قەسیدەیەکی ناسک و تەڕو پاراو
دەخوێنیتەوە .لەوێنەکێشانی کارەکتەردا بەوشە زۆر شارەزایەو کاتێ
چیرۆکەکانی دەخوێنیتەوە هەست دەکەی تەماشای فیلمێکی رۆمانسی
دەکەیت و بەجوانی سیمای کارەکتەرەکان دەبینی .کارەکتەری
چیرۆکەکانی میترا ئاوێتەی سروشتن و لێی جیانین .جگەلەوەش زۆربەی
کارەکتەری چیرۆکەکانی کەسانی غەمگین و تێکشکاو و بەمراد
نەگەیشتوون ،بەئاسانی دەتوانی بۆنی هەناسەی ساردیان بکەی .رەنگە
هۆکاری سەرەکی ئەوە بێت میترا خۆی ژنێکی شەکەت و ماندووی
ناخۆشییەکانی ژیانە ،بۆیە لەپشت زۆربەی کارەکتەرەکانییەوە
تارماییەکەی دەبینی.
یەکێکیتر لە تایبەتمەندییەکانی چیرۆکەکانی میترا ئەوەیە کە کورتن و
زیادەڕەویی و درێژدادڕییان تێدانییە ،زۆبەی چیرۆکەکانی ناگەنە هەزار
وشە چەند چیرۆکێکی نەبێ کە لەهەزار وشە زیاترن و وەکو چیرۆکی
(چشمهایش-چاوەکانی) .کورتی چیرۆکەکانی میترا لەبەرئەوەیە دەیەوێ
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چڕ بنووسێت و خۆی باوەڕیوایە دەبێ کورتەچیرۆک کورت بێت و
درێژدادڕیی تێدا نەکرێت .جگەلەوەش میترا شارەزای شێوازەکانی
تەکنیکە ،دەزانێت چ شێوازێکی گێڕانەوە بۆ بابەتی چیرۆکەکەی لەبارەو
بەپێی بابەتی چیرۆکەکەی شێوازی گێڕانەوەی بۆ دیاری دەکات ،لەگەڵ
ئەوەشدا هەموو شێوازەکانی گێڕانەوەی لەچیرۆکەکانیدا بەکارهێناوە.
میترا لەهەڵبژاردنی دیمەن و وێنەدا بۆ چیرۆکەکانی سەلیقەیەکی باشی
هەیە .کاتێ سەیری سایتەکەی دەکەی لەگەڵ هەر چیرۆکێکیدا
وێنەیەکی جوان یان دیمەنێکی جوانی داناوە کە هەم لەگەڵ چیرۆکەکەدا
گونجاوەو هەم زاخاوی چاوی بینەر دەدات و وایلێدەکات حەزنەکات
سایتەکە دابخاتەوە.
ژمارەیەکی زۆر کورتە چیرۆکی هەیەو لەسایتەکاندا باڵویکردوونەتەوەو
خاوەنی کۆمەڵە چیرۆکێکە بەناوی (شهر ،رام -شاری دەستەمۆ).
ناونیشانی سایتەکەی: http://www.mitradarvishian.blogfa.com
سەرچاوە :محەمەد کەریم  -ماڵپەڕی کوردستنی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2746 :

میخائیل سیمۆنەڤیچ الزەریف  -الزاریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201003130939373894
لەساڵی  1930دا لەمۆسکۆ لەدایک بووە .زانستی مێژووی لەزانکۆی
مۆسکۆ تەواو کردووەو لەساڵی  1956دا دوکتۆرای وەرگرتووە .هەر
لەتەمەنی الوێتی و سەرەتای ژیانی خوێندکارییەوە ،خولیای
شارەزابوونی دەربارەی مێژووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەتایبەتی
مێژووی نەتەوەی کورد لەال دروست بووە .لەساڵی  1964دا دوکتۆرای
دووهەمی بەدەست هێناوەکەکارنامەکەی بریتی بووەلەلێکۆڵینەوەیەکی
میژوویی و زانستی لەسەر مێژووی کورد بەناوی (کوردستان و
مەسەلەی کورد )1917-1890 ،کەشیکردنەوەی بارودۆخی رامیاری و
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی کورد و کوردستان بووەو سەرکەوتنێکی گەورەی
تێدا بەدەست هێناوە .لەساڵی  1970دا نووسەر خۆی هەندێک
گۆڕانکاریی تێدا کردووەو ئەو پەڕتووکەگرنگەی لەژێر سەرناوی (مەسەلەی
کورد) ،لە 400الپەڕەدا بەزمانی رووسی باڵوی کردووەتەوە .ئەو پەڕتووکە
بەهەردوو شێوەزمانەسەرەکییەکەی زمانی کوردی( ،کرمانجیی ژووروو و
کرمانجیی خواروو) ،لەرووسییەوە وەرگێڕدراوە و باڵوکراوەتەوە .
الزەریف یەکێک بووەلەکوردناسەشارەزا و بەناوبانگەکانی سۆڤێتی جاران و
ئەندامی بەشی کوردیی بووەلەزانستگای رۆژهەاڵتناسیی سۆڤێتی.
الزەریف شارەزا و پسپۆڕ بووەلەمێژووی بزووتنەوەرزگاریخوازەکاندا .شایانی
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باسەکەبەرهەمەکانی الزەریف پلەیەکی بەرزی ئەکادیمی و زانستییانەی
هەیەو خۆیشی وەکوو کەسایەتییەک و مێژوونووسێک هەتا دوا
هەناسەکانی ژیانی پێوەندییەکی دۆستانەو پتەو و بەویژدانانەی لەگەڵ
بزووتنەوەی کوردایەتیدا هەبووە .زۆرتر لە 140بەرهەمی مەزنی
باڵوکردۆتەوەلەشێوەی پەڕتووک و نامیلکەو وتاری مێژوویی و رامیاری و
رۆشنبیریدا کەبەشێکی بەرچاو و گرنگیان لەسەر کورد و کوردستانە.
شایانی ئاماژەپێدانەکەبەسەدان خوێندکار لەبەردەستی الزەریف،
بەسەرپەرشتی و رێنیشاندان و هاوکاریی دڵسۆزانەی ئەودا ،کارنامەیان
نووسیوە و دوکتۆرایان وەرگرتووە کە دەیان خوێنکاری کوردیشیان تێدا بووە.
بێگومان الزەریف بەیەکێ لەدۆستەدڵسۆزەکانی کورد و بزووتنەوەی
رزگاریخوازی کوردستان دادەنرا کە لەراستیشدا هەر وابووە.
لە 2010-03-09دا کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2747 :

میر جەاللەدین کەزازی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010010925579737
لە یەکەمین مانگی زستانی ساڵی  1948لە بنەماڵەیەکی فەرهەنگیی
لە شاری کرماشان هاتە دونیا .بە هۆی باوکییەوە کە پیاوێکی تێگەیشتوو
بوو ،تامەزرۆی کتێب خوێندنەوە بوو .قۆناغی خوێندنی سەرەتایی لە
قوتابخانەی ئالیانس لە شاری کرماشان تەواو کرد.
دواتر بۆ قۆناغی دواناوەندی چووە قوتابخانەی رازی لە کرماشان .ئینجا بۆ
درێژە پێدان بە خوێندنی بااڵ چووە کۆلێژی ئەدەبیاتی فارسی و زانستە
مرۆڤایەتییەکان لە زانکۆی تاران و لەوێ چەندین خولی جۆراوجۆری
فێرکاری تەواو کرد .ساڵی  1991لە زانکۆی تاران بڕوانامەی دکتۆرای زمان
و ئەدەبیاتی فارسی وەرگرت.
دکتۆر کەزازی هەر لە تەمەنی مێرمنداڵییەوە دەستی بە نووسین و شیعر
و هەڵبەست کرد و لەو سااڵنەدا بەرهەمەکانی خۆی لە هەفتەنامەکانی
کرماشاندا چاپ دەکرد.
دکتۆر "میرجەاللەدین کەزازی" ئێستاکە ئەندامی لێژنەی زانستییە لە
کۆلێژی ئەدەبیانی فارسی و زمانە بیانییەکانی سەر بە زانکۆی عەالمە
تەباتەبایی لە شاری تاران .ئەو نێشتەجێی شاری کەرەجە و شارەزایی
لە گەڵ زمانەکانی فەرەنسی ،ئیسپانیا ،ئەڵمانی و ئینگلیزی هەیە.
تا ئێستا زیاتر لە دەیان کتێب و نزیکەی  200وتاری زانستی ئەدەبی
نووسیوە و لە زۆربەی کۆر و کۆبوونەوەکانی زانستی و فەرهەنگی لە
ناوخۆی ئێران و لە واڵتانی دیکەدا سەبارەت بە بوارەکانی ئەدەبیات و
زمان و نووسین و شاعیرانی گەورە باس و لێدوانی پێشکەش کردووە.
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هەروەها ماوەیەک لە واڵتی ئیسپانیا وانەکانی ئێرانناسی و زمانی
فارسی دەگوتەوە .ئەو ناو بە ناو شیعریش دەهۆنێتەوە و نازناوە
هونەرییەکەی لە شاعیریدا "زۆروان"ـە.
دکتۆر "میرجەاللەدین کەزازی" بە وەرگێڕانی کتێبی "ئانە ئید" بەرهەمی
"ویرژیل" بۆ سەر زمانی فارسی ساڵی  1990خەاڵتی باشترین کتێبی
ساڵی واڵتی ئێرانی بەدەستهێنا.
هەروەها بە نووسینی کتێبی "نامەی باستان" کە لە  9بەرگدا چاپ
کراوە ،پلەی یەکەمین توێژینەوەکانی بنەڕەتی لە فیستیڤاڵی
نێونەتەوەیی خارەزمی بەدەستهێنا.
ساڵی  2005وەکوو سیمای هەرمان لە بواری فەرهەنگ و ئەدەب لە
ئاستی واڵتی ئێران دەستنیشان کرا .هەر لەو ساڵەدا وەکوو سیمای
هەڵبژاردەی پارێزگای کرماشان دیاریی کرا .لە هەمان ساڵدا لەوحەی
سوپاسی ئەنجومەنی پڕبایەخی ئەدەبی پارناسۆس لە واڵتی یۆنان پێی
بەخشرا.
ساڵی  2006وەکوو توێژەری هەڵبژاردەی کۆلێژی ئەدەبیاتی زانکۆی
عەالمە تەباتەبایی هەڵبژێردرا .ساڵی  2008بووە سیمای هەرمانی
ناوچەی کەرەج .هەر لەو ساڵەدا وەکوو مامۆستای نموونەیی زانکۆی
ئازادی ئێران دەستنیشان کرا.
هەروەها ساڵی  2009لەبەر نووسینی کتێبی  9بەرگی "نامەی باستان"
خەاڵتی باشترین کتێبی ساڵی لە الیەن دامەزراوەی دەزگای چاپ و
پەخشی زانکۆی تاران پێبەخشرا .هەر لەو ساڵەدا وەکوو توێژەری
نموونەیی پارێزگای مەرکەزی لە ئێران دیاریی کرا.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2748 :

میر شوکروڵاڵی دیناوەردی فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082813423859219
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♔میری کورد
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2749 :

میران ئابراهام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211233916119344
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە2750 :

میران حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918433022102
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2751 :

میرزا ئەحمەد داواشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051909111658047
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نەمر و هۆنەری بلیمەت میرازا ئەحمەدی داواشی کوڕی محەمەدە و
ساڵی 1127ی هەتاوی بەرامبەر بە 1318ی کۆچی مانگی لە یەکێک لە
الدێکانی شاری روانسەردا لەدایک بووە .دوای خوێندنی سەرەتایی
لەگەڵ باوکی خەریکی کاری چوتیاری بوو .ناوبراو یەکێکە لە هۆنەرە
باشەکانی بواری هۆنینەوەی هۆنراوی حەماسی و تاریف کردن و
پێداهەڵگوتنی شەڕ و بەرخۆدان ،هەر بۆیە لە نێو خەڵکی دەوەری
کرماشاندا میرزا ئەحمەد کەسێکی ناودار و رێزدارە و وەک هۆنەرێکی
کوردی زان و کوردیبێژی زۆر باش سەیر دەکرا و رێزی لێ دەنرا.
بۆ رێز لێنان لەم هۆنەرەی کورد ،ساڵی 1356ی هەتاوی لە تاالری شاری
کرماشان کۆڕێکی پێکهات کە ئوستاد فەرەشید یوسفی لە کتێبەکەی
خۆی "باغ هزار گل"دا کە بەرگێکیشی بەالی منەوەیە و خۆی بەڕیوەبەری
ئەم کۆڕە بووە باسی دەکا .لەم کتێبەدا باسی ئەوە کراوە کە دیوانی
میرزا ئەحمەد بە خەتی زۆر خۆشی "مەال محیەالدین سالحی"
نووسراوەتەوە و هەر لەوێدا هیوای دەربڕیوە کە ئەم دیوانە لە چاپ بدرێ.
بەداخەوە چوار ساڵ دوای ئەم کۆڕیادە میزا ئەحمەد کۆچی دوایی دەکا و
بە پێی وەسیەتی خۆی لە نزیک بەناو مەرقەدی وەیسی قەرەنی بەخاک
سپێردراوە.
لێرەدا دەبێ باسی ئەوەش بکەم کە ئەم میرزا ئەحمەدە خۆشکێکی
هۆنەریشی هەبووە کە دەستی کەمی لە خۆی نەبووە ناوی
"خوەرەشیدنمای داواشی" بووە کە ساڵی 1320ی کۆچی مانگی لە
روانسەر لە دایکبووە و ساڵی 1385ی کۆچی مانگی کۆچی دوایی
کردووه .بەداخەوە لە کەم شوێندا بینراوە کە باسی ئەم ژنە
هەڵکەوتووەی گەلەکەمان بکرێ.
ساڵی 1389ی هەتاوی دوای نیوسەدە دیوانەکەی لە ئێراندا چاپ کرا.
ئەم دیوانە لە الیەن حوسەین محەمەدی یەوە کۆ کراوەتەوە و حەبیبئەاڵ
کەریمیش پیاچووەتەوە.
سەیر ئەوەیە کە هەر لە رووبەرگی دیوانەکەوە هەتاکوو کۆتایی ئەم
دیوانە بە دەگمەن الپەڕەیەک بێ هەڵە دەبینی یان هەر نابینی! جا
هەڵەی چاپی و رێزمانی تاکوو بگا بە هەڵەی ناوی شوێن و جێگاکان!
ئەوەی کە زۆر جێگای داخە ئەوەیە کە لە الپەڕە 18دا نووسراوە کە گوایە
میرزا ئەحمەد ئەم هۆنراوانەی بە تیشکێک زانیوە لە عالەمی بااڵوە و بە
هۆی خەونێک کە لە ئەشکەوتی "مەڕ کەیوانۆ"ی شاهۆ لە نزیک گوندی
"چرۆسانە" نسیبی بووە!
ئەمە نە تەنیا یارمەتی بە بەهێزی و خۆشەویستی هۆنراوەکانی میرزا
ئەحمەد ناکا بەڵکوو لە توانایی هۆنەری ئەویش کەم دەکاتەوە ،شاعیر
دەبێ خوڵقێنەر بێ و گاڵتە و گەمە بە وشەی کوردی بکا ،دەبێ دەیان و
سەدان وشەی مانادار و هاومانا بزانێ کە لە توانا و رادەی کەسانی
ئاساییدا نەبێ .هەر وەک لە هۆنراوەکانیدا دیارە زۆر جار هەورامی و
جافی تێکەڵ کردووە ،ئەمەش بلیمەتی و زانایی ئەو لە هۆنینەوەدا
دەردەخا ،ئیتر چ پێویست دەکا کە بوختان بۆ میرزا ئەحمەد هەڵبەستن کە
گوایە لە غەیبەوە ئەم هۆراوانەی بۆ هاتووە!
بێجگە لەمەش ئەو ئەشکەوتە کە گوایە ناوی "مەڕ کەیوانۆ" یە لە راستی
دا وا نییە و ناوە راستەکەی "کەورگ پیرەژنە" رەنگە مانای هەورامییەکەی
وابێ کە ئەوان نووسیویانە بەاڵم من خۆم دەیان جار بە منداڵی و
سااڵنێک دواتریش کە گەورەتر بووم چوومەتە نێو ئەم ئەشکەوته ،کە بە
هیچ جۆرێک جێگای خەوتن نیە و پڕە لە قەلە رەشکە و مار و مۆری دیکە.
کە مرۆڤ دەڕواتە خوارەوە بە جارێک هەزاران شەمشەمە کوێرە لە ترسان
دەفڕن و روو لە کونی ئەشکەوتەکە دەکەن ،ئەم شەمشەم کوێرانە لەبەر
ئەوەی لە ئاسمانی ئەشکەوتەکەوە هەڵدەنیشن ،هێندە پیساییان
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لەسەر ئەرزەکە کردووە ،مرۆڤ هەست دەکا پێ لەسەر سابوون دادەنێ.
کەسێکیش شارەزای ئەم شوێنە نەبێ تاکوو دەڕواتە بەر درگاکەی نازانێ
ئەشکەوتێک بەو قووڵییە لەوێ هەڵکەوتووە .هیچ کەسیش تاکوو ئێستا
نیتوانیوە و نەیوێراوە لە چەندین میتر زیاتر بچێتە ژوورەوە ،لە چلەی
هاویندا کە لە سەرەوە پلەی گەرما نزیک  40دەبێتەوە ،لە ژێرەوە لەو
ئەشکەوتەکەدا کەس ناتوانێ لەبەر سەرما لە  10خولەک زیاتر خۆی
رابگرێ! ئیتر میرزا ئەحمەد لە کوێ توانی هێندە خۆی رابگرێ کە
دیوانێکی بەو گەورەییە هۆنراوە لەبەر بکا!؟
دروستە ئەم ئەشکەوتی "کەورەپیرەژن"ە لە هاوینەهەواری خەڵکی
ئاوایی "چرۆسانە" واتە "چااڵوە" هەڵکەوتووە ،بەاڵم ئەسڵەن نزیکی
گوندی چرۆسانە نییە و چەندها کیلومیتریش لەوێ دوورە.
زۆر سەیرە کە تەنانەت پشتناوی عەشیرەتی "دڕۆیی" کە لە راستیدا
شەڕی هەاڵڵە زەرد (یەکێک لە قەسیدە هۆنراوەکانی نێو دیوانەکە)ئەوان
کردوویانە و زۆربەی دێڕی هۆنراوی "هەاڵڵە زەرد" بە بەژن و بااڵ و چەک و
رەخت و تفەنگی ئەواندا هۆنراوەتەوه ،بە هەڵە نووسراوە!
پێم سەیرە کە لەو شارەی میرزا ئەحمەددا چەند بنەماڵەی ئەم تایفە
دەژین کەچی ئەم دوو بەڕێزەی ئەم دیوانەیان کۆ کردوەتەوە نەیانکردووە
زەحمەت بە خۆیان بدەن و بگەڕێن و ناوی دروستی شوێن و
پشتناوەکانیان لێ بپرسن!
لە ژێر قەسیدە هۆنراوەی "شەڕنامەی هەاڵڵە زەرد" هاتووە:
خەباتی گەلی کورد بە سەرکردایەتی "سەردار رەشید ئەردەاڵن" دژ بە
حکوومەتی "رەزاخان" لە شاخە بەرزەکانی "شاهۆ"ی "کوردستان"
(تەنانەت کوردستان بە کوردوستان نووسراوە!) .میرزا ئەحمەد داواشی
ئەم جەنگ نامە مێژووییە لە کاتێکدا کە خۆی و باوکی لە خەباتگێڕانی
هێزی سەردار رەشید بوون ،بە شێوەی هۆنراوە دەرهێناوە کە
پێشکەشی دەکەین بە رێبوارانی ئەویندار و بە غیرەتی رێی ئازادی گەل
و نیشتمان.
لە شوێنێکی دیکە لە شەڕنامەکەی هەاڵڵە زەرد دا هاتووە:
"فرجاللە بەگە" ،دانا وە تەدبیر
چەنی "عەلی بەگ" زەنندەی دلێر
"ئیبراهیم مەنمی" دەس وە تفەنگ بی
چابک و چاالک ،داخڵ وە جەنگ بی
"عەلی عەلی میرزا" ،شەنگدان بەست وە پوشت
وەخنجەر دوشمەن ،لە سەنگەر مەکوشت
"عەلی عەلی میرزا" و "ئەورەحمان عەیز"
هەردوو چون پەڵەنگ ،چاالک و توند خێز
ئەوانەی خراوەنەتە نێو گیومەوە هەموویان لە شەڕی هەاڵڵە زەرد دا
نەقش و رۆڵی کارگێڕان هەبووە کە یەکەمیان لە سەری دایکییەوە باپیری
منە و ئەوانیتریش ئامۆزا و خزمن کە بەداخەوە ئێستا هیچیان لە ژیاندا
نەماون.
لەبەر ئەوەی بە بڕوای من ئەم هۆنراوانەی هۆنەری نەمر میزا ئەحمەد،
مێژووی ئەو کاتی خەباتی چەکداری میللەتەکەمان لەو پارچەی
کوردستاندا باس دەکا ،دەبێ بە شێوەیەکی دروست و رێکوپێک و بێ
هەڵە دیسانەوە لە چاپ بدرێتەوە .با ئێمەش لە میللەتەکانیتر فێر بین کە
کتێبێکمان چاپ کرد بێ هەڵە بێ ،یان النی کەم هەڵەکان بگەییەنە
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کەمترین ئاستی خۆیان.
بێجگە لەمانەی کە من باسم کردن ،دەستی سانۆری ئێرانی گەیشتووە
بەم دیوانە و  6الپەڕەی کە بە پێشەوا قازی محەمەد و کۆماری کوردستان
و بارزانی و چەندین کەسایەتی شۆڕشگێری ساڵەکانی  44تا 46ی
هەتاوی رۆژهەاڵتی کوردستاندا وتراوە ،دەرهاویژراوە و بەر دوارد کەوتوون.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (میرزا ئەحمەد داواشی) لە23:20:04 2011-5-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2752 :

میرزا ئەولقادری پاوەیی  -قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118154858365
میرزا قادر یا عەبدولقادر (ئۆلقادر یا ئەولقادر لەکۆمەڵی گۆرانەکاندا) کوڕی
کوێخا محەمەدی پاوەیییه .لەساڵی  1849لەشاری پاوەی هەورمانی
لهۆن لەدایکبووه.
ناوی خۆی کە قادرە وەک نازناو لەهۆنراوەکانیدا بەکاریهێناوه .خوێندنی
لەمەڵبەندی زیندەگانی باب و باپیرانی بووه.
عەوداڵی زانیاری بووه ،لە هەموو جێیێک بۆی گەڕاوە و لەهەموو
سەرچاوەیێکیش وەریگرتووه ،تا گەیشتۆتە پلەیێکی دیار لەخوێندەواری و
رۆشنبیریدا ،هەر لەبەر ئەوەش میرزای پێ وتراوه.
ڕەوشتی خێاڵیەتی کاری گەورەی کردۆتە سەر ژیانی و لە ئەنجامدا
تووشی تەنگوچەڵەمەی کردووە و ناچار بووە مەڵبەندی خۆی بەجێ
بهێڵێ و ماوەیێکی ژیانی لە کاشتەر بباتە سەر .هەر کەوێشەوە
نامەهۆنراوەییەکەی کە بەناوی "شەماڵ" بووە بۆ دلبەر نازەنینەکەی خۆی
پەریزاد ناو ناردووه.
قادر ماوەی دوو ساڵێک لەقەاڵی جوانڕو نووسەری (سکرتێری) دیوانی
محەمەد بەگی جوانڕۆیی بووه .ماوەیێکیش لەکرماشان ژیاوە و
ئاشنایەتی و دۆستایەتی لەگەڵ سەید ساڵحی نیعمەتوڵاڵهی (- 1834
 )1905شاعیری رەندی کورد بووه.
قادر لە دوا سااڵنی ژیانیدا تووشی کەم بینایی بووە تا لەساڵی 1910
هەر لە پاوە کۆچی دوایی کردووه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2753 :

میرزا حەسەنی سەیفولقوزات
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115302681
ئەم شاعیرە بەناوبانگەی کورد ناوی حەسەنی کوڕی میرزا قاسمی
قازییە .ساڵی  1876لە شاری ساباڵخ (مەهاباد) لە بنەماڵەیەکی
رۆشنبیر و ناسراو لەدایک بووە .بە منداڵی الی باوکی دەستی داوەتە
خوێندن و شارەزایی لە زانستە ئاینییەکان و ئەدەبیاتی فارسی و
عەرەبیدا پەیدا کردووە .بۆ تەواو کردنی خوێندن و بەدەستهێنانی زانیاری
زیاتر گەلێ شار و شارۆچکەی کوردستان گەڕاوە و ماوەیەکیش لە شاری
سلێمانی و لە شارۆچکەی بیارە الی مامۆستا گەورەکانی ئەو سەردەمە
فیقهی ئیسالمی خوێندووە .سەیف جگە لەوەی کە شەخسیەتێکی
کۆمەاڵیەتی بەهێز و مامۆستایەکی ئایینی شارەزا بوو ،لە هۆنینەوەی
شیعریشدا دەستێکی بااڵی هەبووە .لە بەکارهێنانی وشەی ساکاری
کوردی و خۆ پاراستن لە وشەی بێگانەوە بۆمان دەرئەکەوێت کە ئەم
شاعیرە بەهرەمەندە هەستێکی نیشتمانی بەرزی هەبووە و هەوڵی
داوە هەموو کەس لە شیعر و بەرهەمەکانی تێ بگەن .حاجی قادری
کۆیی و نالی ئەو دوو شاعیرەن کە سەیف وەک دوو سەرچاوەی گەورە
سوودی لێ وەرگرتوون و لە شیعرە نیشتمانی و دڵدارییەکانیدا هەوڵی
داوە بچێتەوە سەر رێچکەی ئەوان .میرزا حەسەن رووداوە سروشتی و
کۆمەاڵیەتییەکانی سەردەمی خۆیشی بە شیعر تۆمار کردووە و وەک
هونەرمەندێکی وردبین گەلێ باس و رووداوی ناوچەکەی لە قاڵبی
شیعری جواندا بۆ پاراستوین .ئەم شاعیرە بە سەلیقەیە ،کە لە زوربەی
بەرهەمەکانیدا خەڵکی هان ئەدات خۆیان رۆشنبیر بکەن ،بە هەردوو
زمانی فارسی و عەرەبیش گەلێ شیعری جوانی نووسیوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2754 :

میرزا شەفیی جامەڕیزی دەلۆیی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509583273900
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2755 :

میرزا عەلی کیتابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041020424469523
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2756 :

میرزا مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121222134474326
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2757 :
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میرزا محەمەد ئەمین مەنگوڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191031231006
ساڵی  1910لە قەاڵدزی لەدایکبووە ،سەرەتای خوێندنی لە حوجرەی
(مەال محەمەد دێلوویی) دەستپێکردووە ،پاشان نێردراوەتە خوێندنگە و تا
پۆلی شەشەمی سەرەتایی خوێندووە ،پاش ماوەیەک چۆتە سلێمانی و
وەک پۆلیس دامەزراوە.
لە تەمەنی هەرزەکاریدا دەستی داوەتە شیعر نووسین ،ساڵی  1937بە
هۆی باڵوکردنەوەی کتێبی (هەنگاوێک بۆ سەرکەوتن) لەالیەن
دەسەاڵتدارانی ئەوسای عیراقەوە بۆ ماوەی شەش مانگ بەند دەکرێت و
لە پیشەکەیشی دوور دەخرێتەوە ،پاش ئازادکردنی بۆتە فەرمانبەری
شارەوانی و دواتریش لە فەرمانگەی ئاوی چوارتا دامەزراوە.
بەهۆی رۆڵی بەرچاوی لە پێکهێنانی کۆماری مەهاباد دا ،ساڵی 1946
کراوەتە جێگری فەرماندەی هێزی بۆکان.
ساڵی  1971دوای ئەوەی کتێبی (گەشتی ئەستێرەی مەریخ)ی بەچاپ
گەیاند ،بە هاندانی چەند کۆلکە مەالیەکی ئەوسا لە بیتوێن شاربەدەر
کرا و ،رووبەڕووی چەرمەسەرییەکی زۆر بووەوە.
شەوی  1988/1/12کۆچی دوایی کرد و لە گردی سەیوان بە
خاکسپێردرا ،دوای تێپەڕبوونی سی سالڕ لە بەرواری 19ی حوزەیرانی
1992دا گۆڕەکەی گواسترایەوە بۆ بەرزایی گۆڕمریەم لە چیای کێوەڕەش.
لە ماوەی تەمەنیدا چەندین کتێبی بەنرخی نووسیوە ،کە بە داخەوە
هێشتا ژمارەیەکیان ماوە بە چاپ بگەیەنرێن ،بەرهەمە چاپکراوەکانی
ئەمانەن:
1بەسەرهاتی ئەرمەن – مێژوویی – دوای مردنی ساڵی 1992چاپکراوە.2چیرۆکی زێڕینای ئامێدی – مێژوویی – ساڵی  1971چاپکراوە.3فەرزۆ خانی پشکۆ – مێژوویی – ساڵی  1971چاپکراوە.4ماهراکۆ – مێژوویی –ساڵی  1971چاپکراوە.5بوکێکی ناکام – کۆمەاڵیەتی – ساڵی  1971چاپکراوە.6کۆنگرێسی دوڕندە و مەل – دوای مردنی ساڵی  1992چاپکراوە.7هەنگاوێک بۆ سەرکەوتن – ساڵی  1937چاپکراوە.8گەشتی ئەستێرەی مەریخ – ساڵی  1971چاپکراوە.9-بەهەشتی دڵداری – شیعر – دوای مردنی ساڵی  2006چاپکراوە.10دوو بەرگی کتێبی بەسەرهاتی سیاسی کورد.ئەوانەیشی کە تا ئێستا چاپ نەکراون بریتین لە:
1مێژووی کورد و کوردستان لە سەردەمی ئیسالمەوە تا ساڵی .19712ئاران پور – مێژوویی.3نەریمان بەختیاری – مێژوویی.4ئاسورییەکان – مێژوویی.5بەسەرهاتی ئارات پور – مێژوویی.6خەونی چوونە بەهەشتی مەنگوڕی.7جیهانێکی ئازاد.8دەستوری ژیان – شیعر.9جیهانێکی بە پێکەنین – شیعر.10شەوێک لە عوسبەتول ئومەم – شیعر.11خالیق و خەلیقەت.میرزا خاوەنی هەڵوێستی بەرزی نەتەوەیی بووە و هیچ کاتێکیش
سازشی لەسەر هەڵوێستەکانی خۆی نەکردووە ،ساڵی  1978لە
فێستیڤاڵی شیعری یەکێتی نووسەرانی کورد لە سلێمانی بەشداری
کردووە و ،یەکێک بووە لەو شاعیرە بەشداربوانەی فێستیڤاڵەکە کە وێڕای
بوونی ژمارەیەک لە پیاوانی بەعس لەنێو هۆڵەکەدا زۆر نەترسانە شیعری
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نیشتیمانی خوێندۆتەوە.
هێندە حەزی بە ئازادی واڵتەکەی کردووە وەسیەتی کردووە هەر کاتێک
لە دوای مردنی ئەو ،شەوەزەنگی ژێردەستیی لە واڵت رەویەوە ،لە گۆڕ
بیهێننە دەرەوە و سەر لەنوی الشەکەی بشۆنەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
مێژوونووس
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2758 :

میرکۆ جوامێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209162426742
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2759 :

میقداد مەدحەت بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118150248345
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دامەزرێنەری رۆژنامەی کوردی "میقداد مەدحەت بەدرخان کوڕی میر
بەدرخان پاشا"یە.
ساڵی لەدایک بوون و کۆچی دوایی نەزانراوە .میقداد مەدحەت بەدرخان
ناوێکی ئاوێتەیە ،ئەم شێوەناونانەعوسمانییەکان و کوردەکانی ئەو
سەردەمە لە فەرەنسییەکانیان وەرگرتووە بۆ ناونانی رۆڵەکانیان.
ساڵی  1891هاتۆتەمیسر ،ساڵی  1898لەقاهیرە پێنج ژمارەی رۆژنامەی
کوردستان باڵو ئەکاتەوە .پاش ئەوە لەترسی هەڕەشەکانی سوڵتان
عەبدولحەمیدی عوسمانی ئەگەڕێتەوە ئەستەمبوڵ ،بۆ ئەوەی لەسەر
ئەم براکانی تووشی ئەشکەنجە و زیندانی کردن نەبن.
ساڵی  1899لەگەڵ عەلی بەگی برایدا هەوڵ ئەدەن زەمینە بۆ
شۆڕشێکی نەتەوەیی خۆش بکەن ،بەاڵم سەر ناکەون .هەندێک
لەمێژوونووسەکان ئەڵێن میقداد مەدحەت بەدرخان یەکێ بووە لە ئەندامە
چاالکەکانی پارتی "ئیتحاد و تەرەقی" .ساڵی  1906لەسەر ئەو
هەڵوێستەی لەتورکیا نەفی کرا .ساڵی  1910و ماوەیەک پاش
راگەیاندنی حکومەتی دەستووری لە ئەستەمبوڵ بەشداری ئەکا
لەدامەزراندنی "جەمعیەتی نەشری مەعاریفی کوردی" بەپێی هەندێ
سەرچاوە ماوەیەک کراوە بە موتەسەریفی شاری دەرسیم .بەاڵم لەو
ساڵە بەدواوە هیچ شتێک دەربارەی ژیانی نازانرێت ،میقداد مەدحەت
بەدرخان جگەلەوەی کە یەکەمین رۆژنامەنووس و دامەزرێنەری بزاڤی
کوردییە چاپخانەیەکیشی بەناوی "چاپخانەی رۆژنامەی کوردستان"
لەقاهیرە دامەزراندووە ،کەبەیەکەمین چاپخانەی کوردی ئەژمێردرێ.
ئەم رابەرە مەزنە جگە لەزمانی خۆی و زمانی تورکی و عەرەبی زمانی
فەرەنسیشی بەباشی زانیوە ،بۆیەلەگەڵ باڵوبوونەوەی یەکەمین ژمارەی
رۆژنامەی کوردستاندا کارتێکی بەزمانی فەڕەنسی باڵوکردۆتەوە کە
شارستانیبوونی عەقڵی میقداد مەدحەت بەدرخان نیشان دەدات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

👫کەسایەتی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2760 :

مینە جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201001141402313275
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شاعیری ناوداری گەرمیان حەمە ئەمین بەگی کەریم بەگی فەتاح بەگی
حەمە پاشای جاف ،ساڵی  1911لە قەاڵی شێروانەدا (لە کەالر) هاتۆتە
دونیاوە و ،لە سایەی کەریم بەگی باوکی (سەرۆکی عێلی جاف) و
بنەماڵە ناودارکەیدا لەسەر دابونەریتی کوردەواریی رەسەن و خەسڵەتی
بەرز و نیشتمانپەروەری گۆشکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2761 :

مێهڤان حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170147
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2762 :

مێهڤان فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2763 :

مەبەست هەڵەبجەیی  -مەبەست شینکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120323545412303
ناوی تەواوی (مەبەست عوسمان)ە و الی زۆر کەسیش بە مەبەست
شینکی ناسراوە و ،وەک خۆی دەڵێت  :ناوەکەم کوردییەکی پەتییەو
پێویست بە لێکدانەوە ناکات کە دەبێت لە هەوڵدا بم ،چونکە لەو ناوەدا
وەستان و وازهێنان جێگەی نابێتەوە،
هەرچەندە تەمەن شتێکی رۆتینییەو نابێت بە پێوەربۆ شتەکان چونکە
تەمەن رادەی لێزانین و دانایی مرۆڤەکان دیاری ناکات بەڵکو ئەوەی
لەمەدا جێگە دەگرێت بەرهەمی مرۆڤە کە چی بە کۆمەڵگەو
دەوروبەرەکەی پێشکەش دەکات !!!....بەاڵم لە کۆمەڵگای ئێمەدا تەمەن
بووە بە ژمارەیەکی پێویست و دەبێت بوترێت منیش تەمەنم  23پایزە و لە
1/1ـی  23ساڵ بەر لە ئێستا دا لە سەرزەمینێکی ئەوکاتی بێ ناسنامەو
بێ ئااڵدا کە کوردستانە لە دایک بووم و بوم بە بارگرانیەکی تر بۆ سەر
شانی دایکە گەورەکەم کە کوردستانە !...
پیشەی ئێستام بەرپرسو سەرپەرشتیاری کۆمپانیای چوارستارمو..
حەزی (هۆنراوە) نوسین یشم هەیە و ئەمەوێت لەو رێگەیەوە خزمەت
بکەم
هەندێک زانیاری تر هەن رەنگە باسکردنیان زۆر پێویست نەبێ،بەاڵم من
دەمەوێت بە چەند وشەیەکی کەم کۆتایی بە هەمووی بێنم ئەویش
ئەوەیە هەتا ئێستا ناتوانم بڵێم کەسێکی بەختەوەر بووم لەوانەیە رۆژە
خۆشەکانی ژیانم بە پەنجەکانی تەنها دەستێک ببژێررێت بۆیە ئەمەش
ئەڵێم هەتا راستگۆیانە بدوێم ئەگینا هەموو کەسێک رەنگە بتوانێت بە
خەیاڵ ژیانێکی خۆش و نایاب بۆ خۆی دروست بکات و پاشان
بینوسێتەوە ،..بەاڵم گرنگ ئەوەیە کامە راستە ئەوە بڵێین!
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەبەست) سەبارەت
بە (مەبەست هەڵەبجەیی) لە23:49:24 2010-12-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2764 :
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مەتین
http://www.kurdipedia.org/?q=201004201506074171
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2765 :

مەجید ئاسنگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227031036118532
تێکۆشەری نەتەوەیی و نیشتمانپەروەری کورد مەجید ئەحمەد ئەمین
ناسراو بە (مەجید ئاسنگەر) لەساڵی 1932دا لەگەڕەکی بەفریقەندی
لەشاری کۆیە ،شاری ئەدەب و هونەر و خەباتی کوردایەتی لەدایکبووە و
چاوی بەدیمەنە جوانەکانی چیاکانی باواجی و هەیبەسوڵتان کراوەتەوە و
گوێچکەی بەئاوازی کۆتر و بولبوالنی باخ و سەیرانگاکانی ئەو شارە
گۆشبووە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لەساڵی 1948دا تەواوکردووە و قۆناغی
ئامادەییشی لەساڵی 1950دا لەشاری هەولێری دێرین تەواوکردووە و
ساڵێک لەبەر کاری حزبی لەپارتی دیموکراتی کوردستاندا نەیخوێندووە
تاکو لەپایزی 1951دا چووەتە بەغدا لەکۆلێجی (خانەی بااڵی
مامۆستایان)دا کەئێستا پێی دەڵێن (کۆلێجی پەروەردە) وەرگیراوە و
لەبەشی زمانی ئینگلیزی خوێندوویەتی و هەموو ساڵێک بەزیرەکی
دەرچووە ،تاکو لەهاوینی 1955دا خوێندنی تەواوکردووە و بڕوانامەی
بەکالۆریۆسی وەرگرتووە و بۆ پایزی ئەو ساڵەی ( )1955بەمامۆستای
زمانی ئینگلیزی لەدواناوەندی هەولێر دامەزراوە و نموونەی مامۆستای
پەروەردەکار و زانا بووە.
ژیانی حزبایەتی مەجید ئاسنگەر:
ئەم زاتە لەساڵی ()1948ەوە چووەتە پااڵ نێو ریزەکانی پارتی دیموکراتی
کورد کەلەدواییدا لەکۆنگرەی سێیەمی حزب لەشاری کەرکوک لە
1953/1/26دا ناوەکەی بووە (پارتی دیموکراتی کوردستان) و لەپەنجاکان
و شەستەکانی سەدەی رابردوودا دەورێکی دیاری بووە لەچاالکی نواندن
لەریزەکانی پارتی و لەدوای شۆڕشی 14ی تەمووزی 1958یشدا بووەتە
بەرپرسی رێکخستنی شاری هەولێر لەو حزبەدا و بۆ رۆژی /9شوباتی
 1960پارتی مۆڵەتی فەرمی کارکردنی ئاشکرای لەحکومەتی
عەبدولکەریم قاسم وەرگرت و لقەکانی پتر کەوتنە چاالکی نواندن و
مامۆستا مەجید وەک بەرپرسی لقەکە لەچاالکی نواندن بەباشی ناسرا،
تاکو لەپایزی 1960دا عەبدولکەریم قاسم لەبەڵێنەکانی بۆ میللەتی کورد
و کێشە رەواکەی وردە وردە پاشگەز بووەوە تا وای لێهات .دەستی
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بەگرتنی ئەندامە چاالکەکانی پارتی کرد و مامۆستا مەجید ئاسنگەری
بەفەرمانی حاکمی گشتی عەسکەری گیرا و رەوانەی گرتووخانەی
بەسڕا کرا و ماوەیەک گیرا ،تاکو لەدەرفەتێکدا خوالێخۆشبوو مەسعود
محەمەد جەلیزادە لەدیدەنیەکی لەگەاڵ (زەعیم عەبدولکەریم قاسم)دا
تکای ئازادکردنی مامۆستا مەجیدی کرد و ئەویش فەرمانی رەهاکردنی دا
و گەڕایەوە هەولێر و زۆری پێ نەچوو دوورخرایەوە بۆ خوێندنگای
دواناوەندی قەزای (سوێرە)ی سەر بەپارێزگای کووت (واسیت) و وانەی
ئینگلیزی گوتەوە .تاکو لەساڵی 1964دا رێی پێدرا بگەڕێتەوە پارێزگای
هەولێر و لەوێش کرا بەبەڕێوەبەری خانەی مامۆستایانی سەرەتایی و
سەردەمێکیش کرا بەبەڕێوەبەری پەیمانگای مامۆستایان هەر لەشاری
هەولێردا .ئەو زاتە لەهەموو هەڵسوکەوتێکی رێبازی کوردایەتی بەرنەداوە
و وەک تێکۆشەرێکی کورد ناسراوە.
چاالکی لەسەندیکای مامۆستایاندا:
لەدوای هەڵگیرسانی شۆڕشی 14ی تەمووزی 1958دا سەندیکای
مامۆستایانی کۆماری عێراق مۆڵەتی دامەزراندنی پێدرا .لەهەولێر
دەستەیەک لەمامۆستایان پێکهات بۆ خۆئامادەکردن بۆ هەڵبژاردنی
ئەندامانی کۆنگرەی دامەزرێنەری مامۆستایانی کۆماری عێراق لەپارێزگای
هەولێر .مامۆستا مەجید وەک نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان
یەکێک بوو لەدەستەی ئامادەکار.لەمانگی کانوونی دووەمی 1959دا
هەڵبژاردنی نوێنەرانی هەولێر بۆ کۆنگرەی یەکەمی مامۆستایان
ئەنجامدرا و ئەم زاتانەی خوارەوە بەزۆرینەی دەنگ هەڵبژێدران:
1مامۆستا جەالل شەریف.2مەجید ئاسنگەر.3کەریم شارەزا.4ئەنوەر تاهیر.5حەیدەر عوسمان.6مووسا خەلیل.7پەترۆس گورگیس.8خالص جەواد.9عەبدوڵاڵ زێباری.10خەلیل حەمەد خۆشناو.11-خاتوو نەبلوفەر وجدی.

12بورهان نەجمەدین.13محەمەد عەبدوڵاڵ رۆستەم.14محەمەد عەلی دزەیی .بەو حسابەی هەر نوێنەری تەمسیلی  50مامۆستای دەکرد ،واتە
پارێزگای هەولێر لەسەرەتای 1959دا  700مامۆستای هەبوو.کۆنگرەی
یەکەمی مامۆستایانی کۆماری عیراق لەرۆژی 1959/2/2دا لەهۆڵی گەل
لەبەغدا بەچاودێی زەعیم عەبدولکەریم قاسم کرایەوە و چەند لێژنەیەکی
دامەزراند یەکێک لەوانە (لیژنەی نەتەوەکان) بوو ،لەمامۆستایانی کورد
مەجید ئاسنگەر و حوسین حەسەن عەقراوی و کەریم شارەزا و محەمەد
صاڵح سەعید و چەند مامۆستایەکی تورکمانی کەرکوک و یەک دوو
مامۆستای عەرەب بەشدارییان تێداکرد سەرۆکی لیژنەکەش
مامۆستایەکی شیوعی بوو بەناوی (عەلی شوک) نوێنەرەکانی کورد
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توانیان دوو دەسکەوت بەدەست بێنن یەکەم :دامەزراندنی
بەڕێوەبەرایەتییەکی گشتی لەوەزارەتی پەروەردەی کۆماری عێراق
بەناوی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی کوردی) و دووەم :بەستنی
کۆنگرەیەکی ناوخۆی سااڵنە بۆ مامۆستایانی کورد ،تاکو بەرنامەی
خوێندنی کوردی لەکوردستان پێشبخات لەگەاڵ خوێندنی زمان و مێژووی
کورد لەئامادەییەکانی هەموو کۆماری عێراقدا و کۆنگرەش لەدانیشتنی
کۆتاییدا هەردوو راسپاردەکەی پەسەند کردن.

بەپێی ئەم دوو بڕیارە وەزارەتی پەروەردە ،بەڕێوەبەرایەتی گشتی
خوێندنی کوردی دامەزراند و لەئەیلوولی 1959شدا کۆنگرەی یەکەمی
مامۆستایانی کورد لەشەقاڵوە بەسترا ،بڕیاربوو لە 10ی ئەیلوول دەست
بەکارەکانی بکات بەاڵم لەبەر ناکۆکی نێوان الیەنگرانی حزبی شیوعی و
پارتی دیموکراتی کوردستان رۆژێک کردنەوەی کۆنگرەکە دواکەوت،
الیەنی پارتی دەیانگوت :دەبێ ناوی بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکەی
خوێندنی کوردی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی زانیاری کوردستان) بێ و
شیوعیەکانیش دەیانگوت :جارێ با ناوی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی
خوێندنی کوردی) بێ وەک لەکۆنگرەی یەکەمی مامۆستایانی کۆماری
عێراق بڕیاری لەسەر دراوە .لەئەنجامدا هەردووال رێککەوتن لەسەر
ئەوەی ئێستا با ناوەکەی وەکو خۆی بێت و لەدواڕۆژدا هەوڵی بۆ بدرێ
بکرێت بە (زانیاری کوردستان) و بەیاننامەیەکی هاوبەش دەرچوو ،لەالیەن
پارتی دیموکراتی کوردستان مامۆستا مەجید ئاسنگەر واژۆی کرد و
لەالیەنی حزبی شیوعییەوەش مامۆستا حاجی حەیدەر عوسمان واژۆی
کرد و لەبەیانی رۆژی 11ی ئەیلول کۆنگرەکە کرایەوە و مامۆستا مەجید

بەپێی ئەم دوو بڕیارە وەزارەتی پەروەردە ،بەڕێوەبەرایەتی گشتی
خوێندنی کوردی دامەزراند و لەئەیلوولی 1959شدا کۆنگرەی یەکەمی
مامۆستایانی کورد لەشەقاڵوە بەسترا ،بڕیاربوو لە 10ی ئەیلوول دەست
بەکارەکانی بکات بەاڵم لەبەر ناکۆکی نێوان الیەنگرانی حزبی شیوعی و
پارتی دیموکراتی کوردستان رۆژێک کردنەوەی کۆنگرەکە دواکەوت،
الیەنی پارتی دەیانگوت :دەبێ ناوی بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکەی
خوێندنی کوردی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی زانیاری کوردستان) بێ و
شیوعیەکانیش دەیانگوت :جارێ با ناوی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی
خوێندنی کوردی) بێ وەک لەکۆنگرەی یەکەمی مامۆستایانی کۆماری
عێراق بڕیاری لەسەر دراوە .لەئەنجامدا هەردووال رێککەوتن لەسەر
ئەوەی ئێستا با ناوەکەی وەکو خۆی بێت و لەدواڕۆژدا هەوڵی بۆ بدرێ
بکرێت بە (زانیاری کوردستان) و بەیاننامەیەکی هاوبەش دەرچوو ،لەالیەن
پارتی دیموکراتی کوردستان مامۆستا مەجید ئاسنگەر واژۆی کرد و
لەالیەنی حزبی شیوعییەوەش مامۆستا حاجی حەیدەر عوسمان واژۆی
کرد و لەبەیانی رۆژی 11ی ئەیلول کۆنگرەکە کرایەوە و مامۆستا مەجید
چاالکیەکی زۆری تێدا نواند و  3رۆژی خایاند و گەلێک بڕیار و راسپاردەی
سوودبەخش لەبارەی پێشخستنی خوێندنی کوردی و زمان و مێژوو
کوردەوە پەسندکران و بەرزکرانەوە بۆ وەزارەتی پەروەردە بۆ جێبەجێکردنی
و وابوو لەئەنجامدا زۆر لەو بڕیارانە پەسندکران.کۆنگرەی دووەمی
مامۆستایانی کورد لەرۆژانی 17-15ی ئابی  1960هەر لەشەقاڵوە و
قوتابخانەی کاوێس بەسترا و مامۆستا مەجید دەورێکی دیاری بینی
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لەپێشکەشکردنی بەرنامەکانی کۆنگرەکە و خوێندنەوەی بڕیارەکانی.
کاتێکیش کەیەکێتی مامۆستایانی کوردستان لە 1962/5/15دا دامەزرا
مامۆستا مەجید ئاسنگەر بووە ئەندامێکی چاالکی ئەو رێکخراوە
کوردستانییە و لەکۆنگرەی سێیەمدا لەدوای رێککەوتننامە مێژووییەکەی
11ی ئاداری 1970ی نێوانی سەرکردایەتی شۆڕشی ئەیلوول و
حکومەتی بەغدا لەناوپردان لە  1970/8/5بەسترا مامۆستا مەجید
دەورێکی دیاری گێڕا لەبەڕێوەبردنی کۆنگرەکە و پێشکەشکردنی
بەرنامەکانی.
مەجید ئاسنگەری شاعیر و نووسەر و وەرگێڕ:مامۆستا مەجید ئاسنگەر
شاعیرێکی هەست ناسکی ئەندێشە قوواڵ بوو ،کۆمەڵێک شیعری پڕ
سۆزی دڵداری و نیشتمانی دانا ،هەندێکیان لەالیەن گۆرانیبێژەکانی
کوردی وەک تایەر تۆفیق و فوئاد ئەحمەد و هی تر گوتراون و لەئێستگەی
رادیۆی کوردی بەغدا و کەناڵی تەلەفزیۆن تۆمارکراون.لەشیعری
نیشتمانی و کوردایەتیشدا دەستێکی بااڵی بووە و خۆ هۆنراوە
ناودارەکەی (کوردە ئەم هەلە) بوو بەدروشمی خەباتی نەتەوەی کورد و
لەدوای راپەڕینە مەزنەکەی ساڵی 1991دا تەنانەت لەئەنجومەنی
وەزیرانیشدا لە 1992دا هەڵواسرا.مامۆستا مەجید دیوانێکی خنجیالنەی
دەسنووسی لەپاش بەجێماوە چاوەڕوانی هیممەتی رۆڵەکانی و
وەزارەتی رۆشنبیری کوردستانین بەچاپی بگەیەنن .جگە لەو دیوانە
شیعریەیشی زنجیرەیەک چیڕۆکی پتەوی نووسیوە و باڵوی کردوونەتەوە.
لەوەرگێڕانیش لەزمانانی عەرەبی و ئینگیزی گەلێک دەست رۆیشتوو
بوو.مامۆستا ئاسنگەر لەسەرەتادا بەرهەمەکانی بەناوی (مەجید حەداد)
باڵودەکردەوە ،بەاڵم کاتێک ویستی بابەتی ئەدەبی لەگۆڤاری (هەتاو) کە
لە 1954/5/15دا لەالیەن مامۆستای نەمر گیوی موکریانییەوە دەرچوو،
باڵوبکاتەوە مامۆستا گیو گوتبووی تا نازناوەکەت نەکەیتە کوردی بۆت
باڵوناکەمەوە و واباشە نازناوی (حەداد) بکەیت بە (ئاسنگەر) و ئەویش
بەگوێی دەکات بەناوی (مەجید ئاسنگەر) بابەتە ئەدەبییەکانی
باڵودەکاتەوە و تاکو کۆچی دوایی کرد هەر بەمەجید ئاسنگەر
ناسرا.مامۆستا مەجید بابەتەکانی لەگۆڤارەکانی (هەتاو)( ،هیوا)،
(بەیان)( ،کاروان) و (رامان ) k21باڵودەکردەوە و سەرنجی خوێنەرانی
رادەکێشا.

بەرهەمە چاپکراوەکانی:
مامۆستا مەجید ئاسنگەر لەماوەی ژیانی هەشتا ساڵیدا شەش کتێبی
بەنرخی باڵوکردۆتەوە کەئەمانەی خوارەوەن:
1سیستەمی فیدراڵی لەچەند واڵتێکی فرە زماندا -وەرگێڕانیلەئینگلیزییەوە مامۆستا تاریق جامباز بەچاپی گەیاندووە و لەساڵی 2005
لەهەولێر دەرچووە.
2خود موختاری هەرێمایەتی بۆ کەمینە نەتەوەییەکان لەچین -وەرگێڕانلەئینگلیزییەوە ،مامۆستا تاریق جامباز ئامادەی کردووە بۆ چاپ و لەساڵی
 2006لەهەولێر دەرچووە.
3سیستەمی فیدراڵی لەچەند واڵتێکی جیهاندا -وەرگێڕانلەئینگلیزییەوە -لەساڵی 2008دا لەهەولێر چاپکراوە.
4چیڕۆکی (جوانە و جانەوەر) یان (نازدار و نافڕەجا) نووسینی جینیدووڵی -وەرگێڕانی لەئینگلیزییەوە ،لەساڵی 2010دا لەهەولێر چاپکراوە.
5بۆند سرات -ئەنجومەنی فیدراڵی کۆماری ئەلەمانیای فیدرااڵ-نووسینی د .کۆنراد رۆیتەر -بەڕێوەبەری بۆند سرات -وەرگێڕان
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لەئینگلیزییەوە.
6کۆیە لەرەوتی شارستانیەتدا -نووسینی کەریم شارەزا ،مەجیدئاسنگەر ،نازم حەوێزی ،عوسمان مستەفا خۆشناو -لەساڵی 2009دا
لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی کوردستانەوە چاپکراوە.

بەرهەمە دەسنووسەکانی:
1دیوانێکی دەسنووسی شیعری سیاسی و دڵداری.2لەئەدەبیاتی رۆژئاواوە -تێکۆشان بۆ سەرکەوتن -نووسینی ئۆلیڤەرگولدسمس (وەرگێڕان لەئینگلیزییەوە).
3چیڕۆکی مەمۆ -لەساڵی 1970دا نووسیویەتی.4چیڕۆکی زارا -لەساڵی 1964دا نووسیویەتی.5جوا غەردی -لەساڵی 1970دا نووسیویەتی.6کچی ماچە -نووسینی پۆشکین -وەرگێڕانی لەئینگلیزییەوە -شاریسویرە.1962 /
7دڵداری لەالدێدا -چیڕۆک.8شێت -شانۆنامە ،ساڵی .19589رزگاری -شانۆنامە.10شەوی چەقۆ درێژەکان -شانۆنامەیە و لەئینگلیزییەوە وەرگێڕدراوە.11لەشانۆی ئەفریقییەوە -گەڕانەوەی ناکاوەکان -نووسینی گانی مارتنئۆیۆسیۆ -وەرگێڕانی لەعەرەبییەوە.
12کلکە سەگ -نووسینی عەزیز نەسین -وەرگێڕانی لەئینگلیزییەوە .مامۆستا مەجید ئاسنگەری پێشمەرگە:
مامۆستا مەجید کەسایەتییەکی نەتەوەپەروەری کورد بوو ،هەر لەگەاڵ
هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلوولی ،رزگاریخوازی کورد لە 1961/9/11دا
دڵی لەگەاڵ شۆڕشگێڕانی ئەو شۆڕشە مەزنەی کورد بووە ،بەاڵم بۆی
نەلواوە لەسەرەتاوە بچێتە پااڵ شۆڕشگێڕانەوە ،تاکو لەساڵی 1974دا،
لەگەاڵ دەستپێکردنەوەی شەڕ لەنێوانی سوپای عێراقی بەعسی فاشی
و شۆڕشگێڕانی کورد چووە پااڵ شۆڕش و دەستی لەمامۆستایی ناو
حکومەت هەڵگرت و لەناو شۆڕشدا دەورێکی فیداکاری و پەروەردەیی
نواند و کرا بەسەرپەرشتیاری پەروەردەیی بۆ سەر قوتابخانەکانی ناوچە
ئازادکراوەکانی کوردستان ،تاکو نسکۆی ئەو شۆڕشە مەزنە بەکاریگەری
پەیمانە شوومەکەی جەزایری 1975/3/6ی نێوان صەدام حوسێن و
محەمەد رەزا شای بەهلەوی شاهەنشای ئێران .ئینجا گەڕایەوە
کوردستان و لەشاری کۆیە دانیشت و دوای کەمێک خۆی خانەنشین کرد.
مامۆستا مەجید و ژیانی خێزانی :
مامۆستا مەجید ئاسنگەر لەساڵی 1964دا هاوسەرگیری کرد لەگەاڵ
خاتوو پەرژین خانی کچە گەورەی شاعیری نیشتمانپەروەری کورد
عوسمان عەونی و کچێک و دوو کوڕی لێ بوو ،خاتوو (رۆژان)ی کچی
لەساڵی 1965دا لەدایکبووە و ئێستا لەسویدە و شووی کردووە و
بڕوانامەی ماجستێری لەپزیشکی بەیتەری هەیە و (جۆشان)ی کوڕە
گەورەی لەدایکبووی ()1967ە و بڕوانامەی ماجستێری هەیە لەکشتوکااڵ
و (بۆتان)ی کوڕە گچکەی لەدایکبووی (ساڵی )1971ە و دوکتۆرای
لەئەندازیاری شارستانی لەبەریتانیا تەواوکردووە و ئێستا گەڕاوەتەوە
کوردستان و مامۆستایە لەپەیمانگای تەکنیکی و کۆلێجی ئەندازیاری
سەر بەزانکۆی سەاڵحەدین لەهەولێر.
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مامۆستا مەجید و پەرلەمانی کوردستان:مامۆستا مەجید ئاسنگەر
لەپایزی 1992دا لەگەاڵ هاوڕێیانی کەریم شارەزا و کەمال عەبدولقادر
نەشئەتدا بەگرێبەس لەبەشی کاروباری پەرلەمان دامەزرا بۆ رێکخستنی
پرۆتۆکۆلەکانی دانیشتنەکانی پەرلەمان .لەدواییدا کاک مەجید لەالیەن
(دوکتۆر رۆژ نوری شاوێس)ی سەرۆکی ئەوسای پەرلەمان بەراوێژژکاری
راگەیاندن لەساڵی 2002دا دامەزرا تاکو رۆژی  2010/2/1ئینجا بەو پلەیە
خانەنشین کرا و ئەو ماوەیەی خانەنشینی بەنەساغی بەسەربرد و بۆ
چارەسەرکردن ماوەیەک چووە سوید و بەریتانیا کەچی سوودی نەبوو و
لەرۆژی  2012/4/9لەشاری هەولێر بەنەخۆشی شێرپەنجەی سنگ
کۆچی دوایی کرد و تەرمەکەی بەرێوڕەسمێکی شایستە لەگۆڕستانی
(کەسنەزان)ی سەر بەهەولێر بەخاک سپێردرا و پرسەیەکی گەرمی بۆ
سازدرا.
هەزاران ساڵو لەگیانی پاکی ئەم تێکۆشەرە نیشتمانپەروەرەی کورد و
ئەم نووسەر و شاعیرە شیعرە ناسکە هەڵکەوتووەی کوردستان
سەرچاوە .گۆڤاریk21
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کۆیە
کورد

بابەتی ژمارە2766 :

مەجید خەچر سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095339125335
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2767 :

مەجید دڵنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010209380721317
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2768 :

مەجید ساڵح عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072909115789399
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2769 :

مەجید عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051410595357917
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2770 :

مەجید نیزامەدین گلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071616413877019
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2771 :

مەجید کاکەوەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081104569881
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.
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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 ژمارە2772 :

مەحمود بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031820405419057
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2773 :

مەحمود حمە شەریف رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371238
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2774 :

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

بابەتی ژمارە2775 :

مەحمود زامدار
http://www.kurdipedia.org/?q=200904070923141700
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زامدار ساڵی  1944لەشاری هەولێر لەدایکبووە ،ساڵی 1971 – 1970
بەشی کوردی کۆلێژی ئەدەبیاتی بەغدای تەواوکردووە 3 ،ساڵ و نیو
فەرمانبەر بووە لە فەرمانگەی زەریبەی گشتی 32 ،ژمارەی خەباتی
قوتابیانی باڵوکردۆتەوە 7 ،ساڵ لە ئێستگەی کوردی بەرنامەی هەبووە،
 144ژمارەی گۆڤاری مندااڵنی بە هاوکاری هاوسەرەکەی باڵوکردۆتەوە،
 46بابەت و لێکۆڵینەوەی زمانەوانی و کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی لە گۆڤار و
رۆژنامەکاندا باڵوکردۆتەوە ،لە ژمارە  9تا ژمارە  545ئەندامی دەستەی
نووسەران و بەرپرسی بەشی هونەری رۆژنامەی هاوکاری بووە 7 ،ساڵ
لە گۆڤاری بەیان سکرتێری نووسین بووە 1 ،ژمارەی گۆڤاری شمس
کوردستانی بە تەنها دەرکردووە 2 ،ساڵ مامۆستای کوردی بووە750 ،
کۆری جیا جیای لەبەغدا و شارەکانی کوردستان ئەنجامداوە 8 ،مانگ
الپەرەی "التقافە الکوردیە"ی رۆژنامەی عێراقی ئامادەکردووە 1970 ،بۆ
 1981لە هەرسی گۆڤار و رۆژنامەی بەیان و رۆشنبیری و هاوکاری بە
 937بەرهەمی باڵوکراوە ،توانیویەتی پلەی یەکەمی بەدەست بهێنێت،
ئەندامی چەندین دەزگا و سەندیکا و رێکخراوی رۆژنامەنووسی و هونەری
نووسەرانی کوردستانی و عێراقی و عەرەبیە ،تائێستاش زیاتر لە 30
کتێبی بەچاپ گەیاندووە.
رۆژی  2011-09-08لە هەولێر کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :بەختیار مەال ئەحمەد  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2776 :

مەحمود عەبدولرەحمان عەبدولقادر (خولە کەشکۆڵ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811135734125130
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مەحمود عەبدولرەحمان عەبدولقادر ،ساڵی  1946لەشاری هەڵەبجەی
شەهید هاتووەتە دنیاوە .لەئەنجامی خۆشەویستی بۆ چەند بوارێک،
نازناوی (خولە کەشکۆڵ)ی لێ نراوە .دواتریش لە پێشمەرگایەتییدا ،ناوی
نهێنیی (شێخ عەلی) بۆ خۆی هەڵبژاردووە .بەشداری شۆڕشی ئەیلول و
شۆڕشی نوێی کردووە .شەرەفی یەکەم کادری خۆتەرخانکەری
کۆمەڵەی هەبووە( .ساڵی  2014کۆچی دوایی کردووە)
سەرچاوە :ئەرشیفی ڕێبوار حەمە تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2777 :

مەحمود مەال عێزەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221194730908
لە ساڵی 1939ی زایینی ،لە شاری سلێمانی لە دایک بووە ،خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی لەوێ تەواو کردووە و لە ساڵی 1962دا ،لە زانکۆی
بەغدا لە بەشی مێژوو بەکالیۆرسی وەرگرتووە و پاشان بووە بە
مامۆستای مێژوو.
لە ساڵی 1981-80دا ،بە تاوانی چاالکیی سیاسی دژ بە رێژیم گیراوە و
دوای ئەوەیکە بە سەربەرزی نەجاتی بووە ،رێی ئاوارەیی گرتووەتەبەر و
لە واڵتی سوێد وەک پەنابەری سیاسی نیشتەجێ بووە .لە ساڵی
 1987وە لە ئەرشیفی هەرێمی شاری ئوپساال دامەزراوە و تا گەڕانەوەی
بۆ کوردستان لە کارەکەیدا بەردەوام بووە.
کاک مەحمود ،وەک نووسەرێکی بە توانا لە زۆربەی رۆژنامە و باڵوکراوە
ئاشکرا و نهێنییەکاندا هاوبەشی کردووە و گەلێک باس و لێکۆڵینەوەی
جۆراوجۆری بە زمانی کوردی و عەڕەبی نووسیوە کە سەرەڕای چەند
بەرهەمی وەرگێڕدراو ،ئەو کتێبانەی خوارەوەی چاپ و باڵوکردووەتەوە:
_دیپلۆماسێتیی بزووتنەوەی کوردایەتی1973 ،
_کۆماری میللی مەهاباد ،چاپی یەکەم  ،1984چاپی دووەم 1987
_رەگ و ریشەی مێژووی تەقەالی بەعێراقیکردنی کورد و مەسەلەی
کوردستان1986 ،
_کورد و ملمالنێ و ستراتیجی ئاسایشی نەتەوە1988 ،
_دەوڵەتی جمهوری کوردستان (نامە و دۆکومێنت) ،بەرگی یەکەم،
ستۆکهۆڵم 1992
_دەوڵەتی جمهوری کوردستان (نامە و دۆکومێنت) ،بەرگی دووەم،
ستۆکهۆڵم 1995
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_دەوڵەتی جمهوری کوردستان (نامە و دۆکومێنت) ،بەرگی سێیەم،
ستۆکهۆڵم .1997
شیاوی گوتنە کە لە بواری رۆژنامەوانییشدا کەسایەتییەکی چاالک بووە و
سەردەمێک وەک سەرنووسەری رۆژنامەی کوردستانی نوێ کاری کردووە
و ،هەربۆیەش لە سەرەتای دەرچوونی گۆڤاری گزینگ ،یەکێک لە
بەشدارانی دنەدەر و هاوکارانی یارمەتیدەری گۆڤارەکە بووە کە لە ریزی
ئەو نووسراوانەدا دەکرێ بە وتووێژێک لە ژێر عینوانی (ئەقڵییەتی
سیاسی و دیپڵۆماسیی کورد) (گزینگ ،ژمارە )8و ،هەروەها
لێکۆڵینەوەیەک سەبارەت بە کۆماری کوردستان( :با بۆچوونە شێواو و
هەڵەکان راست بکەینەوه) (گزینگ ،ژمارە _ 13بەشی1؛ گزینگ ،ژمارە14
_ بەشی )2ئاماژە بکرێ.
مامۆستا مەحمودی مەال عێززەت کە لەم دواییانەدا ،بە نیازی موداوای
نەخۆشییەکەی لە کوردستان را گەڕابۆوە واڵتی سوێد ،بەداخەوە لە رۆژی
 2005-05-04لە شاری ئۆپساال بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان و کەسوکار
و گەلەکەی دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

بابەتی ژمارە2778 :

مەحمود نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322425632984
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2779 :

مەحمود یاسین کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111119583510684
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2780 :

مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111145423293
ناوی مەال موحەممەدی کوڕی مەال عوسمانی باڵحییە لە نەوەی پیر و
زانای ناودار (شێخ رەش) .باپیریشی وەک باوکی ناوی مەال عوسمان
بووە و وەک شێخ مارفی نۆدێ لەگەڵ دروستکردنی سلێمانیدا هاتۆەتە
شاری نوێوە( .باڵح)یش دێیەکە لە ناوچەی (ماوەت) لە شارستانی
سلێمانی .مێژوونووسی کورد( ،موحەممەد ئەمین زەکی بەگ) دەڵێت لە
ساڵی1252ی کۆچی (1837 1836ی زایینی) دا لەدایک بووە .مامۆستا
عەالئەددینی سەجادیش دەڵێت لە ساڵی  1246( 1830ی کۆچی)دا
لەدایک بووە .کاکەی فەالحیش دەڵێت لە 1247ی کۆچی ( 1832 1831ی
زاینی) دا لەدایک بووە .باوکی خەلیفەی شێخ (عوسمان سیراجەدینی)
تەوێڵە بووە .حەوت سااڵن بووە خراوەتە بەر خوێندن و ماوەک الی باوکی
خوێندویەتی .بۆ خوێندن چووەتە شاری (سنە) و (ساباڵغ)یش و الی مەال
(عەبدوڵاڵی پیرەباب) خوێندویەتی .پاشان گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی و الی
ناودارەکانی ئەو ناوچەیە خوێندویەتی .ئەو جا چووە بۆ (بەغداد) و بووە بە
فەقێی زانای بەناوبانگی کورد (مفتیی زەهاوی) و ئیجازەی مەالیەتیی
الی ئەو وەرگرتوەه .دیسان مامۆستا عەالئەددین سەججادی دەڵێ پاش
ئیجازە وەرگرتنی لە ساڵی 1859ی زاینی دا بووە بە مەالی مزگەوتی
ئیمامی (ئەعظەم) لە (بەغداد) ،بەاڵم لە ساڵی 1862ی زاینی دا
بەغدادی بەجێ هێشووە و گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی و بووە بە ئەندامی
دادگا .لە ساڵی 1868ی زاینی دا بە هۆی مردنی باوکیەوە دەستی لە
کاری میری کێشاوەتەوە و بوەتەوە بە مەال و دەستی کردوە بە دەرس
وتنەوە بە فەقێکان(.مەال حەسەنی کوڕی مەال عەلیی قزڵجی) و (مەال
مەحمودی مەزناوەیی) و (مەال سەعید ئەفەیدیی نایب ئۆغڵیی کەرکوک)
و (مەال عەزیزی موفتیی سلێمانی) لە بەناوبانگترینی فەقێکانی بوون.
هەر بە رێچکەی باوکیا رێگای تەریقەتی گرتوەتەبەر و بوە بە خەلیفەی
شێخ (بەهائوددین کوڕی شێخ عوثمانی) تەوێڵە .
وەک مامۆستا (شێخ محەمەدی خاڵیش) لە (مفتی زەهاوی) یەکەیدا
نوسیویەتی( ،مەحوی) لە ساڵی 1291ی کۆچی بەرامبەر بە (1874
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1875ی زاینی) دا لەگەڵ چەند مەالیەک لە سلێمانییەوە نەفی کراوە بۆ
بەغداد .ناوبرا و هیچی تری لەبارەی ئەم نەفی کردنەو هۆیەکەی و
چۆنیەتیی گەڕانەوەی مەحوییەوە لەوەوپاش بۆ سلێمانی ،نەی نووسیوە .
(مەحوی) ،لە ساڵی 1883ی زاینی دا بە پێی قسەی مامۆستای
(سەججادی) چووە بۆ حەج و لەوێوە چوە بۆ ئەستەمبوڵ و لە رێگای
پیاوماقواڵنی کوردەوە لە ئەستەمبوڵ چاوی بە سوڵتان (عەبدولحەمیدی
عوثمانی) کەوتوە .سوڵتان رێزێکی زۆری لێ گرتوە و فەرمانی داوە
خانەقایەکیان لە سولەیمانی بۆ کردوەتەوە کە ئەوەتە ئێستا بە (خانەقای
مەحوی) بەناوبانگە .مەعاشێکیشی بە ناوی خزمەتی کردنی هەژارنەوە
بۆ بڕیوەتەوە .کە گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی تا مردنی لە سەرەتای
شەشەاڵنی1324ی کۆچی (تەشرینی یەکەمی )1906زاینی دا.
هەر خەریکی دەرسیوتنەوە بوو بە فەقێکان و باڵوکردنەوەی ئایین
وخزمەتکرنی موسڵمانان و باڵوکرنەوەی گیانی سۆفیەتی بووە .لە یەکێ
لە ژوورەکانی خانەقاکەی خۆیدا بە خاک سپێراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگی ئیسالم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2781 :

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
رەگەکان ساڵی 1983
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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 ژمارە2782 :

مەدهۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119100132383
ناوی تەواوی مەدهۆشی شاعیر "محەمەد عەلی محەمەدی حاجی
مستەفای قوربانی"یەساڵی  1919لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و
قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لەشاری سلێمانی
تەواوکردووە.
لەتەمەنی منداڵیدا شاگرد خەیات بووە ،لەساڵی  1939دەستی
کردووەبەهۆنراوەنووسین و یەکەم هۆنراوەی لەساڵی  1940لەرۆژنامەی
"ژین"دا باڵوکردۆتەوە لەژێر ناوی "بەعەشقی تۆ بریندارم" پیرەمێردی نەمر
کەمێک دەستکاری ئەم هۆنراوەی بۆ کردووە.
ئەم شاعیرانە زۆر کاریگەر بوون لەالی مەدهۆش "نالی ،گۆران ،پیرەمێرد،
عەلی کەمال باپیر" ،کێشەی ئەوین و بابەتی سۆزداری بەشێکی زۆری
لەهۆنراوەکانی داگیرکردووە ،دیمەنی شاخەکانی کوردستان کاریگەری
هەبووەبۆ نوسینی هۆنراوەکانی ،رێڕەوی دانانی هۆنراوەو پەیڕەوی
شاعیر دەردەکەوێت لەسەرەتادا ویستویەتی بەشێوەی کێشی عەرز و
بابەتی کالسیکی وەک شیعرەکانی "نالی" بێتە گۆڕپانەوە چەند
هەنگاوێکی سەرکەوتوانەی ناوه ،توانیویەتی سامانێکی نوێ و پێویست
بخاتەسەر تۆماری گەورەی هۆنراوەی کوردی ،توانیویەتی هەنگاوێکی
نوێ بهاوێت لەزمانی کچەکان خۆیانەوە دەربارەی خۆشەویستی و جوانی
و گیروگرفتە کۆمەاڵیەتیەکانیان بەدەست کۆمەڵ و نەریتی دواکەوتوی
کۆمەڵەوە .
مەدهۆشی شاعیر لەژیانی خۆیدا چەندین بەرهەمی بەئەنجام
گەیاندووه .لەوانەش:
1.هەمیشەبەهار  -ساڵی  1941تا  1982شەش جار چاپکراوەتەوه
2.دیوانی دڵ و گوڵ  -لەساڵی 1959دا چاپکراوه
3.دیوانی سەرگوڵ  -ساڵی  1961چاپکراوه
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4.دیوانی شیرین  -ساڵی  1962چاپکراوه
5.دیوانی دڵی کچان  -ساڵی  1967چاپکراوه
6.چیرۆکی نەریمان چی لێهات  -ساڵی  1968چاپکراوه
7.دیوانی دڵی کوڕان  -ساڵی  1972چاپکراوه
8.دیوانی یانەی داڵن  -ساڵی  1982چاپکراوه
ئەم شاعیرە لە 26ی شوباتی ساڵی  1994لەشاری سلێمانی کۆچی
دواییکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2783 :

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 ژمارە2784 :

مەرزیە جەوانمەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312431674605
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2785 :

مەرزە جەوانمەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001231707303316
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2786 :

مەروان شوکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112208065410809
سەرنووسەری گوڤاری کوردزوومە لە دهوک ،دەرچووی پەیامانگای هونەری جوانەکانە لە دهوک
بەشی نەخشەسازی.
10809
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (مەروان شوکری) لە:
23:56:27 2010-12-11
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2787 :

مەروان کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115072963596
وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2788 :

مەریوان حاجی ئەحمەد والە هەمەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020512304775592
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2789 :

مەریوان حەمە سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201009291511239728
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بەڕێوەبەری سەنتەری میترۆ بۆ داکۆکیی لە مافی رۆژنامەنوسان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2790 :

مەریوان سندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301400409274
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2791 :

مەریوان سەاڵحەدین محەمەد حلمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571329
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2792 :

مەریوان عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021321511275770
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2793 :

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 ژمارە2794 :

مەریوان مەسعود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626142532124570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2795 :

مەریوان هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128203058119095
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2796 :

مەریوان هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907151212411827
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خاوەنی کتێبی سێکس و شەرع و ژن لە ئیسالمدا ،ئەو کتێبە بوو بەهۆی
ناڕەزایی ئیسالمییە توند رەوەکان .نووسەری کورد مەریوان هەڵەبجەیی
لەالیەن ئیسالمیەکانەوە فتوای کوشتنی دراوە ،لەشارەکانی سلێمانی و
هەولێرو دهۆک و هەڵەبجەو دەربەندیخان و رانیەو چەمچەماڵ و هەندێک
شارۆچکەی تر خۆپێشاندان دژی نوسینەکانی کراوە ،ئەمەش بۆتە
مایەیی ناڕەزایی خەڵکانی ئازادی خواز و هەموو رێکخراوەکانی مافی
مرۆڤ .لەم بارەیەوە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لەکۆتایی مانگی سێی
ساڵی 2006دا راپۆرتێکی باڵوکردەوە تێیدا راوبۆچوونی سیاسەتی
دەرەوەی واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا خراوەتە روو ،لەڕێی ئەم لینکەوە
دەتوانن بەزمانی ئینگلیزی گوێبیستی راپۆرتەکە بن کەلەڕادیۆی
واشنتۆنەوە باڵوکراوەتەوە .
http://www.youtube.com/watch?v=zP4NubTGVN8بۆ بیستنی
هەڕەشەی کوشتنی مەریوان هەڵەبجەیی لەالیەن مەال کرێکارەوە کلیک
لەسەر ئەمەی خوارەوە بکە
http://www.youtube.com/watch?v=Duww2LoEdVU
بۆ زانینی زانیاری زیاتر لەسەر نووسەر مەریوان هەڵەبجەیی بڕوانە ئەم
ماڵپەڕە http://charlesrcblog.googlepages.com/
مەریوان هەڵەبجەیی لە ساڵی 1982دا یەکەم بەرهەمی خۆی باڵو
کردووەتەوە و تا ساڵی  2009خاوەنی  14کتێبە و ئەمانەی خوارەوە
هەندێکن لەو کتێبانەن:
هێزە نامۆکان  -کتێب ،لێکۆڵینەوەی پاراسایکۆلۆژی .بووزا لەنێوان ئایین و
فەلسەفەدا  -کتێب ،زانستی ئایینەکان حەرامەکان ،قەسیدە.
دەروازەکانی ئایین  -کتێب ،زانستی ئایینەکان .ئەشکەنجە  -کتێب،
سایکۆلۆژی .پڕوپاگەندەو راگەیاندن  -نامیلکە ،نوسین .خورافە
لەکۆمەڵگادا  -کتێب ،لێکۆڵینەوە .دەرمان  -دەق ،شانۆیی .سێکس و
شەرع و ژن لە مێژووی ئیسالمدا  -کتێب ،لێکۆڵینەوە .خوێندنەوەیەکی
رەخنەگرانە بۆ ئیسالم ،وەرگێڕان خوێننامە ،کە بە ناوی خواستراوە
(زەردەشتی) باڵوی کردووەتەوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2797 :

مەریوان وریا قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=201009261537129653
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2798 :

مەریەم کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203214342119199
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2799 :

مەزن عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020421014475583
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2800 :

مەزهەر کەریم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094429125328
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2801 :

مەزڵوم بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051721185085328
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2802 :

مەسعود بابایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033023522682646
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کرمانجیی هەورامی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2803 :

مەسعود پەرێشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051021062982805
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2804 :

مەسعود خالد گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122722160165231
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2805 :

مەسعود رەواندوست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062414105971168
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2806 :

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 ژمارە2807 :

مەسعود عەقیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121710510278230
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە2808 :

مەسعود قەنبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121422050374343
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2809 :

مەسعود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110715540387
هزرڤان و نووسەری بیروردی کوردو کەسایەتی ناسراوی کوردستان
مامۆستا مەسعود محەمەدی جەلیزادەلەساڵی 1919دا لەشاری
کۆیەلەبنەماڵەیەکی ئایینی و وێژەیەو زانست پەروەر هاتۆتەجیهانەوەو
گەشتی خوێندنی لەساڵی 1926دا لەکۆیەدەست پێکردووەو قۆناغی
ناوەندی و ئامادەیی لەهەولێر لەساڵی 1940دا تەواوکردووەو لەساڵی
1945یشدا خوێندنی کۆلیژی مافی لەبەغدا وەرگرتووەو بووەتەپارێزەرێکی
یاساناس.
لەخوێندنی کۆلیژی مافدا هاوپۆل و دۆستی دڵسۆزی دڵداری شاعیری
لێهاتووی کورد بووەبەیەکەوەزۆربەی ئێواران سەردانی ساڵۆنی وێژەی
خاتوو (بەهەیەفەرەجوڵاڵ)ی کچەکوردی میسریان لەگەڕەکی ئەعەزمیەی
بەغدا کردووه ،کەئەوسا ئەو خاتوونەزانایەی کورد مامۆستای (کۆلیژی
کچان) بووەلەبەغدا .لەو ماڵەدا بەردەوام کۆڕی فەلسەفی و هزری
دەبەسترا .مامۆستا مەسعود لەو ساوەبیری کەوتەسەر فەلسەفەو
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شیکردنەوەی دیاردەی کۆمەاڵیەتی و ئابووری .
ئەو مامۆستایەلێهاتووەلەژیانی کۆمەاڵیەتی و رامیاری گەلێک فەرمانی
گرتەئەستۆ وەک :نوێنەری خەڵکی ناوچەی کۆییەلەپەڕڵەمانی ئێراق
لەهەردوو دەورەی سااڵنی  1953و  1954و لەدوای شۆڕشی 14ی
تەمموزی 1958یشدا کرا بەئەندامی لیژنەی چاکسازی کشتوکاڵ
لەئێراقدا و لەگەڵ چەند یاساناسێکی دیکەدا یاسای چاککردنی کشتوکاڵ
و ئاودێریان دانا و ئەو یاسایەلە30ی ئەیلوولی 1958دا بەناوی (یاسای
چاککردنی کشتوکاڵ لەکۆماری ئێراق)دا باڵوکرایەوه.
مامۆستا مەسعود محەمەد لەساڵی 1964دا بەناوی بزووتنەوەی
رزگاریخوازی کوردستان کرا بەشالیاری واڵت لەکابینەی (تاهیر یەحیا)دا
تاکو ساڵی  1965و لەدوا دوای شەستەکانی سەدەی رابردوودا کرا
بەئەندام لە(ئەنجوومەنی گشتی خدمە) و لەپاش دامەزراندنی کۆڕی
زانیاری کوردی لە1970.08.29دا لەشاری بەغدا کرا بەئەندامی کارای ئەو
کۆڕەی زانیاری و بەجێگری سەرۆکی دەستەی کۆڕو کاتێکیس لەدوای
هەفتاکانی سەدەی رابردوودا کۆڕی زانیاری ئێراق دەستەی کورد
مامۆستا مەسعود وەک سەرۆکێکی کارا لەکۆڕەکەدا مایەوه.
لەدوای راپەڕینی خەڵکی کوردستانی باشوور لەبەهاری ساڵی 1991و
کێشانەوەی دەسەاڵتی سەنتەری ئێراق لەکوردستان،
گەڕایەوەکوردستان تاکو لەڕۆژی  2002.04.01لەنەخۆشخانەی رزگاری
هەولێر کۆچی دوای کرد و هەواڵی مەرگی ئەو ناودارەبەهەموو الیەکی
کوردستاندا باڵوبووەو بۆ رۆژی 2002.04.02دا لەگۆڕستانی دەروێش خدر
لەکۆییەلەتەنیشت گۆڕی مەالی گەورەی باوکیدا بەخاکی سپێردرا.
مامۆستا مەسعود محەمەد بیرمەندێکی گەورەی کورد بوو رووناکبیرێکی
مەزنی کوردستان بوو سەرچاوەکانی فەلسەفەی هێگڵ و مارکسی
بەوردی خوێندبوەو لەگەڵ باری ئابووری و کۆمەاڵیەتی کوردستان بەراورد
دەکرد و لەگەڵ هەندێ الیەنی پۆزەتیڤ و لەدژی هەندێ الیەنی
نێگەتیڤی بوو.
مرۆڤ سەربەستەلەوەی باوەڕیی پێ یەتی دەری ببڕێ .نەک باوەڕیی
پێی نەبێ و رووکەشەو لەترسی ئەم و ئەو نەوێرێت راستی هزرو
بۆچوونی خۆی دەربڕێ.
مەسعود محەمەد بەنووسین دەهاتەگۆڕەپانی دەمەتەقێ و وتووێژوو
راستی باوەڕی خۆی بوێرانەدەردەبڕی .با ئەو کەسانەی بۆچوونیان
لەبیروبۆچوونەکانی ئەو نەبوو بەنووسین وەاڵمیان بدایەوه.
شێوازێکی تایبەتی هەبوو لەنووسینەکانی ،کەلەگەڵ بەرنامەی
لێکۆڵینەوەی زانستیدا نەدەگونجا وەک ئەوەی ئەوەندەگوێی بەپۆڵین
کردنی بابەتی نووسینەکانی نەدەدا ،ناونیشانی سەرەکی و سەردێڕی
الوەکی بەسەر یەکەوەپێشکەش دەکردن و باکی نەبوو گەر پتر لەسەد
الپەڕەلەنووسینەکانی لەژێر یەک ناونیشانی یاخود بێ ناونیشان
بخاتەبەردەم خوێنەری بابەتەکانی بخوێنێتەوه.
مەسعود محەمەد لەژیانی بیرمەندیندا زنجیرەیەک لێکۆڵینەوەی بەپێزی
لەدوو توێی پەرتووکی زلدا بەچاپ گەیاندووه ،کەئەمانەی
خوارەوەبەشێکیانن:
پەرتووکەکوردییەکان:
1حاجی قادری کۆیی  -بەشی یەکەم  -بەغدا  -کۆڕی زانیاری کورد1973
2حاجی قادری کۆیی  -بەشی دووەم  -بەغدا  -کۆڕی زانیاری کورد1974
3حاجی قادری کۆیی  -بەشی سێیەم  -بەغدا  -کۆڕی زانیاری کورد1976
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4وردبوونەوەیەک لەچەند باسێکی رێزمانی کوردی  -کۆڕی زانیاری کورد1974
5چەپکێک لەگوڵزاری نالی  -کۆڕی زانیاری کورد بەغدا 19766چەند حەشارگەیەکی رێزمانی کوردی  -بەغدا  -کۆڕی زانیاری کورد1976
7مرۆڤ و دەوروبەر  -بەغدا  -کۆڕی زانیاری ئێراق  -دەستەی کورد 19848بەرەو شەقامی ئاخاوتنی کوردی  -بەغدا  -کۆڕی زانیاری کورد 19789گەشتی ژیانم  -سوێد  -ستۆکهۆڵم  1992 -چاپی یەکەمپەرتووەکەعەرەبیەکان:
اعاد التوازن الی میزان  -مختل  -المجمع العلمی الکردی  -بەغدا 1977
2الی غورباشوفت العظیم3التفسیر البشری للتاریخ4المجتمع البشری لماذا یشبەمستشفی المجانین  -اربیل  -دەزگایئاراس 1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
جۆری کەس:

زمانەوان
⚖مافناس

جۆری کەس:

♕وەزیر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2810 :

مەسعود مەناف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090223513372884
لە زمانی خۆیەوە
مەسعود مەناف ،لەدایکبووی پیرانشاری رۆژهەاڵتی کوردستان و
دانیشتووی سویدە.
رۆژنامەنووسی لە سەرنووسەری گۆڤاری 'ئاشتی" ،تایبەت بە
خوێندکارانی کوردی زانکۆی "زەنجان" لە ئێرانەوە دەستپێکردووە و ئێستا
ئەندامی ستافی ماڵپەڕی "ناوەندی نووچە و شرۆڤەی رۆژ"ە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پیرانشار  -خانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2811 :

مەسعود کوردپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050820281582799
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2812 :

مەسعود کەتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130123058119133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2813 :

مەسعودی مەال هەمزە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015031115390865590
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2814 :

مەشخەڵ کەوڵۆسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042212053256823
شرۆڤەکاری سیاسی دامەزراوەی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2815 :

مەعاز فەرحان سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095806125339
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2816 :

مەعروف ئاغایی  -مارف ئاغایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051505334680
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2817 :

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:

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

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2818 :

مەعروف سرێشمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042616220757014
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2819 :

مەعروف عەبدولغەنی ئەلرەسافی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052120089808
یەکێکە لە هۆزانەوانە بەناوبانگەکانی عەرەب و بە رەگەز کوردە.
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2820 :

مەغدید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008021518004614
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بەرێوەبەری شارەدێی سمیالن
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2821 :

مەغدید حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011108461932673
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2822 :

مەغدید رەواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042920331876017
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2823 :

مەغدید سەپان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003142336383908
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2824 :

مەال ئەحمەد نەسیرولئیسالمی سنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121122030374309
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2825 :

مەال ئەحمەدی فەوزی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015010120580484473
خەڵکی سلێمانی بووە و پەڕیوەتە موکریان ،هۆزانەوان و مامۆستایەکی بەناوبانگ بووە ،وانەی بە
پێشەوا گوتووەتەوە .مامۆستای هێمن بووەو و وەک هێمن خۆی لە پێشەکیی تاریک و رووندا باسی
دەکات ،کە فەوزی سەرلەنوێ هەڵیشێالوەتەوە و دروستیکردووەتەوە .هێمن زۆر شت لەمەوە
فێربووە و زۆر سەرسامی بووە.
ساڵی  1943لە موکریان کۆچی دوایی دەکات و پاش خۆی هۆنراوە و نووسینی لێ بەجێماوە و
کەوتووەتە الی زاواکەی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
فێرخواز
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2826 :

مەال ئەحمەدی قامیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912080919032916
نەوەی مەالگردە و مەال محەمەدی قامیشییە و لەساڵی ()1966
لەچوارقوڕنە هاتۆتە دنیا.
پەیمانگای ئیسالمیی لەسلێمانی و کۆلیژی شەریعەی بەغدادی
خوێندووە تا .1989
سااڵنی ( )1998-1990لەم مزگەوتانە مەال بووە (جافان ،گولەک ،دواوە)
لەبیتوێن.
سااڵنی ( )2002-1998مامۆستای پەیمانگای ئیسالمیی زانستە
شەرعییەکان بووە لەهەڵەبجەی شەهید لەگەڵ ئەوەشدا پێشنوێژی
مزگەوتی (دارالێفا ،پاشا) بووە.
ساڵی ( )2002گەڕاوەتەوە شاری سلێمانی و لەمزگەوتی (شەفیق
بەگ) جێگیر بووە.
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە ،لقی سلێمانی.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1688

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2827 :

مەال ئەحمەدی گۆمڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416503119729
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2828 :

مەال ئەسعەدی خێاڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509472073893
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2829 :

مەال ئەیوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060700063583050
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2830 :

مەال باقری شێخولئیسالمی سنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820113274014
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2831 :

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:

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

بابەتی ژمارە2832 :

مەال پەرێشانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423362673873
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە2833 :

مەال تاهیر مەال عەبدوڵاڵ بەحرەکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823020537125458
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2834 :

مەال جەمال رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030510235782453
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2835 :

مەال حامیدی ئاڵیجانی  -حامێد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012352311156
کوری (مە ال عە بدولقادری ئاڵیجانی)لە ئاوایی "ئاڵیجاندا"کە یە کیک لە دیە کانی دە وروبە ری
"سە خناخی باینجو"هە توە تە دونیاوه،الی باوکی قورئان وخوێندنی سە رتایی عولومی ئیسالمی
بە هاونشینی الی تە لە بە کانی باوکی دە س پێ کردوه .
لە پاش خوێندنی سە رتایی،بە رانبە ر بە رە سم و بابی تە لە بە ی مە درە سە عولومە دینیە
کان ،ئە چیت بۆمە درە سە ی باینچۆ ،دوای مودە تێک ئە رواتە مە درە سە ی"کووچک چە رمو"،لە
پاش چە ند ساڵ ئە چێتە مە درە سە ی عولومی دینی "حوسین ئاوا"بە الی کاکیە وە (مە ال
سادیقی ئالیجانی)درێژە بە خوێندن ئە دات .
دوایی تە واو کردنی خوێندن،ئە چێتە ئاوای ناو گە رانی لە یالخ،ئە بێ بە پێش نۆژو مە ال،بە اڵم
چۆن "حامێد"هە روە ک لە شیعرە کانیا ئاشکرا و روونە ئیشقی ئیالهی لە داڵ بووه،زۆربە ی ژیانی
لە حاڵە تی وە جددابوە و،پشتی لە دونیا کردوە ودارایی نە ویستوە حە تا ژنیشی نە هێناوه،ناوبراو
پیاوێکی کێو نشین بو ،کە زۆرتری عومری خۆی لە ئە شکە وتی "کۆتر خانی کێوی سوڵتانی
"ئاوایی"ئا ڵی پینە ک"دا بە سە رئە برد ئە گریش هە وا سە رد ئە بوو لە مزگە وتا ئە ژیا .
بۆچۆنێکیش وایە کە وا "حامێد"موریدی شێخ"بە هادینی سێراجە دینی" تە وێڵە بووه ،دوایی وە
فاتی ئە ولە گە ڵ شێخ "حیسامە دین "دا پە یوە ندی موریدی مورادی بووه .
حامێدلە ساڵی ()1330ی کۆچی،لە ئاوایی "ناوگە ران" کۆچی دوایی کردوە ولە گۆرستانی
گشتی ئە و دیە نێژراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2836 :

مەال حەسەن نەوحی زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831131014115547
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2837 :

مەال حەمدون
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215123348705
ئەم شاعیرە پایە بەرزە لە شاری سلێمانی بە نابینایی لەدایک بووە .بە منداڵی قورئانی پیرۆزی
پێ لەبەر کراوە و جگە لەمە هیچ قوتابخانەیەک و خوێندنگەیەک نەچووە ،بەاڵم زیرەکییەکی
نائاسایی و بەهرەیەکی بەرزی شاعیرێتی هەبووە .بەو نابیناییە کاری وای ئەکرد مرۆڤی
چاوساغیش نەیئەتوانی ئەنجامی بدات .مەال حەمدون لە زمانی فارسیشدا توانایەکی گەورەی
هەبووە و بەو زمانەش گەلێ شیعری نایابی وتووە .ماوەیەکی زۆریش لە ئەستەموڵ ژیاوە و لەوێ
بە باشی فێری زمانی تورکی بووە .ئەم شاعیرە هەڵکەوتووە پەیوەندییەکی پتەوی لەگەڵ
کوردەکانی ئەستەمووڵدا دروست کردووە و رێزێکی زۆری لێ گیراوە .بەشێکی زۆری شیعر و
بەرهەمە ئەدەبییەکانی ئەم شاعیرە بەسەلیقەیە فەوتان ،بەاڵم ئەو هێندە شیعرەی کەماون
بەسن بۆ ئەوەی مەال حەمدون بخەنە ریزی شاعیرە ناودارەکانی سەردەمی خۆی ،بەتایبەت ئەو
شیعرە بەناوبانگەی کە بە بۆنەی جەنگی یەکەمی جیهانییەوە وتوویەتی و بە شێوەیەکی هونەری
بەرزبارودۆخی ئەو سەردەمەی وێنە کێشاوە .ئەم شاعیرە بەهرەمەندە ساڵی  1915و لە تەمەنی
 65ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2838 :

مەال خدر دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171358414437
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2839 :

مەال رەحمانی فاتیحی
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 ژمارە2840 :

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:

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

بابەتی ژمارە2841 :

مەال ساڵح کۆزەپانکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011003383363
لە گوندی کۆزەپانکەی نزیک هەولێر لەدایک بووە ،هەر لە منداڵیەوە دەستی داوەتە خوێندن،
خەتی ئیجازەی زانستی وەرگرتووە ،شارەزایی زۆری لە ئەدەبی
لەسەردەستی مەال فەتاحی
َ
کوردیو زانستە شەرعییەکاندا هەبووە ،چەند بەرهەمی چاپکراوو دەستنووسی لە پاش بەجێماوە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمیی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2842 :

مەال شاخی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909111151532025
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 .
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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 ژمارە2843 :

مەال عوسمان حاجی ئیسماعیل مەال ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022311311282351
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2844 :

مەال عەبدولعەزیزی واعظی کۆیی /سەردەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122220281463467
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واعیظی ناوی تەواوی مەال عبدالعزیز محەمەد وەیسی قەرەنی محەمەد
شێخە ،دایکی ناوی عائیشە مەولود جبرائیلە کە لە خێزانێکی دیندار و
رۆشەنبیرو ئیماندار لە ساڵی 1895ی زاینی لە گەڕەکی قەاڵتی شاری
کۆیە لەدایک بووە ،دەرسی قورئانی پیرۆز و زمانی عەرەبی و فارسی لە
الی شێخ مەال حسین و لەالی چەند مامۆستایەکی ئاینی تر خوێندووە.
پاشان لە دەڤەری کۆیەو کەرکوک تا تەمەنی  23ساڵی زیاترخولیاو
شەیدای خۆ رۆشنبیرکردنەوە فێربوون دەبێت لە زانستەکانی دینی و
ئەدەبی وەک (صرف و نحو و اداب و منطق و حکمت و علوم بالغت و فقە
و حدیث و تەفسیر ).
لە سەروبەندی کۆتای شەڕی جیهانی یەکەم کە کۆتای بە ئیمبراتۆریەتی
دەوڵەتی عوسمانی داگیرکەر هێنا ،خوالێخۆشبوو جەنابی واعظی
لەتەمەنی  23ساڵیدا بۆ خوێندن بەرەو شاری سەردەشت دەکەوێتە
رێگاو پاشانیش لە شارەکانی ئیران پەرە بەزانست و خوێندنی دەدات و
لەتەک قوڵبونەوە و خۆ رۆشەنبیرکردنیش لە زانستی ئاینی الیەنی
نوسین و لێکۆڵینەوە و وەرگێڕان و شیعر فەرامۆش ناکات و ئەسپی خۆی
لەم بوارانەدا تاوداوە و بە زمانی کوردی و عەرەبی و فارسی نوسیویەتی،
زۆر جاریش لە سەر نوسینەکانی دوچاری گرتن و دورخستنەوە و
ئەشکەنجەدان هاتووە .
لەیاداشتەکانی کە بە هۆنراوە بە زمانی فارسی نوسیویەتی باسی لەو
زاتانە دەکات کە زۆر سودی لە کەسایەتی و زانست و ئامۆژگاریەکانیان
وەرگرتووە ،وەک خوالێخۆشبووان : :حاجی مال عبدالە جلی زاده ،مال
محەمەد افندی جلی زاده ،شیخ عالءالدین وشیخ حسام الدین ،حاجی
بابا شیخ ،مال خلیل میرآباد ،مال فەتحوڵاڵاللە هرتلی ،مالئیبراهیم
عبداالنی ،مال عثمان پیرە بابی ،شیخ محەمەد امین نقشبندی ،مال
بهاءالدین تیبی ،مال توفیق ،مال رسول بیتوشی ،مال علی رواندوزی .
واعظی مرۆڤێکی بوێر و خاوەن هەڵوێست بووە ،لە سەردەمی رەزاشا دا
کاتێک بڕیاری قەدەغەکردنی حیجاب دەردەچێت ئەو زۆر دڵگران دەبێت لەو
سیاسەتە نابەجێیەی ئەوان بۆیە توڕەی و رقی خۆی لەم دوو دێڕە
شیعرەدا دەردەبڕێت ،بەاڵم هەر زوو بەکرێگیراوانی شا جاسوسی لەسەر
دەکەن ،دوای چەند مانگ خۆشاردنەوە دواجار دەسگیردەکرێت و سێ
ساڵ زیندانی دەکرێت .
بیایید کردها با هم بکوشیدبە دانایی شراب تلخ نوشید
شرف با مال خود ملحوظ داریدلباس پهلوی بر تن نپوشید
خوالێخۆشبوو واعظی زۆر لە خەمی پێگەیاندنوو هوشیارکردنەوەی
رۆڵەکانی میللەتەکەی بووە بۆیە بە هەوڵ و کۆششی ئەو زاتە مزگەوتی
گەورەی سەردەشت (دار السالم) دروستدەکرێت و دەبێتە خەتیب و
وتارخوێن لەو مزگەوتە تا کۆتای ژیانی چەندان مامۆستا و خوێندەواری
بەرز لە سەر دەستی ئە زاتە پێگەیشتون کە لە رۆژهەاڵتی کوردستان
بەگشتی و خەڵکی شاری سەردەشت و دەوروبەری شانازی بە
کەسایەتی ئەو زاتە خۆبەخش و وەلیە دەکەن .
زانای مەزن لە تەمەنی  86ساڵیدا ماڵئاوای لێکردوین و لە پاش خۆی
نەوەیەکی رۆشنبیرو خوێندەواری بەجێهێشتووە ،مامۆستا خاوەنی دوو
کوڕو سێ کچ بووە بەناوەکانی مەال باقی واعیظی کە لە کیمیابارانی
شاری سەردەشت لە حوزەیرانی سالێ  1987لەالیەن فرۆکەکانی
عیراقەوە شەهید بوو ،موحسینی واعیظی ،رابیعەخانم ،ئامینەخانم و
فەخریەخانم .هەروەها مەال عبدالعزیزی واعظی  67کتابی بۆ
بەجێهێشتوین ئەوە جگە لەوەی کە بەرهەمێکی زۆری چاپنەکراوی
لەکاتی کیمیابارانەکەی شاری سەردەشت لەناودەچن .وا لە خوارەوە
ناوی کتابەکانی دەنوسین کە بە زمانی فارسی نووسراوە :-
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1بیان مبهمات القرآن  :در این کتاب از سورە بقرە تا سورة ناس توضیح
دادە شده ،سال  1322خورشیدی نوشتە شده 60 ،صفحە میباشد،
اندازە آن 1320می باشد .
2مفردات القرآن :این کتاب در مورد  4040کلمە قرآن نوشتە شدە است
و سال  1345خورشیدی نوشتە شده .
3رسالة قرآن شناسی :در مورد چگونگی سورەهای قرآن نوشتە شدە
است .سال  1346خورشیدی نوشتە شده .
4شرح الغات مشکل قرآن :در رابطە با  1000کلمة قرآنی توضیح دادە
است 58 ،صفحە میباشد ،در اندازة  1320/5سانتیمتر .
5رسالة تجوید قرآن مجید :در رابطە با علم تجوید بحث شدە است،
تاریخ تألیف ندارد .
6شرح و حاشیە بر منظومة علم تجوید از عالمە قزلجی :سال 1354
نوشتە شده .
7االحادیث الصحاح :در این کتاب  366حدیث با شرح عربی در  58صفحە
آمدە است ،سال  1351خورشیدی در اندازة  1118سانتیمتر بە پایان
رسیده .
8رسالة ثالثیات و اربعیّات و خمسیّات :این کتاب در رابطە با علم حدیث
نوشتە شدە و در سال  1397هجری قمری بە پایان رسیده .
9رسالة االحادیث الصحیحە من الجامع اوّلها مَن :در این رسالە واعظی
بااستفادە از کتاب الجامع الصغیر جالل الدین سیوطی احادیثی را کە با
(مَن) آغازشدە اند ،شرح و توضیح دادەاند .
10رسالة صد حدیث مص ّ
درە بە (ال') :در زیر هر حدیث کە با حرف (ال)
آغازشدە شرحی بە صورت لطایف و اشعار خود آراستە است .
11شرح االحادیث القدسیّە االربعینیّة :این کتاب کە توسط مالعلی
قادری نوشتە شده ،واعظی چهل حدیث قدسی را در آن کتاب با شرح و
توضیح تدوین نمودە است ،سال  1338خورشیدی بە پایان رسیدە است .
12رسالة االمام و المأموم :موضوع آن در رابطە با چگونگی ارتباط امام و
مأموم و شرایط صحت اقتدا بە امام میباشد .این رسالە بە زبان عربی و
در سال 1352خورشیدی نگاشتە شدە است .
13ترجمە و توضیح رسالة تی ّ
مم :این رسالە از کتب فقهی معتبر گردآوری
و بە فارسی ترجمە شدە است .
14رسالة فی مبحث التی ّ
مم :استاد واعظی دیدگاە مذهب ابوحنیفە را با
شافعی در خصوصص تی ّ
مم با هم مقایسە نمودە است ،سال 1348
خورشیدی در اندازة  14/105/5سانتیمتر نوشتە شدە است .
15سیپارة سعادت :در خصوص ماە مبارک رمضان و عبادات و عادات این
ماە پر برکت بحث نمودە است و  30فصل است .
16رسالة در باب قربانی :رسالەای است در باب ذبح شرعی و قربانی
کردن درنسخەای باابعاد  1521سانتیمتر نگارش شدە است .
17الفتاوی المختصرة من کتاب الزکاة :رسالة فقهی است کە با استفادە
از فتاوی (شیخ ابن حجر) و نیز فتاوی( رملی) هیجدە فتوی را در مسایل
زکات طبق مذهب شافعی بررسی و شرح نمودە است .
18رسالەای در مسئلە آب :این رسالە در سال  1339شمسی نوشتە
شدە واندازە آن  16/215/5سانتیمتر میباشد .
19مختصرالمیزان الکبری شیخ شعرانی :واعضی آنچە مذاهب اربعە بر
آن اجماع و اتفاق دارند از این کتاب انتخاب کردە و در  54صفحە تدوین و
تنظیم نمودە است و در سال ( 1362ە ق  1321ش) بە اتمام رسیدە
است .
20ترجمە و توضیح رسالة قرض االنوار :این کتاب نرجمە کتاب
(انوار)جمال الدین یوسف بن ئیبراهیم اردبیلی شافعی میباشد .در رابطە
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با قرض نوشتە شدە است .در سال  1347خورشیدی آن را تدوبن نمودە
است .
21ترجمة مناسک الحج از مالعەبدولکەریم مدرس :استاد واعظی این
کتاب را ازعربی بە فارسی برگرداندە است و در سال  1351خورشیدی
تمام شدە است .
22ترجمە (دابە ش کردنی میرات بە گورجی) :این کتاب شرح منظومەای
درعلم فرایض (ارث) از آن ق عالمە شهیر مال علی قزلجی است .کە بە
زبان کردی با نثرمتین توسط شیخ عبدالرؤف نقشبندی و در سال (1392
ە ق  1351ش) در 82صفحە نوشتە شدە است و ابعاد آن 1822/5
سانتیمتر میباشد .
24مختصر کتاب (مختصر کتاب (دابە ش کردنی میرات بە گورجی):
استادواعظی ضمن ترجمة کتاب از کردی بە فارسی بار دیگر آن را بصورت
خالصە نوشتە است .این اقتباس در سال ( 1392ە ق  1351ش) در
اندازە  12/95/5سانتیمترنوشتە شدە است .
25ترجمة رسالەای عربی در بیان (حسب و نسب پیامبر و ُ
خلق و خوی
ایشان) :این رسالە تا نصف کتاب یعنی  24صفحە بە زبان کردی ترجمە
شدە است ،سال ترجمە آن مشخص نیست و ابعاد آن 20/145
سانتیمتر میباشد .
26حواشی بر (ای شده) شیخ معروف نودهی :این منظومە بە پارسی
شامل  211بیت و در وصف حضرت رسول (ص) سرودە شدە کە استاد
واعظی بر آن حاشیە نوشتە است ،این حواشی در سال ( 1395ە ق
 1354ش) بە پایان رسیده .
27حواشی بر قصیدة بردیە امام بوصیری :این قصیدە شامل  171بیت
میباشد و در ابعاد  13/215سانتیمتر میباشد .استاد واعظی واژگان ثقیل
راشرح داده ،سال ( 1398ە ق  1357ش) آن را نوشتە است .
28ترجمة فتوحات االسالمیّه :این کتاب نوشتة سید ئەحمەد بن زینی
دحالن میباشد کە استاد واعظی آن را ترجمە نمودە است .
29ترجمة فتوج الشام ،نوشتة مح ّ
مد بن عمر واقدی :این کتاب در دو
جلدترجمە شدە است .سال ( 1372ە ق  1331ش) بە پایان رسیدە و
ابعاد آن  2218/5سانتیمتر میباشد .
30ترجمة فتوح سوادالعراق نوشتة محەمەد بن واقدی کە توسط استاد
واعظی در سال ( 1386ە ق  1345ش) ترجمە شدە است در سال
( 1415ە ق ـ 1374ش) توسط آقای نادر کریمیان سردشتی مقدمە و
تصحیح و تعلیقات بسیارپرارزش و جامعی بر این کتاب شدە و بە زیور طبع
آراستە شدە است .
31عقائد مسلمانان اهل سنت و جماعت :از آثار کالمی مرحوم واعظی
میباشد کە در بیان مسائل خالفی اعتقادات اهل سنت و جماعت با
سایر فرق مذهبی آمدە است ،تاریخ تألیف ندارد ،در ابعاد 1320/5
سانتیمتر تدوین وتنظیم شدە است .
32رسالة صد سؤال و صد جواب واعظی :این کتاب شامل مسائل فقهی
واعتقادی میباشد و در  60صفحە و با ابعاد  10/75/5سانتیمتر تنظیم
گشتە است .
33شرح گناهان کبیره :در این رسالە استاد واعظی  70گناە کبیرە را بر
شمردە وتوضیح داده ،سال ( 1386ە ق  1345ش) بە زبان فارسی در
ابعاد 1421سانتیمتر تدوین یافتە است .
34ترجمة سفینة النجاة فی اصول الدین و الفقه :این کتاب نوشتة شیخ
سالم بن سمیر حضرمی و در باب اصول دین و فقە بر مذهب امام
شافعی میباشد .سال ( 1398ە ق  1357ش) بە فارسی ترجمە شدە
است و ابعاد آن  1422سانتیمترمی باشد .
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35ترجمة االربعین فی اصول الدین :نویسندة این کتاب امام محەمەد
غزالی میباشد کە استاد واعظی آن را از عربی بە فارسی برگرداندە
است 366 ،صفحە است و سال ( 1373ە ق  1332ش) تمام شدە است .
36ترجمة جواهر االیمان :این کتاب را کە نوشتة حاج سیدئیبراهیم
ارزرومی میباشد ،استاد واعظی سال ( 1375ە ق  1334ش) آن را از
زبان عربی بە فارسی برگرداندە است .این کتاب شامل  52مسئلە
عقیدتی و براساس مذهب امام شافعی میباشد .
37حواشی بر التبصرة :این کتاب نوشتە جالل الدین سیوطی میباشد
کە استادواعظی  155بیت آن را با توضیحات ،اصطالحات و شرح لغات آن
در حاشیە میآورد .سال ( 1364ە ق  1323ش) این حاشیە را نوشتە
است .
38مختصر عقاید االسالمیّة :نویسندة آن سید ئەحمەد نودهی برزنجی
میباشدکە مرحوم واعظی بە صورتی کە بە متن اصلی لطمەای وارد
نشود آن را خالصە نمودە است و د سال ( 1365ە ق  1324ش) آن را در
ابعاد  1320/5سانتیمترنوشتە است .
39رسالة طبی واعظی :استاد واعظی در این رسالە فوائد انواع میوە
جات وغذاها را بر شمردە است .سال ( 1397ە ق  1356ش) آن را در
ابعاد 16/115سانتیمتر نوشتە است .
40ترجمة اتمام الدرایة القرا و النقایة :نویسندة عربی این کتاب
عەبدولڕەحمان جالل الدین سیوطی میباشد کە استاد واعظی در 38
صفحە آن را بە فارسی برگرداندە است و سال ( 1393ە ق  1352ش) آن
را تمام کردە است ،ابعاد این ترجمە  9/75/5سانتیمتر میباشد .
41مختصرالتأویل من کامل التعبیر :کتاب در رابطە با علم تعبیر خواب
میباشد ،سال ( 1398ە ق  1357ش) آن را نوشتە است .ابعاد
16/195سانتیمتر میباشد .
42تعبیر خواب (دفتر دوّم)  :دفتر دوم از کتاب تعبیر خواب استاد واعظی
میباشد ،کە در ابعاد  17/125/5سانتیمتر تنظیم و تدوین شدە است .
43تعبیرالمنام مختصر کتاب تعطیر االنام نابلسی :استاد واعظی آن را در
100صفحە خالصە نمودە است و در ابعاد  1721سانتیمتر تنظیم شدە
است .
44کتاب آداب الطُرق :این کتاب متن آن در زمینة اعتقادات و عبادات و
مسائل فقهی در تصوف و علم طب است کە بە دو شیوة زبان عربی و
فارسی بە نگارش درآمدە است 700 ،صفحە میباشد و در سال ( 1374ە
ق  1333ش) بە پایان رسیدە است .
45فصول المکتوب لحصول المطلوب :این کتاب بە دو زبان عربی و
فارسی نوشتە شدە کە مسائل اسالمی و ادبی را در خود جای دادە
است .
46الفصول المطلوبه :استاد واعظی این کتاب را بە زبان عربی نگاشتە
است .شامل  12فصل و مقدمە و خاتمە است .ابعاد آن 20/135
سانتیمتر میباشد .
47کتاب المسائل :بە دو زبان عربی و فارسی نگاشتە شدە و شامل
 206مسئلە اجتماعی ،ادبی ،فقهی ،حدیث ،تفسیر ،شعر و نوادر و...
میباشد .
48رسالة صد مسئله :این کتاب حاوی موضوعات گوناگون فقهی و دینی
واجتماعی و ادبی میباشد سال ( 1352ە ق  1311ش) تدوین و تألیف
شدە است ،ابعاد این نسخە  13/195/5میباشد .
49کتابی بدون عنوان از واعظی :این کتاب ،در چهار باب و  40فصل
تنظیم شدە است .
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50شرح معراج العروض :این کتاب را غیاث الدین رامپوری نوشتە است
کە استاد واعظی این شرح را در سال ( 1333ە ق  1292ش) در سن 20
سالگی تنظیم نمودە است .
51شرح و حواشی بر قصائدالعربیّه :استاد واعظی بر  23قصیدە عربی
شرح وحواشی داشتەاند .کە در سال ( 1354ە ق  1313ش) نوشتە
است .
ّ
52حواشی بر حاشیة قزلجی بر کتاب تصریف مال علی :استاد واعظی
در این کتاب بر حواشی خالصە شدة قزلجی شرح نوشتە است .این
حواشی در سال ( 1335ە ق  1294ش) نوشتە شدە است .
53حواشی بر مختارالصّحاح :نوشتة امام محەمەد بن ابی بکر رازی کە
استادواعظی بە دو زبان پارسی و عربی بر نسخة چاپی آن حاشیە
نوشتە است .
54ترجمة آداب المتعلّمین :این کتاب در مورد چگونگی مطالعه ،رفتار بە
استادو همدرسان ،تشویق بە طلب علم و ...میباشد .اصل این کتاب
منسوب بە خواجە نصیرالدین طوسی میباشد .
55مختصر کشکول شیخ بهایی :این کتاب شامل حکایت و نوادر و علوم
واخبار و امثلە و اشعار میباشد بە دو زبان فارسی و عربی کە تاریخ
کتابت ندارد .
56دیوان اشعار واعظی (دفتر اول)  :این دفتر استاد واعظی شامل
 2500بیت شعر بە سە زبان عربی ،فارسی و کردی میشود و ابعاد آن
 17/5 11/5سانتیمترمی باشد .
57دیوان اشعار واعظی (دفتر دوم)  :این کتاب نیز بە سە زبان عربی،
فارسی وکردی نگاشتە شدە است .
58مفردات واعظی :این کتاب را استاد واعظی سال ( 1394ە ق 1353
ش) بە پایان رسانیدە است .
59قصاید واعظی :این دفتر شامل قسمتی از کلیات اشعار واعظی بودە
وقصاید کردی و فارسی در آن گنجاندە شده .
60خطابەهای واعظی :این دفتر شامل  45خطبە میباشد کە توسط
استادواعظی جمع آوری شدە است .
61لطایف واعظی :این کتاب شامل  1000لطیفة اخالقی ،ادبی،
تاریخی ،هنری و هجو میباشد .در سال ( 1389ە ق  1347ش) نگاشتە
شدە است .
62رسائل واعظی :حدود  60نامة مهم از استاد واعظی گردآوری شدە
است .
َّ
همت الرّجال)  :در این کتاب ارزشمند کە از
63کشکول الواعظیِ ( :
برجستە ترین آثار واعظی است و از بهترین منابع تاریخ معاصر کردستان
بویژە سردشت میباشدکە در آن از صدها حادثە و اتفاق سیاسی و
اجتماعی و مذهبی سخن بمیان آمدە است کە در صورتیکە بە زیور طبع
آراستە گردد اتفاقات زیادی کە بصورت مبهم ماندە است مشخص
میشود .از جملە اتفاقات تاریخی مانند حملة روسها بە سردشت و
وضعیت اجتماعی بسیاری از هنرمندان و شاعران دورة ایشان برای
عالقمندان آشکار میگردد .این کتاب در  400صفحە و در ابعاد 16/5
21سانتیمتر نوشتە شدە است .سال ( 1377ە ق  1336ش) نوشتە
شدە است .
64حج نامة واعظی :در این کتاب استاد واعظی شرح حال خود را در
مسافرت بە حجاز و حوادث و اتفاقاتی کە در آنجا برای ایشان ُرخ دادە را
نوشتە کە در 120صفحە تنظیم شدە است .ابعاد این کتاب 16/5 9/5
سانتیمتر میباشد .
65سفر نامة واعظی :در این سفر نامە بسیاری از سفرهای استاد
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واعظی بە شهرهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان آمدە است کە
حاوی نکات بسیارمهم از مسایل اجتماعی و اخالقی و عقیدتی از
زندگانی آن مرحوم میباشد .در 53صفحە تنظیم و تدوین شدە است.
استاد واعظی بدالیلی نتوانستە این کتاب را بە پایان برساند .ابعاد آن
 10 15/5سانتیمتر میباشد .
طرات واعظی :این مجموعە شامل
66مجموعە یادداشتها و خا ِ
یادداشتهای شخصی ،مطالبی در رابطە با مسائل علمی ،فقهی،
خاطرە و حوادث روزانه ،اشعارو مسائل اجتماعی و سیاسی دوران حیات
خودش میباشد .
67وصیت نامە واعظی :مرحوم واعظی سە نسخە وصیت نامة جداگانە
نوشتە است کە بیشتر بە احوال شخصیّە و بیان و تشریح ترکة ایشان و
امور مالی اختصاص دارد .نسخة نخست آن در  14صفحە تنظیم شدە
است و ابعاد آن 17/5 11/5سانتیمتر میباشد کە در  1356/8/21شمسی
نوشتە شدە و دو نسخة دیگر با همان پسبک بە سال  1357ش تنظیم
شدە است .یعنی سە ماە قبل از فوت ایشان نگاشتە شدە است .
دلشاد سمن
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (دڵشاد سمن) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی مەال عەبدولعەزیزی واعظی کۆیی /سەردەشتی) بۆ کوردیپێدیا
لە 2011-12-22
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
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 ژمارە2845 :

مەال عەبدولڕەحمان زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903224127115599
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
⚖پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2846 :

مەال عەبدولکەریمی مودەریس
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110711260882
لە بەهاری ساڵی 1901دا لە گوندی تەکیەی سەر بەشارۆچکەی خورماڵ
هاتووەتە دنیاوە و ناوی تەواویشی "عەبدولکەریم محەمەد فەتاح"ە و
سەرەتای خوێندنیشی بە قورئان و پەرتوکە ئایینییەکان دەستپێکردووە و
ساڵی 1913یش سەرەتاکانی "نەحو سەرف"ی خوێندووە ،لەسەرەتای
هەڵگیرسانی جەنگی یەکەمی جیهانیشدا لەمزگەوتی مەڵکەندی
شاری سلێمانی نیشتەجێبووەو دەستی بەخوێندنی پەرتووکی
"شەرحی جامی" کردووە و دواتر چووەتە مزگەوتی "مەال محەمەد ئەمین
بالیکەدەر"ی و لە ساڵی 1924یشدا لە ئاهەنگێکی فراواندا لەشاری
سلێمانی مۆڵەی مەالیەتی وەرگرتووه.
لەساڵی 1960یشدا لە مزگەوتی "شێخ عەبدولقادری گەیالنی" لەبەغدا
بەناونیشانی "مودەریس" دامەزراوە ،زیاتر لە  50فەقێ لەسەردەستی
مۆڵەتی زانستییان وەرگرتووه ،هەر لەو کاتەوە بەبێ پشوودان خەریکی
وانەوتنەوە بووە لە زانستە شەرعی و وێژەی و عەرەبییەکاندا .مەال
عەبدولکەریمی مودەریس چەندین پەرتووک و بەرهەمی وەک
نووسینەوەی ژیان و بەسەرهات و شیعری چەندین شاعیری وەک
"مەوالنا خالید" و "شێخ عوسمان و سەراجەدین"ی باڵوکردووتەوه،
هەروەها چەندین شیعریشی لەژێر نازناوی "نامی" باڵوکردووەتەوه،
هەروەها رۆڵێکی گرنگی هەبووە لە بەکوردیکردنی فیقهی ئیسالمی و
تەفیسری قورئانی پیرۆز و تەجویدەکەیدا.
نموونەی ژمارەیەک لە پەرتووکە بەنرخەکانی بەزمانی کوردی ئەمانەن:
یادی مەردان و دووبەرگ ،بنەماڵەی زانیاران ،ژمارەیەک پەرتووک لە بارەی
شەریعەت و ئیسالمەوه ،کۆمەڵە شیعری فەقێ قادری هەمەوەند،
تەفسیری نامی حەوت بەرگ ،مەکتوباتی کاک ئەحمەدی شێخ چوار
بەرگ ،عەقیدەی مەرزیەی مەولەوی ،دیوانی نالی ،دیوانی مەولەوی،
دیوانی مەحوی و چەندین پەرتووکی دیکە بەزمانی کوردی و عەرەبی و
فارسی نووسیوەو باڵویکردۆتەوه.
دیارە جەنابی مامۆستا "مەال عەبدولکەریمی مودەریس" ،لەبەر ئەوەی
لەسەر ئاستی عێراقیش بە زانایەکی گەورە ناسرابوو و خاوەن فتوای
ئایینی بووه ،بۆیە چەندین ساڵ پۆستی سەرۆکایەتی "رابطە علما و
العراق"ی بەدەستەوە گرتبوو ،لەوەش گرنگتر لەم سااڵنەی دوایی 3
هەزار زانای ئایینی سوننی رێڕەو کە لە هەموو پارێزگاکانی عێراق
هاتبوون و لە بەغدا کۆبوونەوە ،بەبێ بەشداریکردن و ئاگاداری خۆی
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جەنابی مەال عەبدولکەریمی مودەریس بە سەرۆکی (االمانە العلیا لالفتا
و و التدریس و البحوث و التصوف) هەڵبژێراو ،بەاڵم لەبەر ئەوەی باری
تەندروستی نالەباربووە رەتیکردبۆوه .سەرەڕای ئەوەی ماوەیەک ئەندامی
کارای کۆڕی زانیاری عێراق  -دەستەی کورد  -بووه ،هەروەها باوەڕپێکراوی
کۆڕی زانیاری واڵتی ئوردون بووه.
کەسایەتی گەورەی ئایینی و ئەدیب و زانای گەلەی کورد مامۆستا "مەال
عەبدولکەریمی مودەریس" لەتەمەنی  104ساڵیدا لە کاژمێر 12ی شەوی
 29لەسەر  2005.08.30لە شاری بەغدای پایتەختی واڵتی ئێراق کۆچی
داوییکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
ئەدیب
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 ژمارە2847 :

مەال عەبدوڵاڵی فەرهادی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010061013249814
مەال عەبدوڵاڵ فەرهاد مەولود مەمانە ،ناسراو بە مەال عەبدوڵاڵی فەرهادی لەساڵی ()1922
لەگوندی لـهێبان لەدایک بووەو پاشان چووەتە گوندی گرد عازەبانو لەوێ زۆربەی ژیانی بەسەر
بردووەو لەتەمەنی دوو ساڵیدا باوکی وەفاتی کردوەو پێنج برابوونو هیچ خوشکیان نەبووە ،ئەو برا
بچووکی خێزانەکەیان بووەو لەسەر وەسیەتی باوکی سەرجەم برایەکانی بوون بە مامۆستای
ئایینی .مامۆستا مەال عەبدوڵاڵی فەرهادی یەکەم مامۆستا کە لەالی خوێندووە مامۆستا مەال
صادقی برای بووە ،پاشان زۆر شارو گوند گەڕاوە بۆ خوێندن ،ئیجازەی مەالیەتیشی لەالیەن
مامۆستا مەال عیززەدینی مەال فەندی وەرگرتوە ،ئیجازەیەکی تریشی الی مامۆستا شێخ ئەمجەد
زەهاوی وەرگرتوە لەبەغداد لە ساڵی ( ،)1930ئیجازەی علومی حەدیسیشی لەالیەن مامۆستا
مەال سلێمانی تورکی ئەرزە رۆمی کە لەبەغداد بووە وەرگرتوە .
لەسەر دەستی چەندین مامۆستا پێگەیوە ناودارترینیان ئەمانە بوون:مامۆستا مەال عەلی
بیرعارەبان و مامۆستا مەال عەزیزی مزگەوتی قادر بلە و زۆربەی مامۆستایانی شاری هەولێر الی
ئەو دەرسیان خوێندوەو الی فەقێ بوونە .مامۆستای ناوبراو جگە لەزانستە ئیسالمییەکان لەگەڵ
مێژوو شیعرو پەخشاندا بەینی باش بووەو هەرلەسەرەتای گەنجیەوە دەستی شیعری هەبووەو
شیعری نووسیوە ،بەاڵم برایەکانی نەیانهێشتوەو گوتویانە ئەگەر واز لەشیعر نەهێنی ئاگات لە
زانستە ئیسالمییەکان نامێنێ ،پاشان لەتەمەنی پیری گەڕاوەتە سەر شیعر نووسینو سەرجەم
شیعرەکانی لەسەر ئایینو نیشتیمان بووە و دیوانێکی شیعری هەیە بەناوی (مێرخوزارەکەم) و
هەروەها خاوەنی( )20کتێبە.
مامۆستا لەساڵی ( )1976لەپێشبڕکێی لەبەرکردنی قوڕئانی پیرۆز بەشداریی کردووە کە لە واڵتی
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سعودیە و خەاڵتی یەکەمی وەرگرتووە هەر بەو هۆیەوە بۆ ماوەی یەک مانگ لەسەر خەرجی
مەلیک خالید لەوێ ماوەتەوە .ناوبراو لە ژیانیدا ( )14حەجی کردوە.
کۆچی دوای مامۆستا مەال عەبدوڵاڵی فەرهادی خەسارەتێکی گەورەبوو بۆ میللەتەکەمان و
پڕکردنەوەی شوێنی ئەستەمە چونکە زۆربەی ژیانی بۆ خزمەتی ئاینی پیرۆزی ئیسالم و
رۆشنبیرکردنی میللەتی کورد تەرخان کردبوو بۆیە کۆچی دوایی ئەو پیاوە مەزنە زیانێکی گەورەیە.
مامۆستا مرۆڤێکی زاناو بلیمەت بووەو خاوەن بیر و باوەڕێکی زۆر بەتین و خواناسێکی بەتەقواو زۆر
زۆر(متوازع) بوو ،ماوەی چەندین ساڵ بوو بە دەست نەخۆشی دەینااڵند و هەر بەهۆی
ئەونەخۆشییە کۆچی دوایی کرد .
مەال عەبدوڵاڵی فەرهادی لەدیدارێکی رۆژنامەی(کۆمەڵ)کەسێ مانگ لەمەوبەر لەگەڵی سازداوە
هەموو ئەو دەنگۆیانەی رەتکردووەتەوە کە هەندێک الیەن دەڵێن :ئێمە یەکێتی زانایانمان درووست
کردوە و بەناڕاستی داناوەو وتویەتی":من بۆ یەکەمین جار یەکێتی زانایانی ئایینی ئیسالمییم
لەساڵی ( )1959دامەزراندووە ".
رۆژی  2010-10-04کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئیسالم پایک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☪ئیسالمی سیاسی
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2848 :

مەال عەلی زالیاوی  -زالواوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911041430382446
کوڕی مەال محەمەدی کوڕی مەال فەقێ کریمی کوڕی کویخا شاسواری
کوڕی محەمەد خان گەورەی زەنگنەیە لە ساڵی ( )1890لە گوندی
زالیاوی سەر بە ناحیەی سەنگاو لە دایک بووە ،بنەماڵەکەیان بە
ئەشرافی (ئال عەبدولڕەحمان ئاغای زەنگنە) ناسراون پشتاوپشت
دەچنەوە سەر ئاغاکانی زەنگنە ،دایکی لە بنچینەدا (مسریە) و ناوی
(ئامینە کچی کویخا قادری کوڕی مەال محەمەدی کوڕی مەال ئیبراهیمی
کوڕی مەال حسێن) ە کە (خلیفەی مێر) بۆ کاروباری ئاینی ناردویەتی بۆ
کوردستانی عێراق و هەر لەوی ماوەتەوە زانایەکی ئاینی گەورە بووە
ئێستا گوندێک بە ناوی ئەوەوە هەیە لە سنوری قەزای چەمچەماڵ
ئەویش گوندی (مەال حسین) ە ،مەال علی زالواوی وەکو لە هەندی
یاداشتەکانی خۆی دا ،ئەڵێ باپیرە گەورەی ئێمە (کویخا شاسوار) لە
گوندی زالواو مزگەوت و مەال ومەدرەسەی بووە ئەو مزگەوت و
مەدرەسانە مابوو تاکو ساڵی هەشتاکان بەاڵم بەداخەوە حکومەتی
بەعس روخاندی ،زالواوی لە نووسینەکەیدا ئەڵێ لە تەمەنی ( )7ساڵیدا
لە مزگەوت و مەدرەسەی خۆمان لە گوندی زالواو خوێندومە لە الی باوکم
(مەال محەمەد) .زالواوی زمانەکانی (عەرەبی و تورکی و فارسی) زۆر بە
باشی زانیوە ،وە لە تەمەنی ( )14ساڵیدا لە هونەری خۆشنوسی کاری
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کردوە و دەیان دەست خەتی ماوەتەوە لە پاش خۆی ،زالواو خوێندنی
ئاینی لە شاری سلێمانی تەواو کردوە لە مزگەوت و خانەقای کاک
ئەحمەدی شێخ ،هاوڕێکانی دیراسەی ئەم کەسانە بوونە وەکو
(خوالێخوشبوو مەال مستەفای بارزانی و شاعیری گەورەی گەلەکەمان
مامۆستا قانیع و شێخ عبدالوهاب جاف ومەال عەبدوڵاڵ) دوای تەواو
کردنی خوێندن شێخ زالواوی دەگەرێتەوە گوندەکەی خۆیان و لەوی ئەبێتە
ئیمام و خەتیب وقازی گوندی زالواو و ناحیەی سەنگاو بە گشتی ،لە
هەموو گوندەکانی دەوروبەر پرسیاری ئاینی ئاراستەی دەکرێت و ئەویش
زۆر بە جوانی وەاڵمیان دەداتەوە .خاوەنی دەیان کتێبی ئاینیە و هەر وەها
کتێبیکی زۆری وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی لەوانە (تنبیە الغافلین)،
(تفسیر االحالم)( ،قێێ االنبیا و) وە کتێبیکی تایبەتی بە مێژووی
بنەماڵەکەی خۆیان لە ژێر ناونَشانی (مێژووی بنەماڵەکەمان لە سەنگاو)
نووسیوە کە تەنها ( )12الپەڕەی ماوەتەوە بەداخەوە زۆری فەوتاوە ،ئەم
کتێبە باس لە مێژووی هۆزی زەنگنە دەکات لەگەڵ سەرجەڵەی
عەشیرەتی زەنگنەی بان سەنگاو .زالیاوی لە بەرە بەیانی رۆژی
 1989/3/18کۆچی دوایی کردوە و لە گۆڕستانی شۆریجەی کەرکوک بە
خاک سپێردرا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (فریاد زەنگنە) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
مەال عەلی زالیاوی) بۆ کوردیپێدیا لە 2010-11-25
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2849 :

مەال غەفوری حافزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050822242082800
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە2850 :

مەال مارف کۆکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033111475385075
مەال مارف کۆکەیی لە ساڵی  1253هەتاوی ڕێکەوتی 1293ی کۆچی
مانگی لە گوندی حاجی خۆش لە ناوچەی شاروێران لە دەوری شاری
مەهاباد لە دایک بووە .بنەماڵەکەیان بە پەڕباڵو ناودارە .مەال مارف لە 25
ساڵیدا لە بەرواری 1278ی کۆجی هەتاوی لە ئامینە خانمی کچی مەال
رەزای بانەیی خەڵکی گوندی سوتوو و بەردەڕەش الی شاری بانە
خوازبێنی کردووە و مارەی بڕیوە و گوێزراوەتەوە بۆ گوندی قوڵغە تەپە
هەرێمی ئیل تەیموری الی مەهاباد کە لەوێ مەالی مودەریس بوە و
ماوەی  38ساڵ پێکەوە ژیاون.
ئامینە خانمی هاوسەری مامۆستا لە ساڵی  1317ی کۆچی مانگی لە
شاری مەهاباد کۆچی دوایی ئەکات و مەال مارفیش لە  73ساڵی دا لە
 19ی رەمەزانی  1364ی کۆچی مانگی لە کاتژمێر 6ی سەر لە بەیانی
لە رێکەوتی ساڵی  1324کۆچی هەتاوی دا لە شاری مەهاباد کۆچی
دوایی ئەکات و هەر لە وێش نێژراوە .لە رێو و رەسمی بە خاک سپاردنی
تەرمی مەمۆستا دا خەڵکی زۆربەی شارەکانی کوردستان و
مامۆستایانی ئایینی و و کەسایەتیەکانی ئەو دەم بەشداریان کروە،
کەسانێک وەک مامۆستا سدیق سدقی و مەال محەمەد الهیجی و
سەید عەبدوڵاڵ ئەتهەری کوڕی جەنابی شێخ عەبدولقادر بەرزنجی و هتد
بەشداری رێورەسمەکەیان کردووە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2851 :

مەال محەمەد شارەزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011034243374
محەمەد ساڵح ساڵی ( )1946لە گوندی (کەچەڵی) ناوچەی شارەزوور لەدایک بووە ،سەرەتا الی
باوکی دەستی بە خوێندن کردوەو پاشان چۆتە هەڵەبجەو درێژەی بە خوێندن داوە ،ساڵی ()1971
لە تاقیکردنەوەکانی پەیمانگای ئیسالمیی پلەی (زۆر باش)ی بەدەست هێناوە ،لە چەندین گوندو
رۆڵی لە هۆشیارکردنەوەی گەنجاندا بینیوە ،چەند جارێک لەالیەن
شارۆچکە مەالیەتی کردووەو ِ
رژێمی بەعسەوە دەستگیرکراوەو ئازارو ئەشکەنجەدراوە ،وتاربێژو نووسەرێکی بەتوانا بوو ،چەند
بەرهەمی چاپکراوی هەیە لەوانە (ڕێکەوت لە تەرازووی ژیریدا ،سروشت لە تەرازووی ژیریدا ،داروین
لە تەرازووی ژیریدا ،فرۆید لەتەرازووی ژیریدا )...،لە ( )1987/7/25کۆچی دوایی کردووە.

1707

سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
زیندانی 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 ژمارە2852 :

مەال محەمەد عەالیی  -سووتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101023522964
لەناوچەی سەرشیوی سەقز دوو دۆستی دێرین و بەفرین ،واتە
"نەکەرۆز" و "شاخی رووش" لە نێوان خۆیاندا جۆالنەیەکی سەوزەچنی
ژیانیان بۆگوندێکی شەرمەون ودڵ پڕلەهەست و سۆز هەڵخستوە کە
پێی دەڵێن کەس نەزان،
کەس نەزان ئەو گوندە پڕجۆش و خورۆشەیە کە بەدرێژایی مێژوو ئەدیب و
مامۆستا و زانا و سەرداری مەزنی وەک شێغ ئەسعەدی لە النکەی خۆیدا
پەروەردەکردوە کەیەکێکی دیکە لە بەرەی دیمەنی ئەورەزوباغ
وهەردونزارەی ئاوایی کەس نەزانی سەرشیوی سەقز
بەڕێزمامۆستامەالمحەمەدی "سووتاو"ە کە خاوەن هەستێکی زەریفی
شاعیرانەوخو ورەوشتێکی پاک وبی خەل وغەشی کوردەواری یە .
مەالمحەمەدعەالیی"سووتاو"کوڕی مامۆستامەالشێخ نەجمە دینی کەس
نەزانە وساڵی 1324هەتاوی لە گوندی کەس نەزان هاتوتە دونیاوە وەک
خۆی باسی دەکا بابی کەلەگەڵ شاعیری سەقزی مەرحووم
مەالکەریمی زاری دۆست وبرادەری گیانی گیانی ئەبێت کاتێک مامۆستا
لەدایک ئەبێت مەالکەریمی زاری لەپشت یەکێک لە کتێبەکانی باوکی
مێژووی لەدایک بوونی بەم شێوەدەنووسێتەوە کەدەڵێت:
"چون لەدایک بوو لەقوربانەدا
شێوەی زەبێحی هەس لەشانەدا
خسووس کەهاوناوفەخری عەرەب بێ
ئەبێ سەرچاوەی عیلم وئەدەب بێ
خاتربۆتاریخ واخەبەریدا
باخی ئومێدم بەدڵ بەریدا"
کە بەحیسابی ئەبجەد ئەکاتە 1361کۆچی مانگی
بەرانبەربە1324هەتاوی.
مامۆستا دوای فەوتی یەک لەدوای یەکی دایک و باوکی بۆفێربوونی
عیلم وزانین بەپێی باوی سەردەم بەتایبەت بۆ مناالنی هەژاروبێ دەرەتان
رووی کردوەتە حوجرەوالی مامۆستایان بوەتە فەقێ ویەکەم گوندی
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دەسپێکی ژیانی فەقێەتی مامۆستا گوندی "پیرۆمەران" بوە لەناوچەی
گەورکی سەقز پاشان چوەتە گوندی "مامەشا"ودواترگوندەکانی ناوچەی
بانەوسەردەشت وتەنانەت ئەودیوکەکوردستانی عێراق بێت
شاروناوچەکانی ئەوێش گەڕاوە یەک لەوانەشاری کۆیە بوە کەلەوێ
لەخزمەت زۆرمامۆستادا وەک باوکی بەڕێزدوکتورفوادمەعسووم وباوکی
بەرێزعەدنان موفتی داشانازی فەقێیەتی بوە وپاشان لەساڵی
1344هەتاویداگەڕاوەتەوە ناوچەی سەردەشت لەگوندی
"قوڵتێ"لەخزمەت مامۆستایەک بەناوی "حەیاتی" بوەتەفەقێ
وهەستیشی بەهەستیاری لەخۆیدا کردوە هەربۆیە شێعری هۆنیوەتەوە
هەتائێستادوودەفتەری لە گەنجینەی ماڵی خۆدائامادەوچاەوڕوانی
چاپکردن داناوەونازناوی سووتاویشی بۆخۆی هەڵبژاردوە لەبەرئەوەی
دەڵێ :لەگوندی کوڵەسێی سەروو هاوین بوو حوجرەکامان
گواستبەوەسەربانی ماڵێک لەوێداچەند فەقێ بووین کەپرێکمان
سازکردبوو رۆژێک لەبەرکەمتەرخەمی خۆمان ئاگری گرت ئەمنیش
کتێبەکانمی تێدابوو بەهەرشێوەیەک بوو هەندێکیانم رزگار کرد بەاڵم
هەردوودەستم سووتا لەورۆژەوە الی هاوڕێیانم بوومەتە"سووتاو"!...دواتر
لەگوندەکانی باسکی کۆڵێ فەقێیەتیکردوەومامۆستایش بو وە جیا
لەمەالیەتی مامۆستا،بۆبژێوی ژیانێکی سەربەخۆ لەماڵەکەی خۆیدا
ئێستایشی لەگەڵ بێت خەیاتی کردوەلەساڵی 1357دا لەالیەن
برادەرێکی زیندانی یەوە فێری کاڵو چنینیش بوە ،لەساڵی 1351دا
بۆدووهەمین جار ژیانی هاوبەشی پێک هێناوەوخاوەنی سێ کوڕوسێ
کچە وبەخۆشی یەوە ئێستایش هەرهەیە ولەگوندی "هێجانان"
دادەنیشێ ومامۆستای مزگەوەتی هەرئەوگوندی "هێجانان"یەلەبناری
شاخی رووشی سەقز.
مامۆستالەبیرەوەریەکانیداباسی دەکاودەڵێ :لەساڵی 1345
داکەلەگوندی "کۆڵەسێی ژووروو"بووم دۆستێکی برادەرم بووکە قاوخانەی
هەبوو وخەڵک بەتایبەت غەریبەهاتووچۆی دەکردودەچوونەئەوقاوەخانە کە
خاوەنەکەی ناوی شێخەی حاجیلە بوو تازە زەفت وگرامافۆن وشتی وابە
واڵت داهاتبوو کە ئەوشریتی گۆرانی وێژانی هێنابوو وبۆ خەڵکی ئەگرت
وگوێیان لێ دەگرت ،رۆژێک کوڕێکی بوو منداڵ بوو بەناوی عومەر"کەپێم
وابێ ئێستەلەواڵت دانەبێت" ناردیە شوێنم وگوتی :کاک محەمەدی
ماملێ هاتوە ئەتۆیش کەشێعران دەڵێی یان بۆخۆت وەرە یان چەند
شێعرێکم پێ بدە هەتا بۆێ ببەم ...ئەمنیش دووشێعرم پێ دا وبردیەالی
هونەرمەند،خوالێخۆش بوو کاک محەمەدی ماملێ کە دواتر هونەرمەند
سەی عەلی سەردەشتی یەکێکیان بەناوی "کاروانی شادی" دەکاتە
گۆرانی وباڵوی دەکاتەوە وکاک محەمەدی ماملێش شێعرەکەی دیکە
بەناوی"یارەکەی بێ مروەتم" دەکاتە گۆرانی وباڵوی دەکاتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە2853 :

مەال محەمەد عەلیاوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141201234217118187
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە2854 :

مەال محەمەدی شارەزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072622245489454
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2855 :

مەال محەمەدی شڵماشی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061042142828
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یەکێکە لەو مەال دەگمەنانەی کوردستان ،کە هاوشانی نووسین لە بواری
زانستە ئیسالمییەکاندا بوارەکانی تری وەرگێڕان و رۆمان و فەرهەنگ و
کەلەپوور و فەرامۆش نەکردووە ،ئەو لە سااڵنی هەشتاکاندا رۆمانی
(بێسەرپەرشتان و بێنەوایان) ی لە فارسییەوە بۆ سەرزمانی کوردیی
وەرگێڕاوە ،کە تائێستاش کاریگەری (بێژەن) لە هەست و نەستی
خوێنەرەکانیدا ماوەتەوە ،ناوبراو دۆستێکی نزیکی دکتۆر قاسملوو
سەرانی تری حزبی دیموکرات بووە ،ئێستاش لە واڵتی فینلەندا پەنابەرە
و کاتەکانی ژیانی تەرخانکردووە بۆ خوێندنەوە و نووسین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان پرێس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2856 :

مەال محەمەدی مەال عوسمانی باڵخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031312360082565
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2857 :

مەال محەمەدی هەزارمێردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215114936677
یەکێکە لەزانا ئایینی یە بەناوبانگەکان و شاعیرە گەورەکانی کورد .ناوی محەمەدی کوڕی حاجی
حەسەنی سنجوێیەو بەئیبنولحاجب ناسراوە .زوربەی سەرچاوە مێژووییەکان ئەڵێن ساڵی 1698
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لەگوندی (سنجوێ)ی ناوچەی سەردەشت لەدایک بووە .بە منداڵی الی باوکی دەستی داوەتە
خوێندن و دواتر لە حوجرەی فەقێیان درێژەی بەخوێندن داوە .هەر لەم پێناوەشدا تەواوی ناوچەی
موکریان گەڕاوەو ماوەیەکی زۆریش لە سلێمانی و قەاڵچواالن ماوەتەوە .پاش وەرگرتنی ئیجازەی
مەالیەتی رووی کردۆتە ناوچەکەی خۆی و سەرقاڵی دەرس وتنەوە بووە ،بەاڵم لەدوای چەند
ساڵێک چۆتە گوندی (هەزارمێرد)ی نزیک شاری سلێمانی و پاشماوەی ژیانی لەوێ بەرێنمایی
کردنی خەڵکەوە بەسەر بردووە .ئەم پیاوە خوێندەوارە گەلێ زانای گەورەی پێگەیاندووە ،لەوانە
مەال عەبدوڵاڵی بێتووشی و شێخ مارفی نۆدی و کاک ئەحمەدی شێخ ،سەرباری ئەمانەش ،مەال
محەمەدی هەزارمێردی مامۆستایەکی ناسراوی زانستە ئایینییەکان بوو .چوار کتێبی گرنگریشی
لەو بوارانەدا بەزمانی عەرەبی نوسیووە و لەساڵی 1755یشدا کتێبی (مەهدی نامە)ی بەزمانی
کوردی نوسیووە کە لە ( )256دێڕە شیعر پێکهاتووە .مەال محەمەد ساڵی  1778لەگوندی هەزارمێرد
کۆچی دوایی کرد و هەر لەوێ بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2858 :

مەال محەمەدەمین رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520310182379
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2859 :

مەال موختاری زەردۆیی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013030514180082459
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2860 :

مەال مەحمود کزەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021019482475696
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2861 :

مەال مەحمودی بایەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021921055782331
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باکووری کوردستان

1713

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2862 :

مەال مەعسومی هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215124833711
ناوی مەعسومی کوڕی مەال خدرە ،لە 1900لە شاری کۆیە لەدایک بووە و هەر لەوێ قۆناغی
سەرەتایی تەواو کردووە .پاش ئەوەی باوکی کۆچی دوایی ئەکات و هاوکات لەگەڵ دەستپێکردنی
جەنگی یەکەمی جیهانیدا خیزانەکەیان چۆتە کەرکوک و ئەویش لەوێ خوێندنی لەخوێندنگای (دار
الخالفە) تەواو کردووە کە لەئاستیخوێندنگا ناوەندییەکانی ئەم سەردەمەدایە .دوای تەواو کردنی
ئەو قۆناغەی خوێندن ماوەیەک خەریکی کاسپی و بازرگانی بووە .لە 1925دا دەست ئەداتە
خوێندنی ئایینی و لە کۆتایی ئەو خوێندنەدا الی مەال محەمەدی جەلیزادە (مەالی گەورە) ئیجازەی
مەالیەتی وەردەگرێ .مەال مەعسوم یەکێک بوو لەخوێندەوارە ناودارەکانیسەردەمی خۆی و
عەرەبی زانێکی زۆر بەتوانا بوو .لەتورکی و فارسیشدا شارەزاییەکی زۆری هەبوو .ئەم پیاوە
ئایینییە روناکبیرە لە  1955کرا بە جێنشینی مەالی گەورە لەکۆیە .مەال مەعسوم شەخسیەتێکی
نیشتمانپەروەر و کوردێکی خاوەن هەڵوێست بوو .کەشۆڕشی ئەیلول لە  1961دا بەرپابوو ،مەال
مەعسوم پشتگیری تەواوی لێکردو گوێی نەدایە گوشارەکانی حکومەتی بەغدا ،کە داوای لێکرا
بەبروسکە پشتگیری لەسیاسەتی حکومەت بکات دژی شۆڕش ،مەال مەعسوم داواکەی رەت
کردەوە و ئامادە نەبوو فەتوا بدات بۆیە رژێمی ئەو کاتەی بەغدا فەرمانی زیندانی کردنی دەرکرد و
ماوەی یەک ساڵ لەبەندیخانەی (فچیلیە) زیندانی کرا .ساڵی  1963پەیوەندی کرد بەشۆڕشەوە و
لە  1964 /12 /16دا کۆچی دوایی کرد .خوالێخۆشبوو لەپاش خۆی کتێبخانەیەکی بەنرخ و گەلێ
دەستنووس و پەراوێزی گرنگی لێ بەجێما ،بەاڵم بەداخەوە ئەو سامانە بەنرخە لەرووداوەکانی
31ی ئابی  1996لە هەولێر تااڵن کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
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 ژمارە2863 :

مەال مەنسوورێ گرگاشی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191125464771
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هۆزانڤانی کالسیکی یێ بەهدینان مەال مەنسوورێ گێرکاشی ،ژ ناڤێ
وی دیارە کو خەلکێ گوندێ گێرگاشێ یە ،کو گوندەکێ بچوکە دکەڤیتە
سەر سینگێ چیایێ گارەیێ سەر بلند ،بەرامبەر کەلها ئامێدیێ یا دێرین
ل الیێ رۆژهەالت کو گوندەکێ هەلکەڤتی یە و گەلەکێ جوان و بلندە،
نەمازە ل بهارا و مرۆڤ ل گوندێ گێرکاشێ هنداڤ ریبارێن زێ ی و
سپنێ بەهدینان و دەڤەرەکا ناڤدارە ب دەشتازێ ،ڤی جهێ هەرسێ
دەمێن سالێ یا کەسک و خەمالندی یە ب کەسکاتی و جوانیێ و لڤی
جهێ هەلکەڤتی ل بن گوپکا چیایێ گارەی ب رەخ گوندێ گێرکاشێ ل
بانیا ب رەخ گوندی ڤە دبێژنێ (خەلفو) کو خەلفو و گێرکاشێ وەکی
خەلکێ گوندێ گێرکاشێ دگوت (خانیەک و دوو دەرگە) پشتی چوینە
گوندێ گێرکاشێ و سەر کانیا وێ یا تەزی رونشتین ئەوا نخافتی ب
دارێن گویزا و ل بەردا زەڤیێن پان و بێ شینکاتی ئەزو چەند گوندێین
سپیندارێ و گێرکاشێ ل شینوارێ هۆزانڤانێ مەزن (مەال مەنسوورێ
گێرکاشی) گەریاین و چووینە کاڤلە گوندێ خەلفو و ئاڤ گۆڕستانا گوندی
گەریاین یا پڕ دارێن کەڤنار چووینە مزگەڤتا مەزن ئەوا ب رەخ گۆڕستانێ
ڤە کو مەال مەنسوورێ گێرکاشی ل ڤێ مزگەڤتێ خاندنا خو یا فەقاتیێ
دەست پێ کریە و باش هاتیە ل خواندێنگەهێن ئامێدیێ میرگەها
بەهدینان خواندی یە و بوویە مەالیەکێ (دوازدە علم) و پاش چووینە
شینەوارێن قەسرا وی کو تا نوکە ب هشکە بەری مایە .ئەو دەمێ
هۆزانڤان مەال مەنصورێ گێرکاشی تێدا ژیایی :تا نوکە ب درستی ژیانناما
هوزانڤان مەال مەنصورێ گێرکاشی نەهاتیە تومارکرن ژبلی ناڤێ وی کو
(مەنسوورە) و ناڤێ بابێ وی نەهاتیە زانین و ناڤێ گوندی وی کو
(گێرکاشه) ل دیڤ ناڤێ وی دهێت و ل سالێ دایک بونێ و مرنێ نەیا
دیارە ژ بلی کو هەڤچاخێ هوزانڤان مەال حسێنێ باتەیی یە ئەوێ
هندەک تۆرەڤانا گوتی ل ساال ( )820ێ مشەختی یان ل ساال ()1417
ێ زاینی ژ دایک بوویە ل دویف بیروباوەرێن کو هەین ل ساال ( )900ێ
مسشەختی یان ل ساال ( )1495زاینی ئانکو ل سەدێ پازدێ
وەغەرکریە ،ئەف چەندە ب وێ چەندێ دهێتە زانین کو هۆزانڤان مەال
حسێنێ باتەیی بەریکانەکا هۆزانێ دگەل مەال مەنسوورێ گێرکاشی
هەیە و ئەڤ جەندە بومە دیەر دکەت کو هەڤجاخێن ئێک بوینە و مەال
مەنسوور ل سەدێ پازدێ ژیایە ،گۆڕێ وی نەهاتیە زانین کو ژبلی
هندەک کەس دبێژن گۆڕێ وی ل باژێرێ ئامێدیێ یە و ل ناف مزگەفتا
(شێخ مەنسیر) هاتی یە ڤەشارتن و ئەڤ مزگەفتە تا نوکە مایە و ب
ناڤێ (شێخ مەنسیر) .گێرکاشی ژ هۆزانڤانێن بەرکەڤتی و بناڤ و دەنگ
بوویە ل دەڤەرا بەهدینا وچارنکارێت وی وەکی هەکاری و بوتان ئەو ژی
وەکی باتەیی بوویە دڤەهاندن و دارێتن و لێک ئینان و سەنگاندن و
کێشانێ ،هەروەسا دبیر تیژی ،ئاشوپ فرەهی و ئاواز سازو خوش و
دلڤەکەریێ دا ،ئەڤ بسپۆرێ شەرەزایێ و مەلەڤانی رەوانی ژ
هەلبەست و هوزانێت کوردی دا کو چەندین الیەنێن کرنگ بەحس کری
یە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدوڵاڵ ئامێدی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2864 :

مەال نوری هەساری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012808524033058
د ساال  1934ل گوندێ هەسارێ ژ دایک بیە ،ل رێکەفتی  25کانونا دوێ  2011وەغەرا داویێ کریە
و ل گۆرەستانا قادر بەگ هاتە بن ئاخکرن.
نڤیسەری و هۆزانڤان ،هن بەرهەمێن چاپکری و دەستنڤیس هەنە ،ژ بلی پەرتوکێن هۆزانان،
وەرگێرانێ دا هەنە.
پەرتوک د بوارێ فەرهەنگا کوردی و ئۆلی و
ِ
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە2865 :

مەال کەریم زاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001262257373333
مەال عەبدولکەریمی سائێب ساڵی  1905لە گوندی "ئارەبوغڵوو"ی
ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی سەقز لەدایک بوە لە  27جۆزەردانی ساڵی
1360هەتاوی بەرانبەر 1982زایینی کۆچی دوایی کردوەو هەرلە
گۆندەکەی خۆی واتە "ئارەبوغڵووی سەرو" ئەسپەردەی خاک کراوە.
مامۆستا لەژیانی هابەشی دا دووجار ژنی هێناوەو خاوەنی شەش
کوڕوکچێک بەناوەکانی  :مەرحووم مەالخالید،کاک عابید ،کاک زاهید ،کاک
تاهیر ،کاک ماجید ،کاک سادق ،وخوشکە سەعدیە کە لە بنەماڵەی
مامۆستا کوڕەزاکانی بەناوەکانی :سروە سائێب ،سەعیدە سائێب لە
بواری هەنەری شێوەکاریدا چاالک هەن وهەروەها حەمیدە سائێب لە
فووتباڵی ژنان دا قارەمانێکی ناسراوە .
مامۆستا "زاری"دیوانە شێعرێکی بە 300الپەڕەوە بەجێهێشتوە کە
پێکهاتوە لە هەشتاوهەشت غەزەڵ و پەنجاوشەش قەسیدە و هەڤدە
پێنج خشتەکی و بیست ویەک مەسنەوی و چواردە شێعری نێشتمانی
وشەست وشەش شێعری ئایینی وهەڤدە شێعریشی فارسی یە،
هەروەها بەسەرەهاتی لەیلێ ومەجنوونی هەربەناوی"لەیلێ
ومەجنوون" بە داڕشتنێکی دیکەوە هۆنیوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی شار نیوز
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2866 :

مەال کەریمی ساردەکوێستانی (راوچی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209205311119305
مامۆستا راوچی کە لە شاعیرانی دیاری ناوچەی موکریان و
هاوسەردەمی هەژار و هێمن بووە ،ساڵی  1927لە دایک بووە و لە
ساڵی  2002دا کۆچی دواییی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2867 :

مەال کەریمی فیدایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122510383674452
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2868 :

مەالقادر مودەڕڕسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031620280384880
2/1/1371،(1279ی هەتاوی)
مەالقادر مودەڕڕسی یەکێک لە کەسانێک بوو کە سااڵنی کۆماری
کوردستان خزمەتی زۆری بەو بزاڤە کرد .لە چاالکیەکانی خوالێخۆشبوو
مەالقادر مودەڕڕسی دەتوانین بەمانە ئاماژە بکەین.
)1بەرپرسی چاپخانەی کوردستان
)2گۆڤاری (گڕوگاڵی مندااڵنی کورد  )1946یەکەمین گۆڤاری مندااڵنی
کوردە ،لە مێژووی ئەدەبی مندااڵنی کورد دا ،بە زمانی شیرینی کوردیمان
لە ساڵی ( )1946دا ،لە سەردەمی (کۆماری کوردستان) لە مەهاباد
دەردەچوو .گۆڤاری گڕوگاڵی مندااڵنی کورد لە (چاپخانەی کوردستان) لە
شاری مەهاباد چاپ دەکرا.
)3نووسینی بیرەوەریەکانی خۆی لە سەردەمی کۆماری کوردستان(چاپ
نەکراوە)
)4کورتەیەک لە مێژووی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی شاری مەهاباد(چاپ
نەکراوە )
)5ڕۆژمێری بەرباخەڵ ،ساڵی 1943(1322ز) لە الیەن کۆمەڵەی ژ،کاف
چاپ کراوە.
)6دەستخەتێکی جێێ باوەڕی وەفایی لە ال بووە1317(.ی هەتاوی)
)7نووسینی وتار لە گۆڤاری نیشتمان و ڕۆژنامەی کوردستان( 8وتار) بە
نازناوی(ق.م.ڕەوادی)
سەرچاوەێ وێنەکە :گۆڤاری مامۆستای کورد ،ژمارە  ،14ل ،48بەهاری
1992ز.فەرەیدوون حەکیم زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2869 :
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مەالی باتێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124104801462
مەال ئەحمەدی باتێ خەڵکی باتێی هەکارییە لەساڵی ()836ی ک
هاتۆتە دنیاوە شاعیرێکی ئیسالمی بووە دەربارەی لەدایک بوونی
پێغەمبەر هۆنراوەی نووسیوە .ساڵی ()911ی ک لەدنیا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئایینی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
هەکاری
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2870 :

مەالی جزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119100014382
ناوی تەواوی شێخ ئەحمەد کوڕی شێخ محەمەد جزیری یە ،یەکێکە لەو
شاعیرانەی بناغەی شیعری کوردیان داناوە ،شاعیر بە مەالی جزیری
بەناوبانگە ئەمەش بۆ جزیرەی بۆتان دەگەڕێتەوە کە دەکەوێتە کەناری
روباری دیجلە لەنزیک شاخی "جودی" کە بە ناوی "نیشانی" دێت کەلە
هەندێ لە قەسیدەکانیدا ناوی هاتووە چەندبۆچوونێک هەیە بۆ مێژووی
ژیانی ئەم شاعیرە.
ساڵی  1407لە جزیرەی بۆتان هاتۆتە دنیاوە کە سەردەمی "ئەمیر
شەرەفخانی کوڕی میر ئەبدال" بووە .لە تەمەنی دە ساڵییەوە لەالی
باوکی دەستی بەخوێندن کردووە و پاشان چۆتە الی زانا بەناوبانگەکانی
جزیرە و فێری زانست بووە.
بەفەقێیەتی هەموو ناوچەکانی جزیرە و هەکار ی و ئامێدی و دیار بەکر و
عەمادیە گەڕاوە و لە تەمەنی ( )32ساڵیدا ئیجازەی مەالیەتی پێدراوە
پاشان بۆتە مەال و زوربەی کاتی بۆ وانە وتنەوە تەرخان کردووە.
شێخ محەمەدی باوکی لە بنەماڵەیەکی شێخی بەرماڵی بووە و زۆر
حەزی بە خوێندەواری کردووە ..رۆژهەاڵت ناسی ئەڵمانی "فون
هارسمان" لە ساڵی  1904دیوانەکەی مەالی جزیری لە بەرلین چاپ
کردووە و خۆی پێشەکی بۆ نوسیوە ،لە پەرتووکی "مێژوی کورد و
کوردستان"ی ئەمین زەکی بەگ دا هاتووە "مەالی جزیری ناوی شێخ
ئەحمەدە و لە جزیرەی "ئیبن عمر" لە نیوەی دوایی سەدەی شەشەمی
هیجری لە دەوری "عیمادەدین" حاکمی موسڵدا ژیاوە.
شێخ ئەحمەد چۆن شاعیرێکی کوردی بووە هەروەها زمانی فارسی و
عەرەبی و تورکی بەباشی زانیوە .مەالی جزیری سۆفی بووە و لەسەر
رێ و شوێنی "نەقشبەندی" بووە .زۆربەی زۆری شیعرەکانی تەڕ و پاراو و
شیرین و رەوانن هەروەها دەربارەی دڵداری و تەسەوف و راستی و
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خواپەرستی بووە و بەمەبەستی دڵداری و خواناسی و سروشت
هۆنراوەی داناوە ،دەستێکی بااڵی هەبووە لە لێکدانەوەی قورئان و
فەلسەفە و لێکدانەوەی و ئەستێرەناسی و زانستی کیمیا و فیزیا و
پزیشکی دا.
مەالی جزیری ساڵی  1481لە جزیرەی بۆتان کۆچی دوایی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
جزیرە
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2871 :

مەالی گەورەی کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=201002010952323356
موحەممەد کوڕی عەبدوڵاڵ کوڕی ئەسعەد جەلی کۆیی ،ساڵی (1876ز)
لە کۆیە لە دایک بووە ،دوای وەرگرتنی ئیجازەی مەالیەتی لە جێگەی
باوکی دەبێتە پێشنوێژو وتاربێژ ،ساڵی (1912ز) دەبێتە موفتی کۆیە،
چاکسازێکی گەورەی ئایینی بووە ،ساڵی (1915ز) ئەندامی ئەنجومەنی
ویالیەتی موسڵو ساڵی (1925ز) ئەندامی ئەنجومەنی دامەزراندنی
عێراق بووە ،نزیکەی ( )22بەرهەمی چاپکراوو دەستنووسی هەیە لە
بوارەکانی تەفسیر ،زانستی ئوسوڵ ،فیقهی ئیسالمی ،بیروباوەڕ،
چیرۆکو هۆنراوە .لە ( 11تشرینی یەکەمی 1943ز) کۆچی دوایی کردووە.
سەرچاوە :ئیدریس سیوەیلی :رەوتی ئیسالمیی لە باشووری
کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کۆیە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2872 :

مەلک حوسێن خان کولیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012450211160
ساڵی لە دایک بوون و کۆچی دوایی "مە لک حوسێن خان"روون نییه،هە رئە وە ندە زانراوە کە لە
"سە دە ی 13ی کوچی" لە گوندی (گودارپە هە ن)ی ناوچە ی کولیایی لە دایک بووە ولە حوجرە
ی فە قێیان برێک فارسی و وردە ڵە کتێبی خوێندوە تە وه،ژیان و گوزە رانی لە رێگای کشتو کاڵە وە
بە ر ێوە چووه.
بە هۆی خوێنددنە وە ی کتێب و تە فسیرە ئایینی یە کان پلە ی زانیاری خۆی بردووە سە رێ .دە
ستێکی باشی لە هۆنینە وە ی شێعر داهە بووه .شێعرە کانی پتر لە مە دحی خوداو پێغە مبە رو
ئیمامان و مە سایلی ئە خالقی دایه.
شێعرە کانی خۆی لە ()538بە یت دە دات بە زاراوە ی هە ورامی تێکە ڵبە کە ڵهوری هۆنیویە تە
وه .
شاعێر لە نە جە ف کۆچی دوایی کردووە و هە رلە وێش بە خاک سپێردراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2873 :

مەلیکە مەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082313290666610
خەڵکی مەغریبە و بەڕەگەز ئەمازیغییە ،لە کاتی رووداوەکانی شەنگالدا
رایگەیاند کە جیهادی نیکاح لەگەڵ پێشمەرگەدا دەکات ،ئەم خانمە ئەم
بانگەوازەی تەنها بۆ پشتگیریی کورد و پێشمەرگە بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(دۆست)ی کورد
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2874 :

مەم میرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041213065322771
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە2875 :

مەمۆ شاهین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052013241058067
نووسەر و لێکۆڵەر و چاالکی کورد لە بواری کاری لۆبیدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2876 :

مەنسور تەیفوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121615063212885
نووسەرو رۆژنامەنووسی سەقزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد

1722

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2877 :

مەنسوور جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009250932129622
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2878 :

مەنفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119094922380
نازناوی مەال رەسووڵ کوڕی مەال مەحمودی بێتووشییه ،باوکی
لەبێتووشەوەهاتووەبۆ کۆیەو لەوێ نیشتەجێ بووه ،ئینجا مەال رەسووڵ
لەکۆیەلەدایک بووه ،باوکی لەمزگەوتی منارەمەال بووه ،رەسووڵی کوڕی
الی ئەو خوێندوویەتی ،لەدوای مردنی باوکی جێنشینی ئەو بووەو
حوجرەی خوێندنی داناوەو زانستییەکانی ئایینی ئیسالم و زمانی
عەرەبی فێری قوتابیان کردووه.
مەنفی زمانی فارسی زانیوه ،لەبەر ئەوەلەسەردەمی داگیرکردنی
کۆیەلەالیەن ئینگلیزەوەبووەبەوەرگێڕی داگیرکەرەئینگلیزەکان
چونکەهەندێ لەو ئەفسەرەئینگلیزانەرۆژهەاڵتناس بوون زمانی فارسییان
لەکوردی باشتر زانیوه.
مەنفی لەبنەماڵەی بێتووشییه ،لەو خێزانەدا زانا و شاعیری
گەورەهەڵکەوتوون ،لەوانەمەال عەبدوڵاڵی بێتووشی ناودار ،شاعیری ئەم
ناوەپێوەندی بەکاک مستەفای هیران "سافی" بووه ،نێوانیان خۆش بووه،
شیعری بەسەر سافیدا هەڵداوه.
لەساڵی  1919مەنفی کراوەبەبەڕێوەبەری قوتابخانەی سەرەتایی
لەکۆیەکەناوی "ئووال" واتە"یەکەم" بووه.
مەنفی لەساڵی  1921لەکۆیەکۆچی دواییکردووەو هەر لەوێش نێژراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2879 :

مەنیژە میرموکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831214004115558
خاتوو (مهنیژه میرموکری) مهستهری زمان ناسی و (لیسانسی) زمانی
ئینگلیسی ههیه و  25ساڵ مامۆستای زمانی ئینگلیسی له
قوتابخانهکانی ئێران بووه .سێ کتێبی له زمانی ئینگلیسیهوه هێناوهتهوه
سهر زمانی کوردی،که به وتهی خۆی ئهم سێ کتێبه (مهسخ) فرانتس
کافکا( ،دادخوازان) ئابێر کامۆ و (دیاری لمهکان)ی جولیا جانسۆنه .زۆرترین
ئهزمونی خاتوو میرموکری له ئهدهبیات دایه و جگه له بهرههمی
وهرگێڕانهوه کۆمهڵه شیعری به زمانی فارسی ههیه که تا هێستا باڵوی
نهکردۆتهوه .ئهزموونه زانستیهکانی میرموکری توێژینهوهی له سهر زمان
و شیکاری فیلم و بهرههمی ئهدهبیه .خاتوو مهنیژه میرموکری شانۆی
(نهبی باشتر)ی دوکتور قوتبهدین سادقی له فارسییهوه وهرگێڕاوهتهوه
لهسهر کوردی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2880 :

مەهاباد قادر (هەنارە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218091359118349
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2881 :

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.
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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 ژمارە2882 :

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 ژمارە2883 :
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مەهجووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115440682
ناوی عەبدول حەکیمی کوڕی سەیید عەبدولڕەحیمی سەیید میرزاییە کە لە نەوەی پیر خدری
شاهۆیە .
ئەم شاعیرە گەورەیە ساڵی  1808لەگوندی (گەون توو) ی سەر بەشاری سنە لەدایک بووە.
بەمنداڵی الی باوکی دەستی داوەتە خوێندن و پاشان لەحوجرە و مزگەوتەکانی ناوچە جیاجیاکانی
کوردستاندا درێژەی بەخوێندن داوە.
دوا وێستگەی خوێندنی مەهجووری شاعیر مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی بووە لەوێ و
لەسەر دەستی شێخ مارفی نۆدێ دا خوێندنی تەواوکردووە .
پاشان چۆتە خانەقای مەوالناو ماوەیەکی زۆر وەک موریدێکی رێبازی نەقشی دەرسی خوێندووە.
دواتر گەڕاوەتەوە زێدی باوو باپیرانی و هەموو تەمەنی خۆی بۆ دەرس وتنەوە و رێنمایی کردنی
خەڵکی تەرخانکردووە.
مەهجووری بە یەکێک لە زانا ئاینییە گەورەکانی سەردەمی خۆی ئەژمێردرێ ،لەبواری ئەدەب و
نووسینیشدا شاعیرێکی بەسەلیقەو بەهرەدار بووه ،بەشی زۆری هۆنراوەکانی تایبەتن بە
ئامۆژگاری و روونکردنەوەی مەسەلە ئایینییەکان.
ئەم پیاوە رۆشنبیرە نووسین و بەرهەمی تریشی هەبووە کە گەلێکیان فەوتاون و هێشتا دیوانە
شیعرییەکەشی چاپ نەکراوە.
مەهجووری شاعیر ساڵی  1884کۆچی دوایی کردو هەر لەگوندەکەی خۆی بەخاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2884 :

مەهدی ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112414071410866
رۆژنامەنوس مەهدی ئەبوبەکر
هەڵگری بڕوانامەی ماستەر لە بواری زانستە سیاسییەکان و مامۆستای
کۆلیژی یاسا لە زانکۆی هەڵەبجە .
لە ساڵی  1992یەکەم وتاری لە کوردستانی نوێ باڵوکردۆتەوە ،دواتر
وەکو کارکردنی پیشەیی لە بواری رۆژنامەنوسیدا بووە بە ئەندامی
دەستەی نووسەران لە رۆژنامەی هەرێمی کوردستان ،پاشان بە هۆی
داخستنی رۆژنامەکەوە لەالیەن بەرهەم ساڵح سەرۆکی ئەوسای
حکومەتی هەرێم لەسلێمانی رووی لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ
کردووە لە  2002تا نیسانی  ،2004موحەریری بەشی سیاسی
رۆژنامەکە بووە.
لە نیسانی  2004لە رۆژنامەی(ئاسۆ) ی دامەزراوەی خەندان وەکو
موحەریر کاری کردووە ،دواتر بۆ ماوەی  2ساڵ جێگری سەرنووسەری
هەمان رۆژنامە بووە.
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لە حوزەیرانی  2007یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی رۆژنامەی (رۆژنامە) ی
کۆمپانیای وشە و یەکەم بەڕێوەبەری نوسینی رۆژنامەکە بووە تا کۆتایی
 2007تێیدا ماوەتەوە.
لە حوزەیرانی  2008یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی گۆڤاری (هەفتانە) ی
دامەزراوەی خەندان و یەکەم بەڕێوەبەری نوسینی گۆڤارەکە بووە تا
مانگی تشرینی دووەمی  2009کاری تێدا کردووە .لە مانگی کانونی
یەکەمی  2009تا داخستنی وەکو راوێژکاری رۆژنامەوانی لە رۆژنامەی
(رۆژنامە) کاری کردووە.
ئێستا وەکو مامۆستای زانکۆ و رۆژنامەنوسێکی سەربەخۆ کاردەکات.
تاکو ئێستا سەدان وتاری سیاسیی و رێپۆرتاژی سیاسیی لە رۆژنامە و
گۆڤارە کوردیەکاندا باڵوکردۆتەوە و چەندین وتاری سیاسیشی بە زمانی
عەرەبی لە رۆژنامە (االتحاد) و سایتی ئیالف و رۆژنامەی (النبأ) و گۆڤاری
(االسبوعیە) باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەهدی ئەبوبەکر)
سەبارەت بە (مەهدی ئەبوبەکر) لە13:12:12 2010-11-24 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەهدی ئەبوبەکر)
سەبارەت بە (مەهدی ئەبوبەکر) لە23:17:59 2014-5-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2885 :

مەهدی ئەحمەد قادر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371250
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2886 :
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مەهدی خالید خەمبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050620300178664
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2887 :

مەهدی خەچر عەبدولرەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818100227125343
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2888 :

مەهدی زریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030120275164336
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بەرپرسی لقی کەرکوکی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2889 :

مەهدی مەجید عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122413135411826
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2890 :

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.
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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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2891 :

مەهۆش خانعەلزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611125
دیواندەرە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دیواندەرە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2892 :

مەهین کوهزادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050813455264674
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2893 :

مەوجود سامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102216524710192
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2894 :

مەولود ئافەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061423012845
ساڵی  1984بە رۆژهەاڵتی کوردستان شاری مهاباد لە داێکبووە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دوا ناوەندی لە شاری میاندوواو تەواو
کردوە.
لە بەشی راگەیان خەرێکی خوێندنی بەکالۆریسە
پێشەی سەرەکی کاری رۆژنامەنووسیە
لە شاری هەولێر نیشتەجییە
لە رۆژنامەی هاواڵتی -هەولێر ،ئاسۆ و هەر وەها ئەندامی دەستەی
نووسەرانی گۆڤاری هەڵبوون بووە ،بەرپرسی الپەرەی کوردستانی
رۆژنامەی بارزان بووە ،دەستەی نووسەرانی گۆڤارەی سڤیل بووە،
ئێستاش سەرنووسەری گۆڤاری ئیسرائیل-کورد لە کوردستان و
سەرنووسەری رۆژنامەی ئیسرائیل-کوردستان لە ئۆرشەلیمە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حەسەن باغستانی)
سەبارەت بە (مەولود ئافەند) لە11:39:31 2010-12-13 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2895 :

مەولود ئیبراهیم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003170912263973
ـ مامۆستای زانستگای سەالحەدین /هەولێر
ـ پسپۆڕ لە ئەفسانەی مێژوو و ئەفسانەی کوردی تا ئیستا ئەم
بەرهەمانەی چاپ کراوە.
بەرهەمەکانی لێکۆلەر:
1ـ وریابن خەوتان لێ نەکەوێ ،کورتە چیرۆک بۆ مندااڵن – .1981
2خۆت لە من بزر مەکە ! شێعر – 19853قەدەغە شکێنی  1لێکۆڵینەوە لە ئەفسانەی کوردی – دەزگایسەردەم – 2000
4بەردە ژن !! کورتە رۆمان – 20015گەڕان بە دوای نەمریدا .دەزگای ئاراس – 20026پیری کێوان – کورتە رۆمان – وەزارەتی رۆشنبیری سلێمانی – 20047هێلکەی نامی – بەرگی یەکەم ،بەشی یەکەم – ئەنیستیتۆیکەلەپووری کوردستان2006 -
8هێلکەی نامی – بەرگی یەکەم ،بەشیدووهەم – ئەنیستیتۆیکەلەپووری کوردستان2006 -
9پیکهاتەی ئەفسانەی کوردی ،دەزگای رەنج – .200710تێر نەخۆر -بەرگی – یەکەم – بەشی سێهەم – دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان – .2008
11زیاتر لە عیشقێک – بەرگی یەکەم – بەشی چوارەم ،دەزگای چاپ وباڵو کردنەوەی بەدرخان .2008
12ئینسکلۆپیدیای هەولێر –  10بەرگ – بەڕێوەبەری گشتیئینسکلۆپیدیا -دەزگای جاپ و باڵو کردنەوەی بەدر خان . 2009
13ساواک بۆچی حەسەن زیرەکی کوشت؟!! دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان .2012
14نەورۆزی کورد ..لە ئەفسانەوە بۆ بە جیهانی بوون – چەندلێکۆڵینەوەیەکی ئەفسانەیی مێژوویی کولتوورییە  -دەزگای جاپ و باڵو
کردنەوەی بەدرخان – هەولێر .2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە2896 :

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
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:

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

بابەتی ژمارە2897 :

مەولەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109151126166
مەولەوی شاعیری ناوداری کورد لەساڵی  1806لەدێی "سەرشاتە" ی
سەر بەناوچەی تاوەگۆزی لەخێزانێکی باوەردار لەدایک بووە.
مەولەوی ناوی سەیید عەبدولڕەحیمی کوڕی مەال سەعیدی تاوەگۆزییە.
لەجیهانی شیعردا مەولەوی بەمەعدووم و لەناو خەڵکیشدا بەمەولەوی
ناسراوە.
لەسەرەتادا مەولەوی لەحوجرەکەباوکی دەست دەکات بەخوێندن و
دواتریش بۆ درێژەپێدان بەخوێندنەکەی روو لەخوێندنگەبەناو بانگەکانی
ناوچەی ئەردەاڵن و بابان دەکات.
پاشان چۆتە سلێمانی و لەالی مەال عەبدولڕەحمانی نۆتشەییدا
خوێندنی تەواو کردووەو مۆڵەتی وانەوتنەوەی وەرگرتووە.
دیسان گەڕاوەتەوەبۆ گوندەکانی دەوروبەری هەڵەبجەو دواتیش
لەسەرشاتەخۆی بەمەالیەتی و پێگەیاندنی قوتابیان و نووسینەوەخەریک
کردووە .
مەولەوی جگەلەزمانی زگماکی خۆی ،زمانی عەرەبی و فارسیشی باش
زانیوەو بەهەردوو زمان شیعری نووسیوە.
دیوانەشیعرەکەی بەزاراوەی "هەورامی"یەو شیعرەکانی پایەیەکی
بەرزیان هەیەلەنێو شیعر و ئەدەبیاتی کوردیدا.
مەولەوی بەشی زۆری تەمەنی بەهەژاری بەسەربردووە ،ئەو کاتەی
لەسەرەتای خوێندندا بووەباوکی مردووە ،ناچار بۆ بەخێوکردنی خوشک و
براکانی وازی لەخوێندن هێناوەبۆ ماوەیەک و پاشان گەڕاوەتەوەسەر
خوێندنەکەی.
مەولەوی خۆشەویستیەکی زۆری هەبووەبۆ هاوسەرەکەی "عەنبەر
خاتوون"
عەنبەرخاتوون بەحەوت ساڵ بەر لەکۆچی دوایی مەولەوی مردووە،
ئەمەش کارەساتێکی گەورەبووەو کاریگەری زۆری بەشیعرەکانی
مەولەوییەوەبەجێهێشتووە.
مەولەوی لەدواساڵەکانی ژیانیدا کوێر بووەو ئەمەش کاری زۆر کردۆتەسەر
دەروونی و لەچەندا پارچەشیعرێکدا دەردەکەوێت.
هەروەها کارەساتێکی دیکەش کەبەسەر مەولەویدا هاتووە ،سووتانی
کتێبخانەکەی بووەو گومانیش لەوەدا نیەکەبەشێک لەکارو بەرهەمەکانی
تێیدا سووتاوە.
مەولەوی لەساڵی  1882لەتەمەنی  76ساڵیدا کۆچی دوایی کردووەو
هەر لەگوندەکەی خۆی ،لە"سەرشاتە" نێژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2898 :

مەڵبەند غازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920012175423
ناوی تەواو :مەڵبەند غازی سلێمان
لە دایک بووی  ١٤/١٠/١٩٨٧ی شارۆچکەی دوکانی سەر بە پارێزگای
سلێمانی .
بۆ ماوەی  ١٣ساڵ لە دووکان ژیانی بەسەر بردووە و دواتر لە
 ١٠/١١/٢٠٠٠بەو پێیەی باوکی ئەندازیار (غازی سلێمان) کارەکەی
گواستەوە بۆ سلێمانی تا ساڵی  ٢٠٠٦و لەو کاتەوە لە شاری رانیە
نیشتەجێن .
بەو پێیەی زۆر ئارەزووی کۆمپیوتەری هەبوو  ،هەر لە سەرەتای چونی بۆ
سلێمانی بەشداری خولەکانی کۆمپیوتەری کردووەو لە ساڵی  ٢٠٠١لە
کازیوەی سەرا و لەوێوە دەستی کردووە بە کارکردن لە کۆمپیوتەرداو تا
ئێستاش بەردەوامە.
هەر لە شاری سلێمانی بەشداری خولی فێربونی موزیکی کردووە بۆ
ئامێری پیانۆ لە سەنتەری چاالکی گەنجانی سلێمانی لە ژێر
سەرپەرشتی مامۆستا ( شەهرام جاسم )  ،دواتریش لە شاری رانیە لە
سەنتەری چاالکی گەنجان رانیە بە سەرپەرشتی مامۆستا ( هێمن
حسن )بەردەوام بووە لەسەر ئامێری پیانۆ تا ساڵێ 2008
لە  ١/٩/٢٠٠٦وەک مامۆستای کۆمپیوتەر لە سەنتەری چاالکی گەنجانی
رانیە دەست بەکار بووە و چەندین کەسی لەو بوارەدا پێگەیاندوە و زیاتر لە
 1500کەس بەشداری خولەکانی کردووە...
لە ساڵی  ٢٠٠٧ەوە کاری رۆژنامەنوس دەکات و ئێستا ئەندامی کارای
سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستانە.
سەرەتا لە رۆژنامەی لێدوان دەستی بە کاری رۆژنامەنوسی کردووە لەژێر
سەرپەرشتی چەند ( خالید قادر  ،سدیق عەلی )  ،چەندین ریپۆرتاژی
ئامادە کرد بۆ ئەو رۆژنامەیە ،هەروەها وەک دیزاینەرێک کاری لەم
رۆژنامەیەدا کردووە.
لە ساڵی  ٢٠٠٩دا توانیویەتی بۆیەکەم جار لە دەڤەری راپەرین
رۆژنامەیەکی تایبەت بە بواری کۆمپیوتەر دەربکات بە ناوی ئێف وەن ) ( f1
کە ژمارە متمانەی ژمارە ( )٩٨ی سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستانی
پێدراوە ،لە ئێف وەندا هەموو کارەکانی لە ئەستۆدا بووە  ،خاوەن ئیمتیاز و
سەرنوسەر دیزاینەری رۆژنامەکەش بووەو هەروەها لەسەر پارەی
گیرفانی خۆی بە چاپی گەیاندووە و باڵو کردۆتەوە بەبێ بەرامبەر
لە هەندێک گۆڤارو رۆژنامەدا بابەتی باڵوکردۆتەوە
ئێستاش لە خزمەتکردنی بواری رۆژنامەگەری بەردەوامە و وێبسایتێکی
کردۆتەوە بە ناونیشانیhttp://malband.net/ .
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەڵبەند غازی)
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سەبارەت بە (مەڵبەند غازی) لە7:53:06 2013-1-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2899 :

مەینەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010316294563656
محەمەد حەسەن رەزایی کوری مو حەمەد و ئیساف لەساڵی 1304
لەئاوایی شاوانی لەدایک بووە .لەساڵی  1308کۆچی کردووەبۆ زاخەی
خوار سەر بەشاری دیواندەرە .لەتەمەنی شەش ساڵیدا الی مامۆستا
مەحیەددین دەستی بەخوێندنی قورئانی پیرۆز کرد .لەدوایی دا دەستی
بەخوێندنی کتێبێک بەنێو (ناگەهان کەئەو سەردەمەقوتابیان ئەم کتێبەیان
لەکنار قورئان و گولستان و بوستانی سەعدی ئەخوێند) کرد کەدوای
ماوەێی چون بۆ کەوڵەو دوو ساڵ لەوێ مانەوەو لەپاش دوو ساڵ
گەڕانەوەزاخە .لەساڵی  1327ژنی هێنا .و لەساڵی 1388لەشاری
سنەکۆچی دوایی کردووه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاخە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2900 :

ناتیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118155246367
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مەال کەریم کوڕی مەعروفی ئاغای وەسمان ئاغایە ناسراوەبە "ناتیق"
لەساڵی  1868زایینی لەدایکبووه ،ئەم شاعیرە لەو سەردەم بۆ خوێندن
پەنای بردۆتەبەر حوجره.
هاوڕێیەتی لەگەڵ شێخ مەحمودی نەمر هەبووەبەیەکەوەلەمزگەوتی
گەورەی سلێمانی وانەو قورئانیان خوێندووه .
ناتیق لەسەر دەستی تورکەکان زۆر ئازاری دیووه ،بەاڵم لەسەر کوردبوون
و نووسینی خۆی کۆڵی نەداوەو بەگژ هەموو دوژمنێکدا چۆتەوه .ناتیق
وەکو شاعیرانی بەر لەخۆی وەکو نالی مەحوی و سالم لێهاتوویی خۆی
لەسەر رێبازی کالسیک شیعری نووسیوه ،شیعرێکی زۆری هەبووه،
بەاڵم ئەوەی هەرگیز چاوەڕێی نەدەکرد رووبدا روویدا لەکارەساتێکدا
دیوانەشیعرییەکەی سووتا.
وەکو میژوونووسان باسی دەکەن لەساڵی  1963هەڵەبجەلەالیەن
دوژمنانی کورد لەسەر دەستی (زەعیم سدیق) تووشی سووتان و
کاولکاری بۆتەوەیەکێک لەم تاوانەسووتاندنی بازاڕ بوو بەهۆی ئەم
سووتانەدوکانەشڕۆڵەکەی ناتیقی شاعیریش بەردەکەوێت و دەسووتێ و
دیوانەکەی لەترسی دەسکەوتنی دوژمنان لەم دوکانەحەشار دابوو ،بەاڵم
تەواوی دوکانەکە بووەبە خۆڵەمێش ،ناتیق هەموو بەرهەمەکانی
کەبەشێک بوو لەژیانی سووتا.
ناتیق ئەوەی دەیویست لەژیانی بەچاو نەیبینێ و هەر بەم داخەلەساڵی
1967ی زایینی چاو لێک دەنێ و کۆچی دوایی دەکات بۆ بەدیهێنانی
خەونەکانی ناتیق دوای ماندووبوونێکی زۆر هەریەک لەمامۆستا ساڵح
هەژار و کاکەی فەالحی شاعیر دیوانەکەیان بۆ چاپکرد لەپێناوی
نەفەوتانی شیعرەکانی ،بەاڵم ئەوەی ئەو مەبەستی بوو نەهاتەدی
ئەوەی ئەو بۆ گریا دوای چەند ساڵێک لەکۆچی هاتەدی و دیوانەکەی بۆ
چاپکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2901 :

ناجی تازیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131955115021
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2902 :

ناجی سەعید ئەرگوشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120515543474146
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2903 :

نادر فەتحی (شوانە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118041732118896
نادر فەتحی(شوانە) لە ساڵی  1336ی هەتاوی واتە 1957ی زایینی لە
شاری بۆکان لە دایک بووه .خوێندنی سەرەتایی تا وەرگرتنی دیپڵۆم هەر
لەشاری بۆکان بووە و فوقی دیپڵۆمی بواری وەرزشی لە شاری ورمێ
وەرگرتوە .لە راپەڕینی خەڵکەکانی ئێران بە دژی دیکتاتۆرەکانی حاکم
چاالکی بووە و هەر بەو بۆنەیەوە دوور لە کوردستان و لە هەندەران دەژی.
لە ساڵی 1986ی زایینیەوە لە واڵتی ئاڵمان ژیان بەسەر دەبا و لەوێ لە
بواری ئلکترۆنیک و دواییش کامپیوتر درێژەی بە خوێندن داوە .لە پەنا
کارکردن بۆ هەڵسوراندنی ژیان ،نووسین و وەرگێری و دروستکردنی
سایتی ئینترنێت ،کاتی ئەویان پڕ کردۆتەوە.
سەرچاوە:ماڵپەری بۆکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
واڵت:

بۆکان
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2904 :

نادر نیروومەند  -بۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060410090360194
ناوی باوکی ئاوڕەحمانبەگ کوڕی عەبدوڵاڵخان (ئاواڵ) کوڕی ئەحمەدبەگ
کوڕی سوڵتانبەگ برای ئاغا فەیزوڵاڵبەگە کە کوڕی ئاغا ئاوڕەحمان بەگی
موکری بەگزادەیە ،لە عەشیرتی بەگزادە کە ئێستا بە فەیزوڵاڵبەگی
ناسراون( .بڕوانە شەجەرەنامەی مامۆستا سۆران)
ساڵی  1346لە سلێمانکەندی بەشی بەگزادە لە دایک بووە و لە
سارووقامیش لە سەر جەغەتوو ،گەورە بووە ،خوێندنی سەرەتایی لە
مەدرەسەی ئاواییەکەیاندا و دواتر ،بە شێوەی ئازاد دیپلۆمی وەرگرتووە.
پاشان چووەتە زانستگا و دوایە بە نیوەچڵی ،لە بەر هەندێ هۆ
زانستگای بەجێهێشتووە.
هەر لە تەمەنی حەو ساڵیدا و لە پێچی یەکەمی کایەکانی مناڵیا
القەکانی ون بووە و ئێستاش لێیان دەگەرێ ،خۆی پێی وایە ئەو شتە
هێمایەکی تێدایە .بە مناڵی زۆری لە جەغەتوودا مەلە کردووە ،جارێکیش
لە هەیوان بەربۆتەوە ،دەمێکە بڕیارە هەستێ ،رۆژێ لە سەر پێی خۆی
راوەستێ!
کارەکانی :
1ـ لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (سروه) بووە.
2ـ بەرپرسی بەشی شەوڕن ،لەحەوتەنامەی (داهاتوو)دا.
3ـ بەرپرس و خاوەن ئیمتیازی گۆڤاری خوێندکاری (هەوار) لە زانستگا
پەیامی نووری بۆکان.
4ـ بەرپرسی یەکەمین بوولەتەنی کوڕی کوچیالنی بۆکان بە ناوی
(هاواری کۆچیل) لە بۆکان.
بەرهەمەکانی:
1جەغەتووی فرمێسک شێعر:چاپی  1378تاران
2بووکی بۆران شێعر
3زاوا زێڕینە شێعر
4 9+شین شێعر
5دوازدە پەند بۆ منااڵن شێعر
6یا ماڵی سەید تەهای شەمزین :کورتە چیرۆک
کتێبی زاوازێڕینه ،نادر نیروومەند
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەدئەمین
شاسەنەم) سەبارەت بە (ژیاننامەی نادر نیروومەند "بۆران") لە-6-4 :
10:03:12 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

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

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2905 :

نادری قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911151644022578
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2906 :

ناری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121619260187193
ناوی کاکە حەمەیە و کوڕی مەال ئەحمەدی کوڕی مەال محەمەدی کوڕی
مەال عەربدولڕەحمانە .لەساڵی  1874دا لە گوندی کیکن لە ناوچەی
مەریواندا هاتۆتە دنیاوە .لە تەمەنی شەش ساڵیدا الی باوکی دەستی
بەخوێندن کردووە ،قورئان و پەڕتووکە وردەڵەکانی تەواوکردووە ،ئینجا
بەفەقێتی بەدوای خوێندن لە مەریوان ،سنە ،پێنجوێن ،سلێمانی ،بانە،
ساباڵغ ،وان ،باشقەاڵ ،هەولێر و ڕەواندز گەڕاوە .لە ڕەواندز الی مامۆستا
ئەسعەدە فەندی خەیالنی ئیجازەی مەالیەتی لە ساڵی  1879وەرگرتووە
و گەڕاوەتەوە بۆ کیکن .پاشان بە داوای حسێن بەگ مالکی بێلوو چووە
گوندی بێلووی نزیک بە مەریوان و بە دەرس وتنەوەوە خەریک بوە تا
ساڵی  1944کۆچی دوایی کردووە و هەر لە بێلوو بەخاک سپێردراوە.
ناری لە ئەو کەسانەیە لەگەڵ ئەوەدا کە هۆنراوەی ئایینی و غەرامیی
هەیە ،گەلێک هۆنراوەی نیشتمانیشی هەیە .لە دۆستانی بە ناوبانگی
ناری ئەتوانین ئاماژە بکەینە سەر تاهیر بەگی جاف و شێخ مەحموودی
حەفید کە گەلێک هۆنراوە و پەخشانی زۆر جوانی بۆ داناون.
سەرچاوە :ناری ،مەال کاکە حەمە ،دیوانی ناری ،کۆکردنەوە و پێشەکیی
کاکەی فەالح.
سدیق بۆرەکەیی-سەفی زداە ،مێژووی وێژەی کوردی ،دەزگای ئاراس،
هەولێر.2008 ،
بولبولی دڵ بۆ خەیاڵی نیکتە پەروازی ئەکا
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تۆ خودا کێ وا دەزانێ خونچەدەم رازی ئەکا
لەشکری شاماتی زولفەینی لە گەردوش دا دەڵێی
عەسکەری سوڵتانی رۆمە و مەشقی سەربازی ئەکا
موغ بەچەی خاڵی لە سەر گوڵ ئاتەشی لێوی لەالدەم
ساحیری هیندوستانە ئاتەش ئەندازی ئەکا
سوحبەتی ئەمشەو پەشێوی روومەتی گیراوییە
ئەو حەبەش زادەی قولە،هەر کەسبی غەممازی ئەکا
بۆلەسەر دانم هەمیشە،تێخی عیشوەی حازرە
من بە قوربانی،بە شەهدی لێوی شانازی ئەکا
قازیی و موفتی دەڵێن:یانی حەرامە سوحبەتی
رووی ئەوە رەش بێ بە قەوڵی موفتی و قازی ئەکا
بێتە سەر رەوتی کومەیتی بەیتی خۆش تەعلیمی من
هەر کەسێ وا ئەسپی تەبعی فێرە رمبازی ئەکا
وا ئەزانم بێ ئەدەب نابێ ئەگەر''ناری''بڵێ
ئەم غەزەڵمانە لە لەهجەی شێخی شیرازی ئەکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2907 :

نارین
http://www.kurdipedia.org/?q=200912102157042967
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2908 :

نارین جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051911513478522
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2909 :

نارین عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050315360857252
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2910 :

ناز ئەحمەد سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906182547115643
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2911 :

ناز جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150220010741119421
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2912 :

ناز عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041014171164456
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2913 :

ناز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111810261810771
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2914 :

نازم جەبار جەالل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371269
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2915 :

نازم دڵبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120609494412414
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2916 :

نازەنین سەپان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120514201287415
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2917 :

نازەنین عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831163235115553
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2918 :

ناسح ئیبراهیم دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610375775613
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:

1746

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2919 :

ناسح عوسمان محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571343
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2920 :

ناسح کامکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271432521451
ساڵی  1964لە شاری سنە لە دایک بووە .مەستەری ئەدەبیاتی
شانۆیی لە کولێژی هونەرە جوانەکانی تاران وەرگرتووە .ساڵی  1988بە
یاریدەدەری شانۆ دەستی بە چاالکی هونەری خۆی کردووە و تاکوو ئێستا
لە بەشی شانۆنامەنووسی ،دەرهێنەری و دیزاینی شانۆ ئەم
شانۆگەریانەی پشکەش کردووە ،کە بریتین لە :
ـ شانۆنامەنووسی" :در فراغ فرهاد" واتە "لە دووری فەرهاد"" ،سی
اسفندد سال کبیسە" واتە "سی مانگی رەشەمە ساڵی کەبیسە"،
"نخل و کوسە" واتە "داری نەخل و کوسە"" ،سر بە ازای سرنیزە" واتە
"سەر بە جیاتی سەرنێزە" و هەروەها چەندین سەحنەی شانۆنامەی
دیکە.
ـ دەرهێنەری" :در فراغ فرهاد" واتە "لە دووری فەرهاد"" ،پیش از حزور
یلدا" واتە "پێش لە حوزوری یەڵدا" ساڵی  2000و " ،2001سر بە ازای
سرنیزە" واتە "سەر بە جیاتی سەرنێزە" ساڵی  ،2004شانۆگەری
"تانگوی تخم مرغ داغ" واتە "تانگۆی هیڵکەی کواڵو" لە نووسینی "ئەکبەر
رادی" ساڵی  2002و شانۆگەری "الموزیکا" ساڵی .2003
ـ دیزاینی سەحنەی زیاتر لە  20شانۆگەری لەوانە" :چیزی یادم نمی اید"
واتە "شتێک نایەتەوە یادم"" ،هفت کردار" واتە "حەوت کردار"" ،لچک
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گلی" واتە "لەچکە گوڵی".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2921 :

ناسر ئیبراهیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715335175373
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2922 :

ناسر حکمەت ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728113153115342
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2923 :

ناسر حەفید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041213403372464
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2924 :

ناسر ساڵحی ئەسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912062253302893
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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 ژمارە2925 :

ناسر سینا
http://www.kurdipedia.org/?q=200904271715161734
لە زمانی خۆیەوە:
باوکی رەحمەتیم خەڵکی حەمامیان بوو و دایکی رەحمەتیم خەڵکی
مەڵاڵلەره .هەر دوو لە مەحاڵی بۆکان ،بەاڵم پێنج کوڕ و دوو کچەکانیان
هەموو ساباڵغین .ئەو دوو برایەشم هەروا ،کە بەر لەوەی بە خزمەتیان
بگەم ،مردن! گۆیا لە چلەی هاوینی ساڵی 1962دا لە گەڕەکی
سێئاشانی مەهاباد لە دایک بووم .باوکم زۆر حەزی لێبوو ببمە مەالی
دوازدە عیلم ،بەختەوەرانە نەبووم .خۆم حەزم لە مۆسیقا بوو کە پێی
نەگەیشتم .هەروەها لە رۆژنامەوانی ،کە ئەویش هیچ!
دوازدە ساڵە بووم کە بە کتێبێکی بیست سی الپەڕەیی کە پێم وایە
محەمەدامینی میسری نووسیبووی و هەر خۆشی دەیفرۆشت ،بووم بە
کوردیزان! زۆر زوو زەندەقم لە نووسەرەکەی چوو چونکە پاش ئەوەی
کتێبەکەی پێفرۆشتم ،ترساندمی کە نەکا ساواک بەم نهێنییە بزانێ کەوا
پاڵەوان پەمۆ شتی قاچاغی دە ماڵێدایه .منیش لە ترسان هەموو رۆژێ
هەر لە ئاودەستخانەی ماڵێدا هەڵدەترووشکام و تا ئەژنۆم دەتەزین و
بۆگەنیو قڕی دەکردم ،دەمخوێندەوه .کەچی خۆم پتر لە دوو هەفتە
پێڕانەگیراو گرم رازەکەم بۆ برا گەورەکەم گێڕایەوه .ئەویش چون زۆر زیرەک
و میهرەبان بوو گرم بەاڵم سووک ،بیرازی کردم .دوایەش وەک پیاوان ئەو
کتێبە گرانباییەی لە کونی ئاودەستخانەکەدا ئەنجنی .ورد ورد .دوو سێ
مەسینەشی ئاو پێدا کرد.
لە گەرمەی شۆڕشی ئێراندا ،ئەو کاتەی کەس تاقەتی دەرس خوێندنی
نەبوو کاکی خۆت دیپلۆمی علوومی تەجروبی لە تەورێز و ساڵێک دواتر
ئەدەبیاتیشی لە مەراغە وەرگرت .خێری لە هیچیشیان نەبینی .بۆیەش
ماڵێ هەڵیانداشتمە تەورێز و مەراغەی ،تا بەشکی خودێ لە بەاڵی
البەال بەدوور بم .ساڵی 1981وەک کەران چوومە سەربازی و دوای دوو
سااڵن بە برینداری لە بەرەی شەڕی ئێران و ئێراق گەڕامەوه .رێک لەو
کاتەدا بوو کە وەکی برێی بە عوکمی خودای ،گەلەکی حەزم لە ژنهێنانێ
بوو بەاڵم کەس گووی بە کاڵوان نەپێوام .منیش دەسنوێژم هەروا بە
نەشکاوی مایەوه.
هاوینی  1984لە بەشی کوردیی رادیۆ مەهاباددا دەستم بە کار کرد .لە
چیرۆکی شەودا دەورم دەگێڕا ،بەرنامەم بۆ مندااڵن و قوتابیان و
پەککەوتان و کابانانی ماڵێ دەنووسی .هەموو رۆژێ دەیان الپەڕە قۆڕیاتم
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لە فارسییەوە تەرجومە دەکردەوە و بۆ عالەمێم دەخوێندەوه ،یان ئەوەی
دەیاندا قوڕبەسەرێکیتر بیانخوێنێتەوه .بووبووم بە مامۆستای هونەر و دین
و دنیا و ئەدەب و کۆمەڵناسی و کشت و کاڵ و زانست و هتد .هەڕەم لە
بڕەی هیچیش نەدەکرد .هەر وەک ئێستا .پاییزی  1985بووم بە
مامۆستای دەورەی راهنومایی قوتابخانەی مەال جامیی مەهاباد بەاڵم
چونکە سەرۆکی بەڕێزی ئیدارەی فێرکردن و بارهێنان پێی وابوو زۆر
زلقسەم لە شارەوە بۆ دوو گوندی گوێکتەپە و کۆسەکەرێز دووری
خستمەوه ،دوای ساڵێکیش وەک پیاوان بە یەکجاری دەریکردم!
پاییزی  1986چوومە تاران و هاوکات لەگەڵ دەرسخوێندنم لە زانستگا ،لە
بەشی دەرەوەی سنووری رادیۆ تلەفزیۆنی کوردیی تاران درێژەم بە کاری
رادیۆیی دا .لەوێش کار نەبوو نەیکەم .لە نووسین و وەرگێڕان و وێژەری و
دەورگێڕان ،هەتا بەڕێوەبەریی دۆبالژ و تۆمارکردنی دەنگ و ئامادەکاریی
بەرنامه .لە حەزلێکردوویی و ئەو شتەی پێم وابوو کوردایەتیی ناوە هەتا
بەڕێوەبردنی کۆڕی چەند هەزار کەسەی کۆمەاڵیەتی و ئەدەبیی
خوێندکاران .یەک دوو ساڵیش لە تلەفزیۆنی کوردی کارم کرد .لەوێش
جاروبار جلکی فەقێیانم دەکردە بەر و ئەدەبی ئایینیی کوردیم
دەوەشاندەوه .یان مۆنتاژی فیلمم دەکرد و کاری بیالمانێ دەرهێنان و
شتی وا .سەر لە ئاخر بە چلەی هاوینی ساڵی  1993لە رادیۆ
تلەفزیۆنی کوردیی تارانێش دەریان کردم .رەببی خودا خێریان بۆ بنووسێ
و ماڵیان سەد جار ئاوەدان بێ!
ساڵی  1992بەشی ئەندازیاریی سینەما ،لقی سیناریۆنووسیم لە
زانکۆی سینەما و شانۆی زانستگای هونەری تاران تەواو کرد .جا سینەما
چی بە ئەندازیاری داوه ،مەگین خودا هەر بۆخۆی بزانێ وەڵاڵ ،لە من
مەپرسن! زستانی  1993پەڕیوەی واڵت بووم و بە تورکیەدا هاتمە دەرێ و
لە ستۆکهۆڵم گیرسامەوه .لە سایەی رێنوێنیی وەستایانەی کابرای
قاچاغچی ،دوو ساڵ و نیوی رەبەقی خایاند تا ئیقامەتم وەرگرت .لەو
ماوەیەدابۆ ئەوەی لە بەر بێکارییان پیاو نەکوژم لە گەڵ یەک دوو برادەری
لە خۆم بێکارتر رادیۆیەکی کوردیی ناوچەییمان دامەزراند بەناوی پەنجەرە
کە هەفتەی پازدە سەعاتان وەشانی دەکرد و سەری خۆ و خەڵکمان پێ
گەرم دەکرد .دوایەش جەنابم لە ترسی قەرز و قۆڵه ،تێم قووالند و
رادیۆکەم بە میرات بۆ هاوکارانم بەجێهێشت .دوو سااڵنیش وەختی خۆم
بە فیڕۆدا و کۆمپیۆتەر و ماڵپەڕچێکردن و ئەو بەزم و هەڵاڵیەم خوێند و
هەوەڵین و ئاخرین چەقەخانەی کوردیم دانا و یەکەم ماڵپەڕی کوردی
سۆرانیش کە لە بەر ئەوەی هیچ ناوێکیترم بۆ نەدۆزراوە هەر بە ماڵپەڕ
نێوکیم بڕی .ئێستاش وا لەو ماڵپەڕە وەڕەز بووم کە ئەوا دوو ساڵ زیاترە
تەنانەت بەرگە شڕەکەشیم لێنەگۆڕیوه.
چونکە تازە ئاوی رادیۆ تلەفزیۆنم وە وێ کەوتبوو خۆم پێڕانەگیرا و
دیسانیش گەڕامەوە ئەوێ .ئەوە بوو کە هاوینی  1996بووم بە هاوکاری
بەشی فارسیی رادیۆی نێونەتەوەیی سوید و لە بەهاری 2000دا
بەرنامەی کوردیی ئەم رادیۆیەم دامەزراند .ئێستاش چونکە هیچ کارێکیتر
نازانم هەر تێیدا بەردەوامم .دیارە کاری کولتووریم پێ ناکرێ بۆیە حەزم
چۆتە سەر دەنگ و باسی سیاسی .نەک سیاسەت ،کە تەنانەت رازی
نیم سووکە مەلەیەکیشی تێدا بکەم .هۆیەکەشی ئەوەیە کە ژنێکم
هەیە زۆرم خۆشدەوێ و کچێکم هەیە پێنج ساڵی تەمەنە و بێچوە
کتکێکی رەشی سێ مانگانەش .بەم حاڵە خاوێنەوه ،کوا وەخت بۆ
سیاسەت!
چەند سیناریۆ و شانۆنامەم بە فارسی و کوردی نووسیوه ،دوو سێ
کاسێتیی چیرۆکم بۆ مندااڵن باڵو کردۆتەوه ،چەند شتێکم لە فارسی و
سویدییەوە وەرگێڕاوەتە سەر کوردی ،لەوانەشە بە پێچەوانه .هەروەها
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هەندێ ورکە فەرمایشتیتریشم لێر و لەوێ چاپاندووە کە هەر هیچییان
تمەنێکی رەش ناهێنن.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2926 :

ناسر سەاڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020614105975621
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2927 :

ناسر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041412150513196
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2928 :

ناسر فەتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811182546125134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2929 :

ناسر وەحیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012522570675326
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

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

بابەتی ژمارە2930 :

ناسرحەفید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013013033975433
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2931 :

ناسری ئەمین نژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053023440283035
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2932 :

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 ژمارە2933 :

ناسری رەزازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108164954143
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لە زمانی خۆیەوە:
من مانگی پووشپەری ساڵی ()1334ی هەتاوی ،ساڵی ()1955ی
زایینی ،لە شاری (سنە)ی کوردستانی بندەستی ئێران ،لە دایک بووم،
جگە لە خۆم چوار برا و چوار خوشکی دیکەم هەبە ،سەردەمی منداڵییم،
پڕ بوو لە کێشەی زۆر ،بە هۆی پێکهاتەی گەڕەکەکەمانەوە( ،پیشە)ی
باوکم بەرگدروو بوو ،دوای خوێندن لە قوتابخانەش دەگەڕامەوە بۆ دووکان
بۆ الی باوکم بۆ ئەوەی یارمەتی بدەم .دووکانی باوکم لە ناو مەیان
میوەفرۆشیدا بوو ،رۆژان لەبەر خەڵک و پەرژینی هەبێ ،حەیوان و بار و
چەرخ و داشقەی حەمباڵ و هیدیکە ،ئەوەندە قەرەباڵخ و جەنجاڵ بوو ،رێ
نەبوو هەنگاو هەڵگری ،لەو سەردەمەدا رادیۆ تەنیا لە گەورەمااڵن و
چایخانەکاندا هەبوو ،من کە حەزم لە هونەری گۆرانیی بوو ،رۆژان رووم
دەکردە قاوەخانەکان بۆ ئەوەی بە هۆی گرامافۆن و رادیۆی پیلیی ئەو
سەردەمەوە گوێ لە گۆرانیی گۆرانیبێژە کوردەکان بگرم.
لە تەمەنی شەش سااڵندا لە خوێندنگەی (هەدایەت) ،لە شاری سنە لە
بەر خوێندنیان دانام ،خوێندنیش دیارە فارسی بوو ،لە پۆلی دوودا بووم ،لە
پەنای خوێندنگەکەماندا مەالیەکی پیری خوێنشیرین ،دووکانێکی دانابوو
کە قەڵەم و کاغەز و دەوات و شیرینیجاتی وەکوو (ئاودوونان و کەشکەتونە
و کونجیگەزۆ و گۆچانقەن و رەحەت و کولیچە و هیدیکە)ی دەفرۆشت و
دەرسی قورئانیشی دەگوتەوە.
بەڵێ باوکم دەستی گرتم و بردمی بۆ الی ئەو مەالیە و بەڵێنی لەگەڵ
بەست ،کە پاش تەواوبوونی خوێندن ،قورئانم پێبڵێ ،منیش هەرچەندە
دڵکاو (راضی) نەبووم ،دەستم پێکرد ،جا وەرە دوو قوڕبەسەریی گەورە ،بۆ
منی ژێردەستی داماو ،دەبوو دوو زمانی بێگانەی بە زۆر بەسەرماندا
سەپێنراو بخوێنین و زمانەکەی خۆشمانیان لێ کردبووین بە قوڕقوشم و
ژەقنەمووت ،بۆیە ئێستاش کوردی وامان هەیە خۆی ناناسێ و نازانێ
کێیە! .ئەگەر خوێندن تەواو دەبوو و خوێندنگە دادەخرا ،مندااڵن بەردەبوونە
کووچە و کۆاڵن بۆ کایە و ،منیش دەبوو بچمە خزمەت مەال ،بۆ دەرسی
قورئان ،مەال ئەوە خەریکی گوتنەوەی (ئەلف سەر ئا ،الم زەنە ئەل) بوو،
منیش بیر و هۆشم لە الی مندااڵن بوو ،کە جار و بار بە شووڵەکەی
دەستی ،حەسیری سەر عەرزەکەی دادەگرت و ئێمەش بە شەقە و
شریخەی شووڵەکە رادەچڵەکاین ،تەنیا چاکەیەک کە هەیبوو ،قەت لە
کەسی نەدەدا ،تەنیا حەسیری سەر زەویەکە نەبێ ،حەسیریش وای
لێهاتبوو ،ئەگەر گیان و هەستی هەبا ،شکاتی دەبردە بەر خودا و
پێغەمبەر ،چونکە ئەوەندەی پێدا کێشابوو ،شڕی کردبوو .
چارم نەبوو ،حوکمی حاکم بوو و مەرگی موفاجات ،منداڵیش بووم ،لە فێڵ
و تەڵەکەی وا رانەهاتبووم کە خۆم بدزمەوە و نەچم ،ساڵی دوایی
دەستم کرد بە گغنیدان و درۆ و دەلەسە ،تا پێمدەکرا نەدەچووم ،هەندێ
جار مەال بۆ ئەوەی پووڵەکەی نەفەوتێ لە پەنا دیواری دووکانەکەی کە
پاڵی وە دەروازەی خوێندنگەکەوە دابوو ،خۆی حەشار دەدا و دەیگرتم و
دەیگوت :بێرەو قورئانەکەو بخوێنە زوڕیەت ،ئەنا ئەیژم بە باوکۆ داتپڵۆسێ،
هاااا! منیش ئیتر چارەم نەمابوو ،چونکە دیواری مەدرەسەی هەدایەتیش
وا نەبوو کە بە سەریدا باز دەم و خۆم دەرباز بکەم ،ناچار دەچووم بەاڵم
چوونی چی؟ چی پێدەگوتم لەم گوێچکەمەوە دەچوو ،لەوی دیکەمەوە
دەهاتەوە دەرێ ،پاش ماوەیەک (مەال) ،کە لە سنەی ئێمەدا پێیان دەڵێین
(مامۆسا ،یان مەاڵ) و بڕێ جاریش هەر دوو وشەکە پێکەوە بەکار دێنن،
وەکوو مامۆسا مەاڵ ئەحمەو .شکاتی خستە بەر باوکم کە گوێنادا و،
خۆی دەدزێتەوە و هیدیکە ،باوکیشم دوای لێدانێکی قورس و قۆڵ،
ئەمجارەیان بردمی بۆ الی (مامۆسا مەاڵ ئەحمەد)ی خەڵکی تاڵش ،بۆ
درێژەپێدان و خوێندنی قورئان ،ئەو مەالیە ئەگەر بە هەڵە نەچووبێتم،
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ئیمامی مزگەوتی کەریم رەئووف بوو ،لە پشت دووکان (حاجی ماشەاڵی
رەنگڕێس)ەوە ،چەن برا بوون ،هەر هەموویان مەال بوون ،نازانم چۆن و لە
بەر چی ،ئەو مەالگەلە تەرای واڵتی ئێمە بووبوون؟ .من پێم وایە لە بەر
ئەوە بوو ،کە تاڵشییەکان سوننین و لە واڵتی ئێمە واتە کوردستان،
تەگەرەیان نەدەهاتە سەر رێ و دەحەسانەوە ،بەڵێ لەوێش لە بەر
هەیکەلی ناقۆاڵ و ناحەزی مامۆستا و چێوفەڵەک و لێدان لە قوتابییەک،
ئەو هەاڵتنە هەاڵتم نەگەڕامەوە ،تا ئەم جارەیان لە گەڕەکی خۆمان لە
(کانی کەمێزی) لە الی مەال عەبدوڵاڵی ئیمامی مزگەوتی (حەمە
حسەین بەفری) دایاننام ،مەالی نێوبراویش لە خانەقای شێخ سەالم،
یان تەکیەی حاجی سەی وەفا ،لەوێ وانەی پێدەگوتینەوە ،لەوێ ئیتر
چونکە گەڕەکی خۆمان بوو و هاوسەر و هاوماڵی خۆمی تێدا بوو،
داکاسرام و حەوت جزمی قورئانم لە ماوەیەکی کورتدا تەواو کرد و
مامۆسا لە خۆشی ئەم زیرەکییەی من و گەیشتن بە سوورەی :تەوابەن،
مامرە کوڵە سەوابەن ،بۆ مامۆسا کەبابەن ،میوانییەکی بە باوکم سازدا و
منیان هاندا کە لەبەر ئەوەی دەنگم خۆشە لە مزگەوتیشا بانگبدەم،
باوکیشم کەیفی پێدەکرد .
لە پۆلی شەشی سەرەتاییدا بووم ،دیارە لە پەنای قورئانخوێندندا ،باوکم
بە زۆرەملیی ،هەمیشە لە گەل خۆی دەیبردم بۆ نوێژ و ،رەمەزانانیش
نەیدەهێشت رۆژووم بفەوتێ ،بۆ ماوەیەک بووم بە بانگبێژی مزگەوتی
گەڕەکی خۆمان ،خادەمی ئەو مزگەوتە نێوی (شامحەمەو) بوو ،هەرچی
بانگی دەدا ،لە بەر پێکەنین کەس خۆی پێرانەدەگیرا ،دەنگی ناخۆش بوو،
بانگگوتنەکەی بە جۆرێ بوو ،دەتگوت بێگاری پێدەکەن ،خوای لێخۆش بێ،
پیاوێکی بەڕێز و خواناس بوو .لە پۆلی شەش دەرنەچووم و داکەوتم و
مامەوە بۆ ساڵێکی دیکە ،لە بەر باوکم نەمدەزانی چیبکەم ،لە ترسان
کونەمشکم لێ بووبوو بە کۆشک و سەرا ،چوومەوە بە دایکمم گوت:
رفووزەم .دایکی داماویشم ،لە تاو مێردی زاڵم ،لە خەفەتا واقی دابوو،
چونکە دەیزانی باوکم وام لێدەکا ،کە بە لۆکە ئاو بتکێننە دەمم .
باوکم زانی لە پوولی شەش دەرنەچوومە ،هاتە جەستەم و غەشی
بێکاریی و مناڵزۆریی و کۆڵەواریی خۆی پێرژاندم ،لێشمنەدەگرت ،چونکە
لە گەڕەکێکی نالەبار و رەپۆشەخەراپدا پەروەدە بووم ،گەڕەکێک ،بێژگە لە
کرێکار و زەحمەتکێش و کاسبکار ،پیشەیێکی بااڵی تێدا نەبوو ،ئەو
گەڕەکەی ئێمە لە دێهاتێکی دوورەدەست دەچوو ،بەو مێگەل و واڵخدار و
پێکهاتەسەیرەی خۆیەوە کە هەیبوو .منیش ئیتر وام لێهاتبوو کە
دەربەستی کوشتن و لێدان نەدەهاتم ،وەک کوردەکە دەڵێ :بووبووم بە
چەرمی ئاوەسوو! بە جێگای ئەوەی کە چاک بم ،ئەوەندەی دیکە السار و
سەرەڕۆم لێدەرهات ،چونکە دەمگوت لە لێدان بەو الوە ،چیدیکە هەیە؟.
ئەوەندە رقم لە خوێندن هەڵگرتبوو ،کە هەر رۆژێ دەچوومەوە بۆ
خوێندنگە ،حەزم دەکرد بڵێن :مامۆستاکەتان نەخۆشە ،یان کەوتووە و
بریندارە و ملی شکاوە و هیدیکە ،بۆ ئەوەی لە دانیشتن و گوێگرتنی ناو
پۆل رزگار ببم !
سەرتان نەیێشێنم ،پاش وەرگرتنی دیپلۆم لە رشتەی وێژە (ئەدەب)دا،
بووم بە مامۆستای خوێندنگەی سەرەتایی لە دێهاتێ لە نێوان سنە و
مەریوان بە نێوی (بزان) ،کە بەداخەوە هەر بزانیشم بەچاو نەدیت ،لەبەر
بەسەرداهاتنی راپەڕینی گەالنی ئێران و شۆڕشی کوردستان ،چونکە
ئیتر نەمتوانی مامۆستایەتییەکە درێژە پێبدەم و کەوتمە زیندان ،پاش
بەربوون لە زیندان لەگەڵ کۆچکردوو مەرزیە و دوو منداڵەکانمان ،دڵنیا و
ماردین ،چووینە شاخ و بووین بە پێشمەرگە.
وەکوو گۆرانیبێژێکی کورد ،تا ئێستا نزیک بە ( 40کاسێت)ی گۆرانیی
فۆلکلۆر و ئەویندارانەم لە واڵت تۆمار کردووە و باڵو کراونەتەوە ،لە
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شۆڕشی کوردستانیشدا چەندساڵ وەکوو پێشمەرگەیەک خەباتم کردووە
و ،کۆمەڵێک گۆرانیی نیشتمانی و شۆڕشگێڕانە و سروودی سیاسییم لە
 4کاسێتدا باڵو کردۆتەوە ،گۆرانیی و سروودەکانی من ،وێردی سەر
زمانی خەڵک و پێشمەرگە و رادیۆکوردییەکانی شۆڕشی کوردستانە و
هاندەریانە بۆ خەبات دژی زوڵم و زۆر و بانگەوازە بۆ ئازادی و رزگاری
کوردستان .دوای وازهێنان لە پێشمەرگایەتی ،لەگەڵ مەرزیە و
منداڵەکانمان ،دڵنیا و ماردین ،هاتینە واڵتی سوێد و وەکوو پەنابەر
ماینەوە ،لێرەش بووین بە خاوەنی کوڕێکی دیکە بە نێوی کاردۆ .
لێرە ،لەم چەند ساڵەی ژیانی هونەریماندا لە هەندەران ،وێڕای
بەشداریی لە زۆر ئاهەنگ و جێژنی نەتەوایەتی و سیاسیی کوردیی ،لە
دەرەوەی واڵت ،بە چەرمەسەری توانیومە ( 7سیدی)ی دیکەی گۆرانیی
تۆمار بکەم و باڵوی بکەمەوە ،هەرچەند کاری سەرەکیم ،گۆرانیگوتنە،
بەاڵم وەکوو نووسەرێکی کوردیش ،چوار کتێبیم بە نووسین و وەرگێڕان
باڵو کردۆتەوە ،لەو ماوەیەشدا کتێبێکم لەالیەن چاپخانەی موکوریانەوە
دێتە بازاڕ ،کە بەرهەمی چەندینساڵ پرسوجۆ و یاداشتی سەردەمی
پێشمەرگایەتیمە کە نێوی کوردیم تێدا کۆکردۆتەوە .هەروەها چەندین
وتاریشم لەسەر مووزیکای کوردیی و گۆرانیبێژەبەنێوبانگەکان و گیروگرفتی
هونەرمەند لە دەرەوەی واڵت و کێشەی زمانی کوردیی و پرسگرێکی
کوردستان ،لە گۆڤار و رۆژنامەکاندا باڵو کردۆتەوە .
ساڵی  2004لەگەڵ مەرزیە بڕیارماندا کە لە سوید نەمێنین و بڕۆینەوە بۆ
ئەو پارچرزگارکراوەی نیشتمانەکەمان .ئەوە بوو رۆشتینەوە بۆ کوردستانی
باشوور و لەوێ لە شاری دووکان ماینەوە ،بۆئەوەیکە ئەو چەندساڵەی
کۆتایی تەمەنمان لەوێ بەرینە سەر ،بەداخەوە ساڵی 2005/09/18
مەرزیە ،بە هۆی نەشتەرگەرییەکی ناسەرکەوتوو کۆچی دوایی کرد و
منیش تووشی سەرلێشیوایی بووم .دوای ئەوەی کە زانیم ناتوانم بەتەنیا
بژیم ،دیسان هاوسەرگیریم کرد و لەگەڵ (ئێران)ی هاوسەرم گەڕاینەوە
بۆ سوید و ئێستا لە ستۆکهۆڵم دەژین.
لەم ماوەی ئەم چەندین ساڵەی کە لە سوێد ژیاوم( ،چەندین گەشتی
هونەریی)م بۆ واڵتانی :ئوتریش ،ئیتالیا ،ئاڵمان ،فەرانسە ،ئینگلیس،
هولەند ،بلژیک ،دانمارک ،فینالند ،نورڤێژ ،سویس ،ئامریکا ،کانادا،
ئوسترالیا ،سۆڤیەتی جاران ،ئازەربایجانی بندەستی سۆڤیەتی کۆن،
یۆنان ،بولغارستان ،قبرس ،رۆمانیا ،ئێراق ،تورکیە ،کوردستانی بندەستی
تورکیە ،کوردستانی ئازادکراو و هی دیکە کردووە ،کە بۆ هەر واڵتێکیان،
چەندین جار سەفەرم کردووە و ئاهەنگم گێڕاوە .لەبەر ئەوەش کە
پێشمەرگە بووم و ناوچەکوردنشینەکانی کوردستان گەڕاوم و
دیالێکتەکوردییەکان فێربوومە و شارەزای زمانی کوردییم ،بە چوار زاراوەی
کوردیی گۆرانیی دەڵێم :هەورامی ،کەلهوڕی ،کرمانجیی ،سۆرانیی ،کە
مەبەستیشم لەمکارە ،تەنیا ئەوە بووە کە خزمەتێک بە کورد و
نزیککردنەوەی زاراوەکان بکەم .هەروەها لە چەندین (فستیڤاڵ و گااڵ)دا
لە ئورووپا بەشداریم کردووە ،بۆ نموونە :کۆنگرەیەک بۆ کورد لە سویس لە
شاری ژنێڤ ،ساڵی  .1990فستیڤاڵی وۆمەد  Womad FESTIVALلە
هامبوورگ ،بەنێوی  Weltbeatساڵی  .1991گااڵیەک بۆ رەوەکەی
کورستان لە ستۆکهۆڵم ساڵی  .1991فستیڤاڵی World Root Festival
لە هولەند ساڵی  .1992فستیڤاڵی  Sacred voicesدەنگە پیرۆزەکان لە
ئینگلیس ،لە شاری لەندەن ساڵی  .2000کۆففرانسێک لە سەر مێژووی
موۆسیقای کوردی لە لەندەن ساڵی  .2000هەروەها چەندین فستیواڵی
دیکەی گەورە لە سپانیا و ئینگلیس و فەڕانسە و سوێد و ئامریکا .درێژەی
هەیە....
سەرچاوە :ماڵپەڕی ناسری رەزازی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

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

پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2934 :

ناسک حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082015404772297
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2935 :

ناسک سەعید خدر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471290
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2936 :

نافع ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030911294182513
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئاکرێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2937 :

نافع دیبەگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121821283787166
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2938 :

نالی
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081108163825139
نالی ناوی خدر (خضر)ە و کوڕی ئەحمەدی شاوەیسی ئالی بەگی
مکایەڵییە .لەگوندی "خاک وخۆڵ" لەدەشتی شارەزوور هاتوەتەژیانەوە.
بەپێی رێبازی خوێندنی ئەو سەردەمەلەسەرەتاوەقورئانی پیرۆزی و
وردەپەرتووکی فارسی خوێندوەو چووەبۆ فەقێیەتی و لەپێناوی وەرگرتنی
زانستەئایینییەکاندا شار و دێهاتەقوتابخانەدارەکانی بەشێکی کوردستان
گەڕاوەو دوا پلەی ئەو خوێندنەی بڕیوەو مۆڵەتی مەالیەتیی وەرگرتوه .
ئەو شوێنانەی نالی بۆ ماوەیەکی زۆر تێیاندا مابووبێتەوه" :سنه"،
"ساباڵغ"" ،زەردیاوای قەرادغ"" ،هەڵەبجە" و "سولەیمانی" .لەقەرداغ
الی "شێخ موحەممەدی ئیبنولخەییاط" خوێندویەتی .لەتەکییەی
قەرەداغیش ماتماتیکی الی "شێخ عەلیی مەال" خوێندوه .لەسولێمانی
لەمزگەوتی "سەیید حەسەن" الی "مەالعەبدوڵاڵی رەش" بووه .زۆرترین
کاتی موستەعیددیی لەخانەقای "مەوالنا خالید" لەسولێمانی
بەسەربردووه .هەروەها گەلێکیشی لەهەڵەبجەو سولەیمانی الی "شێخ
ئەواڵی خەرپانی" خوێندوه.
سەبارەت بەتەمەنی نالی چەندین بۆچوونی جیاواز :خوالێخۆشبوو
"موحەممەد ئەمین زەکی بەگ" دەڵێت :نالی لەسااڵنی 1215-1273دا
کۆچیکردووەو  1856-1800زایینیدا ژیاوه .دکتۆر "مەعروف خەزنەدار"یش
هەر هەمان مێژوو دیاری دەکات ،هەروەها دکتۆر "کەمال فوئاد"یش
هەمان بۆچوونی هەیه .مامۆستا "عەالئەددین سەجادی"یش دەڵێت:
"لە1797ی زایینیدا هاتوەتەدنیاوەو لە1855دا مردووه".
هەموو ئەم مامۆستایانە ،بێجگەلەمامۆستا سەججادی نەبێ ،مێژووی
لەدایکبوون و مردنی "نالی"یان وەک یەک دانا و بەو پێیەنالی  56ساڵ
ژیاوە .تەنها بەپێی بۆچوونەکەی مامۆستای سەججادی تەمەنی بووە58
ساڵ.
ئەم جیاوازیەش وەکو سەرنجی بۆ دراوەقسەی مامۆستا سەجادی
لەالیەک و دکتۆر خەزنەدار و دکتۆر کەمال فوئاد لەالیەکی ترەوەدەربارەی
تەمەنی و ساڵی لەدایکبوونی نالی ئەو بەراوردکردنەی کوردی و
مەریوانی و بەدوای ئەوانیشدا مامۆستا عەلی موقبیله ،ئەوەی
لەپێشەکی دیوانەکەیاندا ساڵی 1215ی کۆچییان لەگەڵ ساڵی 1797ی
زایینیدا بەراوردکردووه .جا ئەگەر وەها بێت ،ئەوا وەک کوردی و مەریوانی
و موقبیل و سەجادی ئەفەرموون نالی  58ساڵ ژیاوه .بەاڵم
لەڕۆزنامەکانی رۆژهەاڵتناسی ئەرمەنیی ی"وسف ئەبگارەڤێچ ئۆربێلی"دا
ساڵی 1215ی کۆچی لەگەڵ ساڵی 1801-1800ی زایینی بەرامبەر
کراوه .بەپێی ئەمەوەک دکتۆر مارف خەزنەدار و دکتۆر کەمال فوئاد
لەسەری رۆیشتون ،ساڵی لەدایکبوونی نالی دەکاتە1800ی زایینی و
تەمەنیشی دەبێتە 56ساڵ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2939 :

نالی پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006270821304524
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2940 :

نامۆ عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050810093069831
نامۆ عەبدوڵاڵ هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە بواری رۆژنامەگەری لە
زانکۆی کۆلۆمبیایی شاری نیویۆرک .پسپۆرییەکەی رووماڵکردنی
سیاسەتی ئەمریکایە.
لە ماوەی شەش ساڵ کاری رۆژنامەگەریدا ،نامۆ راپۆرتەکانی لە چەندین
دەزگای راگەیاندنی ناودار باڵوکردۆتەوە لەوانە رۆژنامەی نیویۆرک تایمز،
ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز ،ئاژانسی هەواڵی مرۆیی نەتەوە
یەکگرتووەکان ،و پەیمانگای رۆژنامەوانی جەنگ و ئاشتی کە بنکەکەی لە
لەلەندەنە.
نامۆ دامەزرێنەر و سەرنوسەری پێشووی سایتی ئینگلیزی رووداوە.
نامۆ دوو خەاڵتی جیهانی لە بواری رۆژنامەگەریدا بردۆتەوە .یەکەم،
سکۆڵەرشیپی کۆمەڵەی رۆژنامەنوسانی کۆشکی سپی-بوو کە لەالیەن
خوودی سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما و خانمی یەکەمی واڵت میشێڵ
ئۆباما لە واشنتن ساڵی  2012پێدرا .نامۆ تاکە خوێندکاربوو لە زانکۆکەیدا
ئەو خەاڵتە وەرگرێت .دووەم ،خەاڵتی “باشترین و قوڵترین نوسین” بوو کە
کۆمەڵەی رۆژنامەنوسانی کاتۆلیکی کەنەدا و ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا هەمان ساڵ پێیان بەخشی.
نامۆ ئێستا پەیامنێری سەرەکی رووداوە لە واشنتن دی سی ،پایەتەختی
ئەمریکا ،و پێشکەشکاری بەرنامەی “لەواشنتنەوە” یە ،ئەو پرۆگرامەی
کە تێیدا گفتوگۆ لەسەر پرسە جیهانییەکان دەکرێت و هەفتانە لە
تەلەفزیۆنی رووداو دادەبەزێت.
نامۆ لەدایکبووی شارۆچکەی کەالری باشووری کوردستانە و خوێندنی
سەرەتایی لەهەمان شارۆچکە تەواوکردووە .خوێندنی ناوەندی و
ئامادەیی لە هەولێر تەواوکردووە .بروانامەی بەکالۆریۆسی لە زانستە
سیاسییەکان و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان لە زانکۆی کوردستان-هەولێر
بەدەستهێناوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2941 :

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
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2942 :

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
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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.
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 ژمارە2943 :

ناهید عرجونی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422103118120942
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👩خانمان
سنە
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2944 :

ناهیدە حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082712155858916
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2945 :

ناهیدە رەشیدیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910091657592077
لەزمانی خۆیەوە:
لەدایکبووی 1955شاری سنە م ،خۆێندنی سەرەتایی وناوەندی
ودواناوەندی هەرلە وشارە تەواوکردەوه .لە زانکو ئەندازیاری کیمیام تە
واوکردوه .دووسال لە زانکوی شاری سنە لە بە شی کیمیا وەک
مامۆستا وانەم وتووەتەوە،ودوای هاتنی حکومەتی خومەینی منیش هە
روەک زور خەلکی شاری سنە لەکار دەرکرام و بەیەکیک لە شارەکانی
ئیران دوورخرامەوە .لە دوای چەند سالیک من هاتم بو تاران ،وبەهۆی
کارکردن لەچەند کارگایەکی کیمیایی شارەزایی زورم هە یە لە دروست
کردن جورەکانی رەنگ وەک رەنگی رونی ورەنگی ئاوی ورەنگی دەرگا
ودیوار و ئۆتۆموبیل ورەنگی پیشە سازی ،وهە روەها دروستکردنی
جورەکان مەرەکەبی چاپ بو روژنامەکان وکتیب وکارتون وکاغەزی سلفون.
بەهوی ئە زمون وکاریگەری تکنولوژی لە سە ر ژیانی مروف ،جەندین
بابەتی زانستیم لەو بوارەدا باڵوکردوەتەوە.
ئیدی منیش بە هۆی تایبەتییەوە وەک هەزاران کوردی دیکە پەڕیوەی
هەندەران بووم و لە ئوروپا گیرسامەوە ،لە ئوروپاش لە چەندەی کارەگی
تایبەتی دروستکردنی رەنگەکان کە لە سەرەوە باسم کردن و کارم
کردوە ،ئەم هەموو ئە زموونانە لە بواری کیمیا والێیکردم کەهەستم بەوە
بکەم ئەبی لە بواری ئابوورییەوە یارمەتی کوردستانەکەم بدەم ،بە
خۆشییەوە لەو بوارەدا بە چەندین شێوەی جیاواز کە بە پێویستی نازانم
لێرەدا ئاماژەیان پێبکەم یارمەتی واڵتە داگیرکراوەکەم داوە ،و هەروەها
چەندین بابەتی زانستیم لەو بوارەشدا بە کوردی نووسیوە .وەک هەر
کوردێکی خاوەن هەست بۆ واڵتەداگیرکراوەکەم ،واتە کوردێکی
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ناشیونالیست هەمیشە حەزم کردوە بو خەلکی خوم کاربکەم.
لەسەرەتاوە بە هۆێ ناشارەزایی لە نووسینی زمانی دایکی زۆر ئازاری
دەدام ،بە ختەورانە بەهۆی گیرسانەوەی شۆێنی ژیانم لەو واڵتەی لێێ
دەژیم ،کە زۆربەی دانیشتووانی کوردی باشووری کوردستان بوون،
ئاشنابوونم لەگەڵ گەڵیان بە تایبەت ئەوانەی کە خەڵکی سلێمانی بوون،
توانیم بە باشی لە نووسینی کوردی خۆم فێربکەم ،لە سەرەتای کاری
نووسینم بە دوو چیروک دەستپێکرد .بۆخۆم وەک کەسێک کە پیویستم بە
فەرهەنگ هەبوو رۆژانە بۆ کارو نووسینەکانم کەڵکی لێوەرگرم ،ئەوە وای
لیکردم کە بیر لە نووسینی چەند فەرهەنگێک بکەمەوە لە زمانەکانی
بێگانە وکوردی ،کە خوشبەختانە فەرهەنگەکانم پێشوازی زوری لێکرا.
ماوەی دوسال خەریکی فەرهەنگی یەکەم هولە ندی-کوردی بووم ،و
دووساڵیش خەریکی فە رهە نگی کوردی-هولە ندی بووم .چوار ساڵیترم
بو فە رهە نگی فە رانسی-کوردی و کوردی-فە رانسی تە رخان کرد.
زورتر لە فەرهەنگی هە ژار(هە نبانە بورینه) کەڵکم وەرگرتووه ،هەوڵمداوە
کە بتوانم ئاسانکاری بکەم بۆ کوردەکانی دانیشتووی هۆڵەندا کە لەو
فەرهەنگە کەڵک وەرگرن .
من  11ساڵە لە هۆلەندا دەژیم وخاوەنی دوو مناڵم کە بە خۆیندنی بااڵوە
سەرقاڵن ،شارەزاییان لە چەندین زمانی زیندووی جیهان وەک ئینگلیزی
وفرانسی وهۆڵەندی هەیە ،کە وەک زمانی دایکی قسەی پێدەکەن .
لە داهاتو بیرم لە نووسینی چەند فەرهەنگێکی تر بە زمانە کانی ئوروپی
کردوەتەوە ،و هەروەها لەبواری کیمیای و پیشخستنی ئابووری
کوردستان چەندین پرۆژەم هەیە ،کە لە کاتی خۆیدا بە گەریان دەخەم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2946 :

ناڵە حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012621150833046
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2947 :

ناڵە عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910210950002102
لە ساڵی ( )1979لە شاری هەولێر لە دایکبووە ،لە منداڵییەوە بەر لەوەی
بچێتە قوتابخانە خولیای دنیای وێنەکێشان بووە ،لە قۆتاغی سەرەتایی
چەندین چیرۆکی ئەفسانەیی مندااڵنەی نووسیووە ،لە قۆناغی ناوەندی
چۆتە نێو دنیای شیعر.
لە ساڵی ( )1991یەکەم تێکستی شیعری خۆی بەناوی "کوردستان"
نووسیووە ،لە ساڵی ( )1996یەکەم شیعری خۆی بەناوی "بەرائەت" لە
رۆژنامەی "هەرێمی کوردستان" باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2948 :

نزار ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032220563082597
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

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

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2949 :

نزار بێجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082909252289042
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2950 :

نزار پیرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032609525324518
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2951 :

نزار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=200904082212501706
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لەناوەڕاستی حەفتاکانی سەدەی رابردووە دەستیکردووە بەنووسین و
وەرگێڕان لەبواری ئەدەبیدا.
سەرەتای شیعری هاوچەرخی بۆ سەرزمانی عەرەبی وەردەگێڕاو دواتر
دەستیکرد بەنووسین لەبواری شانۆدا.
لەکۆتایی دەیەی هەشتاکانی سەدەی رابردوودا لەبواری رۆژنامەگەریی
لەئێران دەستیکردووە بەکارکردن.
لەدوای گەڕانەوەی لەئێران ،بۆماوەی چوار ساڵ لەرۆژنامەی "برایەتی"
کاریکردووە.
ساڵی  2000کوردستانی بەجێهێشتووەو لەواڵتی ئەڵمانیا نیشتەجێ
بووە.
لەئەوروپا بۆ ماوەی سێ ساڵ جێگری سەرنووسەری هەفتەنامەی
"پەیامی کورد"بووە.
جگە بەزمانی کوردیی ،بەردەوام بۆ رۆژنامەو گۆڤارو ماڵپەڕە
عەرەبییەکانیش دەنووسێت.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2952 :

نزار سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011109144263771
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2953 :

نزار گزالی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011040716320029146
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2954 :

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 ژمارە2955 :

نزار ناشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112409484310861
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2956 :

نزار کوێستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091313364761201
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2957 :

نما ناوپردانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121023153887323
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2958 :

نوخشە عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042417261982719
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2959 :

نوری ئەمین مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820365074016
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2960 :

نوری بێخاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022336562227

1774

نوری ئیبراهیم عەلی ،ناسراو بە نوری بێخاڵیلە دایکبووی ساڵی  1971رواندزدەرچووی زانکۆی سەاڵحەددین ،کۆلێژی پەروەردە ،بەشی زمانیعەرەبی ،ساڵی 95 19
لە ساڵی  1991کاری رۆشنبیری و رۆژنامەنووسی دەکاتئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانئەندامی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووساندامەزرێنەر و یەکەم سەرۆکی سەنتەری رۆشنبیری رواندزئەزموونی بواری رۆژنامەگەری و راگەیاندن لە رابردوودا•ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی (واڵت)
•ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (نوێ )
•ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (نما)
•بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری (چیڕۆک نما)
•ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری (رواندز)
•بەڕێوەبەری نووسین و پاشان جێگری سەرنووسەری هەفتەنامەی
(زاری کرمانجی) ،کە دەزگای زاری کرمانجی لە سۆران دەریدەکات
•پەیامنێری هەفتەنامەی گواڵن و تەلەفزیۆن و رادیۆی گواڵن بۆ ماوەی
چوار ساڵ
•بەڕێوەبەری رادیۆی زاری کرمانجی
کاری ئێستا•بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری (کۆوار) ،کە دەزگای زاری کرمانجی
دەریدەکات
•ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامە و رێپۆرتاژ لە بەشی رۆشنبیری و
رێپۆرتاژی سەتەالیتی کودستان
بە درێژایی هەژدە ساڵی دوای راپەڕین تا ئەمڕۆ بەردەوامە لە نووسینیوتار و لێکۆڵینەوەی فیکری و سیاسی و ئەدەبی و کۆمەاڵیەتی و
بەدواداچوونی رۆژنامەنووسی لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان.
بەرهەمە چاپکراوەکان•لە پێناو هوشیاری نەتەوەیی – نووسین ساڵی  2000لە باڵوکراوەکانی
هەفتەنامەی میدیا.
•گیروگازی چەمکی کۆمەڵی مەدەنی – وەرگێڕان بە هاوبەشی ،ساڵی
 2002لە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما.
•قوتابخانەی فرانکفۆرت – وەرگێڕان بە هاوبەشی ،ساڵی  2003لە
باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما.
•راگەیاندن و کاری رۆژنامەگەری – نووسین ساڵی 2006
لەباڵوکراوەکانی سەنتەری رۆشنبیری سۆران بە هاوکاری وەزارەتی
رۆشنبیری حکومەتی کوردستان.
چاپکراوەکان
شەاڵڵم بە عەتری ئێوارە  -شیعر
لە  2013-3-1تا ئێستا بە ناوونیشانی (سێنیور پرۆدیوسەر) و وەک
بەرپرسی فیچەرەکان لە تۆڕی میدیایی رووداو دەستی بەکار کردووە
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز نوری بێخاڵی سەبارەت بە ژیان و کارنامەی
خۆی لە 2009-11-09
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نوری) سەبارەت بە
(نوری بێخاڵی) لە11:30:17 2014-3-26 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2961 :

نوری تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120915275874262
د .نوری تاڵەبانی سەرۆکی ئەکادیمیای کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2962 :

نوری دەرسیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031248002266
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دەرسیم
کورد
باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2963 :

نوری سەعید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020521440075598
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2964 :

نوری عەلی ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010820094386765
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2965 :

نوری فارس حەمەخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150224150123119446
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2966 :

نوری یاسین هەرزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208133502575
پڕۆفیسۆری یاردەدەرە لە کۆلیژی ئاداب بەشی کۆمەڵناسی.
خاوەنی ( )4کتێبی چاپ کراوە:
1/کۆمەڵناسی 1994 -
2/العالم و الجریمة 2005 -
3/مقدمة فی الفولکلور 2006 -
4/الکاکەئیة /دراسة آنثروبولوجیة 2007 -
هەروەها خاوەنی زیاتر لە ( )25توێژینەوەی زانستی باڵوکراوەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2967 :

نوورەدین سەعید وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118153908360
لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1974لە گوندی گرتک-ی ناوچەی باڵەکایەتی سەربە پارێزگەی
هەولێر لەدایکبووە.
ساڵی  1996کۆلێجی بەڕێوەبردن و ئابووری زانستگەی سەاڵحەددین-
هەولێری تەواو کردووە
ساڵی  2002کوردستانی بەجێهێشتووە و لە کەنەدا نیشتەجێ بووە.
15ساڵە کاری رۆژنامەوانی دەکات و ئەندامی فیدراسیۆنی
رۆژنامەنووسانی جیهانی وسەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ئێستا سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی کۆمپانیای رووداوە.
زمانی عەرەبی و ئینگلیزی دەزانێت.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2968 :

نیا کامیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040608424713185
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2969 :

نیاز حامید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209232301118238
ساڵی  1960لەشاری هەولێر لە گەرەکی خانەقا لە دایک بووە.
خویندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی لە هەولێر تەواوکردووە .
ساڵی  1982کۆلیجی ئەندازەی لە زانکۆی موسڵ تەواوکردووە.
هەر لەدورستبوونی کۆمەڵەی رەنجدەران لە خەباتی نهێنیدا کاری
کردووە.
لە راپەرینیشدا رۆلێ گرنگی هەبووە لە گەراندنەوەی کارەبا بۆ شارەکانی
هەولێر و سلێمانی.
لە دوای کۆڕەوەکەش لە رێکخراوە ناحکومییەکان کارو خەباتی زۆری
کردووە بۆ ئاوارەکان.
لەساڵی  1991بە دەیەها وتاری لە کوردستانی نوێ و ئااڵی ئازادی
نووسیوە.
بەبەردەوامی رەخنەی ئاراستەی حزبەدەسەالتدارەکان کردووە بۆ باشتر
خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان و تا لە ئاست پرسە نەتەوەییەکان
لەتەک خەمەکانی نەتەوە و مرۆڤایەتیدابن و دووربن لە هەژمونی
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داگیرکارانی کوردستان.
ئێستا لە هەوڵی ئامادەکردنی کتێبێکە سەبارەت بە مێژووی حکومەتی
کوردستان لە باشوردا.
ئەندازیاری راوێژکارە و ئەندامیرێکخراوەی ).(PENجیهانییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2970 :

نیاز سەعید عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012520311533031
پسپۆڕی ئیسالمی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2971 :

نیاز عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121609463087212
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2972 :

نیاز نەوزاد کاکەرەش حمەامین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571318
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2973 :

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
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
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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 ژمارە2974 :

نیان قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021708434964248
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2975 :

نیزاڵ حەمە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111112123510671
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نووسەر و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2976 :

نیعمەت عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042021140756785
ئەندامی خولی یەکەمی پەڕڵەمانی کوردستان و سەرۆکی یەکێتی
پەڕڵەمانتارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2977 :

نیعمەتوڵاڵ حامد نهێلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071315344291422
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1783

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2978 :

نیگار حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122013170163430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2979 :

نیگار عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101411155510068
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2980 :

نیگار عینایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113007504711103

1784

ساڵی  1987لە شاری بۆکانی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک بووە.
لەگەڵ بنەماڵەکەی لە واڵتی نۆروێژ گیرساوەتەوە.
ئەندامی شارەوانی ئۆسلۆ بۆ ماوەی چوار ساڵ ().2011 – 2007
چاالک لە بواری ژناندا.
باڵوکردنەوەی چەندین بابەت لە سەر بواری ژنان ،سیاسەت،
کۆمەاڵیەتی بە زمانەکانی کوردی و نۆروێژی.
نوسینی کتێبێک بەنێوی (دیالۆگ) ،ئامادەیە بۆ چاپ.
ئێستاش خوێندکاری بەشی کارناسیی رفاهی کۆمەاڵیەتی)، (velferd
لە زانکۆی ئۆسلۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2981 :

نیگار نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082016432819356
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2982 :

نیهاد جامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131622363262
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لە 5ی ئاداری  1972لە گەرەکی حەمام عەلی بەگی شاری کەرکوک
لەدایک بووە ..نووسەرو دەرهێنەری شانۆییە ..خاوەنی خەالتی باشترین
دەرهێنەری شانۆییە لە ڤیستڤاڵی شانۆی هەولێر لەالیان وەزارەتی
رۆشنبیریی لە  ،1995تا ئێستا دەرهێنەری  23شانۆگەری بووە لە
شارەکانی "هەولێر ..کەرکوک ..رانیە ..هەلەبجە ..کۆیە ..دەرربەندیخان"
نمایشەکانیشی بریتی بوونە لە "لەمالێکدا ،ئەفسانەی هات ونەهات،
سەفەرەکانی پەشیمانی ،عەبا ،یادەوەری جەستە ،لیدی ماکبێس،
پرۆڤەیەکی شانۆیی بۆ چاوەروانی سەگ و دەف ،زولێخا لە خەونی
یوسفدا ،هاملێتی کەرکوک ،یادەوەری دەنگ ،ئۆدیبی زەردەشت،
حیکایەتی لم ،ئەنتیگۆنای قەاڵ ،دەستنووسێکی شانۆیی ،پارانەوە،
پیاوێکی سەر پێی ،مۆسیقارێکی ماندوو ،جوانترین مردن ،یادەوەری
دەنگ ،2/شەرابی سێو ،تونێل"
تا ئێستا هەشت کتێبی چاپکراوی هەیە:
1خودی کوردی2لەبارەی شێخ زاناوە3رەخنەگرتن لە مۆدێرنیتی4نائومێدیەکانی شانۆ5ئەنتۆلۆژیای شانۆی ئەزموونگەری6پەراوێزەکانی شانۆ7شانۆی پۆست مۆدێرنیتی8گوتاری رەخنەی شانۆی کوردیی9نووسەر و نوسینەوەی زمان10پلەی سفری شانۆسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(nihad jami
سەبارەت بە (نیهاد جامی) لە7:14:04 2011-9-16 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نیهاد جامی)
سەبارەت بە (نیهاد جامی) لە13:49:02 2012-10-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2983 :

نیهاد جەالل حەبیبوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831114209125681
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2984 :

نەبی فەتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022620455582387
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە2985 :

نەبەرد فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112613093087615
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

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

1787

بابەتی ژمارە2986 :

نەبەز ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122123175874418
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2987 :

نەبەز تاڵیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912150059115698
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2988 :

نەبەز حاجی مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311646001915
لە شاری سلێمانی لە گە رە کی خە بات لە ساڵی  1980هاتۆتە دنیا .خوێندنی سە رە تایی لە
شە ونم و ناوە ندی لە مە کتە بی ئارارات وامادە یی لە امادە یی ازمە ری کوران تە واو کردوه.
پاشان لە کۆلێژی زانست بە شی ماتماتیک وە ردە گیرێت تاساڵی  2001بە اڵم بە هۆی کێشە ی
سیاسیە وا کوردستان بە جێدە هێڵێت رودە کاتە بە ریتانیا .خاوە نی امتیازی گۆفاری نە بە زین
بوه،بۆ ماوە ی 3ساڵ لە زانکۆی سلێمانی،جگە لگ چە ندین وتارو لێکۆڵینە وە ی زانستی لە
رۆژنامە کان.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
⚖پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2989 :

نەبەز خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=201009270923489689
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 ژمارە2990 :

نەبەز عەبدولڕەحمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906180659115642
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2991 :

نەبەز گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=200911020934222184
رۆژنامەوان و خاوەنی ئیمتیازی گۆڤاری جیهانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2992 :

نەبەز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061715580565378
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2993 :

نەبەز مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021430232877
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2994 :

نەجات ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022311532223
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2995 :

نەجات ئەسپیندارەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032313154721304
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2996 :

نەجات حەمید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001110911383220
ساڵی  1961لە شاری کەرکووک لە دایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی وناوەندی و دوا ناوەندیی لە شاری کەرکووک تەواوکردووە.
ساڵی  1980لە کۆلێژی ئادابی موستەنسریە لە بەغدا /بەشی زمانیفەرەنسی وەردەگیرێ،
- 1984بەڵگەنامەی بەکالۆریۆس لە زمانی فەرەنسی وەردەگرێت.
- 1986دەچێتە شاخ و لە ریزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و لە نێو باڵی
شۆڕشگێڕانی کوردستانی یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستان کاردەکات.بە
تایبەتی لە کاری رۆژنامەگەری.
ساڵی  1995لە بەشی فەرەنسیی گوێبیستیی راگەیاندنی یەکێتیینیشتیمانیی کوردستان کار دەکات .
ساڵی  1997لە دەزگای گواڵن و رۆژنامەی برایەتی کاردەکات.ساڵی  1999لە گەڵ دامەزراندنی سەتەالیتی کوردستاندا وەکوئامادەکاری بەرنامە کاردەکات لە پاشاندا چەندین بەرپرسیارێتی دەگرێتە
ئەستۆ وەکو بەڕێوەبەرایەتیی بەرنامە رۆشنبیری و سیاسیەکان هەروەها
لە گەڵ ئازاد کردنی شاری کەرکووکدا نووسینگەی سەتەالیتی
دادەمەزرێنی و ساڵ و نیوێک بەڕێوەی دەبات.
کوردستان لەوێدا
َ
ئێستا وەکو شارەزا لە وەزارەتی رۆشنبیریی حکومەتی کوردستانکاردەکا و جێگری سەرنووسەرێتی تاوی کۆمەاڵیەتی دەکات و بەرپرسی
الپەڕەی کولتوورە لە رۆژنامەی خەبات.
نووسەر لەم بوارانەدا نووسینی هەیە:رەخنەی ئەدەبی کە یەکەمین تیۆری رەخنەیی کوردیی لە ساڵی 1997نووسیوەتەوە.
بە دەیان لێکۆڵینەوەشی لە بواری رۆمان و چیرۆک و شیعر وفۆلکلۆری
کوردی نووسیوەتەوە.
بواری فیکرو فەلسەفە کە چەندین نووسینی تیۆریی نووسیوە لەوانەبەرجەستە بوونی گەردوونی وشوێن و مانەوەو چەندین بابەتی تازە کە
دەتوانن لە نێو بەرهەمەکاندا بیان خوێننەوە.
لە زمانی فەرەنسەوە بە دەیان بابەتی وەرگێڕاوەتە سەر زمانیکوردی.هەروەها لە زمانی عەرەبی و ئینگلیزیەوە بۆ زمانی کوردی.
-لە بواری سیاسی چەندین کتێبی سەبارەت بە مەسەلەی کوردو
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مێژوەکەی نووسیوە هەروەها بە دەیان بابەتی دیکەی سیاسی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی نەجات حەمید ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2997 :

نەجات روستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521333873930
بەرێوبەری رێکخراویی میدیا بۆ راهێنانی رۆژنامەنووسان -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2998 :

نەجات رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122709380587061
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لەدایکبووی ساڵی 1975ە ،رۆژی  2013-12-25بەهۆی نەخۆشییەوە
کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2999 :

نەجات عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918081922093
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3000 :

نەجات عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205222320119251
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3001 :

نەجات نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171403574439
لە سالی  1969لە قەرەداخ لە دایک بووە .لەسالی  1994لە گۆفارو
رۆژنامەکاندا دەنوسیت .لە شاری سلێمانی دادەنیشیت
ئەم کتیبانەی جاپکردوە:
1سفرەی کاغەز  -رۆمان2دەستنووسی فەقیکان  -رۆمان3مردن بەپیی کیرانەوەکانی سۆفیەک  -رۆمان4گۆرانیەکانی ماسی فرۆشیک  -جیرۆک5ئیوارەی مەیمونەکان  -جیرۆک6شکستی نوسین  -وتار7هەمیشە جلرەقو بیدەنگین خویندنەوەی کتیبسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نە جات نوری)
سەبارەت بە (نەجات نوری) لە19:10:30 2011-1-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3002 :

نەجاتی ئونور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110309462110556
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3003 :

نەجاتی عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111009174787994
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3004 :

نەجم ئەڵوەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102416445288214
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3005 :

نەجم خالید ئەڵوەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907125511115656
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3006 :

نەجمەدین شێخ بزێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171635534257
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3007 :

نەجمەدین فەقێ عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713542770122
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3008 :

نەجمەدین مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110141729230
کوڕی مەال غەفوری کوڕی مەال عەلییە ،خوێندنی ئەو سەردەمەی
لەحوجرە تەواو کردووەو پاشان قوتابخانەی (ئەعدادییەی مەلەکی) تەواو
کردووە.
ژیانێکی زەحمەت و پڕئەشکەنجەی بردۆتەسەر ،ماوەیەک لەرانیە
بەمووچەخۆری ئەمێنێتەوەو پاشان لەپێناوی پەیدا کردنی بژێویدا لەشاری
حەڵەب ماوەیەک ماوەتەوە.
دواتر گەڕاوەتەوە سلێمانی و خوێندنگای تایبەتی کردۆتەوە بۆ فێرکردنی
خوێندەواری .هەر لەم حوجرەیەشدا کەناوی نابوو (کەشتی نوح)
کتێبخانەیەکیشی دامەزراند بوو ،کتێب و رۆژنامەو باڵوکراوەکانی ئەو
سەردەمەی تیا ئەفرۆشت .لەم حوجرەیەوە نەجمەدین مەال نزیکەی
حەوت هەزار کەسی لەنەخوێندەواری رزگار کرد و ژمارەیەکی تریشی
فێری زمانی فارسی کردووە.
مامۆستا نەجمەدین مەال هاوکارێکی هەمیشەیی رۆژنامەی (ژین) بوو،
لەرێی ئەو رۆژنامەیەوە ژیاننامەی زوربەری شاعیر و پیاوە گەورەکانی
لەفەوتان رزگار کرد و نزیکەی ( )90چیرۆکیشی باڵوکردەوە کە زوربەیان
چیرۆکی فۆلکلۆرین.
جگەلەمانە ،بەدەست و خەتی خۆی دیوان و بەرهەمەکانی گەلێ
شاعیری پاراستووە لەوانە دیوانەکانی حەمدی و مەولەوی و سالم و
نالی و کوردی .نەجمەدین مەال ،گەلێ کەشکۆڵ و دەستنووسی
دانسقەی لەپاش بەجێماوە کەئێستا بوونەتە سەرچاوەی لێکۆڵینەوە
زانستییەکان لەبواری ئەدەب و مێژووی کورددا.
رۆژی  1962 /4 /23هەر لەحوجرەکەی خۆیدا و بەبێ کەسی کۆچی
دوایی کرد و لەسەر وەسیەتی خۆی و پاش تێپەڕ بوونی چەند ساڵێک
تەرمەکەی لەچیای ئەزمڕ بەخاک سپێردرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فێرخواز
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3009 :

نەجمەدین مەال رەسوولی دێلێژە (ئاری)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206012402119259
مامۆستا ئاری ،ناوی نەجمەدینەو،کوری مەالرەسووڵ ذێڵێژە یە کە لە ساڵی (1329کۆچی)بەرانبەر
بە (1910ز) لە شاری سلێمانی لە دایک بووە.مامۆستا لە بنەماڵەێکی ئەدەب دۆس گەورە بووە،بە
واتایەک هەم باوکی و چەند برایەکی،هەر چەند ناویان دەر نەکردووە ،مەزاقی شێعریان هەبووە.
سەرەتای دەس پێکردنی خوێندنی ساتی منادڵی لە حوجرەی مزگەوت الی باوکی بووە .پاشان
چووەتە قوتابخانەی سەرەتایی شەش ساڵی خوێندوە.دوای ئەوەی کە زەماند ئەکات،لە"کارگێری
نەخۆشی ئاژەڵ و کشتوکاڵ"وەک جیرە خۆرێک دائەمەزرێت.هەر وەکو لە چەند هۆنراوەیەکا بەر
چاومان ئەکەوێت کە "ئاری"وواڵت و خاک و نیشتمانەکەی خۆشویستووە.هەر بۆیە لە ساڵی
1946دا بە هۆی کوردایەتی و الینگری لە کۆماری کوردستان لە مەهاباد ئەویش یەکێک لە وانە بووە
کە دەسگیر کراوە.پاشان لە بەغدا دوایی دادگایی کردنی ،دوور ئەخرێتەوە بۆ"حیللە و کەربەال".
سەرچاوە :مێژووی ئەدەبی کوردی(دوکتور مارف خەزنەدار)
دایرەالمعارف کردی(سەدیق سەفی زادە بۆرەکەیی)
لە هێالنەی داڵ تۆوی رواوە ڕەگ و ڕیشەی لە گشت گیانا باڵوە
لە قووڵی تۆی دەروون و ناخی گیانم بە جۆرێ بنج و بێخی داکوتاوە
کەوا ئەو تۆی دەروون و ناخی گیانە ئیتر جێگەی شتی کەی تیا نەماوە
ئەویش سەرئەفرازی وواڵتە کە چەن هەوڵ و خەباتی بۆ دراوە
لە ڕیی ئازادییا ئەم کوردە مەردە هەزاران خوێنی الوانی ڕژاوە
...
خودا!ناکۆکی ئەم خاکه هەتا کەی بەسە ئیتر هەتا ڕێی چارە ماوە
ئیتر "ئاری" لە ڕێگای ئاو و خاکی ئەبی سەر دابنێ ڕێگەی نەماوە.
دوای سێ ساڵ گەرانەوەی بۆ کوردستان لە 1949دا لە کەرکووک لە ئیدارەی"کارگێڕی کشتوکاڵ"
دائەمەزریت و پاش دە ساڵ کار کردن خانەنشین ئەکرێت.پاش چەند ساڵیک ئەجێتەوە بۆ
سلێمانی لە "کارگێڕی ئیسکان" ئەبێتەوە بە جیرە خۆر.مامۆستا بێجگە لە هۆنینەوەی شێعر،وەک
چیڕۆک نووسێک دوو بەرهەمی چیرۆکی بە ناوەکانی (قارەمانی هەڵکەوتوو،نەریمان-شەری بابان و
ڕۆم) خستوەتە بەر نیگای خوێنەر.
زۆربەی نووسراوەکانی ئەم زانایە لە گۆڤارو و ڕۆژنامەکانا چاپ کراون .بۆ وێنە لە "گەالوێژ"(-1939
)1949دا شیعر و نووسینی باڵوکراوەتەوە .وا دیارە هیج بەرهەمێکی لە چاپکراوی وەک کتێب
نەهاتوەتە ناوو کتێبخانەی کوردیەوە.زۆرم حەوڵدا کە دیوانی ئەم زانا بەرێزەم دەس کەوێت ،بەاڵم بە
داخەوە گیرم نەکەوت!
لە ساڵی 1968دا بە هۆی نەخۆشی دڵەوە ماڵئاوایی لەژین و خاک و گه ل کرددوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە3010 :

نەجیب بااڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021375419508
نووسەر و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3011 :

نەجیبە ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224212902118475
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3012 :

نەدا مێرگەسۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091513014561703

1800

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3013 :

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

بابەتی ژمارە3014 :
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نەرمین سەعید رەشید حمەحەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571331
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3015 :

نەرمین نەجمەدین مامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122716461887045
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3016 :

نەریمان ئەحمەد ئەمین  -نەریمان ماوەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002260922553730
لەساڵی 1963لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.
کارە هونەریەکانی بریتین لە:
ساڵی 1997یەکەم پێشانگای لەژێر ناوی شارەکەم کردوەتەوە لە
مۆزەخانەی سلێمانی.
ساڵی 1997بەشداری کردووە لە پێشانگای ساڵیادی مەرگەساتی
هەڵەبجەی شەهید دا.
ساڵی 1999دووەم پێشانگای لەژێر ناوی ساتە جوانەکانی شارەکەم
کردووەتەوە لە مۆزەخانەی سلێمانی.
ساڵی 1999بەشداری ڤیستیڤاڵی کیمیابارانی هەڵەبجەی شەهیدی
کردووە.
بەشداری سەرجەم پێشانگاکانی سااڵنەی یەکیەتی وێنەگرانی
کوردستانی کردووە.

1802

ئەندامی هەردوو سەندیکای وێنەگران و رۆژنامەنوسانە.
سەرچاوە :سەید عەتا  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3017 :

نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311133500119696
دکتۆر نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو (لەدایکبووی  1978لە هەولێر) نووسەر و
زمانەوان و مامۆستای زانکۆی سەالحەدینە .لە بەشی کوردیی کۆلێژی
پەروەردەی زانکۆی سەالحەدین و ئیبن ڕوشدی زانکۆی بەغدا
بەکالۆریۆسی خوێندووە .ساڵی  2006ماستەری بەشی کوردی لە بەغدا
تەواو کردووە .ساڵی  2012دکتۆرای لە بەشی کوردیی زانکۆی کۆیە
وەرگرتووە .سەرنووسەری گۆڤاری زمانناسییە و جێگری سەرۆکی
ڕێکخراوی زمانناسییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3018 :

نەریمان مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061715480465578

1803

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3019 :

نەزیف محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231419564844
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3020 :

نەزەند بەگیخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101157233871
خەڵکی شاری کۆیەیە ،لە ساڵی 1987ـەوە لە ئەوروپا (دانمارک،
فەرەنسا و بەریتانیا) دەژێت .لە ساڵی  1997لە زانکۆی سۆربۆن دکتۆرای
ِ
لە ئەدەبیاتی بەراوردکاری وەرگرتووە.
بەگیخانی تا ئێستا سێ دیوانی بە کوردی باڵوکردۆتەوە و Bells of
Speechیەکەمین دیوانیەتی بە زمانی ئینگلیزی کە لەالیەن
ئەدەبدۆستان لە بەریتانیا پێشوازییەکی باشی لێکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە

1804

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3021 :

نەژاد رەشید پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150523144718121186
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3022 :

نەژاد عەزیز سورمێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121028261288
لەساڵی  1957لە شارەدێی گەاڵڵەی سەر بەشاری هەولێر لەدایکبووە،
لەسەرەتای سااڵنی هەشتاکانی سەدەی رابردوودا تێکەاڵوی کاری
هونەری بووە .تائێستا پێنج پێشانگای هونەری کۆالژی لەشارەکانی
کوردستاندا کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

1805

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3023 :

نەسرین باراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112409412010859
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3024 :

نەسرین شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001061643143129
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3025 :

نەسرین فەخری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150401212909120740
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1806

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3026 :

نەسرین مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514045532759
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3027 :

نەسرەدین رەببانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042916194678715
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3028 :

1807

نەسیم رەبیهی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020513213470297
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3029 :

نەشمیل عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021116552675744
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3030 :

نەشمیل عەلی بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071716304521549

1808

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3031 :

نەشمیل کرمانج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041510243082682
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3032 :

نەشوان شوکری هرۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122315071774439
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری شوێن  /شوێنەوار :گەرماو
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

1809

بابەتی ژمارە3033 :

نەهرۆ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020113493375513
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3034 :

نەهرۆ محەمەد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261510161417
لە دایکبووی ساڵی 1981ـە ،دەرچووی بەشی مێژوویی کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدین/
هەولێرە ،لە هەرچوار ساڵی خوێندنی یەکەمی سەر بەشەکەی بووە ،بە پلەی زۆر باشی بااڵ.
وەکو رۆژنامەنووسێک کار دەکات و چەندین بابەت و لێکۆڵینەوەی مێژووییی باڵوکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3035 :

نەهیە خۆشکەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012913145275412

1810

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3036 :

نەورۆز حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022720180082398
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3037 :

نەورۆز عوسمان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818093926125324
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖رۆژنامەنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

1811

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3038 :

نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071329579403
لەدایک بووی ساڵی  -1962کەرکووک .
ساڵی  1987 -1986بەکالۆریۆس لە کۆلێژی ئەدەبیاتی زانکۆی
سەاڵحەدین بەشی زمان و ئەدەبی عەرەبی.
بۆ ماوەی شەش ساڵ مامۆستای زمانی عەرەبی بووم لە ئامادەیی
ئازادی کوڕان لە هەولێر .
هەڵگری بروانامەی ماستەرم لە بارەی ئەدەب و زانستە مرۆڤایەتیەکان لە
کۆلێجی زمان-بەشی عەرەبی زانکۆی سلێمانی ساڵی ،2008
ناونیشانی ماستەرنامەکە( :المدینە فی قصص جلیل القیسی ،قراو
سایکو-سوسیولوجیە ).
لەماوەی پانزە ساڵی رابردوودا لەچەندین گۆڤارو رۆژنامەدا کارم کردووە
لەوانە :گۆڤاری سەراب ،گۆڤاری کاروان ،گۆڤاری رامان ،،رۆژنامەی رێگای
کوردستان بەشی عەرەبی ،رۆژنامەی ئاسۆ ،گۆڤاری سەردەمی
عەرەبی .
بەرێوەبەری نوسینی گۆڤاری سەردەمی عەرەبیم لە دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم لە سلێمانی .
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستانم .
ئەندامی یەکێتی نووسەرانی کوردم .
حاڵی حازر لە کۆلێجی زانستە مرۆڤایەتییەکان-بەشی کۆمەڵناسی،
وانەی (سۆسیۆلۆژیای مەعریفە) ئەڵێمەوە .
خوێندکاری دکتۆرام لە رەخنەی ئەدەبی لەزانکۆی سلێمانی .
شانزە کتێبی چاپکراوم هەیە.
سەرچاوە :دیدەن  -ماڵپەڕی یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3039 :

نەوزاد ئەحمەد حسێن

1812

http://www.kurdipedia.org/?q=2011020917204633185
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3040 :

نەوزاد بەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091157222928
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3041 :

نەوزاد پیرمۆسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170128
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3042 :

1813

نەوزاد جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20141207003054118212
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3043 :

نەوزاد جەمال 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201006221418184479
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3044 :

نەوزاد رەفعەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223094709118430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

1814

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3045 :

نەوزاد شێردڵ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010112810163110920
شێردڵی (ئیمپراتۆری تەنیايی) يا (مەحموود دەروێشه بێ نازەکه ی کورد) يا دووژمنەکەی
وەک هاورێکانی زۆر ناز ناوی تريشیان لێ ناوە ،سالی  1964لە گەڕەکە وەجاخ ڕوونەکەی
سلێمانی و لە خێزانیکی مورا ل کۆکتێلی ئايینیی ،عیلمانیی هاتۆتە ناو ....وەک خۆی وەس
دۆزەخە شیرينەی ژيانەوە لە سەر ڕاسپاردەی تەلەفونێکی مامی خۆی کاک ئەمین مەولو
ناسراوی شارە کە ئەو دەم لە زانکۆيەکی ئەمريکی خوێندکاری بااڵی ئیدارە و ئابووری بووە
شێردڵی (جیوەی کەمولەی ئەدەب و هونەر !!) خەتمی قورئانی پیروز و علومە بەيسکەکان
بە سەرکەوتوويی لە حوجرە بە ناوبانگەکەی مەال خدری کانێسکان و لە پالیشەوە خوێندنی
قووتابخانەی کانێسکان و نەورۆزو ناوەندی کۆماريی و دوا ناوەندی سلێمانی سەرکەوتووانە
ئاواتی ئەوەی وەک قوتابییەکی کۆلیژی پۆلیس و دواجاريیش وەک ئەفسەرێکی هاتوو چۆ
ئەکاديمی بخاتە سەر شاشەی – تی فی – بەاڵم هۆکاريی بەعسی نەبوونی کە خۆی ڕ
خۆخەلەتاندن ئەلێت  -:ئەگەر ئەمزانی ڕوژێک دێت وەک ئەمڕو جیاوازيی بەعسی بوون و ن
سمێڵ تاشین يا نەتاشین حیسابی بۆ ئەکرێت و بەس ،ئەوا بە هەر دە پەنجەکەم مۆرم ئە
حەمە نمرە يەکی – باوکە تراديسیونالیزمیەکەمەوه کە ووشەی عارەبیی لە مالەوەماندا قە
دەيان هاوڕێ ی خۆشەوويستی دواجار ئەفسەرم لە بەر خاتری دەستەسرێک قەيسەريیە
نەئەکردە قەقنەس مەبەستی ئەو لە دڕاندنی ديپلومەکەيەتی بە دەستی رەفیق – ش –
دوێنیی شۆفینیزم و هەفاڵی تێکۆشەری ئەمڕۆی کوردينیزم ،،کە به تەوسەوە پێی ئەڵێت
شێخەکەی دارۆغات و مامە ماويزمەکەی مەنفای روماديت بتکەنە ئەفسەر !! ،کاک مەحم
چەند کاديرێکی تری گرووپێکی راگەياندنی ڕاپەرينی گەل ئەگێڕنەوە  -:بەر لەوەی کاک شێ
لێپرسراوی ئەرزاقی ئەزمەر لە کۆرەوەکەدا( ،بەره ی تێکوشەر) کردبوويە لێپرسراوی گرووپی
ئێمە و کاتێک بە سوودفە رەفیق – ش – ی تۆقیووی بە دەست کوڕو کیژيی چەکداريی نەو
ئەنوەری – پێشەنگی راپەرينەوە بینی زۆر بە ئوسووڵەوه پێی ووت  -:لە ئەرشیفی پەروەرد
خەلفیاتی رۆشنبیرێتم سۆراغ خواردو ديپلۆمی پۆلی پێنجی سەرەتايیشتم نەدی تا هەق
منیش بیدڕێنم بەاڵم بەم کامێرا کۆداکە وێنەيەکت ئەگرم و کە تۆخ بووەوە کەمێک لە تەڕايی
پانتۆڵە زەيتوونیەکەت وورد بەرەوە و دواجاريش بڕۆ با میتشیل عەفلەق بتکاتە فەراشی ترب
بە زگماکیی و بۆ ئەبەد هەمیشە پاموورەی خەمە سووريالیەکان لە گوێیدا ئەزرنگێتەوه بە ڕ
خوێندنەوەو موتااڵ بووه هەڕەشەی چوار زرمەی دار حەيزەرانی مامۆستای ڕێزمانی عەرەبی
شەشەمی سەرەتايی ئەبێتە شاهیدی يەکەم سەرهەڵدانی پلووسکە خوری زيرەکیی ئە
بە هۆی نووسینی ئینشايەکی دوو الپەڕەيی زۆر دەگمەن لە سەر بابەتی پەندەکەی (أتق
ألیه) و ئینجا تەرجەمە کردنیشی بۆ کوردی ،سەرئەنجام لە نێوان سوێند لەم کە زادەی قە
ئینکاريی مامۆستا کە گوايا باوکی بۆی نووسیبێت و دوای مفاوەزاتێک و پشتگیريی هەر يە
— ولیەم يوحەنا ئەفەندی کە سەرپەرشتکەری سااڵنێکی زۆر کاری هونەری میوزيک و سر
مامۆستاو باووک – عەلی عومەر ئەفەندی – مێووژی ڕەشی نايابی قوڵینەی ئەمینی ووش
کوردی و دەستگريی کاری وێنەو خەت و شانۆ و م .ڕەووف عەالف ئاوێزانی ڕێزمانی پیتی
پاسەوانی پەڵە گەنم لە زێوانی سەحرا و ،م .کەمال ئەفەنديي کە هەمیشە ترافیکی سە
بەڕێوەبەری چاو نەترس و تا سەر ئێسقان کورد پەروەر – ئەحمەد مەعروف مۆرياسەوە بۆ ه
گرمەی ئەو سروودانەی کە هەزاران شێردڵی غەريب و سەدان شەهـید و ئەديب و هونەر
سەرکردەو وەزير وديبلوم بااڵی ئەمڕۆی هەرێمە فیدراڵەکەمان بە بێ هەڵکردنی ئااڵی عرو
گشت سبەينانێک سەربازەکانی کارگەی جگەرەی زياتر ئەتۆقان ،بەلی پشتگیريی ئەم من
چاوديريی بەردەوامی مامۆستاکانی تريش لە بەهرەی شێردڵی مێرد مناڵ هۆکارێکی گرنگ
ياسای چوار دارەکە بۆ چل نمرە بەخشیشی ئەو سەرەتا خۆ ناسینەی نەوزاد و لەوە بەدو
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هاندەرێک هێندەی تر بەرەو قوواڵيی موتاالی زياتر شۆڕی ئەکەنەوە / ،،نەوزاد شێردڵ سە
دانەبڕاوی هەموو چاالکییەکانی قوتابخانه هاوکات لە گەڕەکی دووەمی خۆيان – چوارباخ –
شانۆيیان بۆ خەڵکی گەرەکەکە ئەنجام داوە و يەکەم بیرۆکەی شانۆی – قەرەج – ی لە ناو
ڕەشماڵی قەرەجەکان خۆياندا وبە سیناريۆيەکی هاوچەرخانە لە تەمەنی هەژدە ساڵیدا بە
ئەگەرچی وەک شانۆنامەيەکی مۆڵەت پێدراو لە ئەرشیفدا نەپارێزراوه بەاڵم بۆ کەسێک کە
ئەکاديمیادا دانەنیشتبێت و ئەرکی پرۆفە پێکردنی زياد لە بیست ئاکتەری گەنج و عەشاما
ئەستۆ و بە جۆرێک بەناو يەکدا تێکەڵیان بکات کە نە لە اليەن پۆلیسەکان و میوانەکانیشەو
ئاکتەرەو کامە قەرەجە ئەسڵەکە هەڵبەتە وەک هەنگاوێکی ئێجگار ئەکاديیمی مەعريفیی
تەنانەت لە ڕووی کۆنترۆڵ و سايکۆلۆژيیەتی کاری ئیداريشەوە بۆ سەرەتای هەشتاکان لەس
زۆر لە خۆ ئەگرێت کە زۆر لەم ئەرکەی کۆنترۆڵی جوگرافیای ستەيج و چەندايەتی ئاکتەرەو
شێردڵی سەربازی وونی زۆر بوار ديوە بە تايبەت شانۆگەريی – پسووڵەی گەڕانێکی خوێنا
شاری شەمزينان و سلوپیای باکووڕی کوردوستان کە جگە لە ئەرکی نووسین و دەرهێنان
کۆنترۆڵێکی ژيرانەی بەرنامەرێژی بۆ زياتر لە شەست و هەشت ئاکتەرو ئاپورەيەکیش لە ک
سوپايەک ستافی هەڵسوڕێنەری کارەکەی زۆر هارمۆنیانە و بێ هیچ شان لە شانی يەکت
خوڵقاندبوو ،،لەو کارانەی نەوزاد شێردڵی رۆشنبیر و دڵسوزی نەتەوەکەمان و هاوڕێی سە
گەالنی تر کە لێرەدا دەستی زاکیرەمان بە سەر تۆمار کردنیاندا بشکێت ،سەرباری کەم و
هەڵەی ناو ياخووت رێکەوت و شوێن ئەمانەی خوارەوەن کە وەک وەفايەک بۆ ئەم نووسەرو
دەست و دڵ پاکەی کە بەردەوام و لە جاران بە گووڕ تر لە خزمەت کردندايەو لەوەش گەڕێی
قەلەمێکی هەمیشە هاندەر وپشت گیريی هەمووانە بێ جیاوازيی و داواشمان لە ئێوەی
ئەوەيە ئەگەر هەر تێبینی و گوزارشت و ڕاست کردنەوەی هەڵە و چاالکییەکی هەمە چەش
نەوزادتان ال هەبێت ئاگادارمان بکەن ،جێگای ڕيزو پێ زانینمانە:-
پێشانگای دووەمی شیعر و وينەی فۆتۆگرافی ژيان و شۆڕشی مەلیک مەحموودی حەفید
هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی،
شايانی ووتنە ،ئەم پێشانگايە دوای چواردە ڕۆژی سەرلێو لە میوان و پشتگیريی تەواوی بە
شێخ نەوڕەس بە چاپ کردنی مۆدێرن ترين ديزاينی – سەدان دەلیلی بێ بەرامبەری مادی
کاتیی – خەنجەر و تەزبێحەکەی حەزرەتی مەلیک لە اليەن پايەدار کاک شیخ ساالری محا
بەشداريی مامۆستای هونەرمەندی پەيکەرتاش شێخ موستەفای بەرزنجی بە باس و لێکو
میوانان وکەشف کردنی وینەی ئەو پەيکەرە مەزنەی حەزرەتی مەلیک کە دواجار تاوانبار لە
جاسمی وەزيری رۆشنبیريی بە بیانووی لە برۆنز گرتنی برديە بەغدا و تێکی شکان ،وە بە
بايەخی بەرێز کاک فەرەيدوونی حاجی کەريمی بازرگان بە تابلۆيەکی ديواريی 130 / 150
زۆر بەرێزی تر کە کاک شیردڵم دەست نەکەوت تاکوو ناوەکانیان بزانم ،،دواجارو لە ڕۆژی پا
– گەورە لێپرسراوی بەعس — بە ناوی ياسر – و جێگری بەڕيوەبەری ئەمنەوە هەموو تابلۆ
شکێنران،
شانۆگەريی – دەهۆڵ و زوخاو – نووسین و
دەرهێنان ،هۆڵ و هونەرمەندانی تیپی ناسراوی میلیی سلێمانی ،،جۆاڵی 985
– 3فیستیفاڵ و پێشبڕکێی باشترين بێژەری کوردو عارەبی عێراقیی /پشت مايکرۆفۆن /،ئ
وەرزش  /فوتباڵ ،،هتد ..زاخؤ / ،شێردڵ لەو پێشبرکێیەدا بە يەکەمی کوردوستان و سێیەم
دەرچووە 1982 ،جون/
4 – ،،نووسینی شانۆگەريی – ژەهر لە شووشەی گواڵودا – دەرهێنانی هونەرمەند – عەب
 1987ئەيـپرل ،هۆڵ و هونەرمەندانی ناسراوی تیپی میلیی سلێمانی
– 5ئامادە کردنی شانۆگەريي — من مرۆفم ؟ – هۆڵی ئامادەيی سلێمانی هونەرمەندانی
ئــۆگەست1985،،
– 6ێیشانگای تايبەتیی يەکەمی – ووشە و ڕەنگ – بە هاوکاريی هونەرمەندی تەشکیلیی
شەهید نزار موحەمەدی برای هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی ،بەهاری ،1988 ،،وە بە چاودێر
تەواوی شەهیدی قەڵەمە سەرکەشەکان – دلشاد مەريوانی هەمیشە زيندوو،،
– 7سیناريۆ و نوسین و دەرهێنانی يەکەم کورتە فلیمی کوردی ســۆراخ ئاسۆ و هونەرمەن
فێبروەريی  1981ئەم کورتە فلیمە بەر لە کۆتايی لە بەشی ڕەقابەی ئەمن سووتێنرا،،،،
– 8نووسینی شانۆگەريی ڕاستی وون نابێت ئامادەيی ئەلکترۆنی سلێمانی دەرهێنانی ف
شێرزاد قادر ئەمین سێپتێمبەر 1987 /
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– 9نووسینی زنجیرە درامای تەلەفیزۆنی — خـەندە و دوو لێوی ماتەم — جینیوەری 1 989
دابەزيوە ،بە ئومێدين ناوی دەرهێنەر بزانین کە هونەرمەندان ،تەنها ناوی هونەرمەندی گەو
شین و کاک جەمال شەريفمان اليە،،
نووسین و دەرهێنانی شانۆنامەی — گۆرانی بۆ ئاشتی بڵی شانۆنامەيەکی پانتومیمی ئی
يونايتد چیرچ کیچنەر ئونتاريو ،ئوکتوبەر  1 996لە هەر نەيشنێک باشترين ئاکتەری ژن و پیاو
شێردڵ خۆيەوە هەڵبژێردراوە و بۆ کەناڵی  40ی برافۆی کەنەديي تۆمار کراوه بەشداری کو
توانا – کاک ئەحمەد مەخمووريی بووە ،خەاڵتی ڕەمزی دابەش کراوە و باشترين ئاکتەر کچ
پرۆفیشینالێکی بالییە ی چاينی بووه،
نووسین و دەرهێنانی شانۆگەريی پسوولەی گەڕانێکی خوێناوی شەمزينان و سلوپیا ،،ويال
داگیرکراو نمايشەکە بە قەدپاڵی چیايەکەوە بووە لە ئاسمانێکی کراوەدا ،،مارچی 1 992تیپ
ڕەنجدەر ،بە هاوکاريی چەند ئە کتەرێکی ناسراوی تیپی شانۆی شاخ ،زۆر لە هونەر دۆس
کوردو بێگانەی ئە مريکاو ئەوروپا وێنەيان گرتووه ،لە ئە مريکا مونتاژ کراوەتەوه ،جگە لە ئەکت
ئەکتەرانی عەرەب و تورکومان و کلد ئاشوور و هتد ..ژن و پیاو بەشداريیان تیا کردوە و خەاڵ
ی هەيە
– 12سەرپەرشتی و بەشداريی پێشانگايەکی بەر فراوان ،،تابلۆ  /شیعر  /پەخشان  /ئیش
بەهرەی منااڵنی کورد  /هتد ..مارچ  ،993شاری سلوپیا ،ئەتوانرێت بووترێت کە ئەم پڕۆژە
دەگمەنە بۆ يەکەم جارە لەسەر خاکی باکوڕی کوردوستان چاو هەلبهێنێت و پێشتر هیچ ج
لەو ڕەوشە نەبینراوە ،کۆمەڵەی ڕۆشنبیرانی کورد لە ديار بەکر بە مانشێتی گەورە باس لە
بە کوڵی خۆيان ئەکەن ،،ڕۆژنامەی وەاڵت ئەو کاتە نووسیويەتی  – :لە خەون ئەچوو ،بچێتە
هێند مەزن و جگە لە کورديی بە سۆرانی و بادينی و التینی و زۆريک لە ئینگلیزی چیتر ووش
نەبینێت !! والی شەرناخ بەر لەوەی پێشانگاکە بکاتەوە کومەڵێک قسەی ناشرين بە بەرێو
حاکمی سلوپی ئەدات و مقەستەکە فڕی ئەداو ئەڕوات ،نەوزاد شێردڵ بە هێمنی و بە ڕێز
ئەداتە دەست مامۆستای مەزن سەيدا — الوين — ی سەرۆکی شارەوانی و ئەو بە گريان
ئەبڕێت و بە دەنگی زۆر بڵندی شیعر خوێندنەوەش دێتە ناو هۆڵەکە،،زۆرن ئەوانەی بە بێ
لەوێ کارەکە نەدەکرا بە داخەوە ناوی زوربەيانمان ال نین ،،بەاڵم کاک شێردڵ خۆی کاتی خ
باسە دواوە ،،ئەو قەت هیچ ناڵێت و هەر گوێ بۆ ڕای میوان و بینەر
شل ئەکا ،يا زۆر ئەڵیت و کەمی تێ ئەگەيت..
،،شێردڵ ووتی ( -:هوڵێکی مەزنمان کرد بوو بە کومارەکەی ئەفالتوون ،هەموو کوردوستانی
سەفیرەکانیش مەعلووم بوون کێن !! – فان کوخەکەی – بابە گوڕ گوڕ – مەحمود سیامەنس
پەنجە سیحراويەکه – ئازاد حەمە رە سول– /
مامۆستا نزار ئەمین تەشکیلیەکی ناسراو نەبوو کەچی دەستێک لە غەيبەوە دەيانی وەک
هەر ڕەنگ بوو پەيامی ئەڕژاو هەر شیعر بووزمانی ئەپژا ،سەبری بۆتانی قەڵەمەکەی ببووە
ساڵی زاخۆ و فەرهاد کەريمی قەاڵو منارەش بە دێڕە هەنسک هانای بۆ ئەنوەر مەسیفیی
لەو کەرنەفاڵە میژوويیه دا بەشدار بێت ،،ئاالنی کاکە ئەحه ی نووسەر لە تاوەرێکی بەرزەو
ونەکانی ئەکردين نەبا ناحەزێک بێت و لە ناخافڵدا لێمان بدزێت ،ئاخر ناهەقی نەبوو ،باشە
نەکردە کەسابەتی جاسوسیی نەمێنێت ئەوا چارەکێکی کورد لە برسا ئەمرێت ،،بەهزاد ک
ديوارێکی بە شیعر لەبغ کردبوو ،پێشانگا نەبوو ،نیمچە ئینتیحارێک بوو،،ئەوەندە ماچ کراين
روومەت و تەوێڵمان هەر سوورە سوور ،،چاالکیی لەو جۆرە لە تورکیا زۆر بفەيە و کوڕو کچی
ئازادی حەمە رە سول تابلۆی مێرد مناڵێکی کوردی نەخشاندبوو سنگی خۆی دادڕيبوو ،دڵی
جوگرافیای کوردوستانی مەزن بوو ،،ئەمنێک نەيکردە نامەرديی و لەبەر چاوی هەموومان و
فیشەکێکی پێوە ناو فراندمان بۆ خەستەخانە ،،نەخێر وازيان نەهێنا و نەرويج خێرا ڕفانديان
قووتار کرد)
– 13جگە لەوانەی سەرەوە نەوزاد شێردڵ بە سەدان نووسینی هەمە چەشنەی بە کورد
عەرەبی يەکی شارەزايانەو کەم کەمییش بە ئینگلیزيی يەکی بەر ديکشنەريی نووسیوەو
تايبەت جیهانی سیسیولۆژی بە هەموو باڵە فراوانەکانیەوە ،،شیعر ،سی – دی بە ووشەو
گۆرانی بێژان ،،پەخشان،چیرۆک ،فەلسەفه ،هتد ،،تەنانەت وەک ئارەزوويەکی ڕووحیی چە
هاوکار لەگەڵ هاوڕێی زۆر نزيکی خۆی ئاواز و شیعری خۆيان و هەر بە دەنگی خۆشیان خ
ئەلبومێکەوه،،
هاوکات هەر لەگەل گەيشتنی بۆ وواڵتی کەنەدا لە پاڵ خوێندنی چەند کورسێکی شانۆدا
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شەش ساڵ لەگەڵ تیپی شانۆی شەقامی ئاو – لە شاری کیچنەری سەر بە هەرێمی ئۆ
کردووە کە ئێستا ناوی تیپی ناوبراو گوردراوە بۆ – تیپی شانۆی شەقامی مەلیک – ،ئەو س
لە شانۆ و لە پالیشیدا چەند سالێک کاری – فولنتیر – له بەشی مايکرۆ فلیمی کتێبخانەی
شار خۆی لە خۆيدا ئەزموونگەلێکی لە بار بوون تاکوو اليەنی کەم مرۆف لەو خولیا سەرەکی
دانەبڕيت ،جا ئەگەر ئەو گونجان و لووانەی ڕابووردووی کۆشی نیشتیمانی دايیک بو مرۆفێک
دووبارە بوونەوەيان وەک خەويیش هیندە مەحال بێت داخۆ بۆ نووسەر بە گشتیی و هونەرم
بە تايبەت ئەبێت بە بێ وويست و حەزی خۆی ڕۆژانە بەرەو ڕووی چەند ئاستەنگی ناهەمو
فیزيکیی ببێتەوە و تا چ ئاستیک لەو مل مالنێ ی خۆ ڕاگريەدا پشتی ئومێدەکانی نەدا لە
پرسیارە بوو کە دوای رێک خستنی ئەم مالپەرە بۆ ئەو هاوڕێ بەوە فايەی لە زۆر نەهامەتی
پشتی زۆرمان بدرێت لە زەوی و بە قسە گەشبینەکانی داينەموی وورەمانی ئەکردەوه ،بە
وەک وەسفەکانی سەرەوە و چ وەک کاديرێکی دە ساڵەی پارتی سەوزی کەنەدی کە خو
تەبیعەت و ئاژەڵ و جەرگ سووتانی بەم ئەتک کردنەی زەوی و ئاسمان بەرەو ئەو عیشقە
ئەوەتا هەر شیلگیرە لەسەر ئەو بڕوايەی کە ئەگەر لە بنکەدا بین يان لە لووتکەدا هیچ لەو
ژيانە دۆزەخێکی شیرينەو سەد هێندەی تريش پرووکێنەر بێت هێشتا حەز ناکەين چرکەيەک
وەختەکەی خوی بە جیێ بــــهێلین !!!! ئەی نابینیت چۆن هەرچی وە سیلەی دونیايه خس
غايـەتی چەند سالێک زياتر مانەوەمان ؟
تێیینی  :ئەم نوسینە لە زمانی ئازاد حەمە رەسوڵ هاورێی نەوزاد شێردڵەوە وەرگیراوە
https://www.youtube.com/watch?v=vBia2YjD6qg
http://www.penusakan.com/didw-terwanin/26185-2014-12-01-00-58-24
herdl.wordpress.com/%D8%B3%DB%95%D8%B1%DB%95%D8%AA%D8%A7/
http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/genaral2/19764.html
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3046 :

نەوزاد عوسمان  -نەوزادی موهەندیس
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230909324551
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لەدایکبووی ساڵی  1970لە سلێمانی .
+قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی وناوەندیی و دواناوەندیی لە سلێمانی
و زانکۆی لە بەغداد تەواوکردووە .
+دەرچووی کۆلێژی ئەندازیاری کیمیاویی – پسپۆر لە نەوت و
پترۆکیمیاویاتدا لەزانکۆی تەکنۆلۆژیی لەبەغداد ساڵی . 1991-1990
+ئەندامی یەکێتی ئەندازیارانی کوردستانە بەپلەی راوێژکار و ئەندامی
سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستانە بەپلەی بەشدار.
+سەرنووسەری گۆڤاری ئەندازیارانە لەساڵی 2002وە .
+شەش کتێبی چاپکراوی هەیە کە هەموویان تایبەتن بە پرسە
رامیارییەکانەوە .
+خاوەنی دەیان بابەتی سیاسیی و ئابووری و ئیداریی و زانستییە لە
رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستان و سایتەکانی ئینتەرنێتدا .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3047 :

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:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3048 :

نەوزاد مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041309033525602
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3049 :

نەوزاد مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110505274077
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3050 :

نەوزاد مەحمود عەبدولکەریم کاکەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271220
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3051 :

نەوزاد کەڵهوڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012809280933064
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3052 :

نەوزاد یوسف کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121610103687208
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
رۆماننووس
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3053 :

نەوزادی موهەندیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112313473473837
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3054 :

نەوشیروان شەریف سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=200903040951511533
لە زمانی خۆیەوە:
لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،بڕوانامەی بەکالۆریۆسی یاسای لە
کۆلێژی یاساو رامیاری زانکۆی سلێمانی بەدەستهێناوە.
ئەندامی کارای فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتی و سەندیکای
رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ماوەیەک بەڕێوەبەری تەلەفزیۆن و رادیۆکانی سلێمانی و جەماوەر بووە.
بەشداری لە دەرچوونی ژمارەیەک رۆژنامە و گۆڤاری کردووە.
چەندین وتارو شیکاری سیاسی لە رۆژنامەکانی :هاواڵتی ،چاودێر،
جەماوەر ،رۆژنامە ،کوردستانی نوێ ،هەواڵ ،خەبات ،ستاندەر،
دێرین...هتد ،باڵوکردووەتەوە.
بەشداری چەندین کۆڕو سیمیناری لەناوخۆی کوردستان و عێراق و
دەرەوە کردووە.
ئێستا قوتابی ئاداب و سەرنووسەری "جەماوەرنیوز"ە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3055 :

نەوشیروان محەمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806134612125060
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3056 :

نەوشیروان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200907221444561857
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
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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 ژمارە3057 :

هادی ئەمین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251123581401
لە زمانی خۆیەوە:
لەدایکبووی :سلێمانی 1973
دەرچووی ساڵی خوێندنی 2007-2006ی بەشی کۆمەڵناسی ،کۆلێژی
زانستە مرۆڤایەتییەکانی زانکۆی سلێمانییە.
کاری توێژەری و رۆژنامونوسی دەکات ،بەرپرسی ماڵپەری رۆژنامەوانی
(چاوی خەڵک)ە. http://www.chawyxelk.com
خاوەنی کتێبی (دەروازەی چۆنێتی بەکارهێنانی بەرنامەی  SPSSلە
توێژینەوەی زانستیدا) کە چاپخانەی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپیکردووە بە ژمارەی سپاردنی ( )119لە ساڵی  2007دا.
چەندین توێژینەوەی ئەنجامداوە بۆ رێکخراوەکان .هەروەها بەتوێژینەوەیەک
بەشداریکردووە لە کۆنفرانسی جیهانی خویندنی بااڵ ،لە -11
 2007/12/13دا ناونیشانی توێژینەوەکەی (بەراوردی ئاستی دەرچووانی
زانکۆی سەاڵحەدین و زانکۆی سلێمانی بۆ ساڵی خوێندنی -2005
 .)2006کە لە لە بەرگی چوارەمی کۆی توێژینەوەکاندا باڵوکرایەوە لە
الپەڕە 221دا.
چەندین وتاری باڵوکراوەی هەیە لە رۆژنامەی هاواڵتی و ماوەی ساڵێک
بەرپرسی الپەرەی پەروەردە و خوێدنی هاواڵتی بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

1824

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3058 :

هادی تەبەرزەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140717131953115015
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3059 :

هادی حەمە رەزا عەزیز سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471293
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3060 :

هادی رەشید چاوشلی

1825

http://www.kurdipedia.org/?q=20081215130653715
ساڵی  1922لە شاری هەولێر لە بنەماڵەیەکی ناودار هاتۆتە دنیاوە .ساڵی  1943کۆلیژی مافی لە
زانکۆی بەغدا تەواو کردووە .هەر ئەو ماوەیەش گەلێ بابەت و نووسینی هەمە جۆری لە رۆژنامە و
گۆڤارەکانی بەغدا باڵوکردۆتەوە .ساڵی  1945وازی لە کاری پارێزەری هێناوەو بە مودیریناحیە لە
خورماڵ و بازیان و قەرەداخ و لەیالن و حەویجەو چەند شوێنێکی تر خزمەتی کردووە .ساڵی 1954
کراوە بە قائیمقامی زێبار و دواتر لەم پۆستەدا لە قەاڵدزێ و کۆیە درێژەی بەکاری وەزیفی خۆی
داوە تا ساڵی  .1958لە مانگی ئابی ساڵی  1958کراوە بە سەرۆکی شارەوانی هەولێر .پاش
ماوەیەک لە سلێمانی موتەسەریف بووە بەوەکالەت و سەرەتای ساڵی  1959گوێزراوەتەوە بۆ
دیوانی وەزارەتی ناوخۆ و پلە بە پلە بەرزبۆتەوە تا بووە بە وەکیلی وەزیری ناوخۆ .پاش کودەتاکەی
ساڵی  1963زیندانی کراوە و ماوەی ساڵێک لە زینداندا مایەوە.دوای ئازاد بوونی یەکسەر
خانەنشین کراوە و گەڕایەوە سەرکاری پارێزەری .ساڵی  1967کراوە بە ئەندامی دەستەی
بەڕێوەبردنی نەقابەی پارێزەرانی عێراق و لە گەشتێکیدا بۆ بەشداریکردن لە کۆنگرەی نۆیەمی
پارێزەرانی عەرەب ،سەردانی قاهیرەی کرد و لەوێ سەبارەت بە کێشەی کورد یاداشتێکی
پێشکەشی خوالێخۆشبووجەمال عەبدولناسر کرد .ساڵی  1971کراوە بە ئەندامی کۆمەڵەی
رۆشنبیری کورد لە بەغدا .ئەم مامۆستا تێکۆشەرە ،نووسەرێکی بەتواناو شارەزا بوو ،لە بوارەکانی
یاسا و رۆشنبیری گشتیدا زیاتر لە ( )20کتێبی نووسیوە و ساڵی  1996کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3061 :

هادی محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901154936115567
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە3062 :

هادی کوڵکنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032609252033655
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3063 :

هاژە هەولێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918093622094
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3064 :

هاشم ئەحمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212120412119350
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هاشم ئەحمەدزادە دوای وەرگرتنی بەکالۆرێس لە زمانی
ئینگلیسیدا لە ساڵی  1986لە ئێران ،بەردەوام دەبێت لە خوێندن لە
واڵتی سوید و لە
ساڵی  1995لە زانکۆی ئوپساال بەکالۆرێسێکی تر
لە ڕۆژهەاڵتناسیداوەردەگرێت .لە  1996لە هەمان بووار و لە هەمان زانکۆ
پلەی
ماستر وەردەگرێت .لە ساڵی 1999لە زانکۆی ئوپساال لە بووارەکانی
مێژوو و سیاسەت لە
ڕۆژهەالتی ناوەڕاست و زمان و ئەدەبییاتی فارسی و زمانە
ئێرانییەکاندەست بە
وانەگوتنەوە دەکاتو تا ساڵی  2005لەم کارەدا بەردەوام دەبێت .هاوتەریب
لەگەڵ وانەگوتنەوە
خەریکی لێکۆڵینەوە و نووسینی تێزی دکتۆراکەشیدەبێت .ساڵی -1996
1997ساڵی یەکەمی
دەورەی دکتۆراکەی لە زانکۆی لەندەن (مەدرەسەی لێکۆڵینەوەی
ڕۆژهەاڵتناسی و
ئافریقاناسی) تێپەڕ دەکات .کتێبی ڕۆمان و نەتەوە :ڵێکۆڵینەوەیەک لەسەر
گوتاری
گێڕانەوەیی فارسی و کوردی ،لە ساڵی  2003لەالیەن زانکۆی ئوپساالوە
چاپ و باڵو
کرایەوە .ئەم کتێبە دوواتر وەرگێڕدرا سەر زمانەکانی تورکی و فارسی و
چاپ و باڵو
کراوە .چەند بەشی ئەم کتێبە وەرگێردراوەتەوە سەر زمانی کوردی.
لە نێوان سااڵنی
2005تا  ،2012سەرەتا وەک مامۆستا و دوواتر وەک پڕۆفیسۆری
یاریدەدەر لە
لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،لە زانکۆی ئێگزێتری بریتانیا کاری
کرووەد .لە
2013وەک لێکۆلەرەوە لە ئەنستیتۆی توێژینەوە و گەشەپێدان -
کوردستان کە ناوەندەکەی لە هەولێرە ،دەست بە کار دەکات.
لە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا کتێب و وتارگەلێکی زۆری بە
زمانەکانی فارسی ،کوردی ،سویدی و ئینگلیزی باڵو کردووەتەوە .لە
دەیان کۆنفرانسی
نێونەتەوەیی بەشدار بووەو لە زۆر بەرنامەی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنیدا
بەشداریی کردووە
و لەسەر زۆر بوواری ئەدەبی ،فەرهەنگی و زانستی سیاسی و
پرسگەلی جیاواز لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا باس وقسەی کردووە.
گرنگترین بووارەکانی لێکۆڵینەوەی من بریتین لە:
نەتەوەسازی ،ئێتنیسیتە ،ناسیۆنالیزم ،دێمۆکراتیزەکردن،
تاراوگە ،ئەدەبییات ،ئەدەبی بەراوردی ،ڕۆمان ،گوتاری گێڕانەوەیی،
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لێکۆڵینەوەی
فەرهەنگی ،پرسی ناسنامە و سازبوونی لە گوتاری ئەدەبیدا ،مۆدێرنیتە
و دەرەنجامەکانی
لە هەلومەرجی پاشکۆلۆنیالیزمدا ،پەروەردە و پرسی جێندەر و و
سیاسەت لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3065 :

هاشم امین خدر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471287
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3066 :

هاشم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052319164558165
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد

1829

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3067 :

هاشم سەراج
http://www.kurdipedia.org/?q=200911231145392652
لە ساڵی  1954لە گەرەگی خانەقا لە هەولێر لە دایکبووە ،دەرچووی
کارگێری و ئابوورییە لە زانکۆی بەغدا ،خاوەنی چەندین کتێبە ،کە
کۆلێژی
ِ
"گۆرستانی ئەپیکۆرۆس" سلێمانی-
ئەمانەن" :دوکەڵ" بەغدا،1983 -
ِ
" ،2000اللە بەدەستان" هەولێر" ،2001 -سروودەکانی عیشق" هەولێر
" ،2002زینانی رۆح" هەولێر" ،2005 -شالیس" سلێمانی" ،2007 -عەترو
حەشیش و زەهرا" هەولێر" ،2008 -کتێبی زناک" هەولێر .2009 -جگە
لەم کتێبانە نووسەرو شاعیر چەند کتێبێکی دیکەی ئامادەی بۆ
باڵوکردنەوە ،هەروەها چەندین بابەت و لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە3068 :

هاشم سەلیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032420303880075
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چەندین ساڵ لەرادیۆ و تەلەفزیۆنی مەهاباد و تاران ئیشیکردووە و
چەندین کتێبی لەچاپداوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3069 :

هاشم عاسی کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120412291974134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3070 :

هاشم عەلی وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530085807121251
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3071 :

هاشم کۆچانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913083615115707
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3072 :

هاشمی نانەوازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021321071875768
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3073 :

هانا چاپوک
http://www.kurdipedia.org/?q=201103041131282156
8
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە3074 :

هانا شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=201004061523204117
سەرنووسەری رۆژنامەی رێوان و لێپرسراوی سەنتەری راگەیاندن و
روناکبیری ژنان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3075 :

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
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بابەتی ژمارە3076 :

هانا نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611144
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3077 :

هاوار بازیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010322274621905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3078 :

هاوار شاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969311
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بێژەری هەواڵ و سیاسیەت لەکەناڵی ئاسمانی کوردسات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3079 :

هاوار مستەفا خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050509144757294
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3080 :

هاوار مستەفاخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128145039119090
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3081 :

هاوار کەمال میرزا عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907085728115648
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3082 :

هاوبیر بازیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006011249384348
ئەندازیار و نوسەر
1961لە کوردستانی باشوورــ سولێمانی لە دایک بووە
بەکالۆریۆس لە ئەندازەی کارەبا
بەشداری لە زۆربەی هەرە زۆری راپەڕینەکانی ناو شارەکانی باشووری
کوردستان لە کۆتایی هەفتاکان و هەشتاکان و راپەڕینە مەزنەکەی
بەهاری 1991کردووە
لە ناوەڕاستی هەشتاکانەوە ئەندامی رێکخستنەکانی پاسۆک بووە
نووسینی دەربارەی بیری نەتەوەیی لە چەند گۆڤارێکدا هەیە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هـاوبیر بازیان)
سەبارەت بە (هاوبیر بازیان) لە3:21:35 2012-4-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

1836

بابەتی ژمارە3083 :

هاودەنگ فاروق
http://www.kurdipedia.org/?q=200912132204042985
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3084 :

هاورێ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111234010662
لە دایک بووی 1986
خوێندنی ئامادەیی لە چەمچەماڵ تەواوکردووە
زانکۆی سلێمانی کۆلێژی ئەندازیاری بەشی شارستانی لە  2009تەواو
کردووە
لە ساڵی  2005تا  2008ئەندامی سکرتاریەتی رێکخراوی رابوونی
خوێندکار و اڵوانی کوردستان بووە
دامەزرێنە رو سەرنوسەری گۆڤاری (عەرعەر) کە گۆڤارێکی وەرزی تایبەتە
بە دۆزی ئەنفال و جینۆساید
لە  2011ەوە خوێندکاری کۆلیژی یاسا و رامیاری بەشی یاسایە لە
زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
چەندان لێکۆلینەوەو توێژینەوەی لەسەر پرسی ئەنفال و جینۆساید هەیە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هاورێ ئەحمەد)
سەبارەت بە (هاورێ ئەحمەد) لە0:45:21 2013-7-22 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3085 :

هاورێ سوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150226113326119464
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3086 :

هاورێ مستەفا جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818123037125368
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3087 :

هاوژیر عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521044792685
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3088 :

هاوژین حەمەرەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200912021411482765
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3089 :

هاوژین عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090522515633603
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3090 :

هاوژین عومەر کەریم عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171186
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خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووسەری رۆژنامەی بەیان
رئیس تحرير صحیفة (البیان) الکوردية
ڕۆژی یازدەی ئاداری ساڵی  1979لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە عەقیدە و فیکری ئیسالمی.سەرنووسەری ڕۆژنامەی (کۆمەڵ) بووە.خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووسەری ڕۆژنامەی بەیانە؟ئەندامی دامەزرێنەری پرۆژەی (تیشک)ە.ئەندامی دەستەی دامەزرێنەر و بۆردی سەنتەری زەهاوی بۆلێکۆڵینەوەی فیکرییە.
خاوەنی سێ کتێبە بە ناوەکانی( :ئەشکەنجە و زیندان ،ئیرهابدیموکراسی پڕوپاگەندە و ڕای گشتی ،معالم في المنهج القرآني).
خاوەنی دەیان و سەدان وتار و گفتوگۆی ڕۆژنامەنووسییە.ئەندامی کارای سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان و ئەندامیفیدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتییە.
زیاتر لە ( )15ساڵە لە بواری ڕۆژنامەنووسیدا کاردەکات.https://www.facebook.com/Hawzheen.Omar?ref=hl
https://www.facebook.com/hawzheen.o.kareem
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3091 :

هاوژین مەال ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911102226262534
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3092 :

هاوژین کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052012441776379
خوێندکاری زانکۆی کۆیەیە و لە2007ەوە شیعر دەنووسێ و بەشداریی
چەندین فێستیڤاڵ و کۆڕی شیعریی کردووەو ژمارەیەک لەشیعرەکانیشی
کراون بەگۆرانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2014-05-20 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3093 :

هاوڕێ باخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209101958578
لە زمانی خۆیەوە:
ناوی تەواوم (هاوڕێ قادر رەسوڵ)ە.
لە رۆژی 28ی فێبریوەریی ساڵی  1966لە گەڕەکی (گۆیژە)ی شاری
سلێمانی لەدایکبووم.
هەر لە سلێمانی خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی – رشتەی وێژەییم
تەواو کردووە .
ساڵی  1984چوومەتە بەشی یاسای کۆلیژی یاسا و رامیاریی زانکۆی
موسڵی کوردستانی بندەستی داگیرکەری ئێڕاق .ساڵی  1986بەهۆی
بەشدارینەکردن لە راهێنانی هاوینەی سەربازیی داگیرکەری بەعس،
بۆماوەی  2ساڵ لە زانکۆ دەردەکرێم و ساڵی  1988دەستمکردەوە بە
خوێندن و لە ساڵی 1990دا کۆلیژی یاسام تەواوکردووە .هەر لە هەمان
ساڵیشدا بوومە پارێزەر و پاش ماوەیەکی کەم وازم لێهێنا.
لە تەمەنی منداڵیمەوە حەزم لە خوێندنەوە و نووسینی هەڵبەست
کردووە ،بەاڵم تائێستا یەک دێڕە هۆنراوەم باڵونەکردووەتەوە .هاوینی
 1978بەشێکی ماڵەکەمان سووتا و ئەوکاتیش دەفتەری شیعرەکەی
منیش بووە خۆراکی ئاگر و ئیتر بەالی نووسینی هەڵبەستدا نەچوومەوە.
پاشتر دەستمکردە خوێندنەوەی چڕی مێژوویی و رامیاری و یەکەمین
لێکۆڵینەوەی مێژووییی خۆمم ساڵی  1986نووسی .ئەو لێکۆڵینەوەیەم لە
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دەمەدەمی ئەنفالەکاندا لەگەڵ دەفتەری بیرەرەوەریی پێشمەرگایەتیم لە
گوندی (شەمە)ی شارەزوور شاردەوە و بەاڵم بەداخەوە پاشان
لەناوچوون و هەرگیز دەستم نەکەوتنەوە.
لە ناوەڕاستی هەشتاکانەوە بوومەتە ئەندامی پاسۆک ،چ وەک
رێکخستن ،چ وەک پێشمەرگە .لە پاسۆکدا بەناوی (ئامانج)ەوە دەناسرام.
هەندێک جار زۆر چاالک بووم و هەندێکجاریش سست .بەاڵم پێش ئەوەی
پاسۆک لەگەڵ هەندێک حیزبی تردا یەکبگرێت وازم لە پاسۆکایەتی هێنا.
رۆژی 5ی مارتی  1992واڵتم بەجێهێشت و بەرەو سووریا و پاشان لوبنان
کەوتمەڕێ و لەکۆتایی ئەوساڵەدا لە واڵتی هۆاڵند گیرسامەوە .لەوکاتەوە
لەگەڵ بەنازی هاوسەرم لەوێ دەژین و کوڕێک و کچێکمان بەناوی (میتان
و ئارتین)ەوە هەیە.
سااڵنێکە کارمەندی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانم و ئێستا لە دادگای
الهای سەرۆکی بەشی پشتگیریی دادگام.
لە باڵوکراوەکانم:
1:لێکۆڵینەوەیەک لەسەر راپەڕینەکەی بەهاری 1991ی باشووری
کوردستان  -چاپی یەکەم  -هۆڵندا .1994 -
2:پڕۆژەی پارتی نەتەوەیی کورد  -چاپی یەکەم  -هۆڵندا  .1994 -چاپی
دووەم  -هۆڵندا  .1995 -چاپی سێیەم  -هەولێر  - 2002 -لەباڵوکراوەکانی
رۆژنامەی میدیا – چاپخانەی ئۆفسێتی هەولێر.
3:کوردستان ...نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرییەکانە  -چاپی یەکەم -
هۆڵندا  .1996 -چاپی دووەم – دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس –
کوردستان هەولێر – چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە – ژمارەی سپاردن91 :
 .20034:هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – چاپی یەکەم – بنکەی چاپ و
پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
5:ئااڵی کورد  -چاپی یەکەم  -دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم -
زنجیرە ( - )117سلێمانی .2001 -
6:رۆژی شۆڕش یان رۆژی تیرۆر  -چاپی یەکەم – ئۆکتۆبەری – 2003
چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری – ژمارەی سپاردن - 301 :کوردستان –
هەولێر.
7:وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی یەکەم – سەرجەمی  100وتار و کورتە
لێکۆڵینەوەیە کە لە نێوان سااڵنی  1995و 2005دا لە گۆڤار و رۆژنامە و
ماڵپەڕە کوردی و بێگانەکانی کوردستان و هەندەراندا باڵوکراونەتەوە -
ژمارەی سپاردنی ()1994ی ساڵی ()2008ی پێدراوە – چاپخانەی سیما
  – 2009کوردستان – سلێمانی.8:ئەدەبیاتی کاژیک – کۆکراوەی باڵوکراوەکانی کاژیک – هێشتا
چاپنەکراوە.
9:بەراووردەکانی ژیان  -پرس و رایەکی بەراووردکارییە بۆ بەرەو
نەتەوەییبوون  - 2009 -هێشتا چاپنەکراوە.
10:دەستوورم واهی خوێندەوە  -کۆمەڵێک رەخنە و تێبینیی یاسایی،
زمانەوانی و لۆجیکییە لەسەر پڕۆژەی دەستووری هەرێمی کوردستان -
 - 2009هێشتا چاپنەکراوە.
هەروەها زۆرێک وتار و کورتە لێکۆڵینەوە کە لە رۆژنامە و گۆڤار و ماڵپەڕە
کوردی و بیانییەکاندا لە 1995ەوە تاوەکو ئێستا باڵوکراونەتەوە.
لە ساڵی 2008دا رێکخراوی کوردیپێدیای دامەزراندووە.
ماڵپەڕی باڵوکراوەکانی: http://www.bakhawan.com
ئیمێڵ: mailto:hawreh@bakhawan.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پێشمەرگەی دێرین

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3094 :

هاوڕێ حەمە رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=201008291122334955
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3095 :

هاوڕێ رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072044232903
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لە  28.2.1983لە دایک بووە لە فرەنسا ئەژی ولە کوردستان لە زانکۆی
سەاڵحەددین خوێندویەتی وئێستا قوتابیە لە زانکۆی ستراسبۆرگ چوار
پەڕتوکی ئامادەن بۆ چاپ بەهۆی کاری سیاسیەوە چاپ نەکراون
بەناوەکانی
دادگایی الکان (ڕۆمان)  2005وئامادە بۆ چاپ
تابلۆ (هۆنراوە) ئێستا ئامادەکراوە بۆ چاپ
ئایدیالیزمی فەلسەفەی هیگڵ لە  2004ەوە ئامادەیە بۆ چاپ
هەرەسی ئەمریکاییزم لە  2004ەوە ئامادەیە بۆ چاپ
زیاتر لە  1800وتار وبابەتی رەخنەیی ولە سایتە ئەلیکتڕۆنیەکاندا باڵو
بۆتەوە تاکو ئێستا
بارزانیزم وڕەهەندەکانی پەڕتوکێکە کاری لەسەر دەکرێت لە تەواوبوندایە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سارا) سەبارەت بە
(هاوڕێ رەش) لە21:31:47 2011-3-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3096 :

هاوڕێ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161236153956
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3097 :

هاوڕێ نازم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714162464890
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3098 :

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

بابەتی ژمارە3099 :

هاوڕێ نەهرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150819121128125394
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3100 :

هاوڕێ توانا مێرگەسەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322125655120581
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3101 :

هران دینک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009150853159500
بە ئەلف و بێی ئەرمەنی  Հրանդ Տինքنووسەر و روژنامەوانی بنەرەت
ئەرمەنی کوردە ،لە روژی  1954/9/15لە شاری ماالتیای کوردستانی
باکور لە دایک بوویە ،سەرنووسەری روژنامەی ئاگوسی زمان ئەرمەنیە،
لە روژی  2007/1/19لە الیەن نەژاد پەرستێکی تورک لە شاری
ئیستانبول هاتووە تیرور کرن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (هران دینک) لە2:49:46 2010-9-15 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (هران دینک) لە12:25:54 2012-1-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کوردستانی
باکووری کوردستان

1846

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3102 :

هزر کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072623000277143
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3103 :

هزرڤان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041423475782681
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3104 :

هشیار رێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231421324845

1847

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3105 :

هشیار هەرنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170127
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3106 :

هوشیار ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120109295911168
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

1848

بابەتی ژمارە3107 :

هوشیار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011033111324219483
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3108 :

هوشیار حسێن بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080316340485804
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3109 :

هوشیار عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003111406423886

1849

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:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3110 :

هوشیار عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201003131047063895
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

1850

بابەتی ژمارە3111 :

هوشیار مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032718371421452
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3112 :

هوشیار کنی بناڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008211821024822
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3113 :

هونەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122614473574476
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1851

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3114 :

هونەر تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150124121059119016
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 ژمارە3115 :

هونەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021113520375716
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

1852

بابەتی ژمارە3116 :

هونەر ڕەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321170341120558
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3117 :

هۆزان عەفرینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813094336125153
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 ژمارە3118 :

هۆشمەند عەلی مەحمود حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111141034287

1853

لە  ١٩٨٠-٨-١٥لە گەرەکی سیداوەی شاری هەولیر لەدايک بووە.
خويندنی سەرەتايی و ناوەندی لەشاری هەولیرو ئامادەيی لە
شارۆچکەی قەالدزی تەواوکردووە .
سالی  ٢٠٠٣بروانامەی بکالۆريۆسی بەپلەی چوارەم لە بەشی میژووی
کۆلیژی زانستە مرۆڤايەتیەکانی زانکۆی سلیمانی وەرگرتووە.
لە ناوەراستی مانگی حوزەيرانی  ٢٠٠٦بروانامەی ماستەری لە میژووی
نويی و هاوچەرخی کورد لە بەشی میژووی کۆلیژی پەروەردەی زانکۆی
کۆيە بەدەستهیناوە.
بروانامەی دکتۆرای بەپلەی ناياب لە میژووی هاوچەرخی کورد لە بەشی
میژووی کۆلیژی زانستە مرۆڤايەتیەکانی زانکۆی سلیمانی لە -٢-١٦
 ٢٠١٢بەدەستهیناوە.
مامۆستايە لەبەشی میژووی زانکۆی کۆيە .
پەيجی ئەکاديمی نووسەر لەزانکۆی کۆيە ،کەتیايدا کارو چاالکیە
زانستیەکانی تیدا بالوکراوەتەوە:
https://sites.google.com/a/koyauniversity.org/hoshmand-am/home
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (hoshmand ali
)mahmoodسەبارەت بە (هۆشمەند عەلی مەحمود حەمەد) لە-2-22 :
8:19:24 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
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 ژمارە3119 :

هۆشمەند قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042813154957108

1854

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3120 :

هۆشیار ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042621181857024
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3121 :

هۆشیار نوری لەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032907501266585
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

1855

بابەتی ژمارە3122 :

هۆشەنگ ئۆسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014073008335177178
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3123 :

هۆشەنگ شێخ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002021134373379
هۆزانەوان و نووسەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3124 :

هۆشەنگ کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608163133136
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1856

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3125 :

هۆشەنگ یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051012310476245
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3126 :

هۆگر بیتوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042413535356847
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3127 :

هۆگر رەنجدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006211655024472

1857

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3128 :

هۆگر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042522012043603
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3129 :

هۆگر گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030311523582429
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

1858

بابەتی ژمارە3130 :

هۆگر محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092152125311
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3131 :

هۆگر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201005200943134277
مامۆستا لە بەشی زمانی کوردی لە زانکۆی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3132 :

هۆگر مەحمود کەریم  -هۆگر رەواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081125079427
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یەکێکە لەو شاعێرانەی توانیویەتی خۆی لە دەریای شیعر بدات و چەندین
شیعری جوان و ناسک لە ماڵپەرە کوردیەکان باڵوبکاتەوە ،خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لە هەولێر تەواوکردووە ،دەرچووی
کۆلێژی بەرێوەبردن و ئابووریە (بەشی بەرێوەبردن)لە زانکۆی سەاڵحەدین
ساڵی  .1999لە ساڵی  2001دەچێتە واڵتی سوید و ئێستا خوێندڤانە لە
کۆلێژی دەرمانسازی زانکۆی (ئوپساال) لە واڵتی سوێد ،ئێستا
سەرپەرشتی گروپێک دەکات لە رێگای تۆڕی ئینتەرنێت بەناوی(گرۆپی
شیعر و هۆنراوەی کوردی).
سەرچاوە :یاسین برایم  -ماڵپەڕی رواندزی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3133 :

هۆگر کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052623190478435
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3134 :

هیجران ئەحمەد شێواو
http://www.kurdipedia.org/?q=200908311034151966
سەعید ناسراو بە (هیجران شێواو) لە ساڵی  1961لە شارۆچکەی داقووق سەر بەکەرکووک
لەدایکبووە ،لە کۆتای سااڵنی هەشتاکانەوە وەک شاعیرێک لەڕێی رۆژنامە و گۆڤارە کوردییەکانەوە
شیعر باڵو دەکاتەوە ،لە 2005دا بەرپرسی پێوەندییەکانی سەتەالیتی کوردستان بووە لە
کەرکووک ،لە 2008ەوە بەرپرسی پێوەندییەکانی تەلەڤزیۆنی باوەگوڕگوڕی سەر بەمەکتەبی
ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە .نێوبراو لە  2009-08-27بەهۆی رووداوی هاتووچۆوە
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کۆچی دوایی کرد ،لەهەمان رووداوی دڵتەزێندا کوڕێکیشی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3135 :

هیجری دەدەی کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010021827509748
هۆزانەوان
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3136 :

هیدایت عەبدوڵاڵ حمە امین رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371239
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3137 :

هیدایەت ئیبراهیم قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009241558059615
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3138 :

هیدایەت مەال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001062135033132
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:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3139 :

هیالل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201005310930354337
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3140 :

هیمداد شاهین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123005454118995
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە3141 :

هیمداد مەجید عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213373674593
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3142 :

هیمداد مەجید عەلی مەرزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122814474287022
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3143 :

هیمدادی حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020609502275603
ساڵی  1964لەهەولێر لەدایک بووە .ساڵی  2001تێزی دکتۆراکەی
لەسەر رۆژنامەنووسیی کوردی لەسەردەمی کۆماری کوردستان (-1942
 )1947نووسیوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3144 :

هیمن بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011914070663895
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3145 :

هیوا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911192130162628
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3146 :

هیوا ئەحمەد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010620161522054

1865

لەساڵی -1974ەوە سەرقاڵی نووسینی شیعرەو لەچەندین رۆژنامەو
بالوکراوەدا هۆنراوەکانی بالوکردۆتەوەو دوو نامیلکە شیعریشی
بەناوەکانی (شێنێ ،1991-بێ کەس ماوم )2007-بەچاپگەیاندووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3147 :

هیوا بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042716023757078
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3148 :

هیوا جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032718350923336
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لە دایکبووی  1978لە سلێمانی
دەرچووی بەشی رۆژنامەنووسی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی ساڵی
2005-2004
لە سەرەتاکانی ساڵی  2000دەستیکردووە بە باڵوکردنەوەی بابەتی
رۆژنامەوانیی ...
لە ساڵی 2005و  2006لە رۆژنامەی ئاسۆ کاریکردووە دەستەی
نوسەرانی ئەو رۆژنامەیە بووە ..لە مانگی سێپتەمبەری  2006تا
سەرەتای  2007لە رادیۆی نەوا وەک بەرپرسی شەفت لە ژووری هەواڵ
کاری کردووە..
لە ساڵی  2007وەک رۆژنامەنوس داوایلێکراوە لە کۆمپانیای وشە بۆ
راگەیاندن کار بکات ..لەسەرەتای دامەزراندنی کۆمپانیای وشەو
کەناڵەکانی کۆمپانیا سایتی سبەیو رۆژنامەی رۆژنامە کاری کردووەو دوا
ئەرکی لە رۆژنامەی رۆژنامە بەرێوەبەری نوسین بووە ..لە کۆتاییەکانی
ساڵی  2011وەک ئامادەکارو پێشکەشکاری بەرنامەی روماڵ لە
تەلەفزیۆنی تۆڕی هەواڵی کوردیی (کەی ئێن ئێن)(بەرنامەیەکی
رۆژنامەوانییەو رووماڵی رۆژنامە ناوخۆییو عەرەبیو جیهانییەکان دەکات)
دەست بەکار بووەو تائێستا لەو ئەرکەدا بەردەوامە...
لە رۆژنامەو باڵو کراوە کوردییەکاندا چەندین وتارو شیکردنەوەی هەیە..
ئەوەی جگە لەوەی لە سەرەتاکانی ساڵی 2003دا وەک نوسەری تایبةت
بە سایتێکی شیکاری کاری کردووەو چەند وتارێکی تایبەتی بە زمانی
عەرەبیئو ئینگلیزی باڵوکردووەتەوە لە سایتی (سەروە پرۆجێکت) کە بە
زمانی عەرەبی ئینگلیزی لەبارەی خۆرهەاڵتی ناوەراستەوە وتارو شیکاری
باڵودەکردەوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هیوا جامال) سەبارەت
بە (هیوا جەمال) لە17:46:41 2011-12-21 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3149 :

هیوا حاجی دێلۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120417211374139
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3150 :

هیوا خەلیل عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012809222933062
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3151 :

هیوا رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261313564189
رۆژنامەوان و چاالکی چەپ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3152 :

هیوا زەندی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012042715360764649
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە3153 :

هیوا سەرهەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122415184219723
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3154 :

هیوا سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213011422632
لەدایکبووی ساڵی 1983یە ،خەڵکی شاری هەولێرە ،لە ساڵی 2002
ەوە ،شیعر دەنووسێت .شیعرەکانی زادەی خۆشەویستین ،جا چ
خۆشەویستی بۆ ئافرەت چ بۆ نیشتمان ،کە هەردووکیان هەوێنی زۆربەی
بەرهەمەکانییەتی.
تا ئێستا دوو کتێبی چاپکراوی هەیە ،یەکیان بەناوی (ئەشکی تەمەنێک بۆ
تۆ) ئەوەی تریان (ناڵەی بەفر و پشکۆی ئاگر).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1869

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3155 :

هیوا سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080816331289229
لە 17ی  3ی  1988لەدایک بووە .خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە
کانیوەتمان تەواوکردووە .ساڵی  2007ڕۆمانی (دەترسم خاک هەڵبێت)
باڵوکردۆتەوە ،کە یەکەم ڕۆمانی کوردییە کە تیشکی خستبێتە سەر
شەڕی ناوخۆ لە کوردستان .لە ساڵی  2009وەک یەکێک لە یەکەمەکانی
زانکۆ و بەشی کوردی زانکۆی کۆیەی تەواو کردووە .دواتر لە زانکۆی کۆیە
وەک توێژەر دەست بەکار بووە .هەروەها بەشداری لە چەندین کاری
ڕێکخراوە مەدەنییەکاندا کردووە و ئەرکی بەڕێوەبردنی هەردوو ڕێکخراوی
سۆلیدارێتی و ڕێباز فاوندەیشنی لە کۆیە بە ئەستۆ گرتووە .لە ساڵی
 2011لە چوارچێوەی پڕۆگرامی تواناسازی حوکمەتی هەرێمی کوردستان
نێردراوەتە واڵتی بەریتانیا بۆ خوێندن و خوێندنی ماستەری لە زانکۆی
ئێکسیتەر/بەریتانیا بەدەستهێناوە .لە ئێستادا وەک مامۆستا لە زانکۆی
کۆیە دەستبەکار بووەتەوە و بەردەوامە لە خزمەتکردن .هەروەها خاوەنی
کتێبێک و چەندین وتار و توێژینەوەی زانستییە لە ڕۆژنامەکانی هەرێمی
کوردستان و جیهان .بۆ پەیوەندی: hewasalam@gmail.com
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هیوا سەالم) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2015-03-01
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
رۆماننووس
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3156 :

هیوا شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031243469759
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3157 :

هیوا عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042009015456762
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3158 :

هیوا عومەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200907121210521816
ساڵی  1958لە سلێمانی لە دایک بووە ،کۆلێجی پزیشکی لە زانکۆی
موسڵ تەواو کردووە و بڕوانامەی بۆرد(دکتۆرا)ی لە هەمان زانکۆ
وەرگرتووە ،یەکێکە لە پزیشکە ناسراو و شارەزاکانی بواری (جراح)ی
شاری سلێمانی ،خاوەنی نەخۆشخانەی تایبەتی خۆیەتی لەو شار بە
ناوی نەخۆشخانەی (هەتوان)ەوە و لە ساڵی  2002ەوە گۆڤارێکی
مانگانەی پزیشکی بە ناوی نەخۆشخانەکەیەوە (هەتوان) دەردەکات.
لە هەمان کاتدا بەڕێزی مامۆستای کۆلێجی پزیشکی زانکۆی سلێمانیە.
دکتۆر هیوا عومەر یەکێکە لە نووسەر چاالک و بە بەرهەمەکانی بوارە
جۆربەجۆرەکانی نوسین ،ئەدەبی ،وەرگێڕان ،فەرهەنگ نووسی،
توێژینەوە و فۆلکلۆری ..هتد.
تا ئێستا ئەم چاپکراوانەی باڵوکردۆتەوە:
1حەسەن زیرەک ..نامیلکەیەک لەسەر ژیان و گۆرانیەکانی ئەمهونەرمەندە ساڵی .1976
2-راژەنینی النکی مرۆڤایەتی ،وەرگێڕان ساڵی .1977
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3مریشکە سوورە ،چیرۆکی مندااڵن .19794دەرونزانی وەرگێڕان1981 ،5تۆنێل -چیرۆک وەرگێڕان مەکسیم گۆرگی .19836دەرمانگەری کوردی .19837فەرهەنگی پزیشکی  1997کوردی عەرەبی ئینگلیزی .8فەرهەنگی پزیشکی  1997ئینگلیزی عەرەبی کوردی.9فەرهەنگی پزیشکیی دادوەری.10چیرۆکی خەونێکی سەوز ..چاپ نەکراوە .11فەرهەنگی هەڵۆی پزیشکی .199712بەڵێ بە بەهار دەچێت،وەگێڕانی  10چیرۆکی کۆمـەڵێکچیرۆکنووسی جیهانی ،لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم . 2000
13فەرهەنگی پزیشکی خوێندکارانی زانکۆ .200414ئەتڵەسی رەنگاوڕەنگی مەمک .200615ئەتڵەسی رەنگاوڕەنگی ناوسکبینیی .2009سەرچاوە :راگەیاندنی یانەی میدیا لە هۆڵندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3159 :

هیوا عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209194748118233
لەدایک بووی  1959سلێمانی-سابونکەران
دەرچووی کولێژی میدیا
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
ئەو بوارانەی کە کارم تیا کردوون
وەک نیگار کیشی کاریکاتۆر  -لە پیشانگای هونەرمەندانی هەرێم -پلەی یەکەمم بە دەست هیناوە  -لە پێشانگای نێودەوڵەتیەکان بەشداریم
کردووە.لە گۆڤار و رۆژنامە کوردی و عەرەبیەکان کاریکاتۆرم بالو کراوەتەوە.
وەک خۆش نووس بایەخم بە رێنووسی تازە یان ئازاد داوە و گەلێبەرگی کتێبم پێ کردووە بۆئەوەی ئێمەش وەک کورد ستایلی نووسینی
کوردیمان هە بیت
وەک نووسەر لە شانۆ و موزیکی جیهانی و بابەتەکانی ناو کەلتووریکوردی ووتارم نووسیوە لەهەمان کاتدا باس و خواستی سیستمی
پەروەردەیی و خوێندنی باال...
-وەک رۆژنامەوان  -کارم لەگەل تەلەفزیۆنی ئاساهی ژاپۆن کردووە وەک
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تیمی میدیا  -هەروەها وەرگێری زمانی عەرەبی و ئینگلیزی و کرواتی
بووم-
تویژینەوەیەکی چاپ نەکراوم لەسەر زمانی ئاماژە لە میدیای کەروالاڵن
نووسیوە
بۆ ئەنفال شیعرێکم نووسیوەو و کراوەتە الوانەوە هونەرمەندی جیهانی
شاکیرا و هیمن خالد ووتویانە بە زمانی کوردی و ئیسپانی و ئینگلیزی -
درامای ئەنفالم نووسیوە لە زانکۆی سلیمانی لەگەل بەشی راگەیاندن
نمایش کراوە -خاوەنی گۆشەی  -ووردبوونەوە  -بووم ماوەی دە ساڵ -لە
سایتی ناوخۆ هەروەها لەسەر میدیای وەرزش کۆمەڵێک گۆشەم
نووسیوە
سەرجەمی کارەکانم لە گۆڤاری رەنگین  -نواڵە  -ژنان  -خاک و خۆڵ-
خاک  -سەکۆی تۆ -االفندی  -سیخورمە -دیموکراسی  -شاکار  -شانۆی
نوێ و هەندێکی تر و لە رۆژنامەی ئاسۆ -کوردستانی نوێ  -خەبات -
رێگای کوردستان  -ئازادیی  -ناوخۆ  -سارێژ -ژیانەوە  -بازاڕ  -ئامانج و
زۆریکی تر لە گۆڤارو رۆژنامەکاندا بابەتەکانم بالو کراوەتەوە
بۆ هەر بۆنەیەکی نیشتیمانی و هەندێک پۆستەرم کردووە
نیگار کێشی کاریکاتور لەپێشەنگای هونەرمەندانی هەرێمدا پلەییەکەمی بەدەستهێناوە لەپێشەنگای نێودەوڵەتێکانی بەشداری کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3160 :

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 1998
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ئەندامی 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
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
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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 ژمارە3161 :

هیوا قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200904161519381717
لە دایکبووی ساڵی 1966ـە لە شاری سلێمانی ،لە ساڵی 1992ـەوە
کوردستانی بەجێهێشتووە و لە واڵتی سوید نیشتەجێ بووە ،لە ساڵی
2000ـەوە کاری فۆتۆگرای وەکو ئارەزوومەندێک ئەنجام دەدات ،ئەمە جگە
لەوەی لە بواری شیعر و ئەدەبدا خاوەنی  15کتێبە لە شیعر و رۆمان و
ورگێران لە زمانی سویدییەوە بۆ زمانی کوردی .لە
چیرۆکی مندااڵن و
ِ
بارەی چاالکییەکانی لە بواری فۆتۆگرافیەوەش دوو پێشانگای کردۆتەوە،
یەکەمیان پێشانگایەک لە ستۆکهۆڵم ( ،)2006دووەمیشیان پێشانگایەک
لە سلێمانی (). 2008
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3162 :

هیوا محەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921021722114
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3163 :

هیوا محەمەد جەالل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571326
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3164 :

هیوا مەجید خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021012470175685
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3165 :

هیوا مەحمود عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151100334700
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3166 :

هیوا مەال عەلی سوورەدێیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521421373937
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3167 :

هیوا مەال قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181127214734
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سەرنووسەری هەفتەنامەی ئاوێنە سپۆرت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3168 :

هیوا ناسیح
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216001507767
لە ساڵی  1971لە ناحیەی ئاغجەلەر کە سەر بە پارێزگاری کەرکوکە
هاتۆتە دنیاوە .
●ساڵی  1991یەکەم پیشانگای تایبەتی وێنەو پۆستەری سیاسی لە
ئامادەیی پیشەسازی بەکرەجۆ کردۆتەوە .
●ساڵی  1992یەکەم وتاری لە رۆژنامەی (ڕێگای کوردستان)دا
باڵوکردۆتەوە بە ناوی (سکااڵی قوتابیەک بۆ سەرۆکی حکومەتی
کوردستان ).
●بەشداری پیشانگای سااڵنەی زانکۆی سەاڵحەددین سااڵنی
1992ـ 1995کردوە .
●ساڵی  1995بووەتە ئەندامی (دەستەی رۆژنامەنوسانی ئازاد)
هەروەها لە هەمان ساڵدا بووەتە ئەندامی رێکخراوی ئاوارەو ئەنفالەکانی
کوردستان .
●ساڵی  1995کۆلیجی زانستەکان /بەشی بایۆلۆجی لە زانکۆی
سەاڵحەددین تەواو کردوە .
●بۆ یەکەمجار لە کوردستاندا پڕۆژەی لێکۆڵینەوەی زانستی ،کە بەشێکە
لە داواکراوەکانی ساڵی چوارەمی کۆلیجی زانستی ،بەزمانی کوردی
نووسیوە و ئامادە کردوە کە لە سەر (نەخۆشی شەکرە و
چارەسەرکردنی) بووە .
●ساڵی  1996بووەتە بەڕێوبەری رۆژنامەی (ڕێبازی خوێندکاران) ،کە
سکرتاریەتی کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان دوو هەفتە جارێک لە
هەولێر دەریدەکرد .وگۆشەیەکی تایبەتی هەبوو بەناوی (توێشوو ).
●ساڵی  1996ئامادەکەری بەرنامەی (کۆمەڵەی خوێندکاران)ی کەناڵی
هەولێری تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان بووە .
●لە سااڵنی نەوەدەکاندا وتار و کورتە چیرۆکەکانی لە رۆژنامەکانی
(ئااڵی ئازادی ،کوردستانی نوێ ،رێگای کوردستان ،گۆڤاری کازیوە و
باڵوکراوەی تردا) دا باڵوکردۆتەوە .
●چەندان کۆڕی لە بوارەکانی (جێۆپۆلەتیک و مێژووی کوردستان و
سیاسی و رۆژنامەگەری) دا لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی گرتوە .
●لە ساڵی  1998ەوە پەنابەری سیاسییە و لە واڵتی سویسرە دەژی .
●لە ساڵی  2000ەوە بابەتەکانی لە سایتە کوردیەکانی ئینتەرنێت و
رۆژنامە و گۆڤارە جۆربەجۆرەکانی ناوخۆی باشوری کوردستاندا
باڵودەکاتەوە .
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●چەندان بابەتی لە زمانەکانی عەرەبی و ئەڵمانییەوە بۆ کوردی
وەرگێڕاوە .
●ئێستا لە شاری ڤینتەرتوور ،لە بەشی ئەڵمانیزمانی سویسرە
دادەنیشێت.
●سەرپەرشتیاری رێکخراوی (چآودێری کوردۆساید -چآک)ه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3169 :

هێدی گۆمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031214420813192
ناو :هێدی (محەمەد) گۆمەیی
ــ ساڵی  1943لە شارۆچکەی بەکرەجۆی سەر بە پارێزگای سلێمانی
لەدایک بووە ،لە هەشت ساڵییەوە کەوتووەتە شاری کەرکووک .
ــ لە  1963 /10 /22تا  1964 /3 /11لەسەر ئەندامبوون لە یەکێتی
قوتابییانی کوردستان لە خولی یەکهەمی حوکمی بەعس گیراو ،سەرەتا
لە سیخوڕخانە (أمن)ی کەرکووکو پاشان (معتقل عسکری) واتە ئەو
بەنگەاڵنەی لە کەرکووک بۆ عەمباری لەشکر درووستکرابوو.
ــ لە 1965 /9 /2دا پاش بەشداری خولێک بە پلەی بریکاری ئەفسەر بووە
بە کارمەند لە ریزەکانی سپای عیراق.
ــ لە  1965 /12 /5تا  1969 /10 /24دوورخراوەتەوە بۆ شاری بەسرە لە
خوارووی عیراق .لەوێدا درێژەی بە چاالکی کوردایەتی داوەو  3ساڵ
لەسەریەک لە رێکخەرە سەرکییەکانی بۆنەی نەورۆز بووە (بەنهێنی)
لەگەڵ کۆمەڵێک خوێندکاری زانکۆی بەسرەو فەرمانبەری تری کورد.
ــ لە 1969 /10 /25دا بەهەمان پیشەی خۆی گوێزراوەتەوە بۆ کەرکووکو
پاشان بۆ سلێمانی .لەوێیش وەک ئەندامی کارگێڕ لە رێکخراوی
سەربازگەی کەرکووکو پاشان سلێمانی (پ د ک) چاالکانە سەرپەرشتی
رێکخستنی کردووە تا ئەوکاتەی لەالیەن دەزگای زانیارگری سپای
عیراقەوە فرمانی دەستگیکردنی دەردەچێت ،لە 1972 /6 /22هەڵدێت بۆ
دەڤەری ژێر دەسەاڵتی شۆڕشی کوردیو لە یەکێک لە بنکەکانی لیژنەی
ناوچەی شارباژێڕی (پ د ک) دەبێتە کادر.
ــ لە مانگی 1972 /10دا دەبێتە بەرپرسی دەزگای پاراستن لە پێنجوێنو
پاشان هەڵەبجە تا نیسکۆی پاش رێکەوتنە نگریسەکەی جەزایر ئازاری
 1975لەنێوان شای ئێرانو سەددامی عیراق.
ــ کاتی گەڕانەوەی لەگەڵ کۆمەڵێ گەڕاوان (عائدون) بەمەبەستی
لێکۆڵینەوە شەش هەفتە بەندکراوە لەبەڕێوەبەرایەتی زانیارگری گشتی
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(مدیریە اإلستخبارات العسکریة) لە بنکەی شالیارگەی سپای عیراق،
ئەوە لەکاتێکدا هیچ بەرپرسێکی رێکخستنی پارتی یان پلەدارانی هێزی
پێشمەرگە لە دوو رۆژ پتر نەکەوتوونەتە بەر لێکۆڵێنەوە .مەبەست لەو زۆر
هێشتنەوەی ئەو و جەمالی حاجی سەعید (کاتی رێخستنی ناوشار
لەگەڵیدا ئەندامی کارگێڕی رێکخراوی سەربازگای سلێمانی بوو) بۆ
ئەوەبوو ناوی هەڤاڵە هەڵنەهاووەکانی رێزی سپای عیراقیان بدەنێ
بەاڵم بێهوودە ئازادیان کردن.
ــ پاش نیسکۆی شۆڕشی ئەیلوول گەڕاوەتەوە بۆ شاری سلێمانی ،پاش
دەرکردنی لەڕیزی سپای عیراق ،ماوەی دوو ساڵ لەکەرتی تایبەت
کاریکردووەو پاشان بووەتە فەرمانبەر لە کۆمپانیا بازرگانییەکانی میری لە
سلێمانی تا ئەو رۆژەی لەگەڵ ئەندامانی خێزانی لە 1987 /9 /25دا
هەڵهاتوون بۆ ئێرانو لەوێوە بۆ هەندەران .لەو ماوەیەی ژیانی سلێمانیشدا
چاالکانە لەڕیزاکانی (پ د ک)دا درێژەی بەخەبات داوە.
ــ پاش  9مانگ مانەوە لەئێرانو  2مانگ سووریاو نزیکەی یەک مانگ رێگە
بەرەو هەندەران ،لە 1988 /9 /8دا لەواڵتی سوید گیرساوەتەوە .لەو
کاتەوە لە سویدە وازی لە گشت رێکخستنێکی رامیاری هێناوە تەنها وەک
کوردێکی هزر کوردستانی لە کۆڕو کۆمەڵەی کولتووریو کۆمەاڵیەتی
کوردیدا کاردەکات و دەکۆشێت بۆ پەیداکردنی دۆست بۆ نەتەوەکەی.
بەرهەمەکانی
ــ دادگایی ئەنفال وەرگێڕان بڕوانە ماڵپەڕی (کۆشکی کورد)
ــ زەردەشت و ئامۆژگارییەکانی وەرگێڕان بڕوانە ماڵپەڕی (کۆشکی کورد)
ــ گەلێکی پەژموردەو نیشتمانی پەرت وەرگێڕان بڕوانە ماڵپەڕی (کۆشکی
کورد)
ــ نووسین لە گۆڤارو رۆژنامەی چاپیو ئەلیکترۆنی بڕوانە بەشێکی لە
ماڵپەڕی (کۆشکی کورد)
ــ رێکخەر ،سەرپەرشتیارو خاوەنی ماڵپەڕی کولتووری (کۆشکی کورد
)http://www.koskikurd.comـە
ــ بەشدار لە فلیمی ڤیدیۆیی (ئاسۆ  )1989و (چارەنووس  )1991وەک
ئەکتەرو دیکۆریست لەگەڵ کۆمەڵێک کوردی پەنابەرو بە سەرپەرشتی
دەرهێنەر سەلمان کاکەیی
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هێدی گۆمەیی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-03-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3170 :

هێرش ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021571932883
سەرنووسەری گۆڤاری ئاڕاستە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3171 :

هێرش رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113014060574051
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3172 :

هێرش سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20141208145257118227
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ڕاڤەکار و وەرگێڕی ئەدەبی ،لەدایکبووی ساڵی  1982ـە ،لە گەڕەکی
سەرکارێزی سلێمانی دەورانی منداڵیی بەسەربردووە .سەرەتا بە
شیعرنووسین بەشداریی چاالکیی قوتابخانەکانی کردووە و دواتر پاش
تەواوکردنی قۆناغەکانی خوێندن لە زانکۆی سەالحەدین بڕوانامەی
بەکالۆریۆسی لە زمانی ئینگلیزیدا هێناوە .ئێستاش وەک مامۆستا و
وەرگێڕێک بەردەوامە لە گەشەپێدانی زمان و فەرهەنگدا .نووسەر لە
باڵوکراوەکانی وەک (ئایندە ،سەردەم ،هەنار ،نسێ) بابەتەکانی
باڵوکردۆتەوە .لەم وێبالگەوە دەتوانن هەندێک لە وەرگێڕانەکانی ببینن.
http://herishsaeed.blogspot.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3173 :

هێرش شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170139
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3174 :

هێرش شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010103018491410538
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لەساڵی  1984لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،تا پۆلی سێیەمی
ناوەندیی خوێندووە ،بەهۆی چەند هۆکارێکی تایبەتەوە ،نەیتوانیوە درێژە
بەخوێندن بکات ،بەاڵم وەک چۆن لەسەرەتای منداڵییەوە حەزی بەکاری
میدیایی بووە ،ئەوەبوو لەساڵی  1999دەست بەکار راگەیاندن دەکات.
سەرەتا وەک کارمەندی بەشی هونەری لەڕادیۆی زەحمەتکێشان دەست
بەکارکردن دەکات و دواتریش وەک جێبەجێکاری کاری هونەری بەشی
هەوااڵ و سیاسەت درێژە بەکارەکەی دەدات.
لەساڵی  2002بەپێی بڕیارێکی ئەوکاتی مەکتەبی راگەیاندنی حزبی
زەحمەتکێشانی کوردستان و وەک هەستێک بەزیرەکی و کارامەیی
هێرش شۆڕش ،دەگوازرێتەوە بۆ رۆژنامەی ئااڵی ئازادی کە زمانحاڵی
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستانە.
سەرەتای کاری رۆژنامەوانی لەئااڵی ئازادی بەکارکردن لەبەشی ئیدارەو
بەڕێوەبردن دەستپێدەکات و دواتر لەهەمان ساڵی گواستنەوەیدا دەست
بەنووسینی وتار دەکات لەسەر مەسەلە چارەنووسسازەکانی گەلەکەی.
پاشانیش لەبەشی ریپۆرتاژو چاوپێکەوتن درێژە بەکاری رۆژنامەوانی خۆی
دەدات و لەو بەشەش دەگوازرێتەوە کاری رۆژنامەوانی پێدەسپێردرێت.
بەبەردەوام یو تا هەنووکەش لەرۆژنامە سەربەخۆکانی وەک هاواڵتی و
ژمارەیەک رۆژنامەی تر جگە لەرۆژنامە سەرەکییەکی خۆی کە ئااڵی
ئازادییەو پاشان بەهۆی چەند گرفتێکی ناوخۆییەوە کە حزبەکەی حزبی
زەحمەتکێشانی کوردستان دروستکران ناوەکەی ئێستای رێگای ئازادییە
درێژەی بەکاری رۆژنامەوانی داوە.
لەساڵی  2005لەسەر داوای بەڕێوەبەری رادیۆو تەلەفزیۆنی
زەحمەتکێشان داوای لێدەکرێت وەک بێژەری رادیۆو دواتریش بێژەری
تەلەفزیۆن کاربکات.
ماوەی چەند مانگێک دەبێتە بێژەری تەلەفزیۆن ،بەاڵم تاهەنووکەش درێژە
بەکاری میدیایی لەبواری بێژەریدا دەدات و ئێستا لەڕادیۆی ناوخۆ لەشاری
سلێمانی وەک بەرپرسی بێژەرەکان کاردەکات.
لەڕووی هەڵوێستی نەتەوەییشەوە ،هێرش شۆڕش خاوەن هەڵوێستێکی
نەتەوەییەو بەردەوام لەخەمی هاونیشتمانییەکانی خۆیدایە ،زیاتریش
کارەکانی رووی لە کوردستانیانە لەهەرسێ بەشی باکووری دایکو
رۆژهەاڵت و رۆژئاوای چەوساوەو بێ ماف.
خاوەنی دیدو بۆچوونو تێڕوانینی زۆر جیاوازە بۆ چارەسەری پرسگرێکی
کورد لەو بەشانەی دیکەو بڕوای تەواوی بەسەربەخۆیی کوردستان
هەیەو پێیوایە ئەگەر سەرکردەکانی کورد هەوڵی پێکهێنانی یەکێتی
نەتەوەیی بدەن" ،ئەوا چارەسەری پرسی کوردو دواجاریش سەربەخۆیی
کوردستان هەرگیز نامومکین نییەو خەونی شاعیرانەش نییە".
هێرش شۆڕشی رۆژنامەنووس ،خۆشەویستییەکی بێئەندازەی بۆ پارتی
کرێکارانی کوردستان PKKو پارتی ژیانی ئازادی کوردستان  PJAKهەیەو
زیاتریش رووی کارە رۆژنامەنووسییەکانی لەو دوو پارتەیە.
بەوتەی هێرش شۆڕش "پێموایە پارتی کرێکارانی کوردستان خاوەن
لۆژیکێکی جیاوازو تایبەتە بۆ چارەسەری پرسگرێکی کورد لەهەر
چوارپارچەی کوردستانداو بەسیستەمیش کار لەو پێناوەدا دەکات ،پارتی
ژیانی ئازادیش وەک جێگرێک لەناو سیستەمی پەکەکەدا بڕوای تەواوم
بەو پارتەش هەیەو پێموایە هەستی نەتەوایەتی ئەگەر لەئێستادا
لەرۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەت ناوچەکانی کرماشانو ئیالمو تەنانەت
لوڕستانیش جواڵبێت ،ئەوا هۆکاری سەرەکی پژاکە".
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سارا جاف) سەبارەت
بە (ژیانی هێرش شۆڕش) لە18:39:00 2010-10-30 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3175 :

هێرش عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170142
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3176 :

هێرش محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022315262382352
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3177 :

هێرش مەغدید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613263032797
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3178 :

هێرش کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032420331480074
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3179 :

هێرۆ جەزا عەبدولعەزیز حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471312
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3180 :

هێرۆ سەردار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122312033119708
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3181 :

هێرۆ عومەر مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081210224804604
شاعیرو راگەیاندکار هێرۆ عومەر مەولودی لەساڵی ( )1981لە
بنەماڵەیەکی هونەرپەروەر لەشاری (بۆکان) لە رۆژهەاڵتی کوردستان
لەدایک بووە.
لەسالی ،2004ئەوکات کەقوتابی زانکۆی تەهران بووە لە بەشی
کۆمەڵناسی ،بەهۆی کۆمەڵێک هۆکاری تایبەتی سیاسی دێتە باشوری
کوردستان .بۆ یەکەمجار لە رادیۆی تەلەفزیۆنی (ئازادی) کاری کردووە،
دواتر لە تەلەفزیۆنی هەریم و سەتەالیتی کوردستان و رۆژنامەی هەولێر
پۆست ،کاری راگەیاندنی کردووە ،ئێستاش لەڕادیۆی زانکۆی سەاڵحەدین
ئامەدەکار و پێشکەشکارە لەبەرنامەکانی (تاوتیۆی کۆمەاڵیەتی
سەمفونیای شیعر-شەبەنگ)ە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە3182 :

هێرۆ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041013412969395
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3183 :

هێرۆ کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005301244214336
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3184 :

هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119101925389
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
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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"
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
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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
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
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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 .
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
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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
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.
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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
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.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3185 :

هێمن ئەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118000933118890
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3186 :

هێمن باقر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110320554310566
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3187 :

هێمن باقر عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571314
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3188 :

هێمن بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150817130401125294
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3189 :

هێمن جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201008240952064867
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3190 :

هێمن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060413264078362
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3191 :

هێمن حەمەجەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311381732726
لە هەردوو بواری (مۆزیک و شیعر)دا کاردەکات
شیعر :سێ کتێبی شیعری هەیە:
1سروودەکانی یاخیبوون 2002 -2هەمیشە ئەم گۆرانییە دڵم پڕ ئەکا 2006 -3ماڵی من سێبەر و دڵی تۆش باخچە 2009 -مۆزیک :سێ (سی دی) مۆزیکی هەیە:
1هەناسەیەک بەر لەمەرگ 2002 -2وەهای ژەنی زەردەشت 2006 -3سەفەرێک لە رۆژهەاڵت 2011 -سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێمن) سەبارەت بە
(هێمن حەمەجەزا) لە5:39:24 2011-7-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
⚖موزیکژەن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3192 :

هێمن خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150506121557121054
لە 27ی ئایاری  1979لە ئاوایی شێخ لەنگەری گەورەی ناوچەی زنگابادی
دەڤەری گەرمیان ،لە باشووری کوردستان هاتووەتە دنیاوە .خوێندنی
سەرەتایی لە ناحیەی ڕزگاری (صمود) و ناوەندییشی لەشاری کەالر
تەواوکردووە.
ساڵی  1999لە کۆلێژی پزیشکی زانکۆی سەالحەددین
(هەولێر)وەرگیراوە و ساڵی دواتر گەڕاوەتەوە بۆ زانکۆدی سلێمانی و
لەوێ درێژەی بە خوێندن داوە ،ساڵی  2007بووەتە پزیشک.
پاش چەند ساڵ خزمەت ،ناوبراو مەیلی بەالی دەروونپزیشکیدا چووە و
بڕیاری داوە لەو بەشەدا درێژە بە خوێندن بدات ،ئێستا خوێندکاریقۆناغی
دووەمی خوێندنی دکتۆرایە لە دەروونپزیشکیدا.
ناوبراو بڕوانامەیەکی بەکالۆریۆسیشی لە زانستە ئیسالمییەکاندا ،لە
زانکۆی تەڕابلوسی لوبنان بەدەستهێناوە.
مێژووی سەرەتای نووسینی هێمن خورشید دەگەڕێتەوە بۆ ناوەڕاستی
نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوو ،ئەودەم زیاتر بەالی شیعرنووسینداچووە .
لە ساڵی 2000ەوە بە بەردەوامی نووسین و بابەتەکانی لە
باڵوکراوەکانی هەرێمی کوردستاندا باڵودەبنەوە .خاوەنی چەندین وتارو
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی و ڕەخنەییە ،هەروەها خۆی لە بابەتەکانیسۆفیگەری
و عیرفان و هزری ئایینی و فەلسەفەی بوون داوە .ئەو بەبەردەوامی لە
وارگەی (دەنگەکان)دا وتاری سیاسی ،وێژەیی ،فیکریو ڕەخنەی
کۆمەاڵیەتی و چەندین بابەتی تر باڵودەکاتەوە.
تا ئێستا حەوت کتێبی چاپ و باڵوکراونەتەوە و چەند کتێبێکی دیکەیشی
ئامادەن بۆ چاپ.
ئەو کتێبانەی باڵوبوونەتەوه:
1.دیوانی شووشە (شیعر) 2007
2.نەخوێندەواری لە زانکۆدا 2009
3.ڕۆشنبیریی بانگخواز (وەرگێڕان )
4.شادییەکانی ڕووح (وەرگێڕان)
5.ئاو و ئاور (وەرگێڕان)
6.فووکردن لە خۆڵەمێش
7.لەنێو ئەم دڕکوداڵەدا مەمدە دەست خۆم
یەکەم دیوانی شیعری خۆی بەناوی (شووشە) لە ساڵی 2007دا بەچاپ
گەیاندووە ،کە دیوانە شیعرێکی تەژی لە بابەتەکانی عیشق ،جوانیی
سرووشت و ئازارەکانی مرۆڤە.
لە کتێبی (نەخوێندەواری لە زانکۆدا) ،نوسەر تیشک دەخاتە سەرڕەوشی
خوێندنی زانکۆ لە کوردستان و ئاستی زانستی وڕۆشنبیريی هەریەک لە
خوێندکار و مامۆستای زانکۆ.
(فووکردن لە خۆڵەمێش)يش یەکێکە لە پەرتووکە ناوازەکای نووسەر
کەلەبارەی شیعر ،هزر و سۆفیگەرییەوە دەدوێت.
دوو خەسڵەت هێمن خورشید لە نووسەرانی تر جوودا دەکەنەوە:
1.هاوسەنگی لە نووسیندا :ئەو گەرچی خاوەنی
ئایدیۆلۆژیایەکیمیانڕەوی نوێگەری ئەقڵگەرای ئایینگەرایە ،بەاڵم لە گشت
بوارەکانیفیکر و نوسیندا بێالیەنی و لۆژیکێکی تەواو لە بڕیار و
لێکۆڵینەوەکانیدادەبینرێت.
2.پەیڕەوکردنی بااڵترین ئاستی ڕیالیزم لە بەرهەمەکانیدا.
نووسینەکانی ،خوێندنەوەیەکی ڕاستەوخۆی ژیان و ئاکاری ڕۆژانەنبۆ سەر
کاغەز و نێو پەرتووک.
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نووسەر لە تازەترین بەرهەمیدا کە کتێبێکە بەنێوی (لەنێو ئەمدڕکوداڵەدا
مەمدە دەست خۆم) ،دەربارەی چەندین بابەتی وەکجەنجاڵیی جیهانی
نوێ و تام و چێژی ژیانی سروشتیی بەر لە گەیشتنی ژاوەژاوی
سەردەمی تەکنەلۆژیا و جیهانگەرایی دەدوێت و ئەزموونی مردنیش
دەخاتە بەرباس.
نووسەر خێزاندارە و خاوەنی دوو منداڵە بە ناوەکانی بارین و
ڕەوێن.هەنووکە لە هەولێری پایتەخت ژیان دەگوزەرێنێت.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (محەمەد نیزام عەبدوڵاڵ) سەبارەت بە (ژیان
و کارنامەی هێمن خورشید) بۆ کوردیپێدیا لە 2015-08-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3193 :

هێمن دلێر میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041611401382686
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3194 :

هێمن رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141207010902118214
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لە گوندی حاجی مامەندی ناوچەی شارباژێر لە پارێزگای سلێمانی
لەدایک بووە .
ژیانی منداڵیی و هەرزەکاریی لە سلێمانیدا بەڕێکردووە و بەر لەوەی
قۆناغی ئامادەیی خوێندن تەواو بکات کوردستان بەجێدەهێڵێت و دەچێتە
ئەورووپا ..دوای دە ساڵ لە واڵتانی ئیتالیا و ئەڵمانیا و سویسرا ،دواجار بە
یەکجاری ڕوودەکاتە کەنەدا و ئێستا لە کەنەدا دەژی ..
زیاتر لە  10ساڵە وەک شاعیر و نوسەرێکی سەربەخۆ و ڕادیکاڵ
دەرکەوتووە .لەم ماوەیەدا لە زۆرێک لە سایت و گۆڤار و ڕۆژنامەکاندا دەقە
ئەدەبی و ووتارە ڕەخنەییەکانی بالوکردۆتەوە ..لە ساڵی  2007تا 2010
بەرپرسی کۆمیتەی سویسرای " ڕێخراوی چاک" بووە .لەو سااڵنەدا
دەیان چاالکی و پەیوەندیی گرنگی ئەنجام داوە بۆ ناساندنی دۆزی
جینۆسایدی گەلی کورد لەسەر ئاساتی واڵتانی ئەوروپا و نەتەوە
یەکگرتووەکان .
چوار پەرتووکی چاپنەکراوی ئامادەیە بۆ چاپ و بە ووتەی خۆی لە
دەرفەتێکی نزیکدا باڵویان دەکاتەوە .بەرهەمەکان سێ کتێبی شیعر و
کتێبێک سەبارەت بە حەڤدەی شوبات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3195 :

هێمن سرێشمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210032417118247
لەزمانی خۆیەوە
هێمن موزەفەر عبدوالیە ،لە 1ی 3ی  1982لە شارۆچکەی خەلیفان
سەربە قەزای سۆران لە دایک بووم ،نازاناوی سرێشمەیی ئەگەرێتەوە
بۆگوندی باب
و باپیرانمان ،تا  1996لەو شارۆچکەیە ژیام ،دواتر بەهۆی شەری ناوەخۆ
روومان
کردۆتە هەولێر و دواتر سلێمانی و دواجار لە سالی  2000لەرانیە
نێشتەجێین ،قۆناغەکانی خوێندن لەبەر بارو
زروفی کوردستان وەک پێویست بەسەریەکەوە بۆم نەخوێندراوە ،ئێستا
خوێندکاری
پەیمانگای زانستەکانی کۆمپیوتەرم لەشاری رانیە.
لەسالی 1997
بۆیەکەم جار شیعرم نوسیوە ،سەرتای شیعر
نوسینم بەشیعرێک بۆنەورۆزی هەمان سال نوسی کە یەکەم سالی
دەربەدەریمان
بوو لە زێدی خۆمان .هەر لەو سالەوە  1997پەیوەندیم بە رێکخراوی

1898

خوێندکارانی پارێزگارانەوە کردووە 2002 ،لەیەکەم کۆنگرەی پارتی
پارێزگارانی کوردستان بومەتە ئەندامی لق ،لە  2011وە بەرپرسی
بەشی جەماوەریەکانی
لقی هەولێری پارێزگاران بووم
وەبەر بژێری
لیستی پارێزگاران بووم بۆئەم خولەی پەرڵەمانی کوردسان
2001دەستەی
دامەزرێنەری ناوەندی هونەری فۆلکلۆربووم لە رانیە
لە  2012بەرێوەبەری گشتی ماڵپەری پارێزگاران بووم
تا مانگی  10ی 2013
.2008
بروانامەی پەیمانگای پەرەپێدانی دیموکراسی ئەمەریکیمNDI
پێدراوە
2014بروانامەی
دەولیم پێدراوە وەک راهێنەر لە بواری
گەشەپێدانی مرۆیی
ئێستا
چاالکوانی مەدەنیم ،ئەندامی کارای رێکخراوی میدیای گەنجم،
وەئەندامی
رێکخراوی کۆرام بۆپرسە نیشتیمانیەکان
وەک شاعێر چەندین
کۆرم بۆکراوە لە ناوچە جیاجیاکان
وەچەندین خەالتی
رێزلێنانم پێدراوە لەبواری ئەدەبی
وە خەالتی
رێزلێنانم پێدراوە وەک مۆسیقا ژەن کەلەو بوراەش جێ دەستم هەیە
دوو بەرهەمی شیعریم هەیە وەک نامیلکەیەک لە  2005و سیدیەکی
دەنگی 2008
چەندین مەقابلەی گۆڤار و رادیۆو بالو
کراوەو تیڤی کراوم
سەرنوسەری بالو کراوەی سەکۆ بووم لە
رانیە لە  2001تا 2002
چەندین ووتار و بابەتی فیکریم نوسیوە لە
بالو کراوەکاندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3196 :

هێمن سەیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109114454155
ساڵی  1353لەشاری مەهاباد لەدایک بووە .خوێندنی تا دیپلۆمی ریازی
هەر لەو شارە تەواوکردوە ساڵی  1373لەزانکۆی هەمەدان لەرشتەی
تەالرسازیدا درێژەی بەخوێندن داوە .لەدەورانی خوێندکاریدا بەهۆی
چاالکیی سیاسی و بەشداری لە بزووتنەوەی خوێندکاریدا  3جار کەوتۆتە
زیندان .بەاڵم سەرەڕای ئەو گیروگرفتانە هەر درێژەی بەخوێندنی خۆی
داوەو ساڵی " 1379فوق لیسانس"ی مێعماری بەدەرەجەی عالیی تەواو
کرد .لەساڵی 1380وە تێکەڵ بەریزی تێکۆشەرانی دیموکراتی
کوردستانی ئێران بووە .ئێستاش هاوکات دەگەڵ جێبەجێکردنی ئەرکی
حیزبایەتی ،لەکۆلیژی ئەندازیاری زانکۆی سەاڵحەددین مامۆستای
تەالرسازی و شارسازییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3197 :

هێمن عوسمان بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122614214719744
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3198 :

هێمن عومەر حسێن فقێ رەحیم

1900

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371255
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3199 :

هێمن عومەر خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521281673928
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3200 :

هێمن عومەر سادق  -هێمن مەالزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003011207283779
ساڵ و رۆژی لەدایکبوون: Jul-2-1983
بڕوانامەکان :
)(2004 2007بڕوانەی دبلۆم لە بەشی راگەیاندنی پەیمانگەی تەکنیکی
هەولێر .زنجیرەی هەردوو ساڵ 11
)(2009بڕوانامەی پەیمانگەی پێگەیاندنی کادیرانی راگەیاندنی پارتیی
دیموکراتیی کوردستان لە پیرمام
)(2007بڕوانامەی کۆمەڵەی ئەمەریکی بۆ کورد خولی رۆژنامەنووسیی
ئابووری بۆ ماوەی  6مانگ
)(2008راهێندراوی دامەزراوەی نیقاش لە ئەڵمانیا کە سەر بە) (MICTـیە
و لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیاشەوە پارەدار دەکرێت
)(2008بڕوانامەی بەشداریکردن لە خولی پێگەیاندنی رۆژنامەنووسانی
ئابووری لەالیەن سەنتەری رۆشنبیری و راگەیاندنی هەولێر
)(2009بەشداریکردن لە چەندین خول و راهێنانی رێکخراوەکانی
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کۆمەڵگەی مەدەنی
)(2009 2010قوتابیی کۆلێژی ئاداب بەشی راگەیاندن لە زانکۆی
سەاڵحەددین لە هەولێر ،بەردەوامم لە خوێندن.
ئەو کارانەی ئەنجامم داون:
)(2009ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری کۆمەڵەی دۆستایەتی
(کوردستانی رووسیایی)
(2008تا ئێستا) فەرمانبەر لە سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران بە
پۆستی بەڕێوەبەری راگەیاندن /ئۆفیسی رێکخەری هەرێم بۆUN
(2007تا ئێستا) سەرۆکی رێکخراوی (ڕا) بۆ پرسە نەتەوەییەکان /نا
حکوومی
)(2007 2009ئەندامی ستافی کارای نووسەرانی رۆژنامەی هەولێر
)(2008 2009ئەندامی دەستەی نووسەرانی باڵوکراوەی ئەلیکتڕۆنیی
(نیقاش)ـhttp://www.niqash.org
)(2007 2008بەڕێوەبەری نووسینی رۆژنامەی زناک
(2006تا ئێستا) پەیامنێر ،نووسەر و بێژەری دەنگوباسی سیاسی و
ئابووریی ،هاوکات بەڕێوەبەری بەشی ئابووریی سەتەالیتی کوردستان
)(2006ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری (گروپی خەڵک بۆ پرسە
نەتەوەییەکان و چاالکییە مەدەنییەکان )
(2006تا ئێستا) ئەندامی کارای فیدراسیۆنی نێودەوڵەتیی
رۆژنامەنووسان /بەلجیکا
(2005تا ئێستا) ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
)(2005 2006دەستەی دامەزرێنەر و یەکەم بێژەر و نووسەری رادیۆی
زاگرۆس
)(2003 2005نووسەر و بێژەری دەنگوباس لە رادیۆی هەرێم ،کە ئێستا
ناوی (نەورۆز)ە
)(2000 2001پێشکەشکار و بێژەری دەنگوباس لە رادیۆی نیشتمان
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز هێمن مەالزادە سەبارەت بە کار و ژیاننامەی
خۆی لە 2010-03-01
ساڵ و رۆژی لەدایکبوون: jul-2-1983
بڕوانامەکان :
)(2004 2007بڕوانەی دبلۆم لە بەشی راگەیاندنی پەیمانگەی تەکنیکی
هەولێر .زنجیرەی هەردوو ساڵ 11
)(2009بڕوانامەی پەیمانگەی پێگەیاندنی کادیرانی راگەیاندنی پارتیی
دیموکراتیی کوردستان لە پیرمام
)(2007بڕوانامەی کۆمەڵەی ئەمەریکی بۆ کورد خولی رۆژنامەنووسیی
ئابووری بۆ ماوەی  6مانگ
)(2008راهێندراوی دامەزراوەی نیقاش لە ئەڵمانیا کە سەر بە) (mictـیە
و لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیاشەوە پارەدار دەکرێت
)(2008بڕوانامەی بەشداریکردن لە خولی پێگەیاندنی رۆژنامەنووسانی
ئابووری لەالیەن سەنتەری رۆشنبیری و راگەیاندنی هەولێر
)(2009بەشداریکردن لە چەندین خول و راهێنانی رێکخراوەکانی
کۆمەڵگەی مەدەنی
)(2009 2010قوتابیی کۆلێژی ئاداب بەشی راگەیاندن لە زانکۆی
سەاڵحەددین لە هەولێر ،بەردەوامم لە خوێندن.
ئەو کارانەی ئەنجامم داون:
)(2009ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری کۆمەڵەی دۆستایەتی
(کوردستانی رووسیایی)
(2008تا ئێستا) فەرمانبەر لە سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران بە
پۆستی بەڕێوەبەری راگەیاندن /ئۆفیسی رێکخەری هەرێم بۆun
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(2007تا ئێستا) سەرۆکی رێکخراوی (ڕا) بۆ پرسە نەتەوەییەکان /نا
حکوومی
)(2007 2009ئەندامی ستافی کارای نووسەرانی رۆژنامەی هەولێر
)(2008 2009ئەندامی دەستەی نووسەرانی باڵوکراوەی ئەلیکتڕۆنیی
(نیقاش)ـhttp://www.niqash.g
)(2007 2008بەڕێوەبەری نووسینی رۆژنامەی زناک
(2006تا ئێستا) پەیامنێر ،نووسەر و بێژەری دەنگوباسی سیاسی و
ئابووریی ،هاوکات بەڕێوەبەری بەشی ئابووریی سەتەالیتی کوردستان
)(2006ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری (گروپی خەڵک بۆ پرسە
نەتەوەییەکان و چاالکییە مەدەنییەکان )
(2006تا ئێستا) ئەندامی کارای فیدراسیۆنی نێودەوڵەتیی
رۆژنامەنووسان /بەلجیکا
(2005تا ئێستا) ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
)(2005 2006دەستەی دامەزرێنەر و یەکەم بێژەر و نووسەری رادیۆی
زاگرۆس
)(2003 2005نووسەر و بێژەری دەنگوباس لە رادیۆی هەرێم ،کە ئێستا
ناوی (نەورۆز)ە
)(2000 2001پێشکەشکار و بێژەری دەنگوباس لە رادیۆی نیشتمان
)(2012-2013بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە راگەیاندن  /کۆلێژی ئەدەبیات
زانکۆی سەاڵحەددین
)(2014- presentپەیامنێری رووداو لە لەندەن.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز هێمن مەالزادە سەبارەت بە کار و ژیاننامەی
خۆی لە 2010-03-01
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(hemin malazada
سەبارەت بە (هێمن عومەر سادق  -هێمن مەالزادە) لە2015-1-31 :
5:35:34
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3201 :

هێمن عومەر ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150126041105119053
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ناو  :هێمن عومەر ساڵح ناسراو بە (هیمن ساڵح) .ساڵی لەدایکبوون:
1980/8/1
هەولێر /ئەندازیاران بارودۆخی خێزانی  :خێزاندار
مۆبایل  07504636744 :مۆڵەتی شۆفێری ژمارە26563 :
ئیمەیل : hemn_umer@yahoo.co.uk
شارەزایی کەسی:
1سەرپەرشتیاری زمانی کوردی (محرر).2زمانی عەرەبی ،توانای خوێندنەوە و تێگەیشتن.3زمانی ئینگلیزی ،تیگەیشتن.3کۆمپیوتەر ،بەتایبەتی بەرنامەی(wd).3ئینتەرنێت ،بەکارهێنەرێکی باش.ئاستی خوێندن و دامەزراندن:
دەرچووی بەشی کۆمەڵناسی ،کۆلێژی ئاداب ،زانکۆی سەاڵحەدین،ساڵی ().2005-2004
لەساڵی  2007تاوەکو ئێستا توێژەری کۆمەاڵیەتی لە ئامادەییئەحمەدی خانی لە هەولێر.
لەساڵی  2006بەڕێوەبەری راگەیاندنی نوسینگەی وەزیری کاروباریشەهیدان و ئەنفالکراوەکان ،لەسەر داوای وەزیری کاروباری شەهیدان و
ئەنفالکراوەکان لە راگەیاندنی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی
گواستراومەتەوە.
لە  2005/8/29لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی دامەزراوم.ئەزموونی پیشەوەری
1توێژەری کۆمەاڵیەتی2رۆژنامەنوس و بەڕێوەبەری نوسین لە هەفتەنامەی (باس)کارەکانی رۆژنامەوانی:
(1-محرر) هەواڵساز لە رۆژنامەی کوردستان راپۆرت رێککەوتی 2009/ 6/1
تاوەکو کۆتایی ساڵی .2011
2بەرپرسی هەوالی کوردی لە ئاژانسی هەواڵی کوردستان ئۆنالین،هەروەها هەواڵساز ،هەر لە سەرەتای دروستبوونیەوە تاوەکو ئێستا ،ئەو
وێب سایتە لە ساڵی  2006دامەرزاوە ،لە سەر ماڵپەڕەکە ئاماژە بە ناوم
دراوە .
www.kurdistanonline.net
 3لە سالی -2013بوون بە بەریوەبەری نوسین لە هەفتەنامەی (باس)3کاری پەیامنێری لەساڵی ( )2006-2003بۆ رۆژنامەی خەباب ،جەماوەر.4دەستەی دامەزرێنەری باڵوکراوەی (ڕا) کە یەکەم باڵوکراوەیقوتابیانی کۆلێژی ئاداب بووە.
5ساڵی ( )2003-2001پەیامنێر لە رۆژنامەی برایەتی.6باڵوکردنەوەی زیاتر لە ( )1000وتار ،هەواڵ و راپۆرتی رۆژنامەوانی لەرۆژنامە و وێب سایتە ئەلکترۆنیەکان.
حەزەکانی کات بەسەربردن:
حەزکردن لە خوێندنەوە ،گەشتکردن ،مەلەوانی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هێمن ساڵح)
سەبارەت بە (هێمن ساڵح) لە 25.02.2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3202 :

هێمن عەبدوڵاڵ پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511110
بۆکان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3203 :

هێمن غەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115072963597
وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3204 :

هێمن قوربانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015011022245284579
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3205 :

هێمن قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050921400257819
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3206 :

هێمن مام نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021609383037543
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3207 :

هێمن مامەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052710264078434
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3208 :

هێمن محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200905301039581782
لەساڵی  1980لە شاری هەولێر لە گەڕەکی رووناکی لە دایک بووە.
لە ساڵی  2005-2004دەرچووی کۆلێژی پزیشکی ڤێرتێرنەری زانکۆی
دەهۆکە.
لە ساڵی  2007لە بنکەی کەرەنتینی بەیتەرەی حاجی ئۆمەراندا دەست
بەکار بووە تاکو ئێستا.
نامیلکەکانی:
1ئەنفلەوەنزای باڵندە .20062نەخۆشیەکانی ماسی .20073دەست نیشانکردنی نەخۆشی زەرتک لە سەربڕخانەکاندا .20084ئەنفلەوەنزای بەراز . 2009سەرچاوە :کەریم سمکۆ  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3209 :

هێمن مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527110945121210
دکتۆرا لە راگەیاندن و مامۆستای زانکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3210 :

هێمن مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042423273282722
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3211 :

هێمن مەال کەریم بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020913493475669
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3212 :

هێمن نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261424504928
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3213 :

هێمن هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610384075614
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

1909

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3214 :

هێمن هەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012714312075358
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3215 :

هێمن کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009182136489546
سەرنووسەری گۆڤاری فشار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3216 :

هێڤی بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031016080121788

1910

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3217 :

هێڤی هیوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072916475333134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3218 :

هێڤیدار زانا
http://www.kurdipedia.org/?q=201004032220044098
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باکووری کوردستان

1911

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3219 :

هەباس بۆسکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041513480213159
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3220 :

هەتاو خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062915125485667
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3221 :

هەتاو محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030409333164354

1912

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3222 :

هەردی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171718003991
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3223 :

هەردی ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011622015432809
لە ساڵی  1985لە شاری چەمچەماڵ لە دایک بووە
ساڵی  1990ئاوارەی ئێران بووە .
خوێندنی سەرەتای لە (سەقز) تەواو کردووە و خوێندنی ناوەندی و
دواناوەندی لە کوردستان تەواو کردووە .
شارەزایی لە زمانی فارسی هەیە و وەرگێڕە .
دەرچووی بەشی دەرمانسازییە لە پەیمانگای پزیشکی هەولێر.
سەرچاوە :عومەر عەلی  -ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1913

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3224 :

هەردی شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050309041457216
هەردی شەفیق شاعرێکی نوێخوازی کوردستانە،لەزۆرێک لەسایت و
رۆژنامەو گۆڤارەکانا دەربارەی بابەتە ئەدەبیەکانی نوسراون.لەرۆژنامەو
گۆڤارە ئەدەبیە ناسراوەکانی کوردستانا شیعرو چیرۆک و
نامەئەدەبیەکانی بالو بوونەتەوە.خاوەنی کتێبێکە بەناوی (پەیکەرێک لە
ئێسقان) سەبکیێکی نوسینی تایبەتی بەتی هەیە گەمەزمانەوانی
کارکردن لەواتادا دەناسرێتەوە .لەزۆربەی شارەکانی کوردستان کۆری
شیعری خوێندنەوەی ساز کردووە بەشێک لەشیعرەکانی وەر گێراونەتە
سەر زمانی عەرەبی و ئینگلیزی "هه ردی شه فیق"یکی از شاعران
سبک نو کردستان است.در بسیاری از سایتهاروزنامه ها و مجالت در
مورد آثار ادبیش مطالبی نوشته اند.در مجالت و روزنامه های معتبر
کردستان شعرداستان و نامه های ادبیش منتشر شده.مولف کتابی به
نام "تندیسی از استخوان" است.سبک ادبی....در بسیاری از شهرهای
کردستان شب شعر برگزار کرده است.تعدادی از شعرهایش به زبانهای
عربی و انگلیسی ترجمه شده است .سەبکیێکی نوسینی تایبەتی
بەتی هەیە گەمەزمانەوانی کارکردن لەواتادا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (جەمال ئەحمەد)
سەبارەت بە (کەسایەتی) لە2:06:00 2015-1-12 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3225 :

هەردەوێڵ کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272217022698

1914

فۆلکلۆریست و شارەزای کەمایەتیی کاکەیی و حەقەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3226 :

هەرمان وەتمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111911291362986
هەرمان وەتمانی ساڵی  1985زایینی لە شاری مەهاباد ،رۆژهەاڵتی
کوردستان لە دایک بووه .دوو ساڵ بەرپرسی ئەنجومەنی ئەدەبیی ئەو
شارە بووە و ئێستاش هەر لە وێ خەریکی چاالکە ئەدەبییەکانه .سێ
ژمارە لە گۆڤاری "بەرهەم" تا ئێستا لە ژێر چاوەدێری ئەو هاتۆتە دەر ،ئەو
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری هەژێنە و فەرهەنگێکی بە نرخ بە
ناوی "فەرهەنگی ئاوایییەکانی مەهاباد" بە هاوکاری زانکۆ خەلیفە لێی
باڵو بۆتەوه .هەروەها بەشێک لە شێعرەکانی بە دوو زمانی کوردی و
فارسی ئامادەی چاپ و باڵو بوونەوەن .ئەو لە زۆربەی کۆڕ و ئێوارە
شێعرەکاندا بەشداری کردووە و لە یەکەمین فێستیواڵی شێعری
هاوچەرخی کورد لە بەشی تایبەتدا خەاڵتی شێعری بااڵی پێ دراوه.
خەاڵتی شێعری بااڵ و دێپلۆمی ئیفتخاری شێعری ساڵی2012ی
رۆژهەاڵتی کوردستان لە فێستیڤاڵی کلتوور و ئەدەبیاتی کوردی بە
بەشداری زاراوەکانی کوردی وەک سۆرانی ،بادینی ،کەڵهووری ،گۆرانی،
لەکی ،گرووسی ،فەیلی ،لۆری و ...لە مانگی رەشەممە بە هەرمان
وەتمانی بەخشرا.
هەرمان وەتمانی کارناسی یاسای لە زانکۆی مەهاباد وەرگرتووه .لە
گەورەترین فێستڤاڵی سااڵنەی ئەدەبیات و کلتووری کوردی لە
رۆژهەاڵتی کوردستان کە رەشەممەی  2012لە کامیاران بەڕێوەچوو
خەاڵتی یەکەمی شێعری پێدراوه.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەیوان سەعید)
سەبارەت بە (هەرمان وەتمانی) لە6:46:23 2011-11-19 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەیوان سەعید)
سەبارەت بە (هەرمان وەتمانی) لە8:00:22 2012-3-25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1915

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3227 :

هەریاد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031417072880171
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3228 :

هەرێز زاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201007282220164580
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3229 :

هەرێم جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316194050119748

1916

هەرێم حەمە ئەمین ناسراو بە هەرێم جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3230 :

هەرێم عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022274732899
harem_o@yahoo.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3231 :

هەرێم عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110515205577880
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1917

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3232 :

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 ژمارە3233 :

هەژار ئەرگوشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112620002210889
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

1918

بابەتی ژمارە3234 :

هەژار بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042109552665247
سەرنوسەری رۆژنامەی چەرمو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3235 :

هەژار حاتم حەمە کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271226
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3236 :

هەژار رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031515571882578
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد

1919

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3237 :

هەژار رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120513475074144
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3238 :

هەژار ع ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022413041782369
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3239 :

هەژار عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121012391263190
...

1920

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3240 :

هەژار عەزیز سومێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911262101052666
مافناس و نووسەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە3241 :

هەژار غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012419545875192
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1921

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3242 :

هەژار موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716463997
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 -

1922

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:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3243 :

هەژار مەعروف  -دەوەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042111193556724
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3244 :

هەژان بابامیری
http://www.kurdipedia.org/?q=200912131516112977

1923

ساڵی1348ی هەتاوی،لە شاری سەقز،لەبنەماڵەیێک سەربە هۆزی
فەیزوڵاڵبەگی،چاوی بە دنیا هەڵێناوه.
تا رادەی دیپلۆمی هەر لەم شارە خوێندووە و دوای تەواو کردنی
سەربازی لە خوڕڕەماوای لوڕستان،بۆ ماوەی دوو ساڵ بووە بە مامۆستای
قوتابخانە لە گوندەکانی ناوچەی ساراڵی دیواندەرە و پاشان لە زانکۆی
ئیسفەهان وەرگیراوە و لەوێ لیسانسی مودیرییەتیبازرگانی وەرگرتووە و
ئێستا لە سەقز نیشتەجێیه.لە ساڵی 1368ی هەتاوییەوه،لەگەڵ
ئەنجومەنی مەولەوی کوردیشاری سەقز هاوکاری کردووە و وەک
ئەندامێکی کارا تیایدا چاالکی نواندووە ویەک دەورەش بەرپرسی ئەو
ئەنجومەنە بووه.چەندین دەورەی فێرکردنی زمانی کوردی بەڕێوە بردووە و
ناوەناوەش کالسی شیعری بووه.
سەرەکیترین کاری هونەری هەژانیبابامیری نووسینی
شیعره.شیعرەکانیلە گۆڤارەکانیکوردستانی رۆژهەاڵت باڵو
کردۆتەوه،کتێبێکی بەناوی" گوڵباران"کە هەڵگریبەشێک لە شیعرەکانیەتی
بەم زووانە ئەکەوێتە بەر دیدەی خوێنەران.
کۆمەڵێ چیرۆک و شیعریشی وەرگێڕاوەتە سەر زمانیکوردی
وهەندێکیانی لە گۆڤارەکاندا باڵو کردۆتەوه،وەک خۆی ئەڵێ بە هیوایە
کۆیان کاتەوە و لە دەرفەتێکدا و بەجیاواز،وەکوو کتێب لە چاپیان دا .جیا
لەوانە گەلێ بەرهەمی لە گۆڤارەکانی :سروە،ئاوێنە.رامان،گۆڤارە
خوێندکاری یەکان باڵوبو وەتەوە ،هەروەها لەبواری کۆکردنەوە و
لێکۆڵینەوەدا هەندێ کاری بە دەستەوەیە وەک :گۆرانییە
فۆلکلۆرییەکان،خورافات،کینایات یا ئیدیۆم و.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەژان بابامیری)
سەبارەت بە (هەژان بابامیری) لە9:25:07 2011-7-22 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3245 :

هەژان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052211345976411

1924

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3246 :

هەژان خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101215062610022
رۆژنامەنوس ،ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەی  +nrtلە کەناڵیnrt
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (ewarسەبارەت بە
(هەژان خالید) لە22:35:24 2012-3-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3247 :

هەژان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511364433021
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

1925

بابەتی ژمارە3248 :

هەژێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140704230124101047
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3249 :

هەستیار رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072320470077108
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3250 :

هەلز عەلی سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201012081453039848

1926

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3251 :

هەلگور قەهار
http://www.kurdipedia.org/?q=201007302115334601
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3252 :

هەمزە گواڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100816484777718
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

1927

بابەتی ژمارە3253 :

هەندرێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200907221558491858
لە  1963لە دەڤەری هەولێر لە دایکبووە .دوای  9ساڵ پێشمەرگایەتیی،
لە 1991ەوە لە واڵتی سوێددا دەژیی .
لەسویددا وێڕای ماجستەر لە "مێژووی هزر" تا بەکەلۆری و سێ ساڵیش
فەلەسەفەی خوێندووە .لەپاڵ ئەوەشدا مۆدێرنیزم/پۆستمدێرنیزم ،زمانی
گرێکی کۆن ،رەوانبێژی ،مێژوو ،گەشەسەندنی زمانی منداڵ و ساڵێک و
نیوێک بابەتی پەروەردەی بۆ وانەوتنەوە خوێندووە .وێڕای وەرگێڕان و
باڵوکردنەوەی کۆشیعری "سکاندیناڤیا دوورگەیەکی تر لەبخوور" ،چەندان
شیعر و وتار و چاوپێکەوتنی لەگۆڤار ،رۆژنامە ،رادیۆ و تیڤییەکانی سوێیدا
باڵوکردونەتەوە.
بەرهەمە چاپکراوەکان:
لەسێبەری کێوەکان ونت دەکەم ،لەپێدەشتێک دەتبینمەوه ،شیعر ،ساڵی
 ،1986لەباڵوکراوەکانی راگەیاندنی حیزبی شیوعی عێراق.
دوا نوێژەکانی چیا و سەفەری مەحاڵ – شیعر ،ساڵی  ،1993سوێد.
سکاندیناڤیا :دوورگەیەکی تر لەبخوور – شیعر ،ساڵی  1996سوێد
نامەکانی مەرگ و نامەکانی روانینوانێک – ئامادەکردن و ورگێڕانی
کۆمەڵی نامەی شاعیری فەرەنسی :ئارتۆر رایمبۆ ،ساڵی  ،1997سوێد.
سکاندیناڤیا دوررگەیەکی تر لەبخوور ،کراوە بە سوێدیی و لە ساڵی
 ،2004چاپخانە ،: Trananستۆکهۆلم.
مەهاباد لەئۆلۆپیادەکانی خوادا ،وەرگێڕانی کۆمەلەشیعرو جاوپێکەوتنی
سەلیم بەرەکاتە ،ساڵی  2004لەسلێمانی ،چاپخانەی سەردەم
باڵویکردۆتەوە .
فەلسەفەی کۆچەری ،وەرگێڕانی لەسوێدی/دانمارکییەوە ،سەنتەری
ئەدەب و فیکری نما ،هەولێر ،ساڵی  2005چاپیکردووە.
نیگای دەست ،کۆشیعرێکی هاوبەش لەگەڵ ئیلیۆنۆرا برو ،شیێروان خدر
و موتەلیب عەبدوڵاڵ ،2005 ،لەچاپخانەی دیالن لەسلێمانی چاپکراوە .
گوڵنارەکانی شوێنپێ لەباخچەکانی تاراوگەدا ،دەقێکی پەخشانییە،
سەنتەری ئەدەب و فیکری نما ،هەولێر ،2006 ،چاپیکردووە.
گشتی ئەمەیە ،مارگەرێت دۆراس ،پەخشان ،چاپخانەی ئاراس ،هەولێر،
ساڵی ،2006
چاپیکردووە.
"خامەیەکی رۆشنبیریی لە پشت گوێی زماندا" ،2007 ،گۆڤاری "هەنار"
لە سلێمانیدا چاپکراوە.
وەڕچەرخان لە بیرکردنەوە؛ دابڕان لە ستەمگەریی ،کۆوتارێکی تیۆرییە،
چاپخانەی هەنار2008 ،
.زایەڵەی دەق؛ شەبەنگی دەق ،کۆوتارێکی رەخنەییە ،یانەی قەڵەم لە
سلێمانی چاپیکردووە2008 ،
تەوتەمی شوێنەکان؛ تەمیانی بااڵکان ،کۆشیعر 2009 ،چاپخانەی
رۆژهەاڵت
وێڕای کۆمەڵی شیعر و وتاریی ئەدەبی و هزریی و وەرگێران ...
سەرچاوە :شەنکار عەبدوڵاڵ  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
هۆزانەوان
جۆری کەس:

1928

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3254 :

هەندرێن خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=201009122248409478
لە دایکبووی شاری هەولێری پایتەختی کوردستانە.
ئاستی خوێندن :کۆلیژی زانستەکان  -زانکۆی سەالحەدین.
رۆژنامەنووس و نووسەر و وەرگێڕ و فۆتۆگرافەر و شێوەکار و کاریکاتێریستە.
یەکەم کاریکاتێری خۆی لە رۆژنامە کوردییەکان لە ژمارە( )137ی
رۆژنامەی (ئااڵی ئازادی) لە  1994/9/4باڵوکردۆتەوە.
یەکەم کاریکاتێریستی شاری هەولێرە کە بەشێوەیەکی رێکوپێک سوودی
لە کۆمپیوتەر وەرگرتبێ لە وێنەکێشانی کاریکاتێردا.
یەکەم کاریکاتێریستی شاری هەولێرە کە وێنەی سەدامی دیکتاتۆری
عیراق بە کاریکاتێر کێشابێ و لە رۆژنامەکاندا باڵوکرابێتەوە ،بۆ نمونە لە
 1995/9/7لە ژمارە ( )1081رۆژنامەی (کوردستانی نوێ) باڵوکراوەتەوە.
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە هۆڵێکی نمایشی تایبەتی بۆ
بکرێتەوە لە سایتی (مۆزەخانەی کاریکاتێری عیراقی) لە ساڵی
2008.
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە کاریکاتێرەکانی لە سایتەکان و
گۆڤارەکانی ئەوروپا و ئەمریکادا باڵوبکرێتەوە ،لە ساڵی
2009بەدواوە.
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە ببی بە ئەندام لە کۆمەڵەی
نێودەوڵەتی هونەرمەندانی کاریکاتیریست لە .2010
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە گەلەریەکی تایبەتی بەردەوامی بۆ
بکرێتەوە لە مۆزەخانەی کاریکاتیریی کەسایەتیە ناسراوەکانی رۆمانیا لە
ساڵی .2010
هونەری شێوەکاری
پێشانگای تایبەت
1. 1986پێشانگەی یەکەمی تایبەتی کاریکاتێری  -هەولێر.
پێشانگای هاوبەشی ناوخۆ
1. 1986بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
2. 1987بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
3. 1988بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
4. 1989بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
5. 1990بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
6. 1992بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری

-

هەولێر.
هەولێر .
هەولێر.
هەولێر.
هەولێر.
هەولێر.
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هونەری کاریکاتێر
پێشانگای تایبەت
2. 1986پێشانگەی یەکەمی تایبەتی کاریکاتێری لە هەولێر.
3. 14 / 4 / 2009پێشانگەی دووەمی تایبەتی کاریکاتێری لە یادی
ئەنفالەکانی کوردستان لە پارکی منارە – هەولێر.
4. 3 / 4 / 2013پێشانگەی سێیەمی تایبەتی کارکاتێری بە هاوکای
کۆمەڵەی هونەرەجوانەکانی کورد لە گەلەری شانەدەر -هەولێر.
پێشانگای هاوبەش و فیستیڤاڵی ناوخۆ
1. 1987بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
2. 1988بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
3. 1989بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
4. 1990بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
5. 1992بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
6. 2003بەشداریکردووە لە دووەم پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
(گۆڤاری مەال مەشهور)  -هەولێر.
7. 2005بەشداریکردووە لە یەکەم پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
(کۆمەڵەی کاریکاتێریستانی کوردستان)  -هەولێر.
8. 22/4/2006بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری لە
رۆژی رۆژنامەگەری کوردی بە هاوکاری لەگەڵ دەزگای
بەدرخان و خەاڵتی رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی وەرگرتووە  -هەولێر.
9. 14/3/2007بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری لە
یەکەمین فیستیڤاڵی هونەری هەولێر.
پێشانگای هاوبەش و فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی
1. 6/ 2006بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
بەهاوکاری دەزگای بەدرخان  -میسر.
2. 7/2006بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری –
بەریتانیا.
3. 31 / 8 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
ئەلکاالی نێودەوڵەتی ( - )15ئیسپانیا.
4. 10 / 9 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
بورسەی نێودەوڵەتی ( - )2تورکیا.
5. 22 / 9 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
ئۆلێنسی نێودەوڵەتی ( - )20بەلجیکا.
6. 31 / 10 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
مازاتالنی نێودەوڵەتی ( - )1مەکسیک.
7. 31 / 10 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
گۆڤاری راینسێرۆسی نێودەوڵەتی  -بۆسنیا.
8. 10 / 9 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
گراکوگیڤاچی نێودەوڵەتی ( - )15سربیا.
9. 14 / 9 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی بەردەوامی
کیکس زیکیسۆن ( - )4سربیا.
10. 1 / 10 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
ئاالنیا ( )9دەریای سپی ناوەڕاست  -تورکیا.
11. 22 / 10 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
بینالی تەهرانی ( )9نێودەوڵەتی  -ئێران.
12. 1 / 2010بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری فجر
( )1نێودەوڵەتی  -ئێران.
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13. 9/ 9 / 2010بەشداریکرودووە لە فیستیڤاڵی بۆستونی کاریکاتیری
(ئێدوارد – تێد – کێنیدی) ( )1نێودەوڵەتی  -ئەمریکا.
14. 15 / 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(دژ بە دیکتاتۆریی) نێودەوڵەتی  -ئێران.
15. 15 3 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(بومەلەرزە و سونامی ژاپۆن) نێودەوڵەتی  -ئێران.
16. 20/ 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێریی
نێودەوڵەتی (سوریا  - )7سوریا.
17. 28/ 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
فجر ( )2نێودەوڵەتی  -ئێران.
18. 9 / 4 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(دژ بە تیرۆر) نێودەوڵەتی  -ئێران.
19. 15 / 4 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(ئۆستن  )39نێودەوڵەتی  -مەسەدۆنیا.
20. 6 / 4 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(بەرلین ( )2دیکتاتۆر و زۆرداران) نێودەوڵەتی  -بەرلین.
21. 8/ 4/ 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(کارتۆنی باڵوکراوەیی  )11نێودەوڵەتی ،بە ناونیشانی (ویکیلیکس و
داهێنەرانی)  -کەنەدا.
22. 5 /6 /2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(رێکالمەکان  )3نێودەوڵەتی لە بۆڵەنگیر -هندستان .
23. 30/10/2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی (پۆرترێت و کاریکاتێری
کەسایەتیە ناسراوەکانی رۆمانیا)ی نێودەوڵەتی – رۆمانیا
24. 15/ 12 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاریکاریکردنی
گەالنی سوریا و یەمەن – ئەردەن
25. 31 / 5 / 2012بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(ئۆستن  )40نێودەوڵەتی  -مەسەدۆنیا.
26. 1 / 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
فجر ( )4نێودەوڵەتی  -ئێران.
27. 31/ 3 / 2012بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
یەلماز گۆنای ( )2نێودەوڵەتی بۆ هونەر و کولتور  -تورکیا.
28. 20/ 8 / 2012بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی یەکەمی عەرەبی بۆ
کاریکاتێر لە هەر سێ واڵتانی لیبیا و تونس و میسر.
29. 20 / 2 /2013بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی یۆری کۆزۆبۆکینی
کاریکاتێری  -ئازەربایجان.
هونەری فۆتۆگراف
1.ساڵی  2005بەشداریکردووە لە یەکەم پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان  -کەرکوک.
2.ساڵی  2005بەشداریکردووە لە دووەم پێشانگەی هاوبەشی کۆمەڵەی
وێنەگرانی کوردستان لە کۆشکی هونەر  -هەولێر.
3.ساڵی  2006بەشداریکردووە لە سێیەم پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان لە هۆڵی میدیا  -هەولێر.
4.ساڵی  2006بەشداریکردووە لە چوارەم پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان لەکۆشکی هونەر  -بەغدا.
5.ساڵی  2008بەشداریکردووە لە حەوتەمین پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان لە هۆڵی میدیا – هەولێر.
6. 1/6/2011بەشداریکردووە لە پێشانگای کۆمپانیای نیکۆنی5100
نێودەوڵەتی  -ژاپۆن.
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7. 22/4/2012بەشداریکردووە لە پێشانگای هاوبەشی (فۆتۆ
جۆڕنالیست) لە رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی – هەولێر.
کارکردن
لە ساڵی  2003 - 1998لە گۆڤاری (مەال مەشهور) کاریکاتێریست و
نووسەر بووە.
لە  2004 - 2001لە گۆڤاری (پەلکە زێڕینە) نیگارکێش و نووسەر بووە.
لە  2004 - 2002لە مانگنامەی (سەروەریی یاسا) کاریکاتێریست و
نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە هەفتەنامەی (دەنگی میللەت) کاریکاتێریست و
نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە رۆڤاری (گەپ) کاریکاتێریست بووە.
لە  2007 - 2005لە گۆڤاری (ئاسۆی مندااڵن) نیگارکێش بووە.
لە  2008 – 2005لە هەفتەنامەی (میدیا) کاریکاتێریست بووە.
لە  2008 – 2006لە مانگنامەی (بەدرخان) کاریکاتێریست و نووسەر بووە.
لە  2011 – 2010لە گۆڤاری (هەرێمی کوردستان) کاریکاتێریست و
سەرپەرشتیاری هونەری کاریکاتیر بووە .
لە گۆڤاری (تەنزوێنە) بەڕێوەبەری نووسین بووە .2010 - 2008
لە گۆڤاری (رووناز) سەرپەرشتیاری هونەری کاریکاتێرە .2013
ئەندامیەتی
ئەندامی کارای فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتیە(IFJ) .
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ئەندامی کارای سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کۆمەڵەی نێودەوڵەتی هونەرمەندانی
کاریکاتیریستە( )(ISCAواڵتە یەکگرتووەکان).
باڵوکراوەکانی
نامیلکەی (خەندە سیاسیەکان) ،بابەت :کاریکاتێر ساڵی .2008
کتێبی (پێکەنینە تاڵەکان) ،بابەت :کاریکاتێر ساڵی .2010
کتێبی (خەرمانەی تەمەن) ،بابەت :ئەدەبی و هونەریی – ساڵی .2012
سەرچاوە :کتێبی (خەرمانەی تەمەن) و چاوپێکەوتن و دیمانەکانی
هونەرمەند هەندرێن خۆشناو لە رۆژنامە و گۆڤارەکان.
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی هەندرێن خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3255 :

هەندرێن دیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200910151114372091
ساڵی  1971لە گوندی سەران_ ی بناری کارۆخ ،سەر بە قەزای رواندزلە دایک بووە.
قۆناغی سەرەتاییو ئامادەیی لە سەرانو رواندز خوێندووە.ساڵی  ،1988کاتی ئەنفالەکان رووی کردۆتە دەرەوەی واڵت ،سەرەتاچۆتە ئێرانو ئینجا پاکستانو دوای چەند ساڵێک مانەوە لە پاکستان،
لەواڵتی نیوزلەندا گیرساوەتەوە ،بەرهەمی خوێندی چەند ساڵەی ،ئەم
بڕوانامانەی خوارەوەن:
دبلۆمی زمانو ئەدەبیاتی ئینگلیزی لە سەنتەری لێکۆلینەوەی زمان لەئیسالم ئاباد ).
بەکالۆریۆس لە فەلسەفەو زانستە سیاسییەکان لە زانکۆی ئۆکالند.دبلۆم لە پەیوەندی نێودەوڵەتی لە زانکۆی ئۆکالند.بەکالۆریۆس لە زانستە سیاسیو بەرابەرایەتی لە زانکۆی وایکاتۆ.ماجستێر لە زانستی سیاسی تایبەت بە فەلسەفەی سیاسیوئایدیالیزمی رۆژئاوا لە زانکۆی ڤیکتۆریا.
ماجستێر لە زانستی سیاسی ،کالسی یەکەم لە زانکۆی وایکاتۆ.دکتۆرا لە بواری زانستی سیاسی(سەرهەڵدانی نەتەوەیی لە رۆژئاواوکاریگەرییەکانی لەسەر رۆژهەاڵت).
ئێستا مامۆستای زانست و فەلسەفەی سیاسییە لە زانکۆی وایکاتۆ لەنیوزلەندا.
لێکۆلەرەوەیە لە بواری پەیوەندییە دەوڵەتییەکان ،سیاسەتیبەراوردکاری ،فەلسەفەی سیاسی ،هیستۆگرافی نەتەوەو ناشنالیزم.
لە چەندین رۆژنامە و گۆڤار و سایتی ئەلیکترۆنی جیهانی بابەت ودیمانەی سەبارەت بە زانست و فەلسەفەی سیاسی و رەوشی
کوردستان و واڵتانی وەک تورکیا و ئێران و ئەمریکا باڵوکراونەتەوە.
سەرچاوە :حوسێن مستەفا  -ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3256 :

هەندرێن شێخ راغب
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251624424517
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3257 :

هەنگاو ئەنوەر شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111117293610681
نووسەر و بەرێوەبەری دەزگای موزیک و کەلەپووری کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3258 :

هەنگاو مامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060109004160141
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3259 :

1934

هەنگاو هاشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032321262922947
پەیامنێری رۆژنامەی رۆژنامە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3260 :

هەوار خزرزادە  -شەڤگەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20140705150339101051
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3261 :

هەوار شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111821000670400
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:

1935

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3262 :

هەوار شەوکەت نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010723493889457
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3263 :

هەوار عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072129342908
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3264 :

هەوار قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921074422119
...

1936

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3265 :

هەوار مەحمود رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818095903125340
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3266 :

هەورامان عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041413564419485
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

1937

بابەتی ژمارە3267 :

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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3268 :

هەورامان فەریق کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022813364882402
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

1938

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3269 :

هەورامان وریا قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011920001886589
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3270 :

هەڤاڵ ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101538084221
مامۆستای رۆژنامەگەری لە زانکۆی سلێمانی ،کۆلێجی زانستە
مرۆڤایەتیەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

1939

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3271 :

هەڤاڵ ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092809264188488
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3272 :

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 کۆمە ً
ل ََەیە 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:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

1940

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3273 :

هەڤاڵ سەید حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150723072339124888
لەدایکبووی مەخموور/هەولێر .دانیشتووی سوید /یۆتۆبۆری ،پۆلی یەکی
سەرەتاییم لە مهاباد خوێندووە ئەوسا ماڵی پێشەوا قازی محمد کرابوو بە
خوێندنگەی ئاوارەکان .خوێندنی قۆناخەکانی ترم لە هەولێر بووە،
قوتابخانەی کارۆخی سەرەتایی تا ئامادەیی کوردستان .پاشان لە موسل
شارۆچکەی حەمام عەلی لە زانکۆی کشتووکاڵ درێژەم بە خوێندن داوە.
سرنجوو خولیاکان :پرسی ئینسانی کورد ،پرسە کۆمەاڵیەتی و سیاسی
و فەرهەنگییەکان .ناسنامەی ئەکادیمی :1:بەکەلۆریۆس لە مێژووی
گشتی ،خوێندنی دووربەدوور ،بۆ زانین تاکوو ئەمڕۆ ئەم شێوازە خوێندنە
دانی پێدانەهێنراوە لەالیەن دەزگای پەروەردەی حکومەتی هەرێمی
کوردستان :2 .دەرچووی پەیمانگەی دەروونی لەسوید :3.گەیشتن بە
پۆلی سێ لە زانکۆی کشتووکاڵی مووسل 1992،لە بەر هۆکاری
سیاسی و نەگەڕانەوە بۆ ناوچەکانی ژێردەستەالتی بەعس هەروامایەوە.
 :4بەشداربوون لە دەیان خولی پیشەییی و زانستی لەبواری دەروونی و
ساخلەمی گیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3274 :

هەڤاڵ نەژاد

1941

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.
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 ژمارە3275 :

هەکار عەبدولکەریم فندی

1942

http://www.kurdipedia.org/?q=20150311003742119680
لە سالی  1982لە شاری دهۆک لە دایک بووە
خویندنی خوی لەوێ کوتایی هێناوە
دەرچوی کۆلژی یاسا وڕامیاری  /بەشی یاسای ئێوارانە
پەیامنێر ونوسەر بوە لە کۆڤاری دجلە کە یەکەم کوڤاری بووە بە تیپی
کوردی التینی لە هەرێمی کوردستان بالودەبیتەوە
پەیامنێری کۆڤاری کاروان (هەولێر) بو لە دهۆک کە لە الیەن وەزارەتی
ڕۆشنبیری حوکمەتی هەرێمی کوردستان دەردەچوو.
پەیامنێری کۆڤاری ئاسۆیی فولکلۆر (هەولێر) بو لە دهۆک کە لە الیەن
وەزارەتی ڕۆشنبیری حوکمەتی هەرێمی کوردستان دەردەچوو.
پەیامنێری ڕۆژنامەی (ئیالف) ی ئەلکترۆنی بولە کوردستان
لە شەری رزگارکردنی عیراق ،پەیامنێری مالپەری (ئیراق فور ئۆل) بو.
سەرنوسەری کۆڤاری (یاسا) بو ،کە کۆڤارێکی یاسایی ،ڕەوشەنبیری،
گشتی بو لە الیەن کۆلیژی یاسا وڕامیاری – زانکوی دهۆک دەردەچوو.
بەرێوەبەری هونەری ڕۆژنامەی (االهالی) بو کە بە زمانی عەرەبی
دەردەچیت لە عیراق
نەخشەسازی کۆڤاری دجلە بو
بەرهەمەکانی خۆی لە زۆر کۆڤار وڕۆژنامەکان بالوکردویەتی ،لە وانە
(دجلە ،نڤیس ،هەنگ ،کاروان ،ئاسۆیی فولکلۆر ،سینەما وشانۆ،
زاگرۆس ،هەرێم ،هونەر ،یاسا ،ئافاق سپیرێز ،االهالی ،ئەڤرۆ ،پەیمانا
ئەدەب وهونەر ،ئەدەب وهونەر – ئەڤرۆ – ،جاڤدێر ،ئاوێنە).
هەر وەها گۆتار و دەنگوباس و راپۆرت و بەرهەمانی لە زۆر سایتەکانی
کوردی بالوبونەوە ،لەوانە (پەنا کورد ،ئاڤەستا ،ئامودە ،مەهنامە ،ئورمیە،
عیراق فور ئۆل ،پدک-خۆیبون ،ڕزگاری ئۆنالین ،ئێڤارباش ،ڕۆژنامە ،کدپ
نفۆ ،پەیامنێر،و زۆری تر).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3276 :

هەاڵڵە رافع
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040220591331754

1943

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3277 :

هەڵگورد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032221171282603
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3278 :

هەڵگورد جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102517272910244
سەرنووسەری هەواڵ لەسەتەالیتی گەلی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

1944

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3279 :

هەڵگورد سەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005111601124228
لە زمانی خۆیەوە
هەڵگورد سەمەد ،رۆژنامەوان
ساڵی  1984لە ناوچەی کەندێناوەی سەر بە شاری هەولێر لەدایک بووە
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی و بەشێکی زانکۆی لە هەولێر
خوێندووە.
لە سەرەتای ساڵەکانی  2000تا  2006چەندین بابەت و گۆشەی لە
رۆژنامەکان باڵو کردۆتەوە ،ئەوکات زیاتر لەبارەی کێشەکانی گەنجان و
قوتابیان و چەند بابەتی سیاسیی دەینووسی .وەک رۆژنامەی(دهێنان،
هەوێن ،خوێندنی لیبراڵ)...
دواتر لە سەرەتای 2006ەوە دەستی بە کاری رۆژنامەنووسی کردووە
بەشێوەیەکی پرۆفیشناڵ ،لەم شوێنانە کاری کردووە(رۆژنامەی یەکگرتوو،
هەوێن ،ئاسۆی گەنج ،هاواڵتی ،رۆژنامەی رۆژنامە ،گۆڤاری لڤین،
گۆڤاری شەقام ،ماڵپەڕی لڤین پرێس )...
لەپاڵ کاری رۆژنامەوانیشدا چەندین بابەتی"بیروڕا و گۆشە"ی باڵو
کردۆتەوە.
لە ساڵی  2008تا ئێستە ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری لڤینە.
لە سەرەتای 2012ەوە (وێبڕادیۆی کوردی-فەڕەنسیRFK- www.radio-
)rfk.comی دامەزراندووە.
RFK:وێبڕادیۆیەکی سەربەخۆی کوردی-فەڕەنسییە .
ئێستا لە واڵتی فەڕەنسا دەژیێ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هەڤاڵ نەژاد)
سەبارەت بە (هەڵگورد سەمەد) لە21:53:03 2012-8-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3280 :

هەڵگورد عەبدولوەهاب جندیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031621143353258

1945

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3281 :

هەڵگورد عەزیز میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052908402811030
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3282 :

هەڵمەت بایز رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010410521574682
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1946

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3283 :

هەڵمەت حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521212173924
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3284 :

هەڵمەت محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150603105052121289
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3285 :

هەڵوێست میرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010417513886832

1947

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3286 :

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:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

1948

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3287 :

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 ژمارە3288 :

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

1949

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

بابەتی ژمارە3289 :

هەڵۆ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231114554118585
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3290 :

هەیاس بۆسکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011110203132678
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

1950

بابەتی ژمارە3291 :

واحید عومەر محێدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033110324382650
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3292 :

والی شێخ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022611393150367
ناوی تەواوی والی عەلی عەبدول -ەو رۆژنامەنووس و وەرگێڕو وێب
دیزاینەرێکی کوردستانی باشوورەو دانیشتووی شاری سلێمانییە.
لەدایکبووی ساڵی  1978ی ناوچەی پێنجوێنی سەر بەپارێزگایسلێمانییە.
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانەخاوەنی بڕوانامەی رێکخراوی  Press Nowی هۆڵەندییە بۆ رۆژنامەوانییمەدەنی.
ئامادەکارو پێشکەشکاری بەرنامەی راستەوخۆی (وەاڵم لەخولەکێکدا)ی رادیۆی ئاسمانی جەماوەری کوردستانە کە دێرینترین بەرنامەی
راستەوخۆی رادیۆکەیەو لەمانگی  5ی  2006ەوە یەکەم ئەڵقەی
پێشکەشکراوەو تائێستاش بەردەوامە.
جگە لەڕادیۆی جەماوەری کوردستان لەچەندین دەزگای راگەیاندنی ترداکاردەکات و چەندین بابەتی لەهەردوو زمانی ئینگلیزی و عەرەبی بۆ
کوردی و بەپێچەوانەوە وەرگێڕاوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنووس
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

1951

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3293 :

وریا جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031115523765595
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3294 :

وریا حەمە تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201007260916184560
رۆژنامەوانێکی کوردی خەڵکی هەرێمی کوردستانی عێراقە ،لە -1-12
 1984لە شاری کەالر 140کم دوورە لەسلێمانیەوە ،دایک بووە .خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لەکەالر تەواو کردووە .پاشان لەساڵی
 2004 - 2003لەزانکۆی سلێمانی لەکۆلێژی زانستە مرۆڤایەتیەکان -
راگەیاندن وەرگیراوەو لەساڵی  2007- 2006زانکۆی تەواو کردووە.
لەماوەی خوێندنی زانکۆییدا دەستی کردووە بە چاالکی خوێندکاری و
بەشداری زۆربەی خۆپیشاندانەکانی خوێندکارانی زانکۆی کردوە لەو
کاتانەدا .هەروەها دەستی کردووە بە کاری رۆژنامەوانی ،سەرەتا بۆ
ماوەی چوار ساڵ لە رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ کاری کردووە ،کە تا کاتی
داخرانی بەردەوام لەو رۆژنامەیە کاریکردووەو جێگری سەرنووسەری بووە.
هاوکات لە ئینیستیتۆی رۆژنامەوانی جەنگ و ئاشتی) (iwprکار کردووە
وەک پەیامنێر .دواتر لەساڵی لە  2007 -7-1چوەتە رۆژنامەی هاواڵتی کە
یەکەمین رۆژنامەی ئەهلی کوردستانیە لە هەرێمی کوردستانی عێراق،
وەکو بەرپرسی الپەڕەکانی هەواڵ و دواتر لێپرسراوی بەشی هەواڵ
کاریکردووە ،پاشان بوەتە بەڕێوەبەری نوسینی رۆژنامەی هاواڵتی ،دواتر
لە مانگی هەشتی  2009دەستی لەکارکێشاوەتەوە .ماوەی چەند
مانگێکیش لەگۆڤاری لڤین کاری کردووە .ئێستا لەرۆژنامەی دەستوور
کاردەکات و جێگری سەرنووسەرە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(wryia hama tahir
سەبارەت بە ) (zhiannamaلە0:57:27 2010-7-26 :

1952

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3295 :

وریا حەمە کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040421053119374
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3296 :

وریا خەلیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611141
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

1953

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3297 :

وریا رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120223202474115
تا ئێستا ئەم کتێبانەی باڵوکردوەتەوە :
1مێژووی پەیوەندیەکانی کورد و ئەمریکا 720 ،الپەڕە ،دەزگای چاپ وباڵوکردنەوەی رۆژهەاڵت ،هەولێر2012 ،
2سیاسەتی ئەمریکا لە کوردستان لە روانگەی پسپۆڕانی رۆژئاوایی،چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری ،هەولێر2011 ،
3کوردستان و کورد لە روانگەی نەخشەوانییەوە( 120نەخشەیمێژوویی کوردستان لەگەڵ  520الپەڕە لێکدانەوە و هەڵسەنگاندن)،
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی رۆژهەاڵت ،هەولێر2009 ،
4کوردستانی عێراق لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ویالتە یەکگرتووەکانیئەمریکادا 850،الپەڕە ،دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی رۆژهەاڵت ،هەولێر،
2009
5کوردستانی ئێران و تورکیا لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ویالیەتەیەکگرتووەکانی ئەمریکادا 750،الپەڕە ،دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
رۆژهەاڵت ،هەولێر2009،
6تراژیدیای کورد ،ژیرار شاڵیان ،وەرگێران لە ئینگلیزییەوە بۆ کوردیسۆرانی ،دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکریانی ،هەولێر2010 ،
7کولتوور و ناسنامەی کورد ،فیلیپ کرینبروک -کریستییەن ئالیسۆن،وەرگێران لە ئینگلیزییەوە ،دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکریانی،
هەولێر2008 ،
8تراژیدیا کوردان(راپۆرتەک ژبۆ نەتەوەیێن یەکبوویی) ،ڤەرگەرا ژ ئینگلیزیبۆ کوردیا کورمانجی ،چاپخانەیا وەزارەتا رۆشنبیری ،هەولێر2008 ،
9بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە کوردستانی تورکیا(پاول وایت)،وەرگێران لە ئینگلیزییەوە.
10ناسیونالیزمی کورد و روانگەی رۆژئاوا ،وەرگێڕان لە ئینگلیزیەوە،دەزگای پەخشی سەردەم ،سلێمانی2012 ،
11شۆڕشی ئەیلوول لە بەڵگەنامە نهێنیەکانی ئەمریکادا 770،الپەڕە،دەزگای ئەندێشە ،سلێمانی2012 ،
12هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا ،دەزگای چاپو باڵوکردنەوەی رۆژهەاڵت ،هەولێر
13کورد(مێژوو ،کولتوور و ناسنامە) ،وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە بۆ فارسی،دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی خاوەران ،پاریس2013 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

1954

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3298 :

وریا عومەر ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112613125573945
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زمانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3299 :

وریا قادر عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818092734125315
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3300 :

وریا قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815162719125238

1955

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3301 :

وریا مەزهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107303632667
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3302 :

وریا یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041317500175795
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

1956

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3303 :

ولیەم ساڤایر
http://www.kurdipedia.org/?q=200910021006282064
ساڵی  1929لە نیوۆرک لە دایک بووە و ساڵی  1973پەیوەندی بە رۆژنامەی "نیوۆرک تایمز"ـەوە
کردوە و لە سەردەمی سەرۆکایەتی سەرۆکی پێشووتری ئەمەریکا "ریتشارد نیکسۆن"دا ،چەند
ئەرکێکی گرنگی وەرگرتووە و لە تەمەنی  79ساڵیدا کۆچی دوایی کردوە.
ئەو رۆژنامەنوسە ،دۆستێکی بەوەفای گەلی کورد و مەال مستەفای بارزانی بووە و دەیان وتاری
لەبارەی کوردەوە نوسیوە و چەندین کتێبی ئەدەبی وسیاسی و رۆژنامەنوسی هەیە و لە
پێشەکی یەکێکیشیاندا پێشکەشی خودی مەال مستەفا بارزانیی کردووە.
جگە لەوانەش ستونوسێکی دیاری رۆژنامەی "نیوۆرک تایمز" بووە و داکۆکیکارێکی سەرسەختی
مافەکانی گەلی کورد و دیموکراسیەتی عێراق بووە .لە ئۆکتۆبەری 2009دا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

(دۆست)ی کورد

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3304 :

وەرزێر حەمە سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021109504975709
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

1957

بابەتی ژمارە3305 :

وەسفی حەسەن ردێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071221464889591
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3306 :

وەفایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118155349368
ناوی عەبدولڕحیم کوڕی مەال غەفوور کوڕی مەال نەسڕوڵاڵیه ،لەناو
خەڵکی بەمیرزا عەبدولڕەحیم ناوبانگی دەرکردووه .نازناوی شیعری
وەفایی بووه .
عەبدولڕەحیم لەشاری ساباڵغ (مەهاباد) لەساڵی  1844لەدایکبووه.
خوێندنی سەرەتایی و بەرنامەی حوجرەی مزگەوتی لەزانستییەکانی
ئایینی ئیسالم و زمانی عەرەبی لەمەهاباد تەواو کردووە و هەر لەوێش
مۆڵەتی مەالیەتیی وەرگرتووه ،بەاڵم لەناو خەڵکی بەمەال نەناسراوە و
تەنیا میرزایان پێ وتووه .هیچ بەڵگەیێک بەدەستەوە نییە مەالیەتیی
کردبێت ،بەاڵم قوتابخانەی تایبەتی خۆی هەبووە و وانەی بەمندااڵن وتووە
و پێی ژیاوه.
وەفایی بەوانە گووتنەوە ژیاوە ،زەکات و سەرفترەی وەرنەگرتووه ،موچەی
فەقێیاتیشی نەویستووه.
شێخ عوبەیدوڵاڵی نەهری شیعری وەفایی بەدڵ بووه ،لەو رێگەیەوە
ناسیویەتی ،خۆشی ویستووە ،لەبەرئەوە لێی نزیک بووەتەوه .ماوەیێکی
درێژ الی ژیاوه ،شیعری بۆ خوێندۆتەوه ،سکرتێرییەتی نووسینی بۆ
کردووە و کاروباری خوێندەواری بۆ بەڕێوە بردووه.
وەک لەژیانی شاعیر دەردەکەوێت چوونە حەج لەالی جۆرە ئارەزووێکی
الدروست بووە لەوانەیە بەهۆی هەڵوێستی بەرامبەر ئایین و حەزکردن
بەگەشت ئەم ئارەزووەی ال دروست بووبێت.
لەدوا گەشتیدا بۆ سلێمانی لەساڵی  1900وا دەردەکەوێ ماوەیێک تێیدا
ژیاوە و لەساڵی  1902حەجی سێیەمیشی کردووه .قسەی واش هەیە
لە ساڵی  1898لەگەڵ شێخ سەعید حەفید چووە بۆ ئەستەمووڵ و
لەوێوە لەگەڵی رووی کردۆتە واڵتی حیجاز.
هەرچۆنی بێ وەفایی لەگەڵ کاروانی شێخ سەعیدی حەفید و سەید
ئەحمەدی خانەقا و شێخ مستەفای شێخ عەبدولسەمەدی قازی و
حاجی تۆفیقی پیرەمێرد چووە بۆ حەج ،ئەگەر هەمووشیان لەو کاروانەدا
نەبووبن لەڕێگەی گەڕانەوە ئەو کەسانە پێکەوە گەڕاونەتەوه.

1958

لە بیابانی عەرەبستان لەسەردەمی گەڕانەوەی ئەو حاجیانە وەفایی
تووشی نەخۆشی زەحیری دەبێت ،مەرگ ماوەی نادا و ئەنجام لەو واڵتە
دوورەدا کۆچی دوایی دەکا و لەناو لمی بادیەی ئێراق یا بیابانی شام
لەالیەن هەواڵەکانییەوە لەساڵی  1902دوور لەنیشتمان بەخاک
دەسپێررێت .یەکێک لە شیعرە بەناوبانگەکانی (شیرین تەشی
دەڕێسێ)یە کە لەالیەن زۆر لە گۆرانبێژانەوە کراوەتە گۆرانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3307 :

وەلی دێوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=200908131221521950
شاعیری ناودار وەلی دێوانە لە سەرچاوەکاندا ساڵی لە دایک بوونی
ئاشکراو دیار نییە ،بەاڵم گومان لەوەدا نییە کە لە سەدەی هەژدەیەمدا
ژیاوە و کۆچی دوایی کردووە (بگرە لە ساڵی 1756دا هێشتا لە ژیاندا
بووە) .ئەم شاعیرە هەست ناسکە شەیدای شەمسەی کچی قادر
شێروان ناوێک بووە ،کە یەکێک بووە لە سەرۆک خێڵەکانی تیرەی
کەماڵەیی واتە (هەمان تیرەی شاعیر).
وەلی بە تەواوی دێوانەی (شەم) دەبێت و گەلێک شیعری ناسک و
قەشەنگ و هەستبزوێنی پێدا دەڵێت .تەنانەت خۆشەویستیی شاعیر بۆ
دڵدارەکەی لە ئەدەبی کوردیدا دەگاتە رادەی خۆشەویستیی مەجنون و
لەیلی و شیرین و فەرهاد و مەم و زین .وەنەبێت وەلی دێوانەش کوڕی
پیاوێکی هەژار بوو بێت ،بگرە کوڕە گەورەی کەسێکی دەستڕۆ و
دەوڵەمەندی نێو تیرەی کەماڵەیی بووە بەناوی حەمە سوور ،کە زۆر
مەبەستی بووە کوڕەکەی بە ئاواتی دڵی خۆی بگات .بۆیە چەند
پیاوماقووڵێکی عەشیرەتەکەی ناردۆتە الی باوکی شەم بە مەبەستی
داواکردنی کچەکەی بۆ وەلی دێوانە ،ئەوەبوو داواکەی پەسەند کرا .بەاڵم
لە بەدبەختیی شاعیر ،زۆری نەبرد لە کاتی کۆچی هاوینەی جاف بەرەو
کوێستان ،ناکۆکی لەنێوان بنەماڵەی شاعیر و بنەماڵەی
خۆشەویستەکەی لە (کەلی پەیکووڵی) دا ،روویداوە .ئیدی بەهۆی ئەو
ناکۆکییەوە ،هەردوو دڵدار بە یەک نەگەیشتن و ،وەلی دێوانە تا دواڕۆژی
ژیانی ئازار و غەمێکی سەختی چەشتوە کە لە شیعرە بەسۆز و
لوتکەکانیدا بە تەواوی رەنگیان داوەتەوەو دیارە .وەلی سنبولی خۆشە
ویستی عەشیرەتی جافەو لەگەڵ شەمدا گەورەترین قوربانی
تایەفەیەگەریی و کەلتوریی سەردەمی خۆیان بوون .ئێشتاش گۆڕی
وەلی دێوانە بە قەد پاڵی کێوی (سەید سادق)ەوەیە لە شارۆچکەی
سەید سادقی ناوچەی شارەزوور .
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سەرچاوە :ماڵپەڕی رادیۆی نەوا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3308 :

وەلی محەمەد ئومیدی کارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011013122564633080
(1301 1386هـ .ش) شاعیری هە رە بە رزی کوردی دا لە گوندی کارە ە
زان لە ئاواییە کانی پاریزگای ئیالم لە دایک بووه .ئە م شاعیرە بە هونراوە
کانی حە ماسی بە نیوبانگ بووە کە بو شە ری  8سالە ی ئیران لە گە ل
عیراق دا هونراوە تە وه .یاسری سە نائی سە رجە می هونراوە کانی ئە
م شاعیرە کو کردوتە وە بالو کردووه.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (یاسر) سەبارەت بە
(وەلی محەمەد ئومیدی) لە21:31:26 2011-1-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3309 :

وەلی مەحمود حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150705224619124735
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ناوی تەواوی :وەلی مەحمود حەمەد رەسوڵ
نازناوی بنەماڵە :شێخانی
شوێن و ساڵی لەدایک بوون :لە  1963-6-24لە گوندی (ئیلنجاغی
گەورە) ی سەر بە شاری (کۆیە) لەدایک بووە .
شوێنی نیشتەجێبوون :باشووری کوردستان شاری کۆیە
پیشە :مامۆستای زانکۆ لە بواری زانستی کیمیا .لە  2015-1-27وەک
سەرۆکی زانکۆی کۆیە دەست بەکاربووە و تا ئێستا بەردەوامە .
پسپۆڕی ورد :کیمیای فیزیایی
کورتەیەک لە ژیاننامەی :
لەساڵی  1963لە گوندی (ئیلنجاغی گەورە) سەر بە شاری کۆیە لە
دایک بووە .خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لە شاری هەولێر
تەواوکردووە .
لە ساڵی  1982لە زانکۆی سەاڵحەدین کۆلێژی پەروەردە بەشی کیمیا
وەرگیراوە .لە خوێندنی زانکۆدا خوێندکارێکی زیرەک و سەرکەوتوو بووە لە
ساڵی دووەمی خوێندنی  1984بەهۆی بەشداری نەکردنیان لە (سوپای
میلی حزبی بەعس) یاخود (جەیشی شەعبی) ئەم ساڵە لەگەڵ
کۆمەڵێکی زۆر لە خوێندکاراندا لە خوێندن دوورخرانەوە .لەساڵی 1987
خوێندنی بەسەرکەوتووانە تەواوکردووە وە پلەی یەکەمی لەسەر
بەشەکەی بەدەست هێناوە .
ساڵی  1990بڕوانامەی ماستەری لە بواری کیمیا لە پسپۆڕی (کیمیای
روو ) surface chemistryکە بەشێکە لە پسپۆڕی کیمیای فیزیاوی
physical chemistry.
لە ساڵی  1991وەک مامۆستا لە بەشی کیمیا لە کۆلێژی پەروەردەی
زانکۆی سەاڵحەدین دامەزراوە .
لە راپەڕینی ساڵی  1991یەکێک بووە لەو مامۆستایانەی ئەرکی
پاراستنی کەل و پەلەکانی زانکۆی سەاڵحەدینیان لە ئەستۆ گرتووە و
توانیان کەل و پەلێکی زۆری ئەو زانکۆیە کە تاوەکو ئەمڕۆش هەندێکیان
سوودی لێ دەبینرێت لەدەستی تااڵنکردن بیپارێزن .
ساڵی  1994بووە بە بەڕێوبەری گشتی چاپخانەی زانکۆی سەاڵحەدین
هەتا ساڵی  1996بەهۆی بیروباوەڕی سیاسەوە لەم پۆستە
دووردەخرێتەوە .
ساڵی  2001بڕوانامەی دکتۆرای لە زانکۆی بەغداد (کۆلێژی زانست) لە
بواری کیمیا لە پسپۆڕی کریستاڵە شلەکان liquid crystals
بەدەستهێناوە .
لەساڵی  1991هەتا ساڵی  2004وەک مامۆستا لە زانکۆی سەاڵحەدین
کاری کردووە .
ساڵی  2004وەک راگری پەیمانگای تەکنیکی کۆیە دەستبەکاربووە هەتا
ساڵی  2010راگری ئەو پەیمانگایە بووە.
یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی زانکۆی کۆیە .وە سەرپەرشتیاری
دامەزراندنی کۆلێژی زانستی کردووە لە زانکۆی کۆیە سەرەڕای ئەرکی
راگرایەتی پەیمانگای تەکنیکی کۆیە .
لە ڕۆژی  2015-1-27بووە بە سەرۆکی زانکۆی کۆیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1961

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3310 :

وەهبی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021495632880
1963لە سلێمانی لە دایک بووە.
1983یەکەمین نوسین وووتاری لە بواری شێوەکاریدا باڵوکردۆتەوە.
1986ئەکادیمیای هونەرەجوانەکانی بەغدا (بەشی شێوەکاریی لقی نیگارکێشان)ی
تەواو کردووە.
2008بڕوانامەی ماستەری (کۆلێژی هونەر/زانکۆی سلێمانی) لەبواری نیگارکێشاندا
بەدەستهێناوە.
1982 2007شەش پیشانگەی تایبەتی لە ناوەوەو دەرەوەی واڵت کردۆتەوە.
)• (2007لەمیانی پرۆژەی ) (Art Roleدا لە ) (UKنمایشی هونەریی و سیمیناری
دەرباری (مێژوی نیگارکێشانی کورد) پێشکەشکردووە لە:
Slade school of Fine Art – London University. London.
Royal College of Art. London University. London.
SOAS University (KSSO) London.
Live Art Development Agency. London.
. Yorkshire. Yorkshire Sculpture Park
The Ferns Art Gallery. Hull.
Serpentine Gallery. London.
)• (1976 -2008خاوەنی ( )12خەاڵت و بڕوانامەیە لە بواری کارکردنی هونەری و
نوسین و ڕەخنەی هونەریدا.
•خاوەنی ئەم کتێبە چاپکراوانەیە لە بواری شێوەکاریدا:
1.نیگارکێشان لە سەدەی بیستەمدا ،شمیدت دیچینر ،وەرگێڕان ،دەزگای سەردەم
().2002
2.هونەری ئەوروپی سەدەکانی ناوەڕاست و رێنیسانس ،دەزگای سەردەم ().2002
3.پەیڤەکانی رەنگ ،ووتاری شێوەکاریی ،دەزگای سەردەم).2004( ،
4.هونەری نیگارکێشان مێژوی لە کوردداو لە جیهاندا ،تەکنیک ،تەکنۆلۆژیا ،وەزارەتی
پەروەردە)2003( ،
5.واتا بینەییەکان خوێندنەوە لەسیستمەکانی نیگارکێشاندا ،وتاری رەخنەیی ،دەزگای
سەردەم).2008( ،
6.بیرەوەری قوڕ ،پرۆفیسۆر د.زوهێر صاحب ،وەرگێڕان ،لەژێر چاپدایە).2008( .
7.ئەبستراکت ئێکسپرێشنیزم لە نیگارکێشانی کوردستانی باشوردا ،نوسین و
وەرگێڕان ،خانەی وەرگێڕان).2010(،
8.التعبیریە التجریدیە فی الرسم المعاصر فی کوردستان العراق ،دار سردم للگباعە
والنشر).2010(،
•لە ساڵی ()1991وە مامۆستایە لە بەشی شێوەکاری/لقی نیگارکێشان ،پەیمانگەی
هونەرە جوانەکانی سلێمانی.
)• (1993وەک ئەندامی دامەزرێنەر گروپی (هاوڕێیانی شێوەکار)یان دامەزراندوە.
)• (19951997ئەندامی لیژنەی هەڵسەنگاندنی هونەریی (گەلەری ساالر) بوە.
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•لە ساڵی ()2001وە وانەبێژە لە کۆلێژی هونەر زانکۆی سلێمانی تا ئێستا.
)• (2005- 2010بەڕێوەبەری نوسین بوە لە گۆڤاری (شاکار)ی رێکخراوی هونەرمەندانی
کوردستان.
•لە ساڵی ()2004وە ئەندامی بۆردی پرۆژەی مۆزەخانەی هاوچەرخە (کرۆسینگ) لە
سلێمانی.
•لەمانگی ( )1تا مانگی ( )2011/7ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەی (وێنا) بوە لە
کەناڵی سەتەالیتی گەلی کوردستان ،کە تایبەت بوە بە کۆمەڵێ ( 14چواردە
هونەرمەند) لە هونەرمەندانی نیگارکێشی تایبەتمەند لە بزاڤی شێوەکاری کوردستانی
باشور.
)• (2011لەسەر داوای تایبەتی پڕۆفیسۆر (میشایل فییە ) Michael Fehrبانگهێشتی
کۆلێژی هونەری زانکۆی بەرلین کراوە ،بەمەبەستی دامەزراندنی خوێندنی ماستەر لە
بوار و پسپۆڕی (هونەر لە کۆنتێکست ) Art in Contextلە کوردستاندا.
•ئەندامی دامەزرێنەر و شانازیە لە ڕێکخراوی هونەریی ڕۆڵی هونەر(Art Role).
•ئەندامی شانازیی گروپی) (SULYONە بۆ کارکردن لە کایەی بینەیی هونەری پۆست
مۆدێرنەدا.
پەیوەندی
ئیمەیل: wahby_rasool@yahoo.com
سایتی کارە هونەریەکانی لە سایتی (ساتچی گەلەری بریتانی):
http://www.saatchigallery.co.uk/yourgallery/artist_profile/Wahby+Rasool/.html
سایتی کارە هونەریەکانی لە سایتی (هونەرمەندانی ئەڵمانی):
www.artsarea.com : Wahbe RASUL
سەرچاوە :شێوەکارانی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3311 :

ڤیان سڵێمان حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261521334933

1963

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:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3312 :

ڤیان عومەر خدر ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571335
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3313 :

ڤیان عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=200912111031432969

1964

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3314 :

ڤیان مەجید فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090523181760981
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3315 :

ڤینۆس فایەق
http://www.kurdipedia.org/?q=200910302114432163
لەدایکبووی شاری سلێمانییە .شاعیر و رۆژنامەنووس و چاالکوانە لەبواری
تاوانەکانی جینۆساید
جێنێت: http://www.venusfaiq.com
پەیوەندی :
mailto:Arabic@venusfaiq.com،mailto:Kurdish@venusfaiq.com
بڕوانامەکان :بەکەلۆریۆس لە فەلسەفە لە زانکۆی بەغدا ،کۆلیژی ئاداب،
1989
زمانی ئینگلیزی لە پەیمانگای بەریتانی سەربە باڵیۆزخانەی بەریتانی
لەبەغدا 1988
کۆمپیوتەر لە هۆڵەندا 2001
ئامادەکردنی پرۆگرامی تەلەفزیۆنی لە پەیمانگای راگەیاندن لە هۆڵەندا
2004
بەرهەمهێنانی رادیۆیی لە بنکەی خولەکان لە رادیۆی جیهانی هۆڵەندی

1965

2005
ئەندامێتی:
=بزوتنەوەی شاعیرانی جیهانی)(poetas del mundo
=سەندیکای رۆژنامەنوسانی جیهانی
=رێکخراوی رۆژنامەنوسانی پەنابەر لە هۆڵەندا)(on-file
=خۆشبەختانە هەتا ئیستا دانی بەخۆیدا گرتوە و ئەندامی سەندیکای
رۆژنامەنوسانی کورد نیە.
وتار و وتاری هەفتانە بۆ چەند رۆژنامەیەک بە هەردوو زمانی کوردی و
عەرەبی دەنوسێت.
کتێب:
•کۆمەڵە شیعرێک بە زاراوەی سۆرانی بە ناوی (گوناهە جوانەکان) لە
هۆڵەندا ساڵی .2001
•دیوانێکی هاوپەش بە زمانی هۆڵەندی لەگەڵ چەند شاعیرێکی تری
عیراقی بەناوی(  Dwaallichtپرشنگ) ساڵی  2006چاپکراوە.
•دیوانێکی هاوبەش لەگەڵ جەند شاعیرێکی عیراقی بە هەردوو زمانی
هۆڵەندی و عەرەبی بەناوی (چەند شاعیرێکی عێراقی لە هۆڵەندا) 2002
چاپکراوە.
•دیوانێکی تری هاوبەش لەگەڵ جەند شاعیرێکی عیراقی بە هەردوو
زمانی هۆڵەندی و عەرەبی بەناوی (عالمات)  2003چاپکراوە.
•کۆمەڵە شیعرێک بە زاراوەی کرمانجی باکوور بەناوی (گوناهە
جوانەکان) لە ئەستەنبوول لە تورکیا ساڵی  2007چاپکراوە.
•کتێبێک بە زمانی کوردی بەناونیشانی (چەمکی چاکسازی لە
کوردستان و ریفۆرمی باڵی ریفۆرم) ئەپریلی  2008چاپکراوە.
•کۆمەڵە شیعرێک بە زمانی عەرەبی بەناوی(طال و األظافر) (بۆیەی
نینۆک) لە قاهیرە/میسر  2008چاپکراوە .
•وەرگێڕانی نامیلکەیەک لە زمانی عرەبیەوە بۆ زمانی کوردی بەناوی
(ئارتیکڵی 19ی هەڵمەتی جیهانی بۆ ئازادی رادەربڕین -ئازادی
دەستکەوتنی زانیاریەکان و رۆژنامەگەری بەدواداچوون) ،لە دەزگای
چاودێر  2009چاپکراوە .
ئامادەیە بۆ چاپ:
•رۆمانێک بە زمانی عەرەبی بە ناوی(خریف األصابع) (پایزی پەنجەکان).
•کتێبێک لەبارەی ئەزموونی شیعریمەوە بە زمانی کوردی.
•کۆمەڵە شیعرێک بە زمانی کوردی بەناوی (تیمۆجین)
خەاڵت و رێزلێنان:
•خەاڵتی عەنقای نێودەوڵەتی گەڕۆک بۆ داهێنانی ئەدەبی ساڵی .2005
•خەاڵتی رێزلێنان لەالیەن کۆمەڵەی نێودەوڵەتی وەرگێر و زمانەوانە
عەرەبەکانەوە ،لە نێو  44داهێنەر لە سەرتاسەری جیهان ،جەنیوەری
.2008
ئەزمونی کار لە کوردستان:
•بێژەر لە تەلەفزیۆن و رادیۆی گەلی کوردستان 1992 ،هەتا .1994
• 1993هەتا  1996وەکو نووسەر و رۆژنامەنوس لە رۆژنامەی(المؤتمر)
ئەلموئتەمەری زمانحاڵی ئۆپۆزیسیۆنی عیراقی..
• 1992هەتا 1996پەیامنێری رۆژنامەی(اإلتحاد) ئەلئیتیحادی زمانحاڵی
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان.
بەشداریکردنەکان:
• 16هەتا 22ی ئۆکتۆبەری  2009خولی نۆهەمی فێستیڤاڵی جیهانی
ئەلموتەنەبی شیعری لە سویسرا.
• 2008و  2009زنجیرەیەک ئێوارەکۆڕ لە هۆڵەندا بەناوی،(meer worden
( )meer kleurenوشەی زیاتر ،رەنگی زیاتر) بەزمانی هۆڵەندی.

1966

•فێبریوەری  ،2009فێستیڤاڵی شیعر خوێندنەوە لە هۆڵەندا بە
ناوی( )(ongehoord Rotterdamرۆتەردامی نەبیستراو) لەگەڵ 17
شاعیری تری هۆڵەندی.
•مای  ،2009پێشکەشکردنی  2وانە بۆ  2خوێندنگای هۆڵەندی لە شاری
ئوتریخت لەبارەی گەشتی ئەزموون و داهێنان لەگەڵ خوێندنەوەی شیعر.
• 11هەتا 14ی دیسەمبەری  ،2008خولی سێهەمی (ساڵۆنی ئەدەبی
عەرەبی) لە برۆکسلی پایتەختی بەلجیکا .
•ئۆکتۆبەری  2008کۆنگرەی دوەمی گۆڕەبەکۆمەڵەکان لە شاری نەجەف
لە عێراق ،لەسەر بانگهێشتی دەزگای شەهید ئەلمیحراب و
پێشکەشکردنی بابەتێک بەناوی (چۆن بە عەدالەت قەرەبووی ژنە
رزگاربوەکانی گۆڕەبەکۆمەڵەکان بدەینەوە لە کۆمەڵگایەکدا کە لەسەر
بنەمای نایەکسانی نێوان ژن و پیاو بینابوە؟).
• 26هەتا 28ی جەنیوەری  ،2008کۆنگرەی یەکەمی بەجیهانناساندنی
تاوانەکانی جینۆساید لە هەولێر وەکوو ئەندامی دەستەی بااڵی کۆنگرە.
• 2006فێستیڤاڵی (شاعیران لە جیهانەوە) لە نێوان هۆڵەندا و بەلجیکا.
• 13ی جون  2009بیستەمین یادی دامەزراندنی رێکخراوی میدیا لە
هۆڵەندا بەبەشداری (بەرزان هەستیار) لە ئەلمانیا و (سابیر سدیق) لە
سویدەوە..
 ،• 2007یەکەمین فێستیڤاڵی ئەنجومەنی ژنان لە نەمسا .
•چەندین کۆڕی شیعری تر بە کوردی و عەرەبی و هۆڵەندی ،لەگەڵ کۆڕ
لە بارەی ژنەوە..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (venus faiqسەبارەت
بە (ڤینۆس فایەق) لە0:03:57 2010-5-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە3316 :

کارا فاتح عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271223
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:

📰رۆژنامەنووس
کورد

1967

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3317 :

کارا فاتیح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404160620120794
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3318 :

کاردۆ ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200912132147192982
سەرپەرشتیاری گروپی رۆژنامەنووسانی بێسنووری کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3319 :

کاردۆ بۆکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110710020710587

1968

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3320 :

کاردۆ گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021809245540787
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

1969

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
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 ژمارە3321 :

کاردۆخی

1970

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050111134857192
محەمەد ئەمین کاردۆخی ناسراوە بە (کاردۆخی) ،ناوی تەواوی بریتییە لە
(محەمەد ئەمین کوڕی شێخ محەمەد ،کە کاکە شێخ ناسراوە کوڕی شێخ
محەمەد بەهائەدین کوڕی شێخ عوسمانی سیراجەدینی تەوێڵە)یە.
دایکی کچی مەال نەجمەدینی مەال نەزیرە.
لەساڵی  1916لەتەوێڵە لەدایکبووە ،لەپێنج ساڵیدا الی باوکیو خاڵوانی
قورئانو کتێبە ئایینیەکانی خوێندووە ،لەساڵی  1929لەتەوێڵە چووەتە
قوتابخانەو لەساڵی 1935یشدا خوێندنی سەرەتایی تەواوکردووە ،پاشان
چووەتە بەغدا لەخانەی مامۆستایان وەرگیراوە ،لەساڵی 1939دا
خوێندنی تەواوکردووەو لەڕۆژی یەکی تشرینی یەکەمی ساڵی 1939دا
دامەزراوەو بووە بەمامۆستا لەتەوێڵە.
ژیانی مامۆستایەتی لەم شوێنانە تەواو کردووە؛ ساڵێک لەتەوێڵە ،دە
ساڵ لەبیارە ،دوو ساڵ لەعەبابەیلێ ،ساڵێک لەجافەران ،دە ساڵ
لەهەڵەبجە ،دووساڵ لەسلێمانی ،شەش ساڵ لەبەغدا تا لەڕۆژی یەکی
نیسانی ساڵی  1970خۆی خانەنشین کردووەو گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی،
واتە ( )31ساڵ خزمەتی لەبواری پەروەردەو فێرکردنی منداڵی کوردا
هەبووە ،بەاڵم مخابن لەڕۆژی هەشتی حوزەیرانی ساڵی  1982لەشاری
سلێمانی کۆچی دوایی کردووە.
کاردۆخی هەر بەمنداڵی حەزی لەخوێندنەوەو لەبەرکردنی هۆنراوە بووە،
بەتایبەتیش هۆنراوەکانی حاجی قادرو کوردیو مەولەوی ،زۆر کاریان
تێکردووە.
ئەو بەرهەمانەی کاردۆخی کە تائێستا چاپکراون:
دیوانی (سەیدی هەورامی)  -چاپخانەی کامەرانی سلێمانی ساڵی
.1971
بەرگی یەکەمی دیوانی (شاهۆ)  -چاپخانەی کامەرانی سلێمانی ساڵی
.1976
بەرگی یەکەمی دیوانی مەردۆخی  -چاپخانەی دارالحریە لەبەغدا ساڵی
.1978
بەرگی دووەمی دیوانی (شاهۆ)  -چاپخانەی کامەرانی لەسلێمانی
ساڵی .1980
لەچاپدانەوەی دیوانی کاردۆخی بەشی یەکەمو هەندێ لەبەشی دووەم
 چاپخانەی ئۆفسێتی سەرکەوتن لەسلێمانی ساڵیتایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3322 :

کاردینا

1971

http://www.kurdipedia.org/?q=201001270230203338
هۆزانەوانە ،خەڵکی هەڵەبجەیە و لە دایک بووی  1989-9-16ئێستا
دانیشتووی شاری سلێمانییە ،لە زانکۆی سلێمانی لە کۆلێژی زمان
بەشی عەرەبی پەرە بەخوێندنی خۆی دەدات .
سەرچاوە :ماڵپەڕی نوچە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3323 :

کارزان پڵینگانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012711523533050
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3324 :

کارزان دوکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206020821119261

1972

کارزان دوکانی ،وەرگێر و خوێندکاری یاسا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3325 :

کارزان عومەر عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571315
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3326 :

کارزان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209224318119309
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

1973

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3327 :

کارزان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041619130056660
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3328 :

کارزان کاوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213520174597
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2933 :

کارزان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122619150063536

1974

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3330 :

کارلێنێ چاچانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041721531264557
رۆژی  9ی نیسانی ساڵی  2012دکتۆر کارلێنێ چاچانی لە تەمەنی 83
ساڵیدا لە شاری یەریڤان لە پایتەختی ئەرمەنستان کۆچبار بوو.
کارلێنێ چاچانی لە ساڵی  1929دا ،لە گوندی جەرجەرێسێ لە دەڤەری
ئەلگەزێ لە ئەرمەنستان لە دایک بووە .ئەو گوندە ئێستاکە ناوەکەی
گۆڕاوە بۆ (دێرک) و گوندی ئێزیدیانە.
کارلێنێ چاچانی لە ساڵی  1948دا ،قوتابخانەی لە دەڤەری ئەلگەزێ
تەواو دەکا و هەر لە هەمان ساڵدا لە ئینستووتی پێداگۆگی لە زانکۆی
یەریڤان لە کۆلیژی مێژوو وەردەگیرێت و لە ساڵی  1952دا ،خوێندن بەکۆتا
دێنێت و هەر لەو دەوربەرەدا خولیای نووسینی شیعر لەگەڵی چەکەرە
دەکا و دەچێتە نێو دونیای شیعر نووسین.
لەگەڵ تەواو کردنی خوێندن لە رادیۆی یەریڤان لە بەشی کوردی
دەستبەکار دەبێ.
لە نێوان سااڵنی 1969 -1955و لە رۆژنامەی (ریا تازە) دا ،لە بەشی
سڤیل وەک نووسەر و رۆژنامەوان کاری پێدەسپێردرێت.
لە دەستپێکی ساڵی  1960دا ،دەبێتە ئەندامی یەکێتی رۆژنامەوانان و
یەکێتی نووسەرانی یەکێتی سۆڤیەت.
لەساڵی  1966دا ،هەڵیدەبژێرن بۆ کۆمیتەی یەکێتی نووسەرانی کوردی
سۆڤیەت و سااڵنێکی دوور و درێژ ئەو کارە لە ئەستۆی خۆی دەگرێت.
لەساڵی  1965دا ،نامەی دکتۆرای خۆی دەربارەی پەیوەندی ئەرمەنی و
کورد لە سەد ساڵەی ( )20 -19دا ،دەنووسێ و تێزی دکتۆراکەی بە
پلەیەکی ئێجگار باش قەبوڵ دەکرێ و وەک شارەزا و پسپۆری بواری
مێژوو لە ئەرمەنستاندا درێژە بە پسپۆری خۆی دەدات.
کۆمەڵێک بەرهەمی شیعری خۆی بۆ زارۆک و گەوران بە زمانی کوردی،
ئەرمەنی ،رووسی دەنووسێ و لە رۆژنامە و گۆڤارەکاندا چاپ و
باڵودەکاتەوە.
یەکەمین بەرهەمی شیعری بەسەرناوی (ئەحمەدی عەگید) لەساڵی
 1958دا ،بەزمانی کوردی چاپ دەکات.
دووەمین بەرهەمی شیعری خۆی بەسەرناوی (گوڵ) لەساڵی  1960دا،
چاپ و باڵودەبێتەوە.
دوا بەدوای باڵوبوونەوەی ئەو دوو بەرهەمەی،کۆمەڵێک بەرهەمی دیکەی
شیعری خۆی بەسەرناوی:
شێر و کەو ،دڵ و وەتەن ،باقە تاڤ ،زێرێ و جەند بابەتێکی تر چاپ و

1975

باڵودەکاتەوە.
بێجگە لەمانەش بەرهەمە شیعرییەکانی بۆ زمانی  :رووسی ،ئەرمەنی،
گورجی ،عەرەبی و ئەلمانی تەرجەمە دەکرێن.
بابەتی دیرۆکی و نووسینی رۆژنامەنووسی و شیعر و چەند بابەتێکی
تری هەمەجۆر بەبەردەوامی لە رۆژنامەکانی رووسی وەک:
ئیزڤێستیا ،و لیتراتوورا و ئەگۆنیۆک باڵودەکاتەوە.
لە رۆژی تەواو کردنی خوێندن و تا ماڵئاوایی کردنی لە ئینستووتی
رۆژهەاڵتناسی و ئەکادیمیای ئەرمەنستان لە بەشی کوردزانی وەک
پسپۆر لە بواری دیرۆکدا کار دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3331 :

کارمەند نەبەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322555232997
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3332 :

کاروان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070422214671698

1976

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3333 :

کاروان ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091047599458
رۆژنامەنووس و نووسەر بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی ،لەساڵی
 1992خەریکی کاری رۆژنامەوانیە ،خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆس
لەزمانی عەرەبی و دبلۆم لە رۆژنامەوانیە ،خاوەنی چەندین بڕوانامەی
رێزلێنان و سوپاسنامەو خولی رۆژنامەوانیە لە ناوەوەو دەرەوەی هەرێم،
ئێستا سەرنووسەری سایتی  PUKmediaلە شاری سلێمانی
دادەنیشێت..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کاروان) سەبارەت بە
(کاروان ئەنوەر) لە23:43:41 2010-9-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3334 :

کاروان خانەقینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050712525276094

1977

ناوی تەواوی کاروان محمد خانەقینیە ،لەساڵی  1978لەگەرەکی
چوارباغی شاری سلێمانی لەدایک بوە،خێزانەکەی بەهۆی بەشداری
لەشۆرشی ئەیلول لەشاری خانەقین ڕاماڵراون ولەشاری سلێمانی
نیشتەجێ بوون ،لەسەرەتای الوێتیەوە خولیای کاری رۆژنامەوانی بوەو
لەساڵی  1993لەگەڵ ژمارەیەک هاورێیدا گۆڤارێ تۆناس لەسلێمانی
دەردەکەن،لەساڵی  1994لەدواناوەندی جمهوری لەشاری سلێمانی
سەرپەرشتی باڵوکراوەیەکی خوێندکاری دەکات بەناوی بانگەواز،لەساڵی
 1996کوردستان جێدەهێڵێت و لەسویسرا نیشتەجێ دەبێت،لەساڵی
 2004وە لەئەوروپا لەگەڵ مامۆستا کرێکاردا گۆڤاری دووربین دەردەکات
وپاشان پێگەی دووربین دادەمەزرێنن.لەساڵی  2007لەزانکۆی بازل لە
بەشی زانستی ڕاگەیاندن وەردەگیرێت ،لەساڵی  2008لەگەڵ
موخابەراتی سویسرا توشی کێشە دەبێت بەهۆی هەڵوێستەکانیەوە.لە
 11.11.2008لەالیەن موخابەراتی سویسریەوە دەرفێنرێت وماوەی 13
مانگ لەزیندان دەهێڵرێتەوە .تا ئێستا لە سویسرا لەالیەن دادوەری
گشتیەوە  3جار بەتۆمەتی یارمەتی دانی رێکخراوە جیهادیەکان و
دامەزراندنی گروپێکی جیهادی دراوە بەدادگا 2 .جار دادگای سویسرا
شکاتەکانی ڕەت کردۆتەوەو جاری سێیەم دادگایی کراوەو بە  3ساڵ و3
مانگ حوکم دراوە.هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە زانستی
راگەیاندن،خێزاندارەو باوکی کوڕو کچێکە.خاوەنی ئیمتیازی گۆڤاری
دووربینە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

☪ئیسالمی سیاسی

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3335 :

کاروان ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030120301864337

1978

سەرنووسەری ماڵپەڕی مانشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3336 :

کاروان عومەر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912203733115699
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3337 :

کاروان عومەر کاکەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150822152322125440
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

1979

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3338 :

کاروان عومەر کاکەسوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010913062822062
لە  15.05.1964لە شاری هەولێر لە باشووری کوردستان لە دایک بووە.
قۆناغەکانی سەرەتایی ،ناوەندی و ئامادەییی لە هەولێر بڕیوە و دواتر
بەشی مێژووی لە کۆلیژی پەروەردەی زانکۆی موسڵ تەواو کردووە.
لە سەرەتای نەوەدەکانەوە کوردستانی جێ هێشتووە .سەرەتا لە
ئەڵمانیا گیرساوەتەوە و دواتر چووەتە دانمارک .کوڕ و کچێکی بە ناوی
(دواڕۆژ) و (ڕۆژیار) هەیە.
لە ناوەڕاستی هەشتاکانەوە چیرۆک و گوتاری ئەدەبی دەنووسێت و لە
دوای راپەڕینەوە بەرهەمەکانی باڵو کردووەتەوە .چەند کتێبێکی چاپکراوی
هەیە ،لەوانە چوار کۆمەڵەچیرۆکی (سەدەی یەکەمی خەیاڵ)،
(ئەسپیدیلۆن)( ،خەوننامەی دادە سۆزی) و (منارەی ئاوەدانی).
سێ رۆمانی (ئای لەڤیلیا لەڤیلیا)( ،مامزێر) و (کەناڵی مەیموونە
چەکدارەکان) و رۆمانێکی هاوبەشیشی لەگەڵ (دواڕۆژ)ی کوڕی لەژێر
ناونیشانی (سوارەکان بە قاچاغ بووکیان دەگواستەوە)دا باڵو
کردووەتەوە) .هەر لە بواری گێڕانەوەدا کتێبی (منداڵیم ئاسکێک بوو
بەسەر پەلکەزێڕینەکاندا بازبازێنی دەکرد)ی هەیه ،کە سەربردەی ژیانی
منداڵیی خۆیەتی .ناوە ناوەیش گوتار لەبارەی فکر ،ئەدەب و هونەرەوە
دەنووسێت.
کتێبێکی هاوبەشی بە ناونیشانی (مناڵێک بە دزییەوە کتێب دەخوێنێتەوە)
لەگەڵ (دانا فایەق)دا هەیە ،کە گفتوگۆیەکی درێژە و تێیدا وەاڵمی
پرسیارەکانی (دانا فایەق) دەداتەوە.
بیست کتێبی مندااڵنی لە ئینگلیزییەوە بۆ کوردی وەرگێڕاوە ،کە دەزگای
موکریانی ساڵی  2010چاپی کردوون.
کتێبی (گەشتێک بۆ واڵتی هاوڕێیانم)ی بە هاوبەشی لەگەڵ
هونەرمەندی شێوەکاری دانمارکی (ئەنیتا ئێسپاندەر) بە کوردی و
دانمارکی نووسیوە.
هەروەها چەند بەرهەمێکی باڵونەکراوەیشی بۆ چاپ ئامادەن ،لەوانە
رۆمانی (کازینۆی مندااڵن)( ،کۆمەڵێک گوتار لەبارەی ئەدەب ،هونەر و
فکرەوە) و کتێبی (ئامادە و بەردەوام ،کۆمەڵێک گفتوگۆ لەگەڵ کاروان
کاکەسوور) .ئێستا خەریکی نووسینی رۆمانێکی نوێیە ،کە ساڵێک دەبێت
دەستی پێ کردووە.
هەندێک لە بەرهەمەکانی بۆ زمانی عەرەبی ،فارسی و سوێدی
وەرگێڕدراون.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ساکار جەمال)
سەبارەت بە (کاروان عومەر کاکەسوور) لە22:22:08 2012-4-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1980

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3339 :

کاروان عەبدوڵاڵ محەمەد رزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471296
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3340 :

کاروان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022522121982381
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3341 :

کاروان لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040710002613646

1981

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3342 :

کاروان محەمەد تەیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053017334683033
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3343 :

کاروان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410233400120858
لەساڵی  1987لە سلێمانی لە دایکبووە.
ئاستی خوێندن :بەکالۆریۆس لە کارگێری کاردا زانکۆی سلێمانی.
کارە وەرگێڕدراوەکانی :دزێکی ڕاستگۆ ،،تیمساح،مێردی هەمیشەیی
هەر سێ کارەکە لە ئینگلیزییەوە وەرگێڕدراون
شارەزا لە زمانەکانی  :ئینگلیزی فارسی عەرەبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی

1982

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3344 :

کارۆ فەهمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110823402210642
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3345 :

کارۆخ فەهمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012314211532972
لەساڵی ( )1984لەهەولێر لەدایکبووە و ئێستا خوێندکاری بەشی کوردی
زانکۆی سۆرانە ،لەساڵی ( )2000وە دەستی کردوە بەنوسینی شیعرو
چیرۆک ،لەچوارەمین فێستیڤاڵی رێکخراوی ئازادی الوانی کوردستان
لەساڵی ()2008خەاڵتی یەکەمی چیرۆکی وەرگرتووە ،ساڵی ()2009
لەفێستیڤاڵی بنکەی رواندزی رێکخراوی ئازادی الوان الوانی رواندز
خەاڵتی یەکەمی شیعری وەرگرتووە ،لەساڵی ( )2010لەیەکەمین
دیداری کۆمەڵەی دۆستانی کتێب لەڕواندز خەاڵتی دووەمی چیرۆکی
وەرگرتووە ،جگە لەشیعرو چیرۆک چەندین وتارو لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد

1983

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3346 :

کازم بیتوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081809090760713
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3347 :

کازم حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171322594432
کەسایەتیەکی ِرۆشنبیری عەرەبە ،بەهۆی هەڵمەتەکانی ئەنفال و
جینۆسایدی کوردەوە داوای لێبوردنی لەگەلی کورد کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(دۆست)ی کورد
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3348 :

1984

کازم کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052822235083026
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3349 :

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
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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.
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
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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:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3350 :

کاژاو جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608111210979
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3351 :

کاسترۆ سمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728123508115354
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

1987

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە3352 :

کامل ئەحمەد نەسروڵاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471289
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3353 :

کامل حەسەن عەزیز ئەلبەسیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030311510282428
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
زمانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3354 :

1988

کامی گوهەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050616351619359
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3355 :

کامیار سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010521452522048
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3356 :

کامیران شلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050821432357571
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

1989

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3357 :

کامیل ئەحمەد بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140520233649100570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3358 :

کامیل حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112612300973944
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە3359 :

کامیل ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031444162306

1990

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.
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
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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.
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.
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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
( )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:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3360 :

کامیل عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020816042975654
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3361 :

کامیل محەمەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122613222019741
ناوی تەواو :کامیل محەمەد بابارسول محێدینلەدایکبون :قەرەداغ ()1971پیشە :مامۆستای قۆناغی ناوەندی و رۆژنامەنوسبروانامە :بەکالۆریۆس لە زمانی ئینگلیزی کۆلیژی پەروەردە
 ِدووکور و
محەمەد)+
کاکە
هاوسەر(فێنک
خێزاندار:
خێزانی:
باری
ِ
کچێک(رەوەز_ ِرەنوو_ ِرەوێن)
ِ
شوێنی نیشتەجێبوون :سلێمانی – زەرگەتە.پەیوەندیکردن :ئیمەیل : mailto:kmqster@gmail.com
وەرگێران :ئینگلیزی بۆ کوردی
ئەزموونی بواریِ
عەرەبی بۆ کوردی
کوردی بۆ عەرەبی
کوردی بۆ ئینگلیزی
جگە لە کاری مامۆستایی ،بە بەردەوامی لە ساڵی ()1993وە کاریرۆژنامەنوسیی کردووە.
بەرێوەبەری نوسینی رۆژنامەی ژیانەوەی
بەردەوام
سی ساڵی
َ
ِ
عەرەبی بووم.
وەرگێردراوم لە زۆربەی رۆژنامە و گۆڤارە ناوخۆییەکانی
و
نوسراو
گوتاریِ
کوردستاندا باڵوکردۆتەوە.
ئەم کتێبانەی الی خوارەوەم کردوون بە کوردی و باڵوم کردونەتەوە:1.کەس نییە نامە بۆ کۆلۆنێل بنێرێت_نوسینی گابرێڵ گارسیا مارکیز_
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ئەدەب_ رۆمان_لە عەرەبییەوە کراوە بەکوردی_ پرۆژەی پاراستنی
دەستنوسەکان_ناوەندی چاپەمەنی و ِراگەیاندنی خاک_ سلێمانی
.1998
2.ئیخوان موسلمین لە گەمەی سیاسەتدا_ نوسینی د .رفعت
السەعید_گفتوگۆی سیاسی_لە عەرەبییەوە کراوە بە کوردی_خۆی
چاپی کردووە_.1999
3.ئاوابوونی هزرە تۆباوییەکان لە رۆژئاوادا_ نوسینی ئایزایا بەرلین_
فەلسەفە_لە عەرەبییەوە کراوە بە کوردی_ دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم_.2000
4.فەلسەفەی ناتوندوتیژی_ نوسینی دەیڤید مەکرینۆڵدز_ فەلسەفە_ لە
عەرەبییەوە کراوە بە کوردی_دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم_.2003
5.ئەو دوو سەعاتەی جیهانی هەژاند_نوسینی فرێد هاڵیدای_ فکری
سیاسی_ لە عەرەبییەوە کراوە بە کوردی_دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم_.2004
6.کارابوونی ژنان لە بواری کاری بەهەمهێنەردا_ کۆمەڵێک
نووسەر_توێکاریی ئابوری _ لە ئینگلیزییەوە کراوە بە کوردی_ ِراگەیاندنی
ی.ژ.ک_ .2004
گۆران_ لە وەاڵمی تیۆری پێکداکێشانی شارستانیەتەکاندا_
7.نەریتەکان و
ِ
نوسینی کۆمەڵێک بیریاری جیهانی_ فەلسەفە_ لە عەرەبییەوە کراوە بە
کوردی_ دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم_.2006
8.دەستور و ژن_نوسینی ِرەشید خەیوون و بەدور زەکی محەمەد_ یاسا و
سیاسەت_لە عەرەبییەوە کراوە بە کوردی_ مەکتەبی بیرو
هۆشیاری_.2007
9.تیشکە و پشەسپی_ نوسینی جاکلین_ چیرۆکی پەروەردەیی منااڵن_
وەرگێران لە عەرەبییەوە_دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم_.2007
ِ
10.گەشتەکەی کارا_ نوسین_ چیرۆکی پەروەردەیی منااڵن_دەزگای
مناڵپارێزی کوردستان چاپی کردووەلە .2007
11.زمان_ نوسینی بێرنارد کەمریَ _ زمانەوانی_ لە ئینگلیزییەوە کراوە بە
وەرگێران_.2007
کوردی_خانەی
ِ
12.سەرمایەی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگای مەدەنی_ نوسینی فرەنسیس
فۆکۆیاما_فەلسەفە_لە ئینگلیزییەوە کراوە بە کوردی_خانەی
وەرگێران_.2008
ِ
بنەبرکردنی
ِ 13.رێکەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ
ِ
گەندەڵی_نەتەوەیەکگرتووەکان_ بەڵگەنامەی نێودەوڵەتی_ لەئینگلیزییەوە
کراوە بە کوردی_ مەکتەبی چاودێری و پشکنین_.2008
ناوەراست و
رۆژهەاڵتی
بنەبرکردنی گەندەڵی لە
ِ 14.رێکەوتننامەکانی
ِ
ِ
باکوری ئەفریقا_نەتەوە یەکگرتووەکان_ بەڵگەنامەی یاسایی نێودەوڵەتی_
لە عەرەبییەوە کراوە بە کوردی_ مەکتەبی چاودێری و پشکنین_
سلێمانی _.2008
15.پارتە عیلمانییەکان و ئاستەکانی ملمالنەکردن_ توێکاریی
سیاسی_نوسینی مارنا ئۆتاوی و عەمرۆ حەمزاوی_پەیمانگای کارنیگی
ئاشتی_وەرگێران لە عەرەبییەوە_مەکتەبی
بۆ لێکۆڵینەوەکانی
ِ
هەڵبژاردن_ سلێمانی .2008
16.دیموکراسی،بۆچوونێکی کۆمەڵناسییانەی مێژووییانە_ فەلسەفە_
وەرگێران لە عەرەبییەوە_دەزگای چاپ و
نوسینی فالح عەبدولجەبار_
ِ
پەخشی سەردەم_ کتێبی گیرفان_.2008
17.کەس نییە نامە بۆ کۆلۆنێل بنێرێت_ ئەدەب_ رۆمان_گابرێل گارسیا
وەرگێران لە عەرەبییەوە_چاپی دووەم_ ِراگەیاندنی ی.ژ.ک _
مارکیز_
ِ
سلێمانی .2009

1995

ِ 18.ریشەی کاریگەرییەکانی بریتانیا لە میزۆپۆتامیا_ مێژوو_ زەکی ساڵح_
وەرگێران لە ئینگلیزییەوە_مەڵبەندی کوردۆلۆجی_ سلێمانی .2009
ِ
وەرگێران
19.هەڵپەی ئیمپراتۆرییانە_ فکری سیاسیی_ نۆم چۆمسکی_
ِ
وەرگێران_ .2009
لە ئینگلیزییەوە_ خانەی
ِ
20.کۆمەڵگەی مەدەنی :مێژوویەکی رِەخنەگرانە_فەلسەفە_
وەرگێران لە عەرەبییەوە_
ئامادەکردنی حەسەن نازم وعەلی حاکم_
ِ
مەکتەبی بیرو هۆشیاری_ .2009
وەرگێران لە عەرەبییەوە_
زەناز_
حەمید
توورەیی_ فەلسەفە_
21.ماناو
ِ
ِ
وەرگێران_.2010
خانەی
ِ
22..فەلسەفەی رزگاربوون_ فەلسەفە_ ئێنریکی دووسێل_ لە
وەرگێران2010 -
ئینگلیزییەوە کراوە بە کوردی-خانەی
ِ
کتێبی ئامادە بۆ چاپ:
ئەم کتێبانەش زۆربەی کارەکانیان تەواو بوون و لە ئایندەدا دەکەونە
بەردەستی خوێنەران:
1.حیکمەتی رۆژئاوا_ مێژووی فەلسەفە_ بێرتراند ِرەسڵ_ دوو بەرگە_ لە
عەرەبییەوە کراوە بە کوردی.
2.بەدەستهێنانی ئاسوودەیی_ فەلسەفە_ بێرتراند ِرەسڵ_ لە
ئینگلیزییەوە کراوە بە کوردی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (یاسین بانیخێاڵنی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی کامیل محەمەد قەرەداغی) بۆ کوردیپێدیا لە 2010-12-25
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3362 :

کامیل مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200912210800593016
نووسەرو رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان

1996

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3363 :

کامەران ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261253594185
ناوی تەواوی کامەران ئیبراهیم محەمەدە ،لە  1984/1/1لەگوندی
بێتواتە،سەربەقەزای رانیە لەدایک بووه،خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و
ئامادەیی هەلەرلەبێتواتە تەواو کردوە.ساڵی  2007 _ 2006بەشی
رۆژنامەنووسی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانیی تەواو
کردوە،لە2002دەستی داوتە کاری نووسن و رۆژنامەنووسی چەندین وتارو
بابەتی رۆژنامەنوسیی لەرۆژنامە وماڵپەرەکەندا بالو کردۆتەوە،.ئیستاش
بەردەوام لەنوسین کارکردن لەبواری راگەیاندنە،لە ئیستاشدا لەشاری
رانیە دادەنیشێت.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کامەران ئیبراهیم سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی خۆی لە 2010-04-26
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3364 :

کامەران ئیسحاق پەری
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061257552835
رۆژنامەوان و ماوەیەکیش بەرپرسی نوسینگەی ئەوروپای گۆڤاری لڤین
بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

📰رۆژنامەنووس
رۆماننووس
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی

1997

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3365 :

کامەران ئەمین ئاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912142150092991
لە سالی  )1963( 1342لە شاری بۆکان لە داێک بووە .لە شارە کانی
بۆکان و تەورێز دەرسی خویندوە و لە شاری مینسک پایتەختی کوماری
بالروس دیپلۆمی پزشکی لە سال  1995وەرگرتووه .هەر لە کاتی الویەوە
خولیای کاری نەقاشی و نووسین و وەرگێڕان بووە .لە کاتی خویندن لە
زانستگا دوو فەرهەنگی پزشکی روسی – التین ،روسی  -فارسی
ئامادە کردوە و فەرهەنگی بیۆلۆژی روسی بە فارسی نووسیوە کە ئەوانە
لە رەدەی یەکەمین فەرهەنگ گەلی پزشکی بە زمانی فارسی لە قەلەم
دەدرێن .کامران دەرهێنەری یەکەمین گوڤاری " پزشک"ی بە زمانی
فارسی بووە لە شاری مینسک لە روسیەی سپی .ئەم گۆڤارە دوای
دەرکردنی دوو ژمارە بە هۆی کۆچ کردنی کامران بۆ ئوروپا وەستێندرا.
کارە کانی تری کامران برێتین لە:
کتیبی کوردستانی ئەمڕۆ (وەرگەڕاندن لە زمانی روسی بۆ فارسی)مەنزومەی کوێرەکان (وەرگەڕاندن لە زمانی ئازەری بۆ فارسی)داری یاسەمن (وەرگەڕاندن لە ئازەری بۆ فارسی)چیرۆکی منااڵنسەبارەت بە "هلیکوباکتر" چی دەزانین؟داری توس (وەرگەڕاندن لە رووسیەوە بۆ فارسی)خەباتی رزگاریخوازی کورد و هۆیەکانی سەرنەکەوتنی(گوڤاری هاوار)کورتە باسیک لە سەر دادپەروەری کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە کۆماری بەراست ئیسالمی ئیراندا(گوڤاری هاوار)
سێکس ،سێکسوالیتە و مندااڵنی کوردی دەرەوەی واڵت(گوڤاری هاوار)ئەنجامەکانی کۆمەاڵیەتی و پزیشکی هاوجینس بازی(گوڤاری هاوار)فەرهەنگۆکی پزشکی (کوردی – فارسی)جل وبەرگی کوردەکانی ئیران و عیراق (وەرگەڕاندن لە رووسیەوە بۆفارسی)
سەرچاوە :ماڵپەڕی بۆکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

1998

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3366 :

کامەران بابان زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110713115710594
لەدایکبووی ساڵی  /1965کۆیە
بەکالۆریوسی لەبەشی مێژوو تەواو کردووە .
ماستەری لە مێژووی تازەو هاوچەرخ لە زانکوۆی (سانت کلمینس) بە
(المراسلة) تەواو کردووە
لەساڵی کۆتایی خوێندکاری ماستەرە ،لەمێژووی سەدەکانی ناوەڕراست
(ئیسالمی) لەزانکۆی سلێمانی.
بەرەهەمەکانی:
1میرنشینی سوران "لێکۆڵینەوەیەکی سیاسی،مێژوویی :لەساڵی1998
2فیدراڵیەتی عێراق لەنێوان چەمکی ئیسالمیو رۆژاواییدا( ،وەرگێران)سالی 2001
3چەند لێکۆڵینەوەیەک دەربارەی بزاڤی هاوچەرخی کورد .دوو بەرگە،(وەرگێڕان)2009 .
4اتفاقیة الجزائر و أبعادها علی القضیة الکردیة ،بەهەردوو زمانیعەرەبی و کوردی (ئامادەی چاپە).
5کۆبەندی چەند بابەتێکی مێژوویی ،فیکری ،سیاسی( ،ئامادەی چاپە)،6لەناوەڕاستی نەوەدەکانی سەدەی رابردووە دەیات وتاری مێژوویی،سیاسی ،فیکری لەرۆژنامەو گۆڤارەکان باڵوکردۆتەوە،
7سەرنووسەرەی گۆڤاری (بابان)ە.سەرچاوە :چەند لێکۆڵینەوەیەک دەربارەی بزاڤی هاوچەرخی کورد،
بەرگی یەکەم ،نووسینی :دکتۆر عوسمان عەلی ،وەرگێڕانی :کامەران
جەمال بابان زادە ،چاپی یەکەم  ،2010چایخانەی رێ نوێ.
سەرچاوە :نامەیەکی (ئیدریس محەمەد) سەبارەت بە (کامەران بابان
زادە) بۆ کوردیپێدیا لە 2010-11-06
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

1999

بابەتی ژمارە3367 :

کامەران جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611122
بیجار
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3368 :

کامەران چروستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402203711120759
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3369 :

کامەران حامدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226005149118499
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

2000

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3370 :

کامەران حەمە سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020912154375667
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3371 :

کامەران رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150417162012120914
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3372 :

کامەران سدیق محەمەد  -کامەرانی ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030122264533394

2001

پاییزی  1987لە رووداوێکی تەمومژاویدا لە گوندی مالومەی سەربە
پارێزگای سلێمانی گیانی لەدەستدا .نێوبراو کەسێکی دەستڕەنگین و بوو
تابلۆی دەکێشا ،ماوەیەکی زۆر لە راگەیاندنی پاسۆک کاریکردووە .دەنگی
زۆر لە ماملێوە نزیک بوو ،هەربۆیە پێیاندەگووت کامەرانی ماملێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3373 :

کامەران سوبحان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912250016313033
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3374 :

کامەران عەبدولقادر ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271224
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

2002

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3375 :

کامەران عەبدە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010309420486889
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3376 :

کامەران غەریب ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060622231960215
وەرگێڕ و رۆژنامەنووس
لەدایکبووی  1975/5/12کامێران کوردستانی رۆژهەاڵت.
لە پاش نسکۆی شۆڕشی ئەیلول بە هۆی پێشمەرگایەتی باوکمەوە
ئاوارەی ئێران بووین و لەوێ لەدایکبووم .لە بنەڕەتدا خەڵکی گوندی وەڕاز
سەر بە ناوچەی شارباژێڕی گرێدراوی پارێزگای سلێمانیم.
دەرچووی بەشی ئابووری و کارگێڕی لە کرماشان
ئامادەکراوی بەرنامەی بەڵێ راستە بووم لە کەناڵی ئاسمانی کوردستان
یەکەمین پەیامنێری رادیۆی دەنگی کوردستان بووم لە سلێمانی پاش
ساڵی 2003
لە ساڵی  2003تا  2009پەیامنێری گۆڤاری پێشکەوتن و باڵوکراوەی پرس
بووم لە سلێمانی
لە ساڵی  1996یەکەم بابەتم لە گۆڤاری پێشکەوتن ئۆرگانی یەکێتی
الوانی دیموکراتی کوردستان باڵو کراوەتەوە.
لە زۆربەی گۆڤار و رۆژنامەکانی وەکو خەبات ،برایەتی ،پرس ،پێشکەوتن،
جەماوەر ،رامان ،گواڵن بابەتی باڵوکراوەم هەیە.
بە هاوبەشی لە گەڵ مەریوان غەریب کتێبی وەرگێڕدراوم هەیە بە
ناوەکانی (لە تکریت تا کوێت)( ،پلەیەک لە سەرووی زانستەوە بەرگی
یەکەم و دووەم).

2003

ڕۆمانێکی وەرگێڕدراوی نوسەری بەناوبانگی کۆڵۆمبی (گابرییەل گارسیا
مارکیز) بە ناوی (بیرەوەری سۆزانییە شەیداکانی من) ئامادەی چاپە
ئەندامی کۆنگرەکانی  5و  6و  7ی یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان
بووم.
لە ساڵی 1994ەوە فۆتۆگرافەرە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کامەران غەریب)
سەبارەت بە (کامەران غەریب) لە19:24:0 2011-6-6 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کامەران غەریب
ئەمین) سەبارەت بە (کامەران غەریب ئەمین) لە18:13:48 2011-7-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3377 :

کامەران فەهمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113015402574062
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3378 :

کامەران قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060516534778352

2004

لە سااڵنی  2005تا  2007بەڕێوەبەری نووسینگەی جەالل تاڵەبانی بووە،
پێش ئەوەش جێگری بەڕێوەبەری ئێزگەی عیراقی ئازاد بووە لە پایتەختی
چیک ،لەسااڵنی  1998تا 2004یش سەرۆکی نووسینگەی ئێزگەکە بووە،
لە  1988تا  1998یش پەیامنێرو رۆژنامەنووسی رۆژنامەی (الحیاە)ی
لەندەنی بووە ،ئێستاش یەکێکە لەڕووناکبیرە دیارەکانی کورد کە بەزمانی
عەرەبی دەنووسێت و لەبەریتانیا دادەنیشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3379 :

کامەران گوڵپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011215255563797
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3380 :

کامەران محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090922525861070

2005

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3381 :

کامەران موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118160558373
محەمەدی ئەحمەدی تەهای ناسراو بە "کامەران موکری" لەرۆژی
 1986.12.07لەشاری هەولێر لەتەمەنی  57ساڵیدا دڵی لەلێدان کەوت و
لە رۆژی 1986.12.08دا لەشاری سلێمانی بەخاک دەسپێردرێت.
کەسێکی زۆر نەتەوەیی بووە و هەڵبەستەکانیشی زۆرینەیان نەتەوەیین.
دەستەواژەی شاری هەڵمەت و قوربانی بۆ شاری سلێمانی ئەم
دایهێناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3382 :

کامەران مەنتک
http://www.kurdipedia.org/?q=201004061527524119

2006

لە سالێ  1963لە شاری هەولێر لە دايک بوە.ئامادەيی پیشەسازی لە هەولێر لە ساڵی  1982تەواو کردوە._لە ساڵی  1992بەشداری لە تاقیکردنەوەی دەرەکی بۆ پۆلی
شەشەمی ئامادەيی بەشی وێژەيی کردوە.
ساڵی  1997بەکالۆريۆسی لە مێژوو  ،لە کۆلیژی ئەدەبیاتی زانکۆیسەاڵحەدين بە دەست هێناوە.
ماستەر لە مێژوو  ،هەر لە هەمان کۆلیژو زانکۆدا 2000 ،سالی.دکتورا لە فەلسەفەی مێژوو  ،زانکۆی موسل 2007بەکالۆريۆس لە ياسا  ،کۆلیژی ياسا  ،زانکۆی سەاڵحەدين 2000،
ئەزموونی وانەبێژی
لە  2004-2001لە کۆلیژی مافی زانکۆی سەحەدين وانەی گوتوەتەوەوەک وانە بێژێک لە بەشی راگەياندنی پەيمانگای تەکنیکی هەولێروانەی گوتوەتەوە.
ئێستا مامۆستايە لە بەشی رامیاری لە کۆلیژی ياساو رامیاری لەزانکۆی سەاڵحەدين -هەولێر
بەرهەمە باڵوکراوەکانی
بە زمانی کوردی
فرمێسکی ئەستێرە  - ،شعر 1988 -پرياسگەی رێگای سەرکەوتن  ،چامە1992 -کوردستان لە نێوان ملمالنێی نێودەوڵەتی و ناوچەيیدا  ،توێژينەوەيەکیسیاسی – ئابوری .2000 .
بیوار  ،رۆمانێکی مێژوويی  ،بەرگی يەکەم _کۆچ 2004 -بیوار  ،رۆمانێکی مێژوويی  ،بەرگی دووەم  ،گێژەن – 2005ئازادی لە نێوان فەلسەفەو ياسادا  ،توێژينەوەيەک لە فەلسەفەی ياساوسیاسەتدا 2005
بە زمانی عەرەبی
السیاسە الدولیە في چو و فلسفە الحچارە  ،دراسە تحلیلیە نقديە ،دار المعرفە  ،لبنان .2009،
بەرهەمە باڵو نەکراوەکانی
ئازادی و شارستانیەت  ،توێژينەوەيەک لە فەلسەفەی مێژوو.نەتەوايەتی و بزاڤی نەتەوايەتی کوردی.راپەڕينەکانی کوردی لە کۆتايیەکانی سەدە نۆزدەهەم لە ژێر رۆشنايیگۆڕانکاريە ئابوريەکاندا
بێوار  ،بەرگی سێیەم  ،گەڕانەوە.تۆڵە  ،رۆمان.گوڵی ئەفسوناوی  ،کورتە چیرۆکلەگەڵ چەندين وتارو نووسین لە گۆڤارو رۆژنامەو ماڵپەڕە کورديەکاندا
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (کامەران مەنتک) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-10-25
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

2007

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3383 :

کامەران وریا قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042808480657084
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3384 :

کامەران کوێخا جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032021021256639
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

2008

بابەتی ژمارە3385 :

کامەرانی مەال فەرخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112919195574043
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3386 :

کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081405389442
هۆزانەوانە ،خەڵکی هەولێرە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3387 :

کانی هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911030915302236

2009

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3388 :

کاوان ئەبوبەکر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571328
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3389 :

کاوانی ئەنوەر مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329212006120708
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⚖مافناس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد

2010

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3390 :

کاوس قەفتان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903231225381666
کاوس نوری عەبدولڕەحمان قەفتان لەشوباتی  1934لەشاری سلێمانی
لەدایکبووە .ساڵی  1953لە کۆلیجی دار المعلمین العالیە (کۆلیجی
پەروەردە)ی زانکۆی بەغدا وەرگیراوەو ساڵی  1957خوێندنی تەواو
کردووەو وەک مامۆستا لە ناوەندی سلێمانی دامەزراوە ساڵی  1958بۆتە
ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستانو ساڵێک دوای ئەوە لە1959
بەشداری کۆنگرەی الوانی جیهانی کردووە لەرۆمانیا
ساڵی  1960بۆتەواو کردنی خوێندنی دکتۆرا ،روو لە یەکێتی سۆڤیەتی
پێشوو دەکات .ساڵی  1961یش بۆتە ئەندانی مەکتەبی سکرتاریەتی
کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد لەئەوروپا.
لەساڵی 1962دا د .کاوس قەفتان ژیانی هاوسەرێتی پێکهێناوەو لەساڵی
 1963لەبەشی کوردی پەیمانگای رۆژهەاڵتناسی لینینگراد بووە
بەتوێژەرەوەی زانستی .
لەساڵی  1966گەراوەتەوە نیشتمانو لە کۆلیجی پەروەردەی زانکۆی
بەغدا وەک مامۆستا دامەزراوە .
ئەندامی کارای کۆڕی زانیاری کورد بووە بۆ خزمەتکردنو پێشخستنی
زمانی کوردی کەلە نیوەی دوەمی حەفتاکانی سەدەی رابردوو لە بەغدا
دامەزرا .
لە ساالنی ( )2000-1971لە کۆلیجی پەروەردەو کۆلیجی ئادابی زانکۆی
بەغدا مامۆستا بووە .سالی  2000گەڕاوەتەوە شاری سلێمانیو لەبەشی
مێژووی کۆلیجی زانستە مرۆڤایەتیەکانی زانکۆی سلێمانی دامەزراوە،
لەسەر دەستی ئەو و چەند مامۆستایەکی تر خوێندنی بااڵ لەو بەشە
کراوەتەوە .
د.کاوس قەفتان خاوەنی چەند بەرهەمێکی زانستیو مێژوویە ،چەندین
کتێبو لێکۆڵینەوەی زانستی لەزمانی روسیەوە وەگێراوەتە سەرزمانی
کوردی .بەرهەمە چاپکراوەکانی د.کاوس قەفتان.
کتێبی ( )10چیرۆک ،بەغداد (،.1969خۆری ئاوابوو) ،سلێمانی ،1970
کتێبی ،راوەبەران ،سلێمانی 1971
نیو هەنگاو دوور لەدۆزەخ ،بەغداد 1975
پێنج تابلۆی شێواو ،بەغداد 1985
ژووری میوان ،سلێمانی ،2000
هەڵبژاردە لەوتەی بەپێز ،سلێمانی 2001
ئەفسانەی میللەتانی ئاسای ،بەشی یەکەم ،بەغداد  1985لەرووسیەوە
ئەفسانەی میللەتانی ئاسای ،بەشی دووەم ،سلێمانی 2001
لەرووسیەوە
راپەڕینی ئاگری داغ ،سلێمانی 1959
بابان سۆران بۆتان ،بەغداد  ،1985چاپی دووەم ،سلێمانی 2006
جەلیلی جاسم ،کوردەکانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی ،بەغداد 1987
لەرووسیەوە
جەلیلی جاسم ،راپەڕینی کوردەکان ساڵی  ،1880بەغداد 1987

2011

لەرووسیەوە
م.س .الزاریف ،کێشەی کورد ،بەغداد  1989لەرووسیەوزە2001 ،
وتاری مێژوویی ،سلێمانی 2001
راپەڕینەکانی بارزان چەند الپەڕەیەک لەبزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد
لەسەدەی بیستەمدا ،سلێمانی  ،2002چاپی دووەم ،هەولێر 2003
حیکایەتە جیهانییە هەرە گەورەکان ،لەعەرەبیەوە ،سلێمانی رۆشنبیری
2002
مێژووی نوێ بۆ پۆلی پێنجەمی ئەدەبی ،لەگەڵ د .کەمال مەزهەرو
هەژاری شاعیر ،لەعەرەبیەوە ،بەغداد 1970
مێژووی کۆنی نیشتیمانی عەرەب ،بۆ پۆلی یەکی ناوەندی ،لەگەڵ
عوسمان عەلی قادر ،بەغداد 1988
ئێوارەیەک (چیرۆکێکی درێژ) لەگەڵ ( )5کورتە چیرۆک ،سلێمانی 2003
کورتە چیرۆک ،لەگەڵ هەڵبژاردە لەوتەی بەپێز ،سلێًمانی )15( 2007
چیرۆک
دیوانی شیعر ،سلێمانی .2007دواین کتێبی بەناوی بیرەوەرەیەکانم.
باڵوکراوەتەوە .
دکتۆر کاوس قەفتان ،مێژوونوسو روناکبیر لە رۆژی  2009/3/22لە شاری
سلێمانی کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی تەلەڤزیۆنی گەلی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3391 :

کاوسێن بابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010214033163631

2012

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3392 :

کاوه هاوراز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150706012749124736
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3393 :

کاوێز مەال پەروێز
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012211262180
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

2013

بابەتی ژمارە3394 :

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 ژمارە3395 :

کاوە تۆفیق حەمە حمەامین

2014

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271234
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3396 :

کاوە جەمال رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060814164683051
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3397 :

کاوە حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109114224153
لەساڵی  1982لەشاری کەرکوک لەدایکبووه ،ئێستا لەشاری چەمچەمال
دادەنیشێت ،دەرچووی پەیمانگای مامۆستایانە بەشی ئینگلیزی لەساڵی
 1995دەستی بەنووسین کردووه ،لەزۆربەی زۆری شارو شارۆچکەکانی
کوردستان کۆر و سیمناری ئەنجامداوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

2015

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3398 :

کاوە حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071823472060457
لە ساڵی  1984لە دایک بوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3399 :

کاوە رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129195254119119
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3400 :

کاوە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083009013589006
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت

2016

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3401 :

کاوە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=201004212131384179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3402 :

کاوە شێخ سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081811505072237
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3403 :

2017

کاوە شێخ عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003112251553890
رۆژنامەنووس وفۆتۆگرافەر ساڵی  1982لەشارۆچکەی سەیدسادق-ی سەربە قەزای هەڵەبجەی
شەهید لەدایکبووە .بەهۆی ئەو قات وقڕییەی سااڵنی نەوەدەکان عێراق وکوردستانی بەتایبەت
گرتەوە بەهۆی کاریگەریی ئابلۆقەی ئابووریی سەرعێراق ،کاوە نەیتوانی هیچ ناوەندێکی خوێندن
تەواو بکات .کاوە ئێستا لەشاری سلێمانی دادەنیشێت وباوکی کوڕ وکچێکە بەناوەکانی(شانیا و
موکریان) .بەهاری ساڵی  2005چووەتە رۆژنامەی کوردستانی نوێ ،ماوەی  4ساڵ لەبەشەکانی
ریپۆرتاج و هەواڵ و راپۆرت کاری کردووە .لەبەهاری ساڵی  2009ولەسەر خواستی خۆی وازی
لەکارکردن هێناوە لەکوردستانی نوێ .دوای ئەوە ماوەی چوار مانگ سەرپەرشتی سایتێکی
کردووە بەناوی وااڵپرێس .کاوە بەشداریی دوو خولی رۆژنامەوانیی و فۆتۆگرافی رێکخراوی پرێس
ناو -ی هۆڵەندییدا کردووە لەساڵی  2008و  .2009لەهاوینی ساڵی 2009یشدا بەشداری خولێکی
یاسایی پەیمانگەی رۆژنامەوانیی شەڕو ئاشتی iwprکردووە .وەک فۆتۆگرافەرێکیش بەشداریی
چەندین پێشانگەی فۆتۆگرافی کردووە لەشاری سلێمانی ،جگە لەچەند گۆڤارو رۆژنامەیەکی
نێوخۆیی فۆتۆیشی لە رۆژنامەی رۆژانەی (تراو) ی هۆڵەندیدا باڵوکراوەتەوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3404 :

کاوە عێزەت خواە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511113
بۆکان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

2018

بابەتی ژمارە3405 :

کاوە عەبدولباقی تقی الدین عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571348
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3406 :

کاوە عەبدولرزا محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471280
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3407 :

کاوە گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011033015194618166
ساڵی  1982لە کەالر لەدایک بووە و لە ڕۆژی  2013-12-05لە کەالر
تیرۆرکرا .کاوە تەنها  9مانگ بووە ژیانی هاوسەریی پێکهێناو و
هاوسەرەکەشی بەجێماوی ئەنفاله و دایک و باوکی نییه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

📰رۆژنامەنووس
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد

2019

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3408 :

کاوە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201003291425224070
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3409 :

کاوە محەمەد ئەمین  -حاکم کاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011822234632830
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

⚖مافناس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3410 :

کاوە مستەفا محەمەد ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571350
...

2020

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3411 :

کاوە نادر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181256554260
سەرنووسەری رۆژنامەی میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3412 :

کاکشار ئۆرەمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111380610665
نووسەرو رۆژنامەنوس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

2021

بابەتی ژمارە3413 :

کاکۆ عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010041013189772
نووسەر
سەرچاوەی وێنە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3414 :

کاکە حەمەی ناری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115147680
کاکە حەمەی کوڕی مەال ئەحمەد ساڵی  1873لەگوندێکی ناوچەی مەریوان لەبنەماڵەیەکی
خوێندەوار لەدایک بووە .بەمنداڵی الی باوکی دەستی داوەتە خوێندن و لەپێناوی تەواو کردنی
خوێندن گەلێ شارو شارۆچکەی کوردستان گەڕاوەو سەرەنجام لەتەمەنی بیست و سێ ساڵیدا
لە شاری رواندز ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتووە .دوای تەواو کردنی خوێندن مەال کاکە حەمەی ناری
گەڕاوەتەوە ناوچەکەی خۆی و پاشماوەی ژیانی لەگوندی (بێلو)دا بەدەرس وتنەوەو رێنمایی کردنی
خەڵکی بردۆتە سەر .ناری شاعیر بەهۆنراوە تەڕو پاراوەکانی ناوبانگێکی گەورەی لەئەدەبی کوردیدا
بەدەست هێناوە و بەیەکێ لەشاعیرە رەوان بێژە ناسراوەکانی کوردحساب ئەکرێ .لەرووی
کۆمەاڵیەتیشەوە مەال کاکە حەمە شەخسیەتێکی بەڕێز و خۆشەویست بووە و لەگەڵ زوربەی
پیاوە ناودارەکانی سەردەمی خۆیدا دۆستایەتی بەهێزی هەبووە .سروشتی جوانی کوردستان
سەرچاوەیەکی گەورەی ئیلهامە شیعرییەکەی ئەم شاعیرە جوانپەرستە پێک ئەهێنێ .هەرچەندە
مەال کاکە حەمەی ناری لەسەر شێوازی کۆن شیعری هۆنیوەتەوە ،بەاڵم داهێنانی بەرچاویشی
هەیە چ لە رووی ناوەڕۆکەوە ،چ لەڕووی وێنەی شیعریدا .ئەم شاعیرە گەورەیەی کورد ساڵی
 1943لەتەمەنی حەفتا ساڵیدا لەگوندی (بێلو) کۆچی دوایی کردو هەر لەوێ بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە3415 :

کاکەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721544475385
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3416 :

کاکەمەم بۆتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007281256414573
ناوی تەواو  :کاکەمەم فەخری سامی
ناز ناو  :بۆتانی
زمانەکانی دەیزانێت
1کوردی  :نووسین و خوێندنەوە .بەتەواوی2عەرەبی  :نووسین و خوێندنەوە .بەتەواوی3ئینگلیزی  :نووسن و خوێنەوە( .مامناوەندی)پسپۆری  :ئەندازیاری کشتوکاڵی (لە دارستان)
بروانامە  :دبلۆم دارستان
10-1-1937لە شاری (کۆیە) لە دایک بووە.
باوکی لەسەر کوردایەتی بۆ گوندی (هەرتەل) دوورخراوەتەوە لە ساڵی
( )1948کۆچی دوایی کردووە.
لە تەمەنی ( 10دە) ساڵیەوە خاڵوانی بەخێویان کردووە.خوێندنی
سەرەتایی لە (هەرتەل) و (کۆیە) و (سلێمانی) ،خوێندنی سانەوی لە
(کەرکووک) و خوێندنی (زانکۆ) لە (بەغداد) تەواوکردووە.
(داوانزدە) ساڵێک سەرکردەیەکی یەکێتی قوتابیانی کوردستان بووە.
(دە) سالێکیش ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە تا پلەی
ئەندامی لقیش چووە .لەکەرت بوونی پارتی ساڵی ( )1964وازی لە
پارتایەتی هێناوە .وەک کوردێکی سەربەخۆ و ئازاد لە خزمەتی بزوتنەوەی
رزگاریخوازی کوردستاندا بووە .زۆربەی بەرهەمە ئەدەبییەکانیشی لە
بەرژەوەندی کوردایەتی و خەباتی چینە چەوساوەکاندا بووە.
یەکەم چیرۆکی لەساڵی ( )1957باڵوکردۆتەوە .بە رای هەندێ رەخنەگر
سیمایەکی نوێی پێوە دیار بووە.
ساڵ و نیوێک لەسوپای عێراقی ئەفسەری یەدەگ بووە دوو جارش بۆتە
پێشمەرگەی لەشکری شۆڕشگێری کوردستان ( )1966-1964و (-1974
).1975
لە ساڵی ( )1968ەوە بە یارمەتی هەندێ ئەدیبی کوردی بەغدا،
خەریکی دروستکردنی رێکخراوێکی ئەدەبی بووە .تا لە ( )1970-2-10بە
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شێوەی رەسمی یەکێتی نووسەرانی کوردی دامەزراند.
لەتەک چوار ئەدیبی الویتر بانگەوازی (ڕوانگە) یان باڵوکردەوە .کەوەک
رێبازێکی نوێی ئەدەبی کوردی سەیر دەکرێت.
لە ساڵی ( )1971دا لەگەڵ ( )30سی ئەدێبیک ،دژی بیروباوڕی کۆنە
پەرست و چەوت وەستان پشگیری سەربەستی ئافرەتیان کرد.
بانگەوازی (ئەی قەڵەمە نەترسەکان یەکگرن) یان باڵوکردەوە خەریکبوو
سەری هەر پێنج ئەدیبی روانگەی تێبچێت.
دوایی نوچدانی بزوتنەوەی رزگاریخوزاری کوردستان ساڵی ()1975
گەڕایەوە لە دەزگا و باڵوکراوەکانی راگەیاندنی حکومەتی عەرەبی عێراق
دوور کەوتەوە بەرهەمی ئەدەبی تێدا باڵونەکردەوە.
دژی پالنی هەڵوەشاندنەوەی یەکێتی نووسەرانی کورد وەستا .نەبووە
ئەندامی یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی عێراقیش.
(بیست) ساڵێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی دارستان (ئەندازیاری کشتوکاڵ)
بووە .کە زۆریان بۆ هێنا (تەتەوع) بکا و بچێتە ناو (سوپای میللی) خۆی
خانەنشین کرد خەریکی کار و کاسپی بوو.
لە ( )1993وە تا ( )2000بۆ ماوەی (حەوت) ساڵ بووە (ڕاوێژکاری
رووناکبیری) لە وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان.
لە ()2000ە وە حکومەتی (سوید) ی ئیقانەی پێداوە
سەرۆکی یەکێتی نووسەرانی کورد و ئەندامی یەکێتی ئەدیبانی سویدە.
سەرەتایی چیرۆکنووسینی رێبازی (ریالیستی) گرتووە بەرەو رێبازی
(ریالیستی رەخنەگرانە) چووە .لە ناوەڕاستی (حەفتاکانەوە) ریالیستی
رەمزی کردۆتە رێباز.
رۆمانەکانی (ریالیستی سیحری) بە خۆیەوە دەگرێ.
کتێبە چاپکراوەکانی:
کۆمەڵە چیرۆک و کورتیلە چیرۆک:
1بوومەلەرزە لە گۆمی مەندا -بەغدا 19692سمکۆڵی ئەهریمەن – سلێمانی 19733بازنە  -هەولێر 19794خەرەندی مەرگ  -هەولێر 1992نۆڤل و رۆمان:
1درز  -هەولێر 19972کەوشەنی پەیکەر تاشێکیتر  -سلێمانی 20033میری ئاوایی وەرزێر – هەولێر 1992پەخشانە شیعری شیوەن:
1هۆ – تاکە برا  -رانیە 2003مێـژووی سـیاسی:
1لەدوو تۆڵی یاد داشتی شاردا – چاپخانەی پێشمەرگە  1984بەنازناوی(علی خالید حەمید) دوو جاریش لە سلێمانی لە چاپدراوەتەوە.
2تورکمانی کوردستانی باشوور – بەنازناوی (سامی فخری) سلێمانی2002
ژیاننامە:
1کاکی کاکان  -هەولێر 19972کاکە بلە .لەیاد من  -سلێمانی 2007بیرەوەری و بەسەرهاتی نووسەر:
1کاکەمەمێکیتر  -سلێمانی 20032ژانە رێیە خۆڵەمێشیەکان  -سلێمانی 20073بەهارێزان – سلێمانی 2008ئابووری و ئاماری:
1-دارەبەن لە پارێزگای سلێمانی – بەغدا 1985
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2بەرهەمی رۆژانەی کرێکارانی نەمامگای دارستان – هەولێر .1981لەتەک حەوت ئەدیبی الویتر بانگەوازی (ڕوانگە) یان باڵوکردەوە ،کە
ئەمانە بوون :حسێن عارف ،شیرکۆ بێکەس ،جەاللی میرزا کەریم،
کاکەمەم بۆتانی ،عەبدوڵاڵ پەشێو ،کەمال رەوف ،جەمال شارباژێڕی،
تاهیر سالح سەعید ،پاشان سەاڵح شوان و سامی شۆڕش چوونە پاڵیان
و کەمال رەوف وازی لێهێنان .
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (balla kakamam
)botaniسەبارەت بە (کاکەمەم بۆتانی) لە3:21:45 2010-7-28 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەاڵح شوان)
سەبارەت بە (کاکەمەم بۆتانی) لە0:19:13 2011-11-30 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدیب
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3417 :

کاکەی فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110715510986
کاکەی فەالح نازناوی شاعیری خەبات و راپەڕین و رۆژنامەنوسی
لێهاتووی کورد حەمین کوڕی قادره .لەڕۆژی 1990.10.09دا لەتەمەنی 62
ساڵیدا لەشاری سلێمانی کۆچی دوایی کرد.
کاکەی فەالح لەساڵی 1928دا لەچوارتا (شارباژێڕ)ی سەر بەپارێزگای
سلێمانی چاوی بەژیان هەڵهێناوە و لەخێزانێکی هەژاردا پەروەردەبووەو
خوێندنی سەرەتایی لەشارەکەی خۆی و ناوەندی لەسلێمانی تەواو
کردووە و چووەتەپاڵ پارتی کۆمنیستی و خەباتی چینایەتی کردووەو
هۆنراوەی نیشتمانی داناوەو لەسەر هەڵوێستی رامیاری چەند گیراوە و
ئەشکەنجەدراوه ،بەاڵم کۆڵی نەداوەو هەر بەردەوام بووەلەسەر
بیروباوەڕی شۆڕشگێڕی خۆی.
ئەم شاعیرە بەهرەدارە بەهۆنراوەی رامیاری هاتۆتە گۆڕەپانی وێژەی
کوردی و هەوڵی داوەبەوشەی سووک و سادەواتای قووڵ و جوان
پێکەوەبنێ و بیخاتەسەر کێشی سووکی خۆماڵی و پشت لەکێشی کۆن
بکات و تا لەگۆڕەپانی خەباتی رامیاری پتر دەچووە پێشەوه ،هۆنراوەکانی
پڕ خۆشتر دەبوون و چاکتر دەبوونەزمانحاڵی میللەتەکەی لەو کاتەی،
کەلەسەر بەشداریکردنی لەڕاپەڕینەکەی کانوونی دووەمی 1948ی
گەالنی ئێراق بەساڵ و نیوێک سزادرا و لەناسریەو ئەبوغرێب سزاکەی
بەسەر دەبات.
دوای تەواوبوونی سزاکەی دەگەڕێتەوەسلێمانی و خەباتی نهێنی دەکات
تاکو لەئەنجامدا دەکەوێتەدەست پیاوانی رژێمی شاهانەوەبە 5ساڵ
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بەندی  3ساڵ دەست بەسەر فەرمانی دەدرێ و دوای تەواوکردنی
سزاکەی دێتەوەسلێمانی.
شاعیر خاوەنی بیروباوەڕێکی پتەو بووه ،هەرچەند دوژمنانی
ویستوویانەبەزەبرو زەنگ لەڕێگای البدەن ،کەچی بێ هوودەبووه.
جگەلەتێکۆشانی شۆشڕشگێڕی و هۆنراوەو وێژەئەم
مرۆڤەگەورەیەکارێکی بەنرخی لەرۆژنامەگەری کوردیدا کردووە
بەدەرچواندنەوەی رۆژنامەی "ژین"ی ،کەکاتی خۆی پیرەمێرد لەساڵی
1939وە تاکو رۆژی کۆچی دوایی لە  1950.06.19دەری دەچواند ،دوای
ئەوی ئەویش ماوەیەک مامۆستا گۆران و ئەحمەد زرنگ سەرپەرشتیان
دەکرد .ئەم وێژەناسە بەتوانایە ئەو رۆژنامەیەی لە10ی کانوونی یەکەمی
 1970دەرچواندەوه.
کاکەی فەالح وێژەناسێکی خامەڕەنگینی بەرهەم زۆربوو ،لەماوەی ژینی
دا گەلێک پەرتووکی بەنرخی بەچاپ گەیاند لەوانە:
1.دوو کۆمەڵەهۆنراوەی مندااڵن بەناوی "چرۆ" و "سروود" ساڵی  1966و
1968
2.لەگەڵ شەپۆلەکانی "دیوانێکی هۆنراوه" لەساڵی 1967دا چاپکراوه.
3.ئۆدیبی پاشا  -وەرگێڕانەلەعەرەبیەوە -لەساڵی  1978چاپکراوه.
4.دیوانی کاکەی فەالح  -بەغدا -ساڵی  1980چاپکراوە و بەپێشەکی
دکتۆر "عیزەدین مستەفا"یه
5.کاروانی هۆنراوەی نوێی کوردی  -بەرگی یەکەم لەساڵی  1979و
بەرگی دووەم لە1980
6.چۆلەکەی پاساری  -سلێمانی لەساڵی 1983دا چاپکراوه
لەدوای کۆچی دوایی شاعیریش دیوانێکی نوێی کاکەی فەالح لەساڵی
 2004بەچاپ گەیەنراوەو لەکۆکردنەوە و ئامادەکردنی بنەماڵەکەیەتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3418 :

کاکەیی زادە کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010021820479747
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3419 :

کاڵێ گوالبی ئازەر  -شەویار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080921590160614
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3420 :

کریس کۆچێرا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150820143330125395
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کورد(ناس)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇷🇫فەڕەنسی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3421 :

کریستینا سۆڤولی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021329489324
نووسەر و رووناکبیری فەڕەنسی سااڵنێکە لە باکوور و خۆرهەاڵتی
کوردستانە و کار لەسەر فەرهەنگێکی کوردی دەکات.
سەرچاوە :هێمن قادر  -ماڵپەڕی نم نم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کورد(ناس)
جۆری کەس:
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3422 :

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 ژمارە3423 :

کنێر حەسەن
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011070200173760403
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3424 :

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:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی مافی ژنان
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3425 :

کوردستان عومەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901224442115573
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3426 :

کوردستان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261306374925
پەیامنێری رۆژنامەی لێدوان ئێوارەی  2008-05-10لەشارۆچەکەی رانیە
چەند کاتژمێرێک پێش دەست پێکردنی ئاهەنگی شەکراو خواردنەوەکەی
لەسەربانی ماڵی خۆیاندا چەند فیشەکێکی بەخۆیەوە ناو کۆتایی
بەژیانی هات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
قوربانیی توندوتیژی
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3427 :

کوردۆ باکسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251706181410
لە زمانی خۆیەوە:
ماڵباتی باکسی لە حەفتایەکان بە هۆی زوڵم و زۆری تورکەکان
دەربەدەری ئەوروپا بوون ،کوردۆباکسی لە ساڵی  1965لە باژێری باتمان
لە دایک بووە ،لە سەرەتای هەشتاکان بە هۆی تێکەڵی باوکی لەگەڵ
سیاسەت روودەکەنە واڵتی سوید ،الی ئەندامانی تری ئەم بنەماڵەیە.
باکسی دەڵێ "دوو زانکۆم خوێندوە رۆژنامەگەری و سیاسەت" ،ئەو لە
تەمەنی  20ساڵی گۆڤاریک بە زمانی سویدی بە ناوی(ئۆر) واتە رەش بۆ
کوردان دەردەکات .گوتیشی "تەنها بە سویدی دەنوسم ،تاکو ئێستا هیچ
شتێکم بە زمانی کوردی نەنوسیوە" ،لە ساڵی  87بەدواوە کاری ئەو
پڕۆفشناڵتر دەبێت ،وەک خۆی باسی کرد گۆڤاریکی بەناوبانگی بە ناوی
(رەش و سپی) بۆ گەنجان چاپ دەکات ،لە ساڵی  1989گوڤاریکی تر بە
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ناوی (کوردستان) دەردەکات و بۆ ماوەی  11ساڵ بە پارەی خۆی چاپی
دەکات .ئەمەش وەک بە خۆی وتی "بۆ ئەوەی سویدیەکان لە ئێمە
تێبگەن" .دواتر لە ساڵی  1993چاپخانەیەک دەکاتەوە ،کە کتێب و رۆژنامە
چاپ دەکەن ،لە ساڵی  1992بەدواوە لە رۆژنامەیەک گوشەیەکی هەیە.
باکسی لە بارەی خۆیەوە دەڵێ "من مرۆڤێکم زۆرم نوسیوە لە دژی شەڕ
و پشگیری نەتەوە بێ دەوڵەتەکان" ،بە هۆی ئەمەشەوە لە ساڵی 2000
خەاڵتی ئاشتی نێو نەتەوەیی (ئۆڵف پاڵمە)ی پێبەخشرا" .لە جیهان من
بەو خەاڵتە دەناسرێم .من هەم رۆژنامەوانیم کردوە ،هەم وەک
لۆبیستێکی کورد ئەوەی لەسەرم بووە کردوومە".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
باتمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3428 :

کوردۆ شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042211021956808
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3429 :

کوردۆ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311091249119694
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3430 :

کوردیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320205258120554
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3431 :

کوردەوان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042617193157020
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3432 :

کوێستان داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404010458120789
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە3433 :

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 ژمارە3434 :

کوێستان لەتیف ساڵح کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271213
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3435 :

کوێستان نەستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108163526138
لەساڵی 1984ی زایینی لەکاتی ئاوارەیی دا لەچواالن سەر بەشاری
سەردەشت لەدایک بووە.
لەتەمەنی سێ ساڵییەوەلەنێو کەمپەکانی حیزبی دێموکرات دا ژیاوەو،
قۆناغی سەرەتایی لەقوتابخانەی (نیشتمان) لەبناری قەندیلو لەشاری
کۆیەلەنێو کەمپی حیزبی دێموکرات دا تەواو کردوە .قۆناغی ناوەندی و
دواناوەندی (راهنمایی ،دبیرستان)ی هەر لەشاری کۆیەتەواو کردوە.
لەساڵی 2003ـ  2004لەزانکۆی کۆیەلەکۆلێژی زانستەکۆمەاڵیەتییەکان
لەبەشی مێژوو وەرگیراوە .ساڵی  2007لیسانسی لەبەشی مێژوو
وەرگرتوە .ناوبراو ئەم دواییانەکتێبێکی لەسەر کەسایەتیی سیاسی و
فەرهەنگیی عەبدوڵاڵ حەسەن زادە ،سیاسەتمەداری ناسراوی کورد
چاپو باڵو کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3436 :

کۆچەر ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120223382587475
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3437 :

کۆچەر عومەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094318125327
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3438 :

کۆچەر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030823045782504
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3439 :

کۆزاد محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011812102286626
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3440 :

کۆسار سەیفەدین حوسێنی  -کۆسار گوڵفام
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071009009390
هۆزانەوانە و لە دایکبووی ساڵی 1992ی سلێمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3441 :

کۆسار عوسمان امین میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271208
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3442 :

کۆسار مەهدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209471911177
لە ساڵی  1990لە شاری سلێمانی لە دایک بووە و لە ساڵی 2006
رووی لە وەرزشکردن کردووە ،و هەر لە سەرەتاوە چووەتە ریزەکانی تیپی
باسکەی کچانی یانەی سلێمانی و تا ئێستاش بەردەوامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3443 :

کۆسرەت عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011610541532783
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3444 :
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کۆسرەت نەبی مامە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818094737125331
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3445 :

کۆشان عەلی زەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051818274678535
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3446 :

کیفاح مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031246109760
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3447 :

کیومەرس بەلدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611117
کرماشان
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3448 :

کیومەرس حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121214120787292
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3449 :

کیڤی عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170140
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3450 :

کەتان خادمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051614254665064
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3451 :

کەتایۆن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081110585360654
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 ژمارە3452 :
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کەریم ئەحمەد محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201171143119167
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3453 :

کەریم پەڕەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121810203663353
لە ساڵی 1960دا لە شاری کەرکوک لەدایکبووە و لە ساڵی 1980ەوە لە
نەمسا دەژی.
کەریم پەڕەنگ هەتا ئێستا ئەم کتێبانەی باڵو کردووەتەوە:
گوڵئەسستێرە شیعر
پاتریک سویسکیند عەتر لە ئەڵمانییەوە
میالن کوندێرا هونەری رۆمان
میالن کوندێر میراتە خیانەتلێکراوەکان
بیرتۆڵت برێشت دایکەئازا و منداڵەکانی
بێرتۆڵدا برێشت بازنەی تەباشیری قەوقاز
ساڵڤۆمیر مرۆژەک ڤاتساڵڤ
ماکس فریش ئەندۆرا
بێرتۆڵت برێشت شڤایک لە جەنگی جیهانی دووەمدا
بێرتٶڵدا برێشت ژیانی گالیالی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کەریم پەڕەنگ)
سەبارەت بە (کەریم پەڕەنگ) لە10:18:07 2011-12-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3454 :

کەریم تاقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150324092919120651
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە3455 :

کەریم دافعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611139
بانە
بەشداریی نۆهەمین خولی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ڤیستیڤاڵی سەرتاسەری چیرۆکی بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3456 :

کەریم دانشیار
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101531142966
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3457 :

کەریم دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022111032890
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3458 :

کەریم راوچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010120164786948
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3459 :

کەریم رۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022321115064299
نوسەریکی هەستیاری پر سۆزە .
بە ئاراستەی (ئاشتی و ،برایەتی و ،ریکخستنەوە وماڵی کورد و ،پیکەوە
ژیان و ،پاکژکردنەوەی دامو دەزگا حزبی و حکومیەکان لە (گەندەلی) .لە
گۆڤارو ،رۆژنامەکاندا وتارم بالو کردونەتەوە .بە ئۆ مید م نوسەری ئەو بوارە
پیرۆزە زۆربن لە پیناوی کوردستانیکی یەکگرتو و ئازاد .
لە بالو کراوەکانم:
1لە سالی ( )1970تا سالی ( )1980بە ناوی (کەریم لهۆنی) لە گۆڤارورۆژنامە کوردیەکاندا شیعرو نوسینی جۆراو جۆرم بالو کردوەتەوە.
2لە سالەکانی ( )1980بە دواوە بە ناوی خوازراوی (چیا ،سمکۆ ،م رۆژ)جارو بار لە نامیلکە و ،کۆڤارو ،رۆژنامە نهینیەکاندا نوسینم لەسەر
بارودۆخی سیاسی کوردستان بالو کردوەتەوە.
3چەند پیشنیارو بیر خەرەوە بۆ بەرلەمان و حکومەتی هەریمیکوردستان( .نامیلکە ).1993
4یەکگرتنی گشتی یان فرە حزبی رەمەکی چارەسەری کیشەینەتەوایەتیمان ئەکات ؟( .نامیلکە)1993
5با کۆنکرە و بارتی نوی کوتایی هینەری ئەم باشاگەردانیە بیت .نامیلکە).1993
6نەفرەت لە کورد کوژی( .شیعر).20067چەند بنەمایەکی سەرەتایی کاری ریکخراوەیی(نامیلکە)،8بژی(برایەتی کورد و کورد).2007 .9بۆچی جەماوەر نیگە رانە لە دەسەالت(.2007.لە بەر هەندی هۆکاربالو نەکراوەتەوە ،ئامادەیە بۆ بالو کردنەوە).
10بریاسکە یەک لە خەم و خەو نەکانم(شیعر) (.2011ئامادایە بۆ بالوکردنەوە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3460 :
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کەریم زەند
http://www.kurdipedia.org/?q=201007250923314559
خاوەنی دەیان کتێب و بابەتی بەهێزە کە گرنگترینیان بریتییە لە کتێبی
"تۆماری تەمەن" کە ( )5بەرگە و باس لە جوگرافیا و شێوەزاری میللەتانی
کوردستان دەکات ،هەروەها یەکەم کەسە کە کتیبی ئینجیلی کردۆتەوە
کوردی .مامۆستا "کەریم زەند" لە سەردەمی کۆماری کوردستان لە
شاری مەهاباد ،مامۆستای زمانی کوردی بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3461 :

کەریم سمکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011113552574792
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3462 :

کەریم سەعید محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818122450125364
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3463 :

کەریم شارەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793824
ناوی تەواوی کەریم کوڕی مستەفاغای کوڕی حەماغای حەوێزییە.لە رۆژی 4/3/1928دا لە گەڕەکی هەواو لە کۆیە شاری ئەدەب و هونەرو خەباتی کوردایەتی لە دایکبووە.
نازناوی شاعیر(شارەزا)یە و بە کەریم شارەزا ناسراوە.لە بنەماڵەیەکی ئەدەب پەروەری هۆشیار پەروەردە بووە.لە ساڵی 1935دا چووتە بەرخوێندن لە قوتابخانەی سەرتای یەکەمیکۆیە و ئەو قۆناغەو قۆناغی ناوەندی لە ساڵ 1946دا هەر لە کۆیە تەواو
کردووە.
لە پایزی ساڵی 1946دا چۆتە بەغدا و لە خانەی مامۆستایانیسەرەتایی لە ئەعزەمیە وەرگیراوە و لەسەرتای هاوین 1950یشدا
خوێندنی تەواو کردووە.
لە 9/10/1950دا بە مامۆستای قوتابخانەی سەرەتایی یەکەمی کۆیەدامەزراوە و وانەکانی عەرەبی و کوردی گوتووەتەوە.
دوای  11ساڵی خزمەتی پەروەردە و فێرکردنی رۆڵەی کورد لەسەرهەڵوێستی سیاسی دوور خراوەتەوە بۆ پارێزگا(زیقار)(-ناسریە) و لە
گوندێکی نزیک قەزای(شەترە) کراوە بە مامۆستای زمانی عەرەبی.
لە 7/12/1964دا تەنسیب کراوە بۆ دواناوەندی شەیرە بۆ گوتنەوەیعەرەبی لە پۆلی سێیەمی ناوەندیی دا.
لە پایزی 1966دا گوێزراوەتەوە بۆ پارێزگاری هەولێر و دوو ساڵ لەمەخموور مامۆستای قوتابخانەی سەرەتایی قەراج بووە
لە پایزی 1968دا گوێزراوەتەوە بۆ ناو شاری هەولێر و لە قوتابخانەیسەرتایی نموونەی هەولێر کراوە بە مامۆستای کوردی و عەرەبی.
لە دوای رێککەوتنامەی 11ی ئاداری 1970دا کراوە بە بەڕێوەبەریقوتابخانەی(کۆڕەک)ی سەرەتایی کوڕان لە هەولێر.
لە 31/8/1971دا گوێزراوەتەوە بۆ بەرێوەبەرایەتیقوتابخانەی(هەڵگورد)ی سەرەتایی کوران ،کە خوێندن تێیدا بەعەرەبی
بوون و ئەم بەفەرمانی بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی هەولێر خوێندنەکەی
کردووە بە کوردی.
دوای  20ساڵی مامۆستایەتی و  12ساڵیشی بەرێوەبەرایەتیقوتابخانە ،خۆی خانەنشین کردووە.
لە شوباتی 1970دا لەگەڵ دامەزراندانی یەکێتی نووسەرانی کورد بووتەئەندام لە رێکخراوە ئەدەبیەی کورد.
لە دەستەی دامەزرێنەری یەکێتی نووسەرانی کورد -لقی هەولێر بووە،کە لە رۆژی 3/12/1970دا مۆڵەتی فەرمی وەرگرتووە.
لە کۆنفرانسی یەکەمی یەکێتی نووسەرانی کورد -لقی هەولێر بەسکرتێری دەستەی بەڕێوەبر هەڵژێردراوە و لە ساڵی  1978و تاکو 1983دا
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دووجا بەسەرۆکی یەکێتی نووسەرانی کورد -لقی هەولێر هەلبژێردراوە.
لە هەموو کۆنگرە و سیمیناری و میهرەجانەکانی یەکێتی نووسەرانیکورد بەشداری کردووە و جێ پەنجەی دیاربووە.
لە پایزی ساڵی 1973دا بە ئەندامی یاریدەدەری کۆری زانیاری کورد لەبەغدا هەڵبژێردراوە.
لە ساڵی 1997شدا دوای دامەزراندی ئەکادیمیای کوردستان بەئەندامی لە 1993دا یاریدەدەری ئەو ئەکادیمیایە هەڵبژێردراوە تاکو ساڵی
 2013کاری وەرگێڕان یاسا و بڕیارەکانی پەرلەمانی کوردستانی کردووە.
لە ساڵی()1968ەوە تاکو ئێستاکە لە گەرەکی رووناکی شاری هەولێرژیانی بەسەردەبات و خەریکی نووسینی یادداشتەکانیەتی.
بەرهەمە چاپکراوەکانی.
1ئازادی و ژیان -دیوانی شیعر -بەغدا 19602کۆیە و شاعیرانی -بەرگی یەکەم ،لێکۆڵینەوەی ئەدەبی -بەعدا 19613رێگەی دەور -دیوانی شاعیر -نەجەف19714گفتوگۆیەکی ئەدەبی -هاوبەش -بەغدا 19735ئەسیری شاعیر -بە هاوبەشی لەگەڵ جەبار جەباری -هەولێر 19746پەندی پێشینان لە شیعری کوردیدا -بەغدا -کۆری زانیاری 19767لە یادی گێوی موکریانی دا -ئامادەکردن هەولێر 19828سێوەی هونەرمەندی کورد -لێکۆڵینەوە -بەغدا 19829پەندی بەروار کاری -لێکۆڵینەوە -بەغدا 198210چەپکێک لە شیعرەکانی سامی عەودال -بەغدا 198211نالی زمانی ئەدەبی یەکگرتووی کوردی -لێکۆڵینەوە -بەغدا 198412دیوانی حاجی قادری کۆیی -بەغدا 198613ناودارانی جیهان -بەرگی یەکەم -سلێمانی 200714ئەفسانە لە شیعری هاوچەرخی کوردیدا -هەولێر 200715کۆیە لە رەوتی شارستانیەتدا(هابەش) -هەولێر 200916مەال ئەسعەدی مەقامبێژ کورد -بە هاوبەشی لەگەڵ حوسین حاجیقادر -هەولێر2011
جگە لەم بەرهەمە ئەدەبی و هونەرییە چاپکراوانەیشی( )9کتێبی
قوتابخانەی قۆناغی سەرەتایی و ناوەندیی ئامادەیی لەگەڵ
مامۆستایانی پسپۆڕ داناوە یا وەرگێڕاوە و بە چاپ گەیشتوون.
جگە لەسەدان و تار و لێکۆڵینەوەی تریشی لە گۆڤار و رۆژنامەکوردییەکان
نووسیوە زۆر بەیان بە کوردی و هەند یکیکیشان بە زمانی عەرەبی بوون.
کۆمەڵێک بەرهەمی دیکەیشی بەدەستنووس ماونەتەوە و چاروەروانی
چاپ و باڵوکردنەوەن لەوانە:
1مع أعالم الکورد مجلە واحد .2لەگەڵ ناودارانی کورد -یەک بەرگ.3ناودارانی جیهان بەرگی دووم.4دیاردە دژبەیەکەکان و رەنگدانەوەیان لە پەندی پێشینان و ئیرۆمیکوردیدا .
5کۆیە و شاعیرانی(لێکۆڵینەوەیی ئەدەبی(بەرگی دووەم).سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(sarhad abdulla
سەبارەت بە (ژیاننامەی مامۆستا کەریم شارەزا) لە2015-5-26 :
7:44:41
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3464 :

کەریم قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070121185989713
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3465 :

کەریم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061110071670097
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3466 :
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کەریم مودەرس
http://www.kurdipedia.org/?q=200911252312452662
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3467 :

کەریم کاکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120312125174117
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3468 :

کەریمی حیسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108142921123
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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
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.
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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

بابەتی ژمارە3469 :

کەرەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052520134976487
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3470 :

کەژاڵ ئادەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903020928211485
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ساڵی 1983ی زایینی لە شاری سەقز لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک
بوو.
هەر لە تەمەنی منداڵیەوە هەستی بۆ شێعرو مۆسیقا دەجوواڵ و کاتێک
تەمەنی گەیشتە  8ساڵ دەستی بە خوێندنەوەی شێعری کوردی کرد و
خوێندن و نوسینی کوردی لە رێگای خوێندنەوەی شێعرەکانی مامۆستا
قانعەوە فێر بوو .زۆر جار شێعرەکانی مامۆستا قانعی ئەکرد بە گۆرانی و
هەستی پاک و ناسکی مندااڵنەی خۆی پێ دەر ئەبڕی.
کاتێک تەمەنی گەیشتە  15ساڵی دەستی بە ژەندنی ئامێری کەمان
(ڤیۆڵۆن) کرد و لە سەنتەری مۆسیقای "سەبا" دەستی بە خوێندنی
تێئۆری مۆسیقا کرد.
کەژاڵ ،ساڵی 1998ی زایینی رەوانەی هە ندەران بوو و هەنووکە لە
واڵتی سوید نیشتەجێیه.
کەژاڵ ئادەمی لە پاڵ مۆسیقادا خەریکی نووسینی شێعر و هۆنراوەیشه.
کەژاڵ بۆ خۆی دەڵێ شێعر نزیکترین هاوڕێمە کە هەموو سکااڵ و دەردە
دڵێکی لە ال ئەکەم .شێعرەکانی کەژاڵ لە زمانی خۆیەوە وەک ئافرەتێک
نوسراوە و گوێگر بە بیستنی گۆرانیەکانی کەژاڵ بە باشی تێئەگات کە
ئەو هۆنراوە لە الیەن ئافرەتێکەوە هۆنراوەتەوە و ئە وین ،ئازار ،هاوار و
ئاواتی ژنێک تێیاندا خۆ ئەنوێنێ و رەنگی داوەتەوه.
کاتێ کە مامۆستا عەلی شەکووری کە هەر لە سەرەتای کاری هونەری
کەژاڵەوە مامۆستا،هاندەر و یارمەتیدەری بوه ،تێگەیشت کەژاڵ دەنگێکی
بە سۆزی هەیە پێشنیاری پێکرد کە شێعرەکانی خۆی ئاوێتەی مۆسیقا
بکات و بە شێوەی بەرهەمێک ئامادەیان بکات.
بەرهەمی (جوانترین وشه) یەکەمین بەرهەمی هونەری کەژاڵە کە لە
ساڵی 2006ی زایینی دەرچووە و لە  6گۆرانی پێک هاتوە و مامۆستا
عەلی شەکووری دانەری ئاوازەکانەوە و کەژاڵ بۆ خۆی شێعرەکانی
هۆنیوەتەوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانەوان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3471 :

کەژاڵ ئیبراهیم خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091635583183
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3472 :

کەژاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109135322162
لەساڵی  1967لەگەرەکی تەپەی مەال عەبدوڵاڵی شاری کەرکوک
لەدایک بووە ،دوای پێنچ ساڵ ماڵیان گەراوەتەوە سلێمانی ...باوکیشی
لەشێخەکانی بەرزنجەیە ...لەسەرەتای هەشتاکاندا چووتە رێزی شانە
نهێنییەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان لەساڵی 1986ەوە تێکەل
بەدنیای نووسین بووە .سەرەتای کاری رۆژنامەڤانی لەرۆژنامەی (ئااڵی
ئازاد) ی بووە ...لەساڵی 1992ەوە تاکو ئەمرۆ لەو بوارەدا کاردەکات وێرای
نووسینی چەندین وتارو سازکردنی دیدارو لێکۆڵینەوە و ریپۆرتاژ و
بەدواداچوون ،چەند بەرنامەیەکی دیاریشی لەکەناڵی ئاسمانی
کوردسات پێشکەشی کردووە .لەوانە لە هەر باخەی ژنێک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3473 :

کەژاڵ حاجی میرزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703000027124704
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...
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 ژمارە3474 :

کەژاڵ حەمە نەزیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209222257119306
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3475 :

کەژاڵ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523152771725
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە3476 :

کەژاڵ نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010721400763698
کرمی کتێب
نوسینی :کەژاڵ نوری
هۆ هۆ نزیکترین هاورێم
گەرئەزانی بێ تاقەتی رێگەت نادا
رۆژانە بۆ جاریکیش بێت
سەر لەکتیبخانەکەت بەی و
لە بەسەرکردنەوەیدا ساردی!
کتیبخانەکەتم بۆ پۆست کە،،
هەر زانیت وا بێتاقەتی گرتویتیەوە،،
تەنیا زەنگیکم بۆ لیدە،،
با کتێییکی لێ هەلگرم و
لەبری تۆ بیخوێنمەوە،،
ئەوجا دیمە سەرپرۆفایلەکەت و
پێت ئەلیم،نوسەرەکەی
چ راسپاردەیەکی بەمندا بۆ ناردی!
هۆ ئەوکەسەی،،
کەتۆ وەک من کۆنفۆشی نیت
کتیبخانەکەتم بۆ پۆست کە
من لەگەرای کرمی،
پەرتوکیکی زەرد هەلگەراودا تروکام!
ئەوە منیشم ،ئەزانم
گەرای مرواری هزرو بیر
لەقوالیی کام کتیبدا هەلئەتۆقێت
بۆیە بەدەستی ئاتەشەکانی کۆنفۆشیست
بەکرمی کتیب ناونرام!
متمانەم پێ بکە هاوریم
کتێب،کتێب،،دانە،،دانە
بۆم بنیرە!
گەرئەتەوێ لەپلەی زومرەی چاکان بی
کتێب،کتێب ،،دانە ،،دانە
گەر بۆم پۆست کەی،
ئەوە (خێرە!)
3ی ژانیوەری  ،2012هۆلەندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3477 :

کەلیموڵاڵ تەوەححودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030917104182520
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
خۆراسان

بابەتی ژمارە3478 :

کەمال ئەسعەد چەرمەگا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110142254232
هۆزانەوان لە ساڵی ( )1945لەگوندی چەرمەگای سەربە شارەدێی سورداش لەشاری سلێمانی
هاتۆتە دنیاوە لە تەمەنی شەش ساڵیدا دەبێت باوکی کۆچی دوای دەکات بۆیە هەر لەتەمەنی
منداڵییەوە بەرپرسیارێتی خوشک و براکانی دەکەوێتە سەرشان.
ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە نەتوانێت خوێندن تەواو بکات ،کەئەوکات قوتابی دەبێت
لەخوێدنگای (خالیدیە).
سااڵنی شەستەکان تەواو دەچێتە ناو دنیای شیعر نووسینەوە ،سەرەتا دەکەوێتەبەر کاریگەری
شیعرە رۆمانسییەکانی (ئەحمەد هەردی و جمال شارباژێری) کە دۆستایەتیەکی پتەوی لەگەڵیاندا
دەبێت ،لەدوایشدا بەشیعرە تەسەوف ئامێزەکانی (حەسیب قەرەداغی) سەرسام دەبێت ،ساڵی
( )1989یەکەمین نامیلکەی خۆی بەچاپ گەیاند بەناوی (شەونامەکان) کەکۆمەڵی شیعری جوان و
ناسکی پێشکەش بە شاعیر و شیعردۆستانی ئەوکات کرد.
شاعیر لەشاری هەولێردا و لەبەرواری ( )1998-10-2425کاتژمێر ( )12بەیەکجاری ماڵئاوایی
لەکۆڕی گەرمی شاعیر و شیعردۆستانی کرد ،لە گۆڕستانی شێخی چۆلی لەشاری هەولێر
بەخاک سپێردرا لەسەر وەسێتی خۆی.
لەساڵی ( )2005خانەوادەی شاعیر لەسەر ئەرکی خۆیان دیوانی شاعیر بەچاپ دەگەیەنن ،لەژێر
ناوی (گواڵڵەی پاش مەرگ).
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3479 :

کەمال ئەمینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020910004975661
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3480 :

کەمال جەالل غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521351173931
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
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 ژمارە3481 :

کەمال جەمال موختار
http://www.kurdipedia.org/?q=201003081502553842
لە ساڵی  1948لە سلێمانی گەڕەکی دەرگەزێن (بەرخانەقا) لە دایکبووە،
دەرچووی کۆلێژی ئاداب زانکۆی بەغدایە ساڵی  ،1973سەرەتای
کارکردنی وەک رۆژنامەنووس ،دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1970الی
خوالێخۆشبوو مامۆستا رەفیق چاالک لە رۆژنامەی برایەتی لە بەغدا کاری
کردووە ،لەگەڵ ئەودا بۆتە ئەندامی کۆمەڵی هونەرەجوانەکان ،ساڵی
 1974چۆتە دەرێ ،یەکێک بووە لەو ئەندامانەی کە گۆڤاری (دەنگی
پێشمەرگە)یان لە حاجی هۆمەران دەردەکرد ،دوایی لە ئیستگەی
دەنگی کوردستانی عێراق (لە چوارتا)کاری کردووە..
لە ساڵی  1981سلێمانیی بەجێهێشت و بۆ جارێکی تر چۆتەوە دەرێ ،تا
شەهیدکردنی جەمالی عەلی باپیر لە توژەڵە ماوەتەوە ،دوای ئەوە
کوردستانی بەجێ هێشت و رووی لە واڵتی سوید کرد ،زیاتر لە  10ساڵ
لە بواری تەکنیکی کۆمپیوتەر و دیجیتاڵ و بەشەکانی تری ئینتەرنێت
خوێندوویەتی ،لە ساڵی  1997بۆتە ئەندامی پرۆژەی کۆنتراکت و بە
دوایدا یەکەم سایتی کوردی (کوردستانی ئەمڕۆ) و (کوردستانپۆست)ی
دەرکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3482 :

کەمال چۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022300402222
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لە زمانی خۆیەوە
کەمال چۆمانی ،رۆژنامەنوسێکی سەربەخۆیە .
لەداییکبوی کۆمەلگای زۆرەملێی هەریرە لە ساڵی  .1985دوای راپەڕینی
 ،1991ماڵیان گەراوەتەوە قەزای چۆمان و لەوێ ئەژیێ .
ساڵی  2007بەشی زمانی ئینگلیزیی کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی
سەاڵحەدینی تەواوکردوە .لە ساڵی 2005ەوە دەستیکردۆتە کاری
نوسین لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردستاندا .لە قەزای چۆمان ،لە ساڵی
 2005خۆیی و چەند هەڤاڵێکی رۆژنامەیەکیان بە ناوی هەڵگورد
دەرکردوە .لەگەڵ رۆژنامەی ئاوێنە لە سەرەتای دەرچونی رۆژنامەکەوە
کاریکردوە .دواتر بۆتە دەستەی نوسەرانی گۆڤاری ستاندەر و گۆڤاری
رێگا .دواتر بۆتە دەستەی نوسەرانی گۆڤاری لڤین .لە رۆژنامە ئەهلی و
ئازادەکان و ماڵپەڕەکانی ئینتەرنێتی بەبەردەوامی نوسیوە و دانەبڕاوە و بە
ئینگلیزیش بەشداریی کردوە لە ماڵپەڕی کوردییشمیدیا .هەندێک
وتارەکانی وەرگێڕدراونەتە سەر زمانەکانی عەرەبی و ئینلگیزی و فارسی.
زۆرێک لە کارەکانی دەربارەی کێشەی کورد لە باکوری کوردستان و تورکیا
و پەکەکە بوە .چەندان جار چاوپێکەوتنی لەگەڵ سەرکردەکانی پەکەکە
کردوە لەناویان موراد قەرەیالن .
لە دو ساڵی رابردودا ،پەیامنێری رێکخراوی جیهانیی پەیامنێرانی بێ
سنور بوە و چەندان راپۆرتی لەسەر دۆسیەکانی پێشێلکردنی مافی
رۆژنامەنوسان و ئازادیی رۆژنامەگەری ئامادەکردوە .هاوکاریی رێکخراوە
جیهانییەکانی کردوە لە بەرەوپێشبردنی ئازادیی رۆژنامەگەری و
مافەکانی مرۆڤ لە وێنەی رێکخراوی هیومان رایتس وۆچ .
کەمال چۆمانی لە ئێستادا ،خەریکی خوێندنی ماستەرە لە ئەدەبی
ئینگلیزی لە واڵتی هیندستان .ستوننوسە لە سایتی
http://www.kurdistantribune.comکە ماڵپەڕێکی ئینگلیزییە.
سەرچاوە :نامەیەکی کەمال چۆمانی بۆ کوردیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3483 :

کەمال حمە سەعید مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471273
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3484 :

کەمال حەمە سەرگەڵوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042216363956827
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3485 :

کەمال خورشید میران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020512063120574
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3486 :

کەمال دەباغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081423024718602

2060

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3487 :

کەمال رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030809513216135
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3488 :

کەمال رەئوف محەمەد  -بابی اللۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021321121934237
(أ 1942/1/17:سلێمانیی).....-ڕۆژنەمەنووس(سەرپەرشتی رۆژنامەی
هاوکاریی )1970:و رادیۆناس و وەرگێرو بێژەرو موخریج(سەرپەرشتی
رادیۆ) و نوێنەری رادیۆ..لێ کۆڵی رۆشنیریی.
بەرهەمە چاپ کراوەکانی:
1ببوورە/دراما.1961-چاپخانەی کامەرانیی.سلێمانیی2بژی مرۆڤ/کورتە چیرۆک.1970-جاپخانەی سەلمانئەلئەعزەمیی.بەغداد3مستەفا ساییب ئهستێرە گەشەی کورد/لێ کۆڵینەوە .1999سلێمانیی4هونەری درامایی رادیۆی کوردیی/لێ کۆڵینەوەو ئاشناکردن2000سلێمانیی،دەزگەی سەردەم
5ئەدەبی نامە نووسینی کوردیی/لێ کۆڵینەوەو ئاشناکردن-3جزم،2004.هەولێر.دەزگەی ئاراس
6عەقیدەی ئیمان-عەقیدەی کوردیی،مەوالنا خالیدی شارەزووریینەقشبەندیی-کۆنترین دەستنووس .1819لێ کۆڵینەوەو
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ئاشناکردن.2004.هەولیر.دەزگەی ئاراس
7دەستەوارەیێ نان بۆ مێزوو/لێ کۆڵینەوەی  17بابەتیکوردیی.2004.سلێمانیی.وەزارەتی رۆشنبیریی
8باقة دراسات کوردیة/لێ کۆڵینەوەی کوردییە.2006.هەولێر.دەزگەیئاراس
9گوتوبێژێکی دەگمەنی تۆفیق وەهبیی و خوێندنەوەیێکی رەخبەگرانە-وەرگرتن و تۆمارکردنی؛ ئەمیر حەسەن پوور ،نووسینەوەیی و پەراوێزو
خوێندنەوەیی؛ بابی اللۆ -کەمال رەئووف محەمەد،سلێمانیی
(2011لەگەڵ CDی گوتوبێژەکە)
10گەڕان بۆ راستیی -لێ کۆڵینەوەو وردبوونەوە؛ بابی اللۆ  -کەمالرەئووف محەمەد ،سلێمانیی (2011کۆمەڵێ لێ کۆڵینەوەی رۆشنبیرییە).
11ڕۆژێ لە رۆژان -گەاڵلەکردن و تۆمار کردنی؛ بابی اللۆ  -کەمال رەئووفمحەمەد ،سلێمانیی 18(2011ب دیمانیەی رادیۆیی و رۆژنامەنووسیی
سهاڵنی 2008 -1966ە)(.لەگەڵ CDی  6نموونەنەی دیمانەکان).
12مێژووی ئەدەبییاتی خۆرئاوا لە ئەدەبی کورددا -کۆکردنەوەووردبوونەوەو لێ کۆڵینەوەی؛ بابی اللۆ  -کەمال رەئووف محەمەد،
سلێمانیی 2012
بەرنامەکانی لە تەلەڤزیۆنی بەغداو کەرکووک و رادیۆی کوردیی بەغداددا
---- -----------------------------------------------------------------------ئە-بۆ تەلەڤزیۆن
1ئاوێنەی شیعری کوردیی /تەلەڤزیۆنی بەغداد -شوباتی 19682پەیامی هونەر/تەلەڤزیۆنی کەرکووک1973-1970:بی-بۆ رادیۆ
1دەنگی هونەر1966/2چیرۆکی هەفتە1967-1966/3دنیای ئەدەب و هونەر 19674بۆ خۆشیتان1967/5شەوچەرەیێکی کوردەواریی1974 -1971-6سەدای چیرۆکی کوردیی1974-1971-7هاوار خاڵە رەجەب1971/8ڕاپورتی مایکرۆفۆن1971/9دنیای فۆلکلۆر1969/10/فەرهەنگی رۆشنبیریی1980/
11ڕۆژێ لە رۆژان(1989-1978/بە دابڕاندەوە لە نێوان 2007-2002د)15سەدای چیۆکی کوردیی1963-1971-سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کەمال رەئوف محەمەد
 بابی اللۆ) سەبارەت بە (کەمال رەئوف محەمەد  -بابی اللۆ) لە-2-12 :1:47:07 2011
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (baby laloسەبارەت
بە (کەمال رەئوف محەمەد  -بابی اللۆ) لە13:34:01 2012-7-7 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3489 :

کەمال سابر فقێ کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271229
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3490 :

کەمال سەعدی مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902280902371476
لە ساڵی  1956لە شاری هەولێر لە دایک بووە .لە ساڵی  1989/1988کۆلێژی یاسای لە زانکۆی سەاڵحەددینتەواوکردووەو بروانامەی بەکالۆریۆسی لە یاسا وەرگرتووە .
لە  1996/5/21بڕوانامەی ماستەری لە یاسا لە نامەی (حق الملکیەالڕدبیە والفنیە فی القانون العراقی والمقارن) لە کۆلێژی یاسا و رامیاری
لە زانکۆی سەاڵحەددین وەرگرتووە .
لە  2003/7/7بڕوانامەی دکتۆرای لە یاسا لە نامەی (چوارچێوەییاسایی ئازادی رۆژنامەگەری لە کوردستانی عێراقدا) لە کۆلێژی یاسا و
رامیاری لە زانکۆی سەاڵحەددین وەرگرتووە .
لە  1996/6/25بە ناونیشانی (مامۆستای یاریدەدەر) لە کۆلێژی یاسا ورامیاری زانکۆی سەاڵحەددین – هەولێر دەسبەکار بووە .
لە  2003/9/10ناونیشانی زانستی گۆڕاوە بۆ (مامۆستا ).لە  2003/8/17سەرپەرشتیکردنی یەکەی تۆژینەوەی یاسایی و رامیاریلە کۆلێژی یاسا و رامیاری پآ سپێردراوە.
لە ساڵی خوێندنی  2000/1999هەروەها  2001/2000هەروەها /2001 2002نوێنەری مامۆستایان بووە لە ئەنجومەنی کۆلێژی یاساو رامیاریدا .
لە  2006/9/10ناونیشانی زانستی گۆڕاوە بۆ (پرۆفیسۆری یاریدەدەر).لە  2006/2/12بۆتە راگری کۆلێژی یاسا بە.لە  2006/7/28بۆتە راگری کۆلێژی یاسا و رامیاری دوای تێکەڵبوونەوەیکۆلێژی زانستە رامیاریەکان لەگەڵ کۆلێژی یاسا.
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لە  2008/2/15بۆتە راگری کۆلێژی پەروەردە بۆ زانستە مرۆڤایەتیەکان .ئەم تۆژینەوە زانستیانەی خوارەوەی هەیە :
تۆژینەوەیەک بە ناوی (ئازادی رۆژنامەگەری) بەپێی نووسراوی دەزگایباڵءکردنەوە و رۆشنبیری کوردی ژمارە ( )513لە  1999/8/31پەسندکراوە
بۆ باڵوکردنەوە.
تۆژینەوەیەک بە ناوی (ئازادیی رۆژنامەگەری ،رای گشتی ودیموکراسییەت) لە گۆڤاری سەنتەری برایەتی ژمارە ( )25لە پایزی
ساڵی  2002باڵءکراوەتەوە .
تۆژینەوەیەک بە ناوی (ئازادیی رۆژنامەگەری و ئەخالقی پیشە) لەگۆڤاری سەنتەری برایەتی ژمارە ( )27لە بەهاری ساڵی 2003
باڵءکراوەتەوە.
تۆژینەوەیەکی هاوبەش بە ناوی (دور النفقات العامە فی تنمیە اقلیمکوردستان) لە گۆڤاری سەنتەری برایەتی ژمارە ( )22پەسەند کراوە بۆ
باڵو کردنەوەی لە () 2003/3/18
تۆژینەوەیەک بە ناوی (تاوانی جوێنپێدانی ئاشکرا).تۆژینەوەیەک بە ناوی (مافی وەاڵمدانەوە و راستکردنەوەی ئە وبابەتانەی کە لە رۆژنامە و گۆڤارەکاندا بلاڵءدەکرێنەوە) لە گۆڤاری برایەتی
ژمارە ( )36لە  2003 /7/12باڵءکراوەتەوە.
تۆژینەوەیەک بە ناوی (حقوق االنسان ومعاییرها الدولیە) لە گۆڤارییاسا و رامیاریی ئەکادیمی باڵوبۆتەوە.
تۆژینەوەیەک بە ناوی (حقوق االنسان فی المژاهب الفکریە) لە گۆڤاریتەرازووی ئەکادیمی باڵءبۆتەوە.
تۆژینەوەیەکی هاوبەش بە ناوی (دراسە شرعیە وقانونیە معمقەللقوانین الحدیپە الێادرە عن المجلس الوگنی لکوردستان العراق بێدد
المرڕە وتنڤیم االسرە الکردستانیە) لە گۆڤاری تەرازووی ئەکادیمی
باڵءبۆتەوە .
کتێبە چاپکراوەکانی لە بواری یاسادا:
لێکدانەوەی یاسای بەکرێدان .چەمکی ماف – چاپی یەکەم  +چاپی دووەم.چەمکی یاسا .حقوق المۆلف .یاسا و ماف.مافی دانەر – وەرگێڕان ،هاوبەش .دەسەاڵتی چوارەم.یاسای رۆژنامەگەری.چوارچێوەی یاسایی ئازادی رۆژنامەگەری لە کوردستانی عێراقدا.کتێبە چاپکراوەکانی لە بواری ئەدەبدا :شەش کورتە چیرۆکی کوردی -هاوبەش.ون بوون -کۆمکەڵە چیرۆک.دەرگا کۆمەڵە چیرۆک .ترحێو -کۆمەڵە چیرۆک.رۆمانی سەعید زەبۆکی الی خۆمان.-تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
⚖مافناس
(جاش)قەڵەم
👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3491 :

کەمال سەید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200906141256051799
لەساڵی  1957لەخانەوادەیەکی ئاینی لەگوندی گردئازەبانی دەشتی
شۆرشی ئەیلوولەوە
هەولێر لەدایکبووە .باوکی هەر لەسەرەتای
ِ
لەریزەکانی باڵی
کاتێ
1970
لەساڵی
پێشمەرگە بوو تاکو شەهیدبوونی
ِ
مەکتەبی سیاسیی خەباتی دەکرد .ژیانی مناڵی خۆی بەزۆری لەگەڵ
باوکیدا لەچیا بردە سەر لەساڵی  1974بۆ ماوەیەکی کورت بۆتە
پێشمەرگە ،ساڵی  1978روویکردۆتە واڵتی نەمسا هەر لەزانکۆکانی
بروانامەیەکی
بروانامەیەکی دکتۆرای لەیاسای دەستووری و ِ
نەمسا ِ
دووەمی دکتۆرا لە زانستە سیاسییەکان بەدەستبهێنێت ،ماوەیەک
لەزانکۆکانی سلێمانی و هەولێر وانەی وتۆتەوە و ئێستاش لەنەمسا
دەژی.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3492 :

کەمال شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510082
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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

بابەتی ژمارە3493 :

کەمال عەبدوڵاڵ قادر  -کاروان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200906300921091809
نووسەر لە ( )1955/11/21لە گردێکی نزیک گوندی (کەڵەکین) ی
ناوچەی رواندز لە دایکبووە ،سااڵنێکی زۆرە لە بواری رۆشنبیری کاردەکات
و دەنووسێت ،ئێستاش سەرنووسەری گۆڤاری (کاروان)ە.
سەرچاوە :هیوا بەرزنجی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3494 :

کەمال عەلی باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051614550976333
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3495 :

کەمال عەلیدووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042715385764650
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3496 :

کەمال غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161452303961
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3497 :

کەمال غەمبار
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150204103123119202
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3498 :

کەمال فاتح رەشید امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471303
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3499 :

کەمال فاروق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022615414082385
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3500 :

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
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3501 :

کەمال قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906142020125995
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3502 :

کەمال ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101415133010089
لە بنەماڵەی محەمەدی ماملێ گۆرانیبێژی ناسراوی کوردە ،لە واڵتی
سویسرا ژیان بەسەر دەبات ،چوار ئەلبوومی شیعری باڵوکردۆتەوە،
بەناوەکانی "کورسی شکاو"" ،وێنەی خەیاڵ"" ،مریدی چاو" و "مەستی
مەست".
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە3503 :

کەمال محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209524532714
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3504 :

کەمال محەمەد سەعید خەیات  -کەمال خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271626171466
ساڵی  1939لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ودوای دامەزراندنی زانکۆی
سلێمانی بۆتە جێگری سەرۆکی زانکۆ و وەکو پسپۆرێکی ئەکادیمی
بەدرێژایی ژیانی خزمەتی بەگەلی کورد کردووە ،بەهۆی لێهاتووییەوە
لەژیانیدا چەندین ئەرکی گرنگی پێسپێردراوە و لەدوای راپەرینی بەهاری
 1991بوەتە یەکەمین سەرۆکی زانکۆی سلێمانی و دواتریش پۆستی
راوێژکاری خوێندنی بااڵی وەرگرتووە .هەروەک لەچەندین زانکۆی
کوردستان و عێراق وەکو مامۆستای زانکۆ وانەی وتۆتەوە و سەرپەرشتی
بروانامەی خوێندنی بااڵی کردووە تا دواجار لەبەرواری
چەندین ِ
 2008/3/21بۆ هەتا هەتایی ماڵئاوایی لەژیان کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

2071

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3505 :

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
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:
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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 ژمارە3506 :

کەمال مەزهەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031651142349
لە ساڵی  1937لە گوندی ئاغجەلەری سەربە شاری کەرکوک
لەدایکبووە .ساڵی  1955قۆناغەکانی ئامادەییی تەواوکردووە .ساڵی
 1959لە زانکۆی بەغدا ،لە کۆلیژی پەروەردە بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە
مێژوودا بە پلەی شەرەف وەردەگرێت .لە ساڵی  1963لە یەکێتیی
سۆڤیەت بڕوانامەی دکتۆرا وەردەگرێت .ساڵی  1969لە هەمان واڵت
بڕوانامەی دکتۆرای ناوک بەدەستدەهێنێت .خاوەنی دەیان لێکۆڵینەوە و
کتێبی مێژووییە لەسەر کوردستان و کورد و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
مێژوونووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3507 :

کەمال مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521214692336
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3508 :

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
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇷🇹تورکی

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دەرسیم
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3509 :

کەنداڵ نەزان
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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 ژمارە3510 :

کەنعان بەهادین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062614195278259
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3511 :

کەوسەر عەزیز گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211095309118261
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3512 :

کەوسەر گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122215074082412
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3513 :

کەیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119102133391
کەیفی ناوی فەتحوڵاڵیه ،بەکەیفی جوانڕۆیی ناوبانگی دەرکردووه.
زانیاری لەبابەت ژیانییەوەزۆر کەمە .لەبارەی جێگەی لەدایکبوون و ژیانی
بەرایی شاعیرەوە حاجی قادری کۆیی دەڵێت:
لەکوێرە دێیێ کەکەیفی تیا بی فــــــــیردەوسه
جەهەننەمە کەنەما (کەیفی) شاری قوستەنتین
ناوی "کوێرەدێ" لێرەدا دوو واتا هەڵدەگرێ :یەکەمیان ئەو گوندەی کەیفی
تێیدا لەدایک بووەو ژیاوەناوی "کوێرەدێ" بووه ،دووەمیان گوندێکی بچووک
و کاول و بێ بایەخ.
کەیفی لەساڵی  1814لەو گوندەی ناوچەی جوانڕۆ لەدایک بووه .لەبەر
هەر هۆیێک بێ یا وەک فەقێیێک مەڵبەندی خێزانی خۆی و باب و باپیرانی
بەجێهێشتووەو لەکۆیەنیشتەجێ بووه ،ئەو کاتەلەتەمەنی مێردمنداڵیدا
بووه.
بەپێی ئەو زانیارییانەی حاجی قادری کۆیی دەریدەبڕێ دەبێ کەیفی
لەشارەزوور لەدایک بووبێ ،لەبەر ئەوەبەشارەزووریش ناوبانگی
دەرکردووه .لەوانەیەڕاستییەکەئەوەبێ کەیفی خەڵکی جوانڕۆ بێ،
قۆناغی یەکەمی کۆچکردنەکەی شارەزوور بووه ،لەوێوەلەدەوروبەری
ساڵی  1863رووی کردۆتەکۆیه .وەکو هەموو فەقێییکی
بێگانەبووەبەمیوانی مزگەوت بەمەبەستی زیندەگانی و تەواوکردنی
خوێندنی حوجره.
کەیفی لەالی مەال عەبدوڵاڵی جەلی خوێندوویەتی .لەودەمەدا کۆمەڵێک
لەمەال و فەقێیانی مزگەوت دەمیان لەشیعر شیعرێن و شەرەشیعریان
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دەکرد .وا رێک دەکەوێ شێخ رەزا ماوەیێک لەکۆیەدەژی بەمەبەستی
خوێندن و میوانی شێخ غەفووری مامی دەبێ .لەسەر شیعر وتن
ناخۆشی دەکەوێتەنێوان کەیفی و شێخ رەزا و ئەو کەسانەی دەم
لەشیعر دەدەن .
ئەنجامی ئەم مەسەلەیەدەگاتەئەوەی کەیفی ریسوا ببێ و هیچی بۆ
نەمێنێتەوەتەنیا ئەوەنەبێ لەساڵی  1869کۆیەبەجێ بێڵێ هەتا هەتایه،
بەڕێگەی هەولێر و مووسڵ و حەڵەب روو بکاتەئەستەمووڵ .لەوێ حاجی
قادر جارێکی تر دەست لەملی یەکتری دەکەنەوه.
دەڵێن کەیفی لەئەستەمووڵ پەیوەندی لەگەڵ باڵیۆزخانەی فەرەنسا
بووەو شارەزایی لەزمانی فەرەنسی پەیدا کردووه.
وا دەگێڕنەوەکەیفی تەنیا هۆنەرەوەی شیعر نەبووه ،بەڵکو دەس رەنگین و
وەستای کۆڵین (زەنگوگراف و لیتوگراف) و دارتاشین و مۆزاییک و گرافیک
و خەت خۆشیش بووه.
کەیفی لەساڵی  1883لەئەستەمووڵ کۆچی دوایی کردووه .تا ئێستا
گۆڕی نەدۆزراوەتەوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3514 :

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
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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
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 ژمارە3515 :

کەیفی کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316021306119738
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3516 :

یادگار ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080220315260524
راگەیاندکار و مامۆستای زانکۆ یادگار ئیسماعیل لە دایکبووی 1986-12-1
ی دێلزیان-ە لە ناوچەی سۆران .خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە
قوتابخانەکانی دێلزیان تەواوکردووەو خوێندنی ئامادەیی لە قوتابخانەی
شەهید د .عەبدولرەحمان لە سۆران کۆتا تەواوکردووە ().2010
زوو ئارەزووی نووسین الی ئەو گەشەی کرد ،چەند هۆنراوەیێکی نەتەویی
دەسپێک بوون .یادگار بە کوردی ئینگلیزی دەنووسێت.
خوێندنی زانکۆی لە سۆران لە بەشی زمانی ئینگلیزی لە کۆلێژی
پەروەردە (فاکەڵتی پەروەردەی ئێستا) ،بە سەرکەوتوویی لە 2010
تەواوکردووە .لە قۆناغی یەکو دووی کۆلێژ سێ کورتە شانۆی بە زمانی
ئینگلیزی نووسی ،کە یەکێکیان بە هاوکاری هاوپۆالنی لە بەشی زمانی
ئینگلیزی پێشکەشکرا.
لە  2008یەکەم توێژینەوەی وێژەیی بە هاوبەشی لەگەڵ هاوپۆل و
هاوڕێی (نیاز ئەحمەد) نووسی لە ژێر ناوونیشانی کاریگەری تراژیدیای
رۆمانی لەسەر بەرهەمەکانی نووسەرو شاعیری ناوداری ئینگلیز ویلیەم
شێیکسپیر .پرۆژەی دەرچوونی لە کۆلێژ ،توێژینەوەیێکی وێژەیی بوو
لەسەر کارێکی نووسەرو ،رۆمان-نووس و رۆژنامەنووسی ناوداری
ئەمریکی و براوەی خەاڵتەکانی نۆبل و پوڵیتزەری وێژەیی ،ئێڕنیست
هێمینگوێی :سەرکەوتنو کەوتن لە پیرەمێردو دەریادا ،کە بە نایاب
هەڵسەنگبێندرا.
ژمارەیەک وتاری سیاسی ،زمانەوانی ،کۆمەاڵیەتی و زیاتر لە 100
هۆنراوەی کوردی و ئینگلیزی نووسیووە ،لەگەڵ یەک کورتە چیرۆکی
خەیاڵی زانستی (ئینگلیزی)و پێنج کورتە شانۆ.
لە ساڵی  2010تا  2013لە دەزگای راگەیاندنی زاری کرمانجی لە بەشی
هەفتەنامە وەک وەرگێڕ (زمانەکانی عەرەبیو ئینگلیزی) و ریپۆرتەر کاری
رۆژنامەوانی کردووە.
چاالکوانی کۆمەڵگەی سڤیل و مافی مرۆڤ و ئازادییەکانی تاکەو لە
 2011وەک ئەندامی ستافی نوێی سەنتەری رۆشنبیری سۆران لە الیەن
رۆشنبیرانی دەڤەرەکەوە هەڵبژێردرا .یادگار لە چەندین خولی فێرکردن و
بەهێزکردنی قسەکردنی زمانی ئینگلیزی بەڕێوەبردوون .بێجگە لەمەش،
یانەیێکی بە ناوی یانەی زمانی ئینگلیزی لە سۆران کردۆتەوە بۆ هاندان و
هاوکاری کردنی فێرخوازانی ئەو زمانە.
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هەروەها ،کاری نەخشەسازی گۆڤار و لۆگۆ و باڵوکراوە دەکات.
لە  2011وە وەک وەرگێڕو راگەیاندکار لە زانکۆی سۆران-بەشی راگەیاندن
کار دەکات.
لە ساڵی  2013خوێندنی ماستەری لە ویژەی ئینگلیزی لە زانکۆی برونێل
لەندەن دەستپێکرد .دوای بە سەرکەوتوویی تەواوکردنی خوێندنەکەی،
ئێستا یادگار لەبەشی زمانی ئینگلیزی فاکەڵتی ئاداب-ی زانکۆی سۆران
وانەبێژ و مامۆستای ویژەی ئینگلیزی (وێژەی پۆست-کۆلۆنیال) و
توێژینەوەی ئەکادیمییە.
بۆ پەیوەندی کردن:
yadgar.said@san.edu.iq
yadgar.yad@gmail.com
on face book:
https://www.facebook.com/yadgar.i.s
on twitter:
http://twitter.com/#!/yadgar_i
on linkedin:
http://www.linkedin.com/in/yadgarismail
on academia:
https://san.academia.edu/yadgari
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(yadgar ismail
سەبارەت بە (یادگار ئیسماعیل) لە0:19:19 2011-9-19 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (یادگار ئیسماعیل)
سەبارەت بە (یادگار ئیسماعیل) لە10:54:26 2012-1-20 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(yadgar ismail
سەبارەت بە (یادگار ئیسماعیل) لە22:55:03 2015-4-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3517 :

یادگار ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918182822097
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3518 :

یادگار رەسوڵ حەمەدەمین باڵەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129162150119117
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3519 :

یادگار هەمەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011518595763862
یادگار هەمەوەندی لە دایک بووی شاری سلێمانیە و دەگەرێتەوە بۆ
یەکێک لە خێڵە کۆنەکانی کوردستان بە ناوی هەمەوەند ،قۆناغەکانی
خوێندنی لە سلێمانی تەواو کردووە و لە ئێستادا خوێندکاری زانکۆیە و
کاری رۆژنامە نووسی ئەکات ،یەکێکە لە نوسەرەکانی ماڵپەری
کوردستان پۆست و هاوکارێکی الوەکی گۆڤاری دەنگە کە گۆڤارێکی
ئەدەبی و هونەری مانگانەیە ،نوسینەکانی زیاتر بەشێوەی رەخنەیە لە
بواری سیاسەتدا و لە رووی سیاسیەوە کەسێکی بێ الیەنە و لە پاڵ
هیچ حیزب و الیەن و بزوتنەوەیەکدا کار ناکات و نوسینەکانیشی بە
شێوەیەکی بەرباڵو ئاراستەی هەموو الیەنێکە و ئامانج لێی وشیاری
کردنەوەی کۆمەڵگایە.
ئەرشیفی تایبەتی یادگار هەمەوەندی لە کوردستان پۆست:
http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=cf4d
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (یادگار هەمەوەندی)
سەبارەت بە (یادگار هەمەوەندی) لە18:57:37 2012-1-15 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3520 :

یارا قادر حەمەد مەالزادەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831215701115559
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3521 :

یاسین ئەحمەد زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042718085875991
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3522 :

یاسین بانیخێاڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002281004023771
لەدایکبووی  1968شاری دەربەندیخانە ،خوێندنی سەرەتایی و
دواناوەندی هەر لەو شارە تەواو کردووە ،دوای وەرنەگیرانی لە پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی سلێمانی بە ناچاری رووی لە ئامادەیی
پیشەسازیکردووە .لەتەمەنی مناڵی و گەنجێتیدا تەنها خولیای
وێنەکێشان بووە و بەشداری زۆربەی پێشانگاکانی قوتابخانەی کردووە،
هەروەها پێشانگای تایبەت بەکارەکانی خۆی کردۆتەوە ،خاوەنی چەندین
تابلۆیە لەوانە (سێوەکەی هەڵەبجە  1988رۆنی) .لەساڵی  1987خێزان
پێکەوە دەنێت و دەبێت بە خاوەنی دوو کچ بە ناوەکانی موژدە و خەندە،
لەکارەساتێکی دڵتەزێندا پاش راپەڕین خێزانەکەی و خەندەی دووسااڵن
گیان لەدەست دەدەن .بە هۆی ئاوارەبوون و دەستنەگەشتن
بەکهرەستەی پێویستی نیگارکێشان روو دەکاتە دونیای نووسین.
لەساڵی  1995لە ئەڵمانیا دەگیرسێتەوە ،چەند ساڵێک ئەندامی پێن
PENی کورد بووە لە بەرلین ،یەکێک بووە لەو پێنج کەسە خۆبەخشەی
کاروانی ئاشتی لە ساڵی 2000دا بە نیازی یەکخستنەوەی ماڵی کورد
گەڕانەوە بۆ کوردستان ،تا ئێستا چەندین کۆڕی رۆشنبیریی لەدەرەوەو
ناوەوەی کوردستان بۆ گیراوە ،خاوەنی کۆمەڵێک وتار ،دیوانێکی شیعر
بەناوی ئێوارانی من و نەورەسەکان و کۆمەڵە چیرۆکێکە .لە ساڵی 2004
بۆ جاری دووەم خێزانی پێکەوە ناوەتەوەو لە  2007ەوە لە واڵتی سویسرا
دەژی و سەرقاڵی چەند پرۆژەو کاری ئەدەبییە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز یاسین بانیخێاڵنی سەبارەت بە کار و
ژیاننامەی خۆی لە 2010-02-28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3523 :

یاسین برایم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041109234756409
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3524 :

یاسین تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=201003162142563970
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3525 :

یاسین تەها محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210203003119324
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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 ژمارە3526 :

یاسین حاجی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010620592622056
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3527 :

یاسین حەسەن حسێن قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471300
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3528 :

یاسین حەسەن گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402164509120756
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3529 :

یاسین سەردەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904230936041722
لە ساڵی  1970لە شاریی سڵیمانی لە دایکبووە ،لە ساڵی 1995
لیسانسی لە بواری مێژووی رۆژهەاڵتی کوردستان وەرگرتووە ،لە ساڵی
 2002دوکتۆرای لە بواری مێژووی رۆژهەالتی کوردستان وەرگرتووە و
ئیستا مامۆستای زانکۆییە لە کۆلیژی زانستی مرۆڤایەتی لە زانکۆی
سلێمانی .ناوبراو لە بنەماڵەی ئیبنولحاجی ئاالنی سەردەشتی یە ،کە
دەیان ساڵ پێش هاتوونەتە باشوری کوردستان .دوکتۆر یاسین
سەردەشتی خاوەنی دەیان پەرتووک و وەرگێرانەوهەروەها ناوبراو بە
سەردان وتاری مێژووی وزانستی لە رۆژنامەو گۆڤارە کوردییەکاندا
بالوکردوەتەوە ،ئەمەش ناوی بەشێک لە پەرتووکەکانی دوکتۆر یاسین
سەردەشتییە.
1.کورد ،عەرەب ،بەریتانییەکان بیرەوەرییەکانی کاپتن الین لەمەڕ
رووداوەکانی باشوری کوردستان  1919تا 1929
2.چەند الپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
نووسینی :دکتۆر یاسین سەردەشتی
3.ژیان و تێکۆشانی سیاسی ئەحمەد تۆفیق "عەبدوڵاڵی ئیسحاقی"
()1973 /1931
4.خوێندنەوەیەکی مێژوویی روداوە نێو خۆییەکانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان (حدکا) و جواڵنەوەی چەکدارانەکەی سااڵنی 1968-1967ی
کوردستانی ئێران
5.خوێندنەوەیەکی مێژوویی روداوە نێو خۆییەکانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان (حدکا) و جواڵنەوەی چەکدارانەکەی سااڵنی 1968-1967ی
کوردستانی ئێران.
6.کۆماری میللی دیموکراتی کوردستان
7.هەڵوێستی حیزبی تودە لە ئاست کێشەی نەتەوایەتی گەلی کورد لە
ئێران ()1983-1941
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
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 ژمارە3530 :

یاسین عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032914192482634
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3531 :

یاسین عومەر ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201007261636454565
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3532 :

یاسین قادر بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903171713381665
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ساڵی  1956لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.
لە ساڵی 1972ـەوە وەک ئەکتەر و نووسەر لە شانۆی کوردیدا کار دەکات.
بەشداری دەیان شانۆگەری و دراما و فیلمی سینەمایی کردووە.
دەرچووی بەشی راگەیاندنە لە زانکۆیی سلێمانی.
کارمەندی دێرینی کتێبخانەی گشتی سلێمانییە .
تا ئێستا جگە لەو شانۆگەری و درامایانەی ،وەک ئەکتەر بەشداری تێدا
کردوون و لە زۆربەشیاندا رۆڵی سەرەکی تێدا بینیون و  19کتێبی ئەدەبی
وەرگێرانی باڵوکردۆتەوە.
و شانۆیی و توێژنەوە و رۆژنامەوانی و
ِ
سکرتێری تیپی شانۆی ساالر و سەرنووسەری گۆڤاری هونەری
(شاکار)ـە.
ساڵی  1982ژیانی هاوسەر خاتوو سوهام عەلی پێکهێناوە و هەرسێ
جگەرگۆشەکەی (راستی و رەوەز و شانۆ) لە گەلێک بەرهەمی شانۆیی
و درامیدا وەک ئەکتەر بەشدارییان کردووە.
کتێبەکانی نووسەر ئەمانەن( :مردووەکان بنێژن ،لە ئەرشیفی شانۆی
وەرگێران ،ئەکتەرە کوردەکان ،چەند
کوردییەوە ،چەند بابەتێکی شانۆیی–
ِ
باسێک دەربارەی شانۆی کوردی ،شانۆی کوردی– تێکست و ئەرشیف-
نمایش و بینەر ،بەرەو ئەستێرەیەکی تر ،لە ئێوارەیەکدا ،چەند باسێکی
شانۆیی ،دوای کتێبی چاپکراویشی فەرهەنگی شانۆیی– بەرگی
یەکەم ،کە ساڵی  2008چاپکراوە) .هەروەها سێ کتێبی ِرۆژنامەوانی بە
ناوی (مەرگی وەنەوشە ،کە ئاگر دەریای خامۆش کرد ،چاوەکانی تابان)
باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە:
ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3533 :

یاسین لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051922025158065
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3534 :

یاسین کەریم عەبدوڵاڵ عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571323
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3535 :

یودیت نێورینک
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251132291402
رۆژنامەنووسێکی هۆڵەندییە ،بەردەوام هەواڵ و وتار دەربارەی کوردستان
بۆ رۆژنامەی بەنێوبانگی (تراو)ی هۆڵەندی دەنووسێت .چەندین جار
سەردانی کوردستانی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

2089

بابەتی ژمارە3536 :

یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=200901230109421087
ناوی ئەبوبەکری کوڕی محەمەدە ،هۆزانڤانێکی کورد بووە و ساڵی  1824لە ناوچەی هەوشار
لەدایک بووە .لە منداڵییەوە خراوەتە بەر خوێندن .هەورامان و موکریان گەڕاوە .لە شاری سنە
خوێندنی تەواو کردووە .پاشان گەڕاوەتەوە ناوچەکەی خۆی .هۆنراوەی ئایینی و دڵداریی داناوە.
ساڵی  1885کۆچی دوایی کردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە3537 :

یوسف ئەلئەسەم
http://www.kurdipedia.org/?q=200901230055571086
کوڕی خدری کوڕی ئەبوبەکری کوڕی ئیبراهیمە .نووسەر و شارەزایەکی بواری ئایینی بووە.
خاوەنی دوو پەڕتووکە بەناوی (منقول التفاسیر) و (دالئل المسائل) .لە کۆتایی سەدەی  16دا
کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3538 :

یوسف بەرازی  -بێبەهار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050314382357248
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هۆزانەوان
سەرلەبەیانیی  2009-01-15کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3539 :

یوسف بەگەجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901230041081085
هۆزانڤانێکی کۆنی کوردە و سەربە یەکێک لە تیرەکانی جاف بووە .لە سەردەمی حەمەپاشای
جافدا ژیاوە .کەسێتییەکی ناسراوی سەردەمی خۆی بووە .ژیانی بە کۆچەرێتیی لەنێوان کوێستان
و گەرمیاندا بەسەر بردووە .مەولەوی ،هۆنەری گەورەی کورد پەسنی کردووە و بە هۆزانڤانێکی
چاک نرخاندوویەتی .یوسف لە هۆنراوەکانیدا پەسنی سرووشتی گەرمیانی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3540 :

یوسف پاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901220522001063
یوسف زیائەدین پاشا کوڕی خالیدی کوڕی محەمەدی بەتلیسییە .زانا و فەرهەنگنووسێکی کورد
بووە .لە ساڵی  1862لە (البیت المقدس) لەدایک بووە .لە مناڵییەوە خراوەتە بەر خوێندن .لە
تەمەنی الوێتیدا چووەتە ئەستەمبوڵ و لە کاروباری میریدا فەرمانبەر بووە .لە زمانی کوردیدا زۆر
شارەزا بووە و لە  1892دا فەرهەنگێکی عەرەبی-کوردی ی بەناونیشانی (الهدیة الحمیدیة فی
اللغة الکردیة) ی داناوە و پێشکەشی سوڵتان عەبدولحەمیدی عوسمانیی کردووە ،کە نێزیکەی 15
هەزار وشە بووە .ئەم فەرهەنگە گرنگ و بەناوبانگ بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە3541 :

یوسف پەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033113114682652
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3542 :

یوسف خەلیل حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042800463675996
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3543 :

یوسف دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032823105282630
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3544 :

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
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
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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
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

2094

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

بابەتی ژمارە3545 :

یوسف عوسمان حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009082154479447
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پسپۆر و شارەزای دەرووناسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3546 :

یوسف عیزەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=200912132202252984
لەدایک بووی شاری سلێمانییە و لەپاش راپەڕینەوە بابەتی باڵوبۆتەوە..
یەکەمین بابەتی نووسراوی رۆمانێک بووە ،کەپاش دەسگیرکردنی
لە1990لەالیەن ئەمنەکانی مودیریەتی ئەمنی سلێمانییەوە،
دەستنووسی ئەو رۆمانەی لەگەڵ چەندین کتێب و وێنە و شتگەلێکی
دیکەی شەخسیدا بۆ هەتاهەتایە تێدا چوون..شایەنی باسیشە پاش
ئەوەی بڕیاری گوللةبارانکردنی نووسەر و کۆمەڵێک لەهاوڕێ زیندانییە
سیاسییەکانی نێو ئەمنە سوورەکە لەالیەن رژێمەوە دەدرێت و بەپێی
بڕیارەکە دەبوو نووسەر و هاوڕێیەکانی بەبۆنەی نەورۆزەوە و لە -3-21
 1991دا و دەستە دەستە لێرەو لەوێی شاری سلێمانی گوللة بارانبکرێن،
کەچی قەدەر وا دەخوازێت جەماوەری ستەم دیدەی کورد هەر لە5-4ی
ئازاری ئەو ساڵەوە رابپەڕن و ئیدی لەرۆژی  1991-3-8شااڵو بۆ
ئەمنەسوورەکە بەرن و بتوانن لەنیوەڕۆێ ئەو رۆژەدا خۆشبەختانە
سەرجەم زیندانە سیاسییەکان ئازادبکەن ،کە"یوسف عیزەدین" یەکێک
بوو لەزیندانییەسیاسییە ئازادبووەکان و بەشداربووی ئەو رۆژە مێژووییەی
کەقەدەر ویستی ئەو بکاتە شایەتێکی زیندووی ئەو ساتەوەختە؟!
نووسەر دەتوانێت بەزمانەکانی کوردی وعەرەبی و تورکی و ئینگلیزی و
فارسی بخوێنێتەوەو بە سێ زمانیشیان بەباشی بنووسێت و نموونەی
تێکستی نووسرایشی بەو زمانانە هەیە.
زۆر بابەتی وەرگێڕدراوەتە سەر زمانەکانی دیکەی دنیا و باڵوبوونەتەوە،
هەر بۆنموونە نووسەری بەتوانای بەڕەچەڵەک کوردی ئێران"عەلی
ئەشرەف دەروێشیان" نووسینی ناوبراوی کردۆتە فارسی ..نووسەر و
وەرگێڕیش بۆ زمانی ئەڵمانی"پێشەوا فەتاح" وێڕای وەرگێڕانی
"غەزەلنووس و باغەکانی خەیاڵ" ی "بەختیار عەلی " رۆمانی
"ماجەراکانی سەلمانی فارسی" یوسف عیزەدین-یشی کردۆتە ئەڵمانی
و بەنیازە لەگەڵ دابین کردنی دەزگایەکی چاپی ئەڵمانی کەبابەتی
وەرگێردراولە کوردی یان زمانی رۆژهەاڵتییەوە بۆ ئەڵمانی چاپبکات،
لەئەڵمانیا بە چاپیان بگەیەنێت.
لەم ماوەیەشدا نووسەرێکی ناسراوی مەغریبی بەڕەچەڵەک ئەمازیغیی
کەناوی "سەعید بەلغەربی"ە ،کۆمەڵێک تێکستی زۆری نووسەری کردە
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ئەمازیغی و لەزۆرێک لەرۆژنامە ئەدەبییە ئەمازیغییەکانی ناوەو دەرەوەی
واڵتی مەغریب باڵوبوونەوەو دواجاریش قەولە بەفەڕەنسی لەداهاتوودا
هەمان ئەو کۆمەڵە تێکستە باڵو ببنەوە ،سەرباری چاپکردنیان لەدوو توێی
کتێبێکدا بەمەبەستی ناساندنی زیاتری تێکستەکانی نووسەر
بەخوێنەرانی دنیا و سەرباری چەندین پڕۆژەی تری نووسەرانی غەیرە
کورد لەگەڵ نووسەر کەلەبەردەستدایەو مەترەحە ،وەک داواکاری کردنە
فیلمی یەکێک لەتێکستەکانی نووسەر بەناوی" خورافاتی چاویلکەکەی
باپیرم" کەدەرهێنەرێکی "مەغریبی -ئەمازیغی" بەئەمازیغی
خوێندوویەتییەوەو مەبەستیەتی تێکەڵەیەک لەسیناریۆیەکی
ئەفسوونئامێزی کوردی و ئەمازیغی لەمیانی ئەو تێکستەوە بنووسرێتەوەو
بۆ یەکەمین جار کارێکی لەو چەشنە هاوبەشە بکرێتە فیلم.
شایەنی باسیشە کەسااڵنێکی دوور و درێژە نووسەر تەنها سەرقاڵی
خوێندنەوەو نووسینی رۆمان و لێکۆڵینەوەو لێتۆژینەوەی ئەدەبی و
فیکرییە ،سەرباری هەندێک هەوڵی جەستەیی و رۆحی لەمیانی
مەشقکردنەوە بۆ رۆچوونە نێو بیرۆکەو هزرە دێرینەکانی وەک بودیزم و
تاوییزم و هەندێک لەقوتابخانەکانی سۆفیزم و تاد..
لەبەرهەمە چاپکراوەکانی نووسەر:
1دیوێکی دیکەی حیکایەتە نەنووسراوەکان -رۆمان-شڤان.2006 -2تەنها رۆژێکی سارد-رۆمان-موکریان.2008-3پێخەفێک لەخوێن-دەزگای ئاراس.2008-4ماجەراکانی سەلمانی فارسی-رۆمان-قەڵەم.2009-5وێڵگەی یادەوەرییە گریمانکراوەکان -رۆمان -بەڕێوەبەرێتی چاپ وباڵوبوونەوەی سلێمانی.2009-
هەندێک لەکتێبە ئامادەکانی بۆ چاپ:
1پرسی بارگاوی بە ئەرگۆمێنت.2هێنانەگۆی زمانێکی الڵ.سەرچاوە :ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3547 :

یوسف عەبدول قادر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021210483775760
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3548 :

یوسف عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815094982998
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3549 :

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
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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:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3550 :

یوسف کانی مارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904071659071703
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یوسف حەمەد ئەمین "یوسف کانی مارانی" لەدایکبووی ساڵی ،1969
گوندی کانی مارانی دەڤەری بیتوێن.
خوێندنی سەرەتایی لەکانیماران وناوەندیی لەچوارقوڕنە و پەیمانگای
مامۆستایانی لەسلێمانی تەواوکردووە.
ساڵی  1987پلەی شەرەفی ئەندامێتی لەکۆمەڵەی رەنجدەراندا
وەرگرتووە لەسنوووری کەرتی بیتوێن.
بۆ ماوەی شەش ساڵی تەواو سەرقاڵی وانە وتنەوە بووە وەک مامۆستا
لەناوچەی بیتوێن.
لەساڵی  1996بەدواوە لەهەندەران دەژی و بۆ ماوەی شەش ساڵیشە
لەفەڕەنسا دەژی.
ئێستا خوێندکاری تێزێکی سیاسییە لەیەکێک لەزانکۆکانی شاری لیل
لەباکووری فەڕەنسا.
لەبواری نووسیندا چەندین بابەتی سیاسیی باڵوکردۆتەوە بەتایبەتی
لەپێگەکانی ئینتەرنێتدا.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3551 :

یوسفی حەمە رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=201009192218369555
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3552 :

یونس حەمد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061612192060293
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3553 :

یونس حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061016322821
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3554 :

یونس رەزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224120408118459
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە3555 :

یۆنان هورمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033023503082645
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3556 :

یەحیا ئەحمەد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141213020003118303
ساڵی  1970لە سلێمانی لەدایکبووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3557 :

یەحیا بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040053572438
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3558 :

یەحیا حەمە محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818101908125351
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3559 :

یەحیا عومەر رێشاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031408544664402
لەدایک بووی هەڵەبجە 1971
بەکالۆریۆس لە پەروەردە و دەرونناسی زانکۆی موسڵ
بۆ ماوەی دوو ساڵ ئەندامی سکرتاریەتی رێکخراوی گەشەپێدانی
کوردستان
پەیامنێری رۆژنامەی یەکگرتوو بۆ ماوەی پێنج ساڵ و سەرنوسەری
رۆژنامەی (األفق الجدید) بۆ ماوەی سێ ساڵ
پەیامنێری سایتی (اسالم أونالین) بۆ ماوەی شەش مانگ
دبلۆمی بااڵ لە راگەیاندن
ماستەر لە راگەیاندن لە زانکۆی ئوم دورمان لە سۆدان
دکتۆرا لە راگەیاندن
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان
ئەندامی فدراسیۆنی رۆژنامەنوسانی جیهانیی
نوسین و باڵو کردنەوی چەندین بابەت لە رۆژنامەکانی کوردستان
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بەزمانەکانی عەرەبی و کوردی
بەشداری لە چەندین بەرنامەی کەنالًەکانی راگەیاندن و شرۆڤە کردنی
بابەتی سیاسیی و ئیعالمیی
پێشکەشکردنی سیمینار و کۆر و بەشداری لە خولی جۆراو جۆر وەک
وانەبێژ لە رێکخراو و سەنتەرەکان
خاوەنی بروانامەی راهێنانی رۆژنامەیی لە سەنتەری ئەلجەزیرە
دوو بروانامەی سەنتەری ئەلئەهرام لە قاهیرە بۆ بواری رۆژنامەیی
سێ بروانامەی بەشداری لە کۆنفرانس و سیمناری ریکخراوی  irexی
ئەمریکی
خاوەنی سێ کتێب (الهیمنە االعالمیە فی ڤل العولمە ،الصحافە وصناعە
الوعی ،خاوەن شکۆ)
ئێستا مامۆستا لە بەشی راگەیاندنی پەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی و
وانەبێژ لە بەشی زانستە رامیاریەکان لە زانکۆی سلێمانی
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (یەحیا عومەر رێشاوی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-03-14
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3560 :

یەدوڵاڵ ئەحمەدیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081011264460626
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دیواندەرە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3561 :

یەسو ساوک
http://www.kurdipedia.org/?q=200901230133481088
یوسف کوڕی جەمال کاکەییە .هۆزانڤانێکی کورد بووە .یەسو کورتکراوەی یوسفە و (ساوک) یش
نازناوی بووە .لە  1831دا لە گوندی (قەڵخانلوی گەورە) ی ناوچەی توزخورماتوو لەدایک بووە .الی
مەال خوێندویەتی و ژیانی بە سەپانی و جوتیاری و شوانی بەسەر بردووە .هۆنراوەی گاڵتەوگەپی
نووسیوە و شێخ و مەال و دەرەبەگەکانی ئەوسەردەمەی داشۆریوە .لەگەڵ هۆنەری گەورەی کورد،
شێخ رەزای تاڵەبانی دا شەڕە هۆنراوەی کردووە .لەسەردەمی عوسمانییەکاندا لەسەر هۆنراوەی
داشۆرین زیندانی کراوە و فەرمانی لەسێدارەدانی بۆ دەرکراوە و پاشان بۆی تێکەوتوون و ئازاد
کراوە .ساڵی  1909کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3562 :

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.
یەشار کایا ماوەی  21ساڵە لە ئەڵمانیا دەژیت و پەیوەندی درێژخایەنی
هەبووە لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان "پەکەکە" بەاڵم چەند ساڵێکە
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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 ژمارە3563 :

یەشار کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108122512121
سەرەتای مێژووی نوسینی یەشار کەمال بۆ ساڵی 1947دەگەڕێتەوە کە
یەکەم چیرۆکی نووسی .
لەسالی  1975کۆمەڵێک چیرۆک بەچاپ دەگەیێنێت و پاشان دەیان کتێبی
تر دەنوسێت وەک (حەمەدۆک و زەوی ئاسن و ئاسمانی زیو،
ئەگەرماربکوژن و دەرگای قەالو سەیرکەئاوی فوڕات چەند
خوێنڕێژە)چەندین کتێبی تر کەبۆ دەیان زمانی تر وەرگێڕدراون،لەگەل
نووسینی چەند رۆمانێکی داستانی (سێ ئەفسانەی ناو ئەنادۆل و
ئەفسانەی چیای ئاگری و ئەفسانەی گلگامێش) و هەروەها دەیان وتار
کەلەهەموو یان کاریگەرتر لەسالی  1995وتارێکی سیاسی باڵوکردەوەو
لەگۆڤارێکی ئەلمانی بەناوی (ژن) ،وتارەکەبەناوی کێلگەی مردن
دەنوسێت ،لەوتارەکەدا باس لەخواستەکانی گەلی کورد دەکات لەتورکیا،
کەدەنگدانەوەیەکی گەورەی لەناوەندی رۆشنبیری وراگەیاندنی کوردی و
ئەلمانی و تورکی دروست کرد.
هەر لەو وتارەدا ئاماژەبەو تاوانانەدەکات کەبەرامبەر بەگەلی کورد
ئەنجامدراوەبەتایبەت وێرانکردنی زیاتر لە( )1000گوندو کۆچبەرکردنی
خەڵکەکەی بۆ مەترەپۆلەکانی تورکیا و ئەوروپا و ئەنجامدانی ()1800
تاوانی بکەری نادیارو بێ سەروشوێنکردنی دەیان کەس.
یەشار کەمال بەدەیان خەالتی لەناوەخۆی تورکیاودەرەوەی وەک خەالتی
(سینۆ دێل دوسا و خەالتی نێودەولەتی کەتالۆنیا و خەالتی ئازایەتی
بەگژداچونەوەی لەالیەن رێکخراوی مافی مرۆڤی جیهانی و خەالتی
دکتۆرای لەالیەن زانکۆی بەرلین) و چەندین خەالتی تری بەنرخی لەسەر
ئاستی ناوخۆو دەرەوەی تورکیا پێ بەخشراوە ،لەگەل ئەوەشدا
لەساالنی هەشتاکانی سەدەی رابردوو پاڵێوراوبووەبۆوەرگرتنی خەالتی
نۆبل لەئەدەب .ئێستاش بەیەکێک لەنووسەرەبەناوبانگەکانی تورکیا
دەژمێردرێت لەڕیزی عەزیز نەسین و نازم حیکمەت و مەحمود مەقال و
فەقیر بایقورت.
یەشار کەمال لەسالی  1923لەدایک و باوکێکی کوردی هەژار لەناوچەی
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چقورجەی سەر بەشاری وان لەدایک بووە.
رۆژی  2015-02-28کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆماننووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3564 :

یەعقوب رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091909271288706
پەیامنێری تەلەفزیۆنی کوردسات.
لە  2013-09-18لەبەردەم دەرگای ماڵەکەی خۆیان لەالیەن چەند
کەسێکی نەناسراوەوە لەناو ئۆتۆمبیلێکەوە درایە بەر دەسترێژی گوللە و
گیانی لەدەستدا..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
تیرۆرکراو
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3565 :

Aras Ezîz Ebidulllla
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090413385372924

2107

sallî1962 leslêmanî ledaykbuwe. xwêndinî seretayî le
(derbendîxan) û nawendî le (azadî) û amadeyî le (ezimer)
leslêmanî tewawkrduwe. sallî 1986-1987 kolêcî pzîşkî bepleyi
yekem û be astî (zorbaş) û sallî 1994 dktorayi le henawîda
tewawkrduwe. le nawerrastî ḧeftada legel (faruq refîq) û (aşitî
ḧeme) û çend xwêndkarêkî tirda karî şanoyiyan leçalakî
qutabixanekanda encamdawe. sallî1977 yekem parçeşî'rî benawî
(nêlle) le rojnameyi hawkarî da billawbotewe. le laperrekanî
(beyan, rojî kurdistan, roşnbîrî nwê, aso, paşkoyi 'êraq, rencî
krêkar, karwan û edeb û hunerî kurdistanî nwê) daşî'rî
billawkrdotewe. le zorbeyi korr û mêzgrde edebîyekanî ew
rojgaraneda beşdarî krduwe. leslêmanî diywanêkî şî'rî benawî
(ḧesiret)ewe leçapdawe 2009. êstabepleyi profîsorî yarîdeder
ragrî kolêcî pzîşkî slêmanîye.
serçawe: tomarêkî taybet bo kurdîpêdiya lelayen (dllşadî 'umer
kakî) sebaret be (aras 'ezîz 'ebidulllla) le: 9-3-2010 14:26:43
Taybetmendîyekanî babet
Hozanewan
Corî kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regezî kes:

Silêmanî
Başûrî Kurdistan
K. Başûr

Şarekan:
Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3566 :بابەتی ژمارە

Arîtma Mohammadî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050211413382757
çalakî medenî û syasîye ke le ،rojnamenus ،nuser ،Rûnakbîr
pêwendî be pris û kêşe syasî û medenîyekanî kurdistan û
nawbraw ،rojhellatî nêwerrast wtar û babet û lêkollînewe dekat
babet û raportî lew pêwendyaneda bllaw ،takû îsta deyan wtar
kirduwetewe. Endamî serkirdayetî partî serbestîy rojhellatî
kurdistane. Taku îsta wek nuserî çendîn rojname û mallperr û
govar û blavok wtar û babetî nusîywe.
Arîtma Mohammadî le bware cyawazekanî komellayetî û syasî û
hizrî çalake û nusîn û berhemekanî leber dest dan.
Berrêzyan le 20î 1 î 1986î zayînî le yekêk le nawçekanî ser be şarî
cwanrro le parêzgay kirmaşan le rojhellatî kurdistan le daykbuwe.
Henuke nawbraw danîştuy wllatî norwêje û le derewey wllat jyan
be ser debat. Le cugrafî syasîda şarezaye û wek kasayetîyekî
syasî û rûnakbîr le kaye syasîyekanda dewr degêrrêt.
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 تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شیال) سەبارەت بە:سەرچاوە
9:42:12 2013-5-2 :(ئاریتما محەمەد) لە
Taybetmendîyekanî babet
✍ Nûser

Corî kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regezî kes:

Rojhelatî Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3567 :بابەتی ژمارە

Hawrê Baxewan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090410404233863
le zimanî xoyewe:
nawî tewawm (hawrrê qadr resull)e.
le rojî 28î fêbriywerîyi sallî 1966 le gerrekî (goyje)î şarî slêmanî
ledaykbûm.
her le slêmanî xwêndinî seretayî û amadeyî – rşiteyi wêjeyîm
tewaw krduwe.
sallî 1984 çûmete beşî yasayi kolîjî yasa û ramiyarîyi zanikoyi
musllî kurdistanî bindestî dagîrkerî êrraq. sallî 1986 behoyi
beşdarînekrdin le rahênanî hawîneyi serbazîyi dagîrkerî be's,
bomaweyi 2 sall le zaniko derdekrêm û sallî 1988 destmkrdewe
be xwêndin û le sallî 1990da kolîjî yasam tewawkrduwe. her le
heman sallîşda bûme parêzer û paş maweyekî kem wazim lêhêna.
le temenî mindallîmewe ḧezim le xwêndinewe û nûsînî hellbest
krduwe, bellam taêsta yek dêrre honrawem billawnekrduwetewe.
hawînî 1978 beşêkî mallekeman sûta û ewkatîş defterî şî'rekeyi
minîş buwe xorakî agr û îtir belayi nûsînî hellbestda neçûmewe.
paşitir destmkrde xwêndineweyi çirrî mêjuwîyi û ramiyarî û
yekemîn lêkollîneweyi mêjuwîyî xomm sallî 1986 nûsî. ew
lêkollîneweyem le demedemî enfalekanda legell defterî
bîrerewerîyi pêşmergayetîm le gundî (şeme)î şarezûr şardewe û
bellam bedaxewe paşan lenawçûn û hergîz destm nekewtinewe.
le nawerrastî heşitakanewe bûmete endamî pasok, çi wek
rêkxistin, çi wek pêşmerge. le pasokda benawî (amanc)ewe
denasiram. hendêk car zor çalak bûm û hendêkcarîş sst. bellam
pêş eweyi pasok legell hendêk ḧîzbî tirda yekbigirêt wazim le
pasokayetî hêna.
rojî 5î martî 1992 wllatm becêhêşit û berew sûriya û paşan
lubinan kewtmerrê û lekotayî ewsalleda le wllatî holland
gîrsamewe. lewkatewe legell benazî hawserm lewê dejîn û kurrêk
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û kçêkman benawî (mîtan û artîn)ewe heye.
sallanêke karmendî rêkxirawî netewe yekgrtuwekanm û êsta le
dadgayi lahayi serokî beşî pşitgîrîyi dadgam.
le billawkrawekanm:
1: lêkollîneweyek leser raperrînekeyi beharî 1991î başûrî kurdistan
- çapî yekem - hollinda - 1994.
2: prrojeyi partî neteweyî kurd - çapî yekem - hollinda - 1994.
çapî duwem - hollinda - 1995. çapî sêyem - hewlêr - 2002 lebillawkrawekanî rojnameyi mîdiya – çapxaneyi ofsêtî hewlêr.
3: kurdistan... nîşitmanî yekemînî somerîyekane - çapî yekem hollinda - 1996. çapî duwem – dezgayi çap û billawkrdineweyi
aras – kurdistan hewlêr – çapxaneyi wezaretî perwerde – jmareyi
spardin: 91 - 2003.
4: hawrrêname bo mêjuwî kurdistan û kurd – çapî yekem –
binikeyi çap û pexşî serdem - zncîre (16) - çapxaneyi rûn –
slêmanî – 1999.
5: allayi kurd - çapî yekem - dezgayi çap û pexşî serdem - zncîre
(117) - slêmanî - 2001.
6: rojî şorrş yan rojî tîror - çapî yekem – oktoberî 2003 –
çapxaneyi wezaretî roşnbîrî – jmareyi spardin: 301 - kurdistan –
hewlêr.
7: wşe perrtewazekan – bergî yekem – sercemî 100 wtar û kurte
lêkollîneweye ke le nêwan sallanî 1995 û 2005da le govar û
rojname û mallperre kurdî û bêganekanî kurdistan û henderanda
billawkrawnetewe - jmareyi spardinî (1994)î sallî (2008)î pêdrawe
– çapxaneyi sîma - 2009 – kurdistan – slêmanî.
8: edebiyatî kajîk – kokraweyi billawkrawekanî kajîk – hêşita
çapinekrawe.
9: berawurdekanî jiyan - prs û rayekî berawurdkarîye bo berew
neteweyîbûn - 2009 - hêşita çapinekrawe.
10: destûrm wahî xwêndewe - komellêk rexine û têbînîyi yasayî,
zimanewanî û locîkîye leser prrojeyi destûrî herêmî kurdistan 2009 - hêşita çapinekrawe.
herweha zorêk wtar û kurte lêkollînewe ke le rojname û govar û
mallperre kurdî û biyanîyekanda le 1995ewe taweku êsta
billawkrawnetewe.
mallperrî billawkrawekanî: http://www.bakhawan.com
îmêll: hawreh@bakhawan.com
Taybetmendîyekanî babet
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✍ Nûser

Corî kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regezî kes:

Silêmanî
Başûrî Kurdistan
K. Başûr

Şarekan:
Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3568 :بابەتی ژمارە

Kameran Mentik
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102510310373511
- le salê 1963 le şarî hewlêr le dayk bwe .
- amadeyî pîşesazî le hewlêr le sallî 1982 tewaw krdwe .
_ le sallî 1992 beşdarî le taqîkrdineweyi derekî bo polî şeşemî
amadeyî beşî wêjeyî krdwe .
- sallî 1997 bekaloriyosî le mêjû , le kolîjî edebiyatî zanikoyi
selaḧedîn be dest hênawe .
- master le mêjû , her le heman kolîju zanikoda , 2000salî.
- dktura le felsefeyi mêjû , zanikoyi musl 2007
bekaloriyos le yasa , kolîjî yasa , zanikoyi selaḧedîn ,2000
ezimûnî wanebêjî
- le 2001-2004 le kolîjî mafî zanikoyi seḧedîn waneyi gutwetewe
- wek wane bêjêk le beşî rageyandinî peymangayi tekinîkî hewlêr
waneyi gutwetewe .
- êsta mamostaye le beşî ramiyarî le kolîjî yasaw ramiyarî le
zanikoyi selaḧedîn- hewlêr
berheme billawkrawekanî
be zimanî kurdî
- frmêskî estêre , - ş'r - 1988
- priyasgeyi rêgayi serkewtin , çame- 1992
- kurdistan le nêwan milmilanêyi nêwdewlletî û nawçeyîda ,
twêjîneweyekî siyasî – aburî . 2000 .
- biywar , romanêkî mêjuwîyi , bergî yekem _koç - 2004
- biywar , romanêkî mêjuwîyi , bergî duwem , gêjen – 2005
- azadî le nêwan felsefew yasada , twêjîneweyek le felsefeyi
yasaw siyasetda 2005
be zimanî 'erebî
flsfe alḧçare , drase tḧlîliye nqdiye , dar ء- alsiyase alduliye fî çu
alm'rfe , lbinan ,2009 .
berheme billaw nekrawekanî
- azadî û şarstaniyet , twêjîneweyek le felsefeyi mêjû .
- netewayetî û bzavî netewayetî kurdî .
- raperrînekanî kurdî le kotayiyekanî sede nozdehem le jêr roşnayî
gorranikariye aburiyekanda
- bêwar , bergî sêyem , gerranewe .
-tolle , roman .
- gullî efsunawî , kurte çîrok
legell çendîn wtaru nûsîn le govaru rojnamew mallperre
kurdiyekanda
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serçawe: nameyekî berrêz (kameran mentk) sebaret be (jiyan û
karinameyi xoy) bo kurdîpêdiya le 25-10-2012
Taybetmendîyekanî babet
✍ Nûser

Corî kes:

(Ekadîmî)
Kurd

Corî kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regezî kes:

♖ Hewlêr

Şarekan:

Başûrî Kurdistan
K. Başûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3569 :بابەتی ژمارە

Salar Basîre
http://www.kurdipedia.org/?q=20150115095051118829
...
Taybetmendîyekanî babet
(Ekadîmî)
Corî kes:
✍ Nûser

Corî kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regezî kes:

Silêmanî
Başûrî Kurdistan
K. Başûr

Şarekan:
Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3570 :بابەتی ژمارە

ئارام دهۆکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004112159374137
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رۆژنامەڤان ل ساال  1966ل باژێرێ دهۆکێ ژدایک بویە ،باوەرناما دبلومێ
دبوارێ کارگێری دا وەرگرتیە و پشتی ئاکنجی بوونا وی ل کەنەدا باوەرناما
پشکا سوسیال سێرڤس د بوارێ کومەالیەتی دا ب دەست ڤە ئینا کو
دبیتە دبلوم ب خزمەتێن جڤاکی.
حەز و ڤیانا وی بۆ رۆژنامەڤانی و راگەهاندنێ کارتێکرنەکا مەزن لێکر ،ل
ساال  1994کوڤارەک ب ناڤێ "رۆژانوو" ل باژێرێ ئوتاوا ل کەنەدا
دەرئێخست و پشتی دەرچوونا  12ژماران ژ وەشانێ هاتە راگرتن و پاش
کۆڤارا "پێنگاڤ" ل باژێرێ کەلگاری دەرئێخست ،هەتا نوکە " "7ژمارە ژێ
دەرکەفتینە کو ئێکەم ژمارا وێ ل  2009 – 10 – 1دەرکەفتیە و ب
سرووشتێ خو پووتەیی ددەتە چاند و زمانێ کوردی و رەوشا مشەختێن
کورد ل ڤی وەالتی و هەر ژمارە نۆچە و راپۆرت و دیدار و گوتار و بابەتێن
داهێنانا ئەدەبی و ریکالم تێدا بەالڤ دبن.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3571 :

ئارژەن ئاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201004052326544108
د ساال ١٩۵۶ئان دە ،ل هەرێما ئۆمەریا ،ل گوندێ چالێ هاتیە دنیایێ .د
ساال ١٩٧٩ئان دە ئەنستیتویا پەروەردەیی یا دیاربەکرێ بەشا زمانێ
ترکی قەداند .وەکە گەلەک شاعر و نڤیسکارێن کورد وی ژی ب ترکی
دەست ب ش‘رێ کر .د ساال ١٩٧۶ئێ دە ل نسێبینێ ژ بەر بەالڤکرنا
بەالڤۆکەکێ هاتە گرتن .وێ دەمێ پۆلێسان دەست دانین سەر ش‘رێن
وی یێن ب ترکی و کوردی .قاسی هەفتەیەکێ د هەپسێ دە ما .ئەو
بەردان ،لێ ش‘رێن وی تا نها د مەخزەنا دادگەها نسێبینێ دە هەپسی
نە .د گەل ،کو وەکە جارا پێشین کۆڤارا تیرێژێ دە ش‘رێن وی وەشیان
تێ زانین ،یا ڕاست ،ش‘را وی یا ئەول د بەالڤۆکەکە کو ل هەرێما
مێردینێ هاتە بەالڤکرن دە وەشیا .ئەو ش‘ر ژ سێ مالکان/بەیتان پێک
دهات .مالکەک ژێ ئەڤ بوو :دو مرن کرن ماهنە ،ڕاکرن لنگ
نسێبینێ/خەوا سبێ بەال کرن ،ئاڤێتن ناڤ ترس و خوینێ .هەر وسا،
بەریا ١٢ئێ ئیلۆنێ ش‘رێن وی ژ هێال پالەیێن تەڤرکا پەمبوو ڤە ب
سترانی دهاتن گۆتن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3572 :

ئارمانج عەگید نێروەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008150020294685
ژ داییک بویێ  25.12.1982ل باژێرێ ئامێدی یێ ل باشورێ وەالت .ساال
 1988دەڤەرا نێروە هاتە وێران کرن و سۆتن و ئەو ژی مینا دەهان هزار
زاروکا دگەل مالباتێن خوە ل سەر خاکا وان هاتن دەر ئێخستن و ئەو
بەرەف باکورێ وەالت و باژێرێ گمگمێ هەرێما موشێ ئاکنجی دبیت
تاکو ئازادیا فەرمی یا ساال  1990ڤەدگەرە باژێرێ دوهۆک ئێ و دەست
دایە خواندنێ ل رێزا  1یەکێ ئەو ژی گەلەک نە ما ل 14.03.1991
سەرهلدانا پیرۆز جارەک دن بەرەف هەرێما هەکاریا و ل چەلێ بو ماوێ 3
هەییڤ و  15رۆژا دمینە و پاشرا ڤەدگەرە کۆمەلگەها کۆوانێ.
دەرچۆیێ سەرەتایی ل سەرسنکێ 1996 - 1992
دەرچۆیێ ناڤنجی ل ئامێدی یێ 2001 - 1997
دەرچۆیێ رەالسچولە ل گوممەرسباچ 2006 - 2005
کارێ راگەهاندنێ دکە ژ ساال  1997ئێ هەیا نها بەردەوامە .
بو کوردستان تڤ کەنالێ ناڤخۆیی دوهۆک و رادیۆیا کوردستان ل ئامێدی
یێ چەندین بەرنامە و رێپۆرتاژ ل سەر قوتابیان خویندکاران ئامادە و
پێشکێش کربون .
سەرنڤیسەرێ مالپەرا وو.پەشمەرگە.نەت ئێ یە و بو زور ژ مالپەر و
رۆژنامێن کوردی و ئەلمانی دنڤیسیت و سەرپەرشتێ مالپەرێ یانا
وەرزشی یا وندهاگەن ئێ یە ل گوممەرسباچ ئێ .
دادڤانێ فەرمی یە ل ئەلمانیا  25.09.2005باوەرنامە ل باژێرێ ئۆڤەراتە
وەرگرتیە و بەردەوامە .
بەرپرسێ دارایی یێ فج وندهاگەن ئێ یە و سەرپەرشتێ تیما 2یێ یە
یا هەمان یانە.
36هوزان ڤەهاندینە
3360ناڤێن کۆر و کچان یێن کوردی وەکی نامیلکەک ل ساال  1999ئێ ل
هەولێرێ ل بنگەهێ باییت چاپ کریە .
3000بیرەوەری و بیرهاتنێن کوردی و جیهانی کۆمکرنە و ئامادەنە بو
چاپێ.
ژ 14.02.2002تا نها ل ئەلمانیا باژێرێ مارەنهەدە دژیت و ب تنێ یە.
ل ئامێدی یێ ساال  1997ئێ بو یە ئەندامێ پارتی دیمۆکراتی کوردستان
دەرچۆیێ خۆال یۆبێال زێرین یا پدک ئێ ل سەرسنکێ یا  6مەهی  1ژ 10
یێن یەکەم بو ل سەر ئاستێ بەهدینان.
جێهگرێ بەرپرسێ پدک ئێ بو تا  23.11.2008ئێ ل کöلن  -ئەلمانیا
یەک ژ دامەزرێنەرێ مکک مەلبەندێ کولتورێ کوردی ل کöلن ساال
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 2005ئێ و بەرپرسێ راگەهاندن و الوان بو یە.
ئەندامێ یقک یەکێتیا قوتابیێن کوردستان ئێ بو
ئەندامێ یلدک یەکێتیا الوێن دیمۆکراتا کوردستان ئێ بو
شارەزایی د زمانێ کوردی دا هەیە کو  9ساالن ل سەر خاندیە
(کرمانجیا ژێری و ژۆری  -کرمانجی و سۆرانی )
نڤیسین و خواندنا زمانێن ترکی ،ئەرەبی و فارسی شارەزایی هەیە
4ساالن زمانێ ئەلمانی خواندیە
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (ئارمانج عەگید نێروەیی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2010-11-11
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3573 :

ئاشتی گەرماڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206090708119268
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3574 :

ئاغا نۆکی بێداری
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191720471020
هۆزانڤانێکی کۆنی کوردە .لە گوندی (بێداری) لەدایکبووە کە لە نێوان (خەسخی و مکس) دایە لە
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باشووری دەریاچەی (ڤان) .هۆنراوەکانی سادە و رەوانن .لە ساڵی  1727دا دوو کوڕی دەمرن و ئەو
کارەساتە دەبێتە هۆی ئەوەی هۆنراوەیەکی زۆر کاریگەر و شیوەنئامێز بهۆنێتەوە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
وان
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3575 :

ئۆرهان کۆتان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304095456119526
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3576 :

ئیبراهیم رەمەزان زاخویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070521490891151
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3577 :

ئیبراهیم مەتینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150202003637119179
ئیبراهیم مەتینی کی بوو؟ ئەو هەلبەستڤانێ کوردێن لبنانێ یە.
ئەڤیندارێ کورد و کوردستانێ بوو ..سۆفیەکی میر کامیران بەدرخان
بوو ١..هەزکەرێ زمان و پەیڤا کوردی ئا ڕەسەن بوو ..ئەو ژ کوردستانا
باکور ،چیایێ ئۆمەریان ،گوندێ مەتینا یە ..د ساال ١٩٠٩ئان ل گوندێ
مەتینا هاتیە سەر ڕوویێ دنیێ .د ساال ١٩٣٠ئی دە دەرباسی بنیا خەتا
فرانساوی بوویە ،ئانکو هاتیە ناڤ کوردێن ڕۆژاڤا .چەند سالەکی ماال وی
ل باژارێ ئاموودێ و قامشلۆ مایە و ل ڤان هەردوو باژاران دۆستانیا وی ب
نڤیسکارێن کۆڤارا هاوارێ ڕە چێبوویە ،د سەرێ وان دە سەیدایێ
جەگەرخوین ..د داویا سالێن ١٩٣٠ئی دە ماال خوە بارکریە بەیرووتێ و ل
ور دۆستانیەک مەزن د ناڤبەرا وی و میر در .کامیران بەدرخان دە چێبوویە..
وێ دۆستانیێ درێژکریە تا ب مرنێ..
ئیبراهیم مەتینی؛ کۆمەک هەلبەست ب زمانێ کوردی هوناندنە ،لێ
مخابن تا نها نەهاتنە چاپ کرن ..ئەو ،مینا یەکەمین هەلبەستڤانێ کورد
د ناڤ کوردێن لبنانێ دە تێ ناسکرن .هەلبەستڤان ئیبراهیم مەتینی د
ڕۆژا ۶ئێ ئادارا ٢٠٠١ئان دە ل بەیرووتێ کۆچا داوی کریە .ل سەر داخوازا
وی ،ئەو د گۆرستانا مالباتا هەمیێ دە یا کو ب کۆکا خوە کوردن ل
بەیرووتێ هاتیە ڤەشارتنە.
کۆنێ ڕەش ،قامشلۆ٢٣.٠۶.٢٠١۴ ،
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3578 :

ئیبنول ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215121509693
ناوی ئەبولحەسەن عیزەدین عەلییە ،ساڵی  1160لەناوچەی جزیرەو بۆتان لەدایک بووە ،ئەم
مێژوونووسە گەورەیەی کورد ،وەک هەموو ئەدیب و زاناکانی تری ئەو سەردەمە لەسنووری پێڕەوی
ئیسالم و زمانی عەرەبی دەرنەچووە ،گرنگترین بەرهەمی ئیبنول ئەسیر کتێبی (الکامل فی
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التاریخ)ە ،کەبریتیە لە دوانزە بەرگ و باسی مێژووی ئادەمیزاد ئەکات لەدروست بوونیەوە تانیوەی
یەکەمی سەدەی سیانزەی زایینی ،ئیبنول ئەسیر بەشی زۆری باسەکانی (الکامل)ی
بەدەستکارییەوە لەکتێبی(تاریخ الگبری)ی وەرگرتوون ،بەاڵم گەلێکیشی خستۆتە سەریان .ئەو
بەشانەشی کە لە رووداوەکانی دوای مردنی (گەبەری) دەدوێن ،ئیبنول ئەسیر خۆی نووسیونی.
ئەم بەرهەمەی ئیبنول ئەسیر دەمێکە وەک سەرچاوەیەکی مێژوویی گرنگ سەرنجی
مێژوونووسانی راکێشاوە و ساڵی  1851خۆرهەاڵتناسی ئەوروپایی (تۆرینبێرگ) دەستی کرد بە
باڵوکردنەوەی (الکامل) .ئیبنول ئەسیر ساڵی  1234لەموسڵ کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
جزیرە
باژێر:
مێژوونووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3579 :

ئیحسان ئامێدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050616334213125
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نڤێسەر
(جاش)قەڵەم
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3580 :

ئیدریسى بەدلیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115626684
ناوی ئیدریسە کوڕی مەوالنا شێخ حوسامەدین عەلی بەدلیسییە ،لەبنەماڵەیەکی خانەدان
لەدایکبووەو باوکی موریدی شێخ عەمار بووە ،کە سەر بەرێبازی سۆفیگەری سوورەوەردییە.
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بنەماڵەی (حوسامەدین عەلی) لەگەڵ ئاق قۆینلوواندا چونەتە پایتەختی نوێ .ئیدریسی
بەدلیسی کەسێکی زاناو شەخسیەتێکی بلیمەت بووە ،پلەکانی خوێندنی زۆر سەرکەوتووانە
بڕیوە ،زمانی فارسی و عەرەبی و زانستە ئایینەکانی تەواو کردووە ،لە سەردەمی ئاق
قۆینلووەکاندا ئیدریسی بەدلیسی بەکاری میرزاییەوە خەریک بووە.
پاش ئەوەی سەفەوییەکان کۆتاییان بەدەوڵەتی ئاق قۆینلو هێنا ،ئیدریسی بەدلیسی ناچار
تەورێزی جێهێشتووەو بەرەو ئەستەمبوڵ بەڕێ کەوتووە ،پاش ماوەیەک لەبەر لێهاتوویی خۆی
دەبێتە راوێژکاری سوڵتان سەلیم.
سەرچاوەکان دەریدەخەن کە ئیدریسی بەدلیسی کەسێکی رەوشت بەرزو قسەرەوان بووەو
بەردەوام مەجلیسی گەرم بووەو خۆی بەکاری زانست و کتێب و نووسین خەریک کردووە ،چەندین
راو بۆچوونی جیاواز دەربارەی مردنی هەیە ،پەسەندترینیان ئەوەیە کە ئەڵێ ساڵی 1520کۆچی
دوایی کردووە .
چەندین بەرهەمی بەچاپ گەیاندووە لەبواری پزیشکی و ئاژەڵناسی و گەردوونناسی و فەلسەفەو
زوربەی بەشە زانستییەکانی تردا.
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەدلیس
باژێر:
ئایینی
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3581 :

ئیسماعیل بادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608562933148
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە3582 :

ئیسماعیل رەڤەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091012202261080
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 ژمارە3583 :

ئیسمایل بایەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021433961096
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
بایەزید
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3584 :

ئەحمەد جاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092423153062086
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ئەحمەد جاسم روژنامەڤانێ گەنج ل  19/5/1992ل ناڤچەیا الرصافة
بەغدا پایتەختێ ئیراق ژ دایک بوویە ،دەرچوویێ پەیمانگەها گوزار و ئوتێل
گێری یە ل دهوکێ ،ناڤبری پەیامنێرێ کەنالێ knnو د ڤان روژنامە و
گوڤاران دا نڤێسین بەالڤکرینە:
روژناما وارگوڤارا چاڤدێرروژناما بەهدینانسایتێ کوردیوسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەحمەد جاسم)
سەبارەت بە (ئەحمەد جاسم) لە15:48:17 2013-4-27 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنڤێس
راگەیاندکار
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3585 :

ئەحمەد مەحمود جەزراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200906171307211802
ل ساال  1935هاتیە سەر دنیایێ و ل ساال  1970ێ ل رۆژناما "التاخی" ل بەغدا کارکریە ،ل ساال
 1974ژ الیێ پارتی دیموکراتی کوردستان ڤە هاتە سپارتن بۆ جهێ جێگرێ نەقیبێ رۆژنامەڤانێن
عیراقێ ،پشتی سەرهلدانا بوهارا  1991کوڤارەک بناڤێ "بشێش" ل ئامێدیێ دەرئێخستیە و
پاشان رێکخراوەکا گەشت و گوزاری ب ناڤێ "کوردستانا جوانتر" ل دهۆکێ دامەزراندیە .رۆژی -17
 2009-06کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە3586 :

ئەحمەد کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215110905671
گۆرانی بێژ ،شاعیر ،ئاهە نگ ساز و موسیقار لە ساڵی  1957ی زایینی
لە شاری مااڵتیای تورکیا لە بنەماڵیکی بە رەچەڵەک کورد لە دایکبوو .کایا
هەر لە سەردەمی الوەتیدا بە هۆی باروودۆخی نالەبارو هەژاری ،بە
خەیاڵی دۆزینەوەی جیهانێکی جیاواز ،دەگەڵ بنەماڵەکەی رووی کردە
ئەستەمبووڵ .باوکی کایا لە پێشەنگایەکی ماشێندا کارگەری دەکردوو
ماشینی دەشوشت ،کایا بە دیتنی ئەم دیمەنە سەرنج راکێشانە بەڵێنی
بەخوی دەدا کە گە ورەبوو ماشینێک بۆ باوکی بکرێ .بەاڵم بەداخەوە ئەو
ئاواتەی ئەحمەد کایا هەرگیز وەدی نەهاتوو باوکی بەزوویی کۆچی دوایی
کرد .
هونەرمەندی کورد ئەحمەد کایا ،لە مانگی مارتی ساڵی  1999لە شاری
ئیستانبووڵ و لە کۆبوونەوەیەک دا کە زۆر رۆژنامەوانیش تێیدا ئامادە بوون،
گوتبووی،
من دەمهەوێ بە زمانی کوردی گۆرانی بڵێمەوە .کایا هەروەها گوتبووی،
من لە تەلەڤیزیۆنێک دەگەڕێم کە کلیپی گۆرانی کوردی باڵوبکاتەوە.
لەو بەینە دا ژمارەیەک لەو هونەرمەدە تورکانەی کە رەقیان لەو قسەی
ئەحمەد کایا هەستابوو ،خۆیان رانەگرت و هێرشیان کردە سەری و
ئەحمەد کایایان وەک خایین بە ناو کرد!
کایا کە رووبەڕووی هێرش و گوشار هاتبۆوە ،دواتر ناچار بوو کە بچێتە
واڵتی فەڕانسە و لە شاری پاریس نیشتە جێ دەبێت.
ئەحمەد کایا بە هۆی کولتوری بن پێ خستن و شۆڤێنیزم ،لە واڵت و
ئەوینەکانی دوور دەکەوێتەوە ،بەاڵم ئەو لە ناو دڵی خۆی دا توانیبووی
خۆشەویستی و بیرەوەری واڵت رابگرێت و هەر بە هۆی ئێش و ئازاری
ئەو ئەوینەشەوە ،لە رۆژی  16نۆڤامبری ساڵی  2000دا دڵی دەوستێت و
ژیانی لە دەست دەدات .ئێستا گۆڕەکەی لە شاری پاریسە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
مەالتێ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جورێ کەس:
جورێ کەس:

هۆزانڤان
⚖موزیکژەن

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3587 :

ئەحمەدێ نامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304132426119540
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3588 :

ئەمیر فندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311014121119691
ل ساال ١٩٦٨ێ ل باژێرێ مویسل ژ دایک بوویهخوهندنا خوه یا سهرهتایی و ناڤنجی ل باژێرێ مویسل و ئاکرێ بدویماهی ئینایە
ل ساال ١٩٩٠-١٩٨٩ێ پهیمانگهها هونهرێن جوان ل باژێرێ مویسل بدویماهی ئینایە
ل ساال ٢٠٠٠-١٩٩٩ێ پهیمانگهها تهکنیکی ل ههولێرێ (پشکاڕۆژنامهڤانی و ڕاگههاندن) ب دویماهی ئینایە
ل ساال  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ژ زانکۆیا سانت کلیمنتس یا بریتانی ل دهۆکێباوهرناما بهکالۆریۆس ب ڕۆژنامهڤانی و ڕاگههاندنێ وەرگرتی یە
ژ ساال ١٩٩١ێ و نا نوکە بەردەوامە د کارێ ڕاگههاندنێ داد سالێن ١٩٩٨-١٩٩٦ێ دا وهک بهرههڤکهر و پێشکێشکارێ بهرنامیێنسیاسی و رەوشەنبیری ل گوالن تی ڤی ل ههولێرێ کارکری یه
د سالێن ١٩٩٨-١٩٩٦ێ دا ڕێڤهبهرێ نڤیسینێ ل کۆڤارا گوالنا عهرهبیکو ل ههولێرێ دهات وهشاندن کارکری یه
د سالێن ٢٠٠٤-١٩٩٩ێ دا وهک ڕێڤهبهرێ پشکا بهرنامێن ئاڤاکرنێ لکوردستان تی ڤی ئا ئەسمانی کارکری یه
ل ساال ٢٠٠١ێ ل عهمانا پایتهختێ وهالتێ ئوردنێ چاڤ ب بریاردهرێمافێن مرۆڤان ل نهتهوهیێن یهکبووی کهتی یه ژ بۆ ئاخافتن ل سهر
شونوارێن نهرێنی یێن ڕژێما دکتاتۆری ل عیراقێ کو ل سهر هزر و
مهژییێ عیراقییان هشتی ههر وهسا ڕهوشا رەوشەنبیری ل عیراقێ
د سالێن ٢٠٠٣-٢٠٠٠ێ وهک پهیامنێرێ ڕۆژناما زهمان یا لهندهنیکارکری یه
دامهزرێنهر و سهرۆکێ ڕێکخراوا پۆینت یا ڕاپرسین و لێکۆلینێن ستراتیژییه ل کوردستانێ ٢٠٠٧
ب سهدان نڤێسینێن وی د ڕۆژنامه و کۆڤار و مالپهرێن کوردستانی وعهرهبی ل وهالت و دهرڤهی وهالتی بهالڤەبووینه ل دۆر ڕهوشا سیاسی
و دیمۆکراتی و مافێن مرۆڤان و گهلهک بیاڤێن دی دا
نها رێڤەبەرێ نڤێسینگەها (تێلەڤزیونا وار) یە ل هەولێرێزمانێن کوردی ،عهرهبی،ئنگلیزی دزانیتبهرههمێن چاپکری
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میر ،دانان / ١٩٩٨ ،ب زمانێ عهرهبی یهتایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3589 :

ئەنوەر مایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305143049119564
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3590 :

ئەیوب نسری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020522430364177
نڤێسەر و روژنامەنڤێسێ کورد ل روژا  1979-3-1ێ ژ دایک بوویە ،ل
دهوکێ دژیت ،د چەندین گوڤار و روژنامەیێن کوردی دا گوتار بەالڤکرینە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3591 :

بازلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201505151009118530
6
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3592 :

بێكەس بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728113937115344
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3593 :

بێوار ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203133309119193
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👩خانمان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3594 :

بەدەل رەڤۆ مزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171003474246
ئەندامەکێ چاالکێ سەندیکا رۆژنامەنڤیسێن کوردستانێ و ئێکەتیا
نڤیسەرێن کوردە و ئەندامە د چەندین سازی یێن رۆژنامەڤانی و ئەدەبی
ل ئەورپا و نەمسا و رۆلەکێ بهادار د نزیککرنا هزر و رەوشەنبیریا کوردی
دگەل ئەورپا هەیە ب رێ یا وەرگێرانا ژمارەکا زۆرا بەرهەمان بۆ زمانێن
زندی ل کێشوەرێ ئەورپا.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3595 :

بەرۆژ ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010917071122082
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هۆزانەوان و وەرگێڕ
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
وەرگێڕ
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3596 :

بەرەڤان ئەحمەد زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080813415560594
ل 1988ی ل زاخۆ ژ دایک بوویە.
ل 2007ی دەست ب رۆژنامەڤانی کریە.
ل چەندین دەزگەهێن رۆژنامەڤانی کارکریە :رۆژناما هەولیر پوست ،ئاوینە،
دەنگ ،باس،میترو ،رووداو ،و گۆڤارا وارڤین ،لڤین،فیلم،روناهی ،هونەری
نوی ،هەروەسا ئیک ژ دامەزرینەرین گۆڤارا باشورە کۆ گۆڤارەکا بی الیەنە
ل بەهدینان و ل ئاژانسا ئاکانیوز ،کوردستان ئونالین و چەندین دەزگەهین
دیتر کارکریە.
ل هەر  3پاریزگەهێن هەریما کوردستانی بەشداری خولین رۆژنامەڤانی
کریە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (zaxoسەبارەت بە
(بەرەڤان ئەحمەد) لە21:21:50 2012-3-10 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3597 :

بەشیر مزوری
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140922120546116318
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3598 :

بەکر بەگێ ئەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191021154764
ناڤێ وی (بەکر بەگێ کوڕێ میر بەهدور بەگێ (دووێ) کوڕێ میرشال
بەگێ کوڕێ میر ئەحمەد بەگێ کوڕێ میر بەهدور بەگێ (ئێکێ) کوڕێ
میر مەحمود بەگێ کوڕێ سوڵتان حەسەن بەگێ میرسەیفەدین بەگێ
ئامێدی) یە ،ل ساال ( )1179ێ مشەختی هەڤبەری ساال ( )1768ێ
زایینی ،ل گوندێ ئەرزێ ئەوێ دکەڤیتە سەرێ چیایێ مەتینی ژ دایک
بوویە بەکر بەگێ ناف مالەکا مەزن و دیندار چاڤێن خو ڤەکرن ،ل
بچویکاتیا خوە ل گوندێ ئەرزێ ل نک مەالن خواندی یە و هەر ژ
زاروکینیێ نیشانێن زیرەکیێ لێ دیار و ئاشکرا بوون ،دەمێ ژیێ وئ
دبیتە پازدە سال دیمەنێن جوانێن چیایێ مەتینی و رەوشا دیمەنێن
گوندێ ئەرزێ وی جهێ هەلکەفتی و دیار کارتێکرن لێ کری یە و دەست
ب ڤەهاندنا هوزانا کری یە ،کەسەکێ دیندار و حەژێکەرێ کارو شولێن
جوتیاریێ و ژیانا سادە بوو ،چ جارا حەز ژ مەزناهیێ نەکری یە و دەست و
تبلێن وی دزێڕین بوون دکارێن دەستی و دارتاشی و جغساتیێ و نموونێن
ڤی کارێن وی دژیانا وی دا دیارن ،بەکر بەگێ هۆزانڤان هەر جار جار
سەرەدانا جهێ باب و باپیرێن خو کری یە و چەند رۆژا ل ئامێدیێ
پایتەختێ میرگەها بەهدینان مایە ،مشە ناڤێ سێرانێن سەرێ ئامێدیێ
و کانیا ماال و ریباری و تەپایێ و سەقایێ (ئامێدیێ)ن ئینایە و حەژێکرنەکا
مەزن دگەل میرێن میرگەها بەهدینان هەبوویە و دگەل گەلەک میرا ژیایە،
گەلەک ژ تورەڤانێن مە توشی شاشێ بووینە دەمێ دبێژێن  :بەکر بەگێ
ئەرزی و مەال مەنسورێ گێرگاشی دوو دێرڤەهاندینە دەمێ ل رویبارێ
ئامێدیێ ل ئاڤێ دەرباز بووین ،مەال مەنسورێ گێرگاشی هەڤدەمێ مەال
حوسێنێ باتەیی یە کو ل ناڤبەرا سالێن ( 1417ز1495-ز) مری یە و بەکر
بەگێ ئەرزی ل ساال ( )1767ز ژ دایک بوویە و مرنا وی نەیا دیارە بەلێ
بەکر بەگێ ئەرزی و مەال پیرێ گێرگاشی نەڤی نەڤی چرکێ مەال
مەنسوری دگەل ئێک ژ رویبارێ ئامێدیێ دەربازبوینە خودێ خێرا خەلکێ
گوندێ ئەرزێ بنڤیسیت کو گوڕێ بەکر بەگێ ئەرزی سەخبێر کری یە و
دیوار کری یە بەلێ ئەو دیروکا ل سەر نڤیسی چ راستی تێدا نینە ئانکو
نڤیسی یە ل ساال ( 1740ز) ژ دایک بوویە و ل ساال ( 1840ز) مری یە،
نزانم تا چ رادە راستی بو ڤێ چەندێ هەیە و ئەڤ دیروکە ژ چ کەس
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وەرگرتی یە ،چ تۆرەڤانێن کورد ئەڤ چەندە دیار نەکری یە!! و هۆزانێن
هۆزانڤان بەکر بەگێ ئەرزی یێن بناڤ و دەنگ ئەڤەنە ( -:بەیتا سەیرانێ،
بەیتا کەوا ،بەیتا چولی بەگێ ،بەیتا نائیلە خاتونێ ،بەیتا تەرگێ ،بەیتا
تەیرا ،بەیتا خوێ ،بەیتا ئاشی ،بەیتا نەسیحەتا ،بەیتا بهارێ ،بەیتا
قەشەی) مخابن تا نوکە ساال مرنا وی دیار نینە ژبلی وێ چەندێ کو
دوماهیک هۆزانا وی ل ساال ( )1250مشەختی ،هەڤبەری ساال ()1833
زایینی نڤیسی یە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدوڵاڵ ئامێدی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3599 :

بەیار باڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205101946119225
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3600 :

پەسار فندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311012933119687
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ل ساال ١٩٨٧ێ ل دهۆکێ ژ دایک بوویە-
خوەندنا خوە یا (سەرەتایی ،ناڤنجی ،ئامادەیی) ل دهۆکێ ب دویماهی
ئینایە-
دەرچوویێ ئەکادیمیا سەربازی یە ل زاخۆ-
دەرچوویێ کۆلیژا یاسا و رامیاری – پشکا یاسا یە-
بەرهەمێن خوە یێن رۆژنامەڤانی دگەلەک رۆژنامە و کۆڤاران دا
بەالڤەکرنینە وەک :دجلە ،هەنگ ،یاسا ،پەیاما زانکۆ ،وار ،راستی،
هندەکێن دی
ئەندامێ سەندیکا رۆژنامەڤانێن کوردستانێ یە-
ئەندامێ سەندیکا پاریزەرێن کوردستانێ یە-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3601 :

تێلی رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728114255115346
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3602 :

تێلی ساڵح موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011222430819293
...
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تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆکنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3603 :

تەحسین ئیبراهیم دوسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623061164038
تەحیسن ئیبراهیم دوسکی نڤێسەر ،ڤەکولەر ،وەرگێر و ئەدیبێ کورد ،ل
دهوکێ ژ دایک بوویە ،هەتا نوکە چەندین پەرتوکێن گرنگ د بوارێ ئاینێ
ئیسالمێ و ئەدیبێن کەڤنێن کورد جاپکرینە ژ وانا:
مرن و ژینا بەرزەخێقورئان و سونەت و زانینا نویباوەرییا تەوحیدێ (کتاب عقیدة التوحیدتایبەتمەندی و سالۆخەتێن ئیسالمێکوڕێ من ئەڤەیە دینێ تەنیشانێن رۆژا قیامەتێجەهنەم وارێ پەشێمانانرێکێن رزگاربوونا ژ فتنێئیمام (موحەممەدێ کوڕێ عەبدلوەههابی) وچەند نڤیسینەکێن ویتەفسیرا قورئانا پیروزدگەل مروڤێن خودێتایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نڤێسەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3604 :
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تەحسین ناڤشکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010216402821367
نڤێسەر و روژنامەڤانێ کورد ،ل ساال  1968ێ ل ناڤشکێ  -دۆسکی ژ
دایک بوویە ،رێڤەبەرێ نڤیسینێ یە ل روژناما وار ،دەرچوویێ (دار
المعلمین) ە ،ژ پەرتوکێن وی:
1ڤەدانا پێلێن مژێ (ڤەکۆلین)2چلخانە (هەلبەست)3خوەنیساندانا قەرقوودەیان (هەلبەست)4ژانێن سیناهییێ (رۆمان) 5ئالێ دی یێ پرێ(.رۆمان)سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(تەحسین ناڤشکی) لە16:33:47 2011-1-2 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆماننڤێس
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3605 :

تەحسین نڤیشکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306225420119608
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3606 :
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تەنگەزار مارینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306132645119602
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3607 :

جانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032308595621782
لەساڵی  1971لەئەرزەروم لەدایک بووە ،ماجستێری لەسەر پەروەردەی
دەنگ لەئەستەنبول وەرگرتووە ،هونەرمەند جانێ شیعری بۆ گۆرانیەکانی
نووسیوە ،وتا ئێستا شەش سیدی بەرهەمیەتی وبۆ ساڵی 2006
سیدیەکی نوێ لەالیەن کۆمپانیایەکی فەرەنسی بەرهەم دێنێت.
لەساڵی  1992لەسەر هەڵوێستی نەتەوایەتی لەالیەن حکومەتی
تورکی بەندکراوەو لەساڵی  1993لەسەر هەمان هەڵوێست لەالیەن
حکومەتی تورکی دراوەتەبەر گوللـە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەرزەروم
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانڤان
👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3608 :

جوتیار الوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023185263922
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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 ژمارە3609 :

جەمال ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231427454849
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3610 :

جەمیل محەمەد شێالزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042821422576006
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆکنووس
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3611 :

چیمەن موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120513092287420
خەلکا باژارێ شرناخێ یە ل باکوورێ کوردستانێ ،پتریا هەلبەستێ وێ
دەربرینێ ژ ناخێ کەچەکا کورد ژ غەریبیا وەالت دکت و سەرەرایی
هەلبەستێن دلداری و کوردایەتیێ.
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3612 :

حوسنی بامەڕنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191011304761
ئیکە ژ هۆزانڤانێن کوردێن بەرنیاس ،هۆزانێن خوە ب جڤاکێ کوردەواری و
روینشتن و ژیارا وان نڤیسینە ،هەردەم تێکەلی خۆشی و نەخۆشی یێن
وان بوویە.
حوسنی  -هەروەکو هاتی یە گۆتن  -مرۆڤەکێ ژ خۆشەرم و رێنجبەر و ژ
بنەمالەکا بناڤودەنگ بوو ،جهێ خوە دناڤ خەلکێ دەڤەرێ دا هەبوو.
حوسنی مامۆستایێ زانینێ ،تێکەلی مەال و ریسپی و شێخێن رێکا
نەقشەبەندی بوو ،هۆزانڤانی خوە دهێلینا رەوشەنبیری یێ دا دیتی یە و
برا و باب و مامێن وی ب مەالتی یێ و دەرسدانێ هاتینە نیاسین.
حوسنی کوڕێ مەال ئەحمەدێ بابکی یە ،و بابک ناسناڤێ بنەماال وان
بوویە و دیارە ژ سڤککرنا پەیڤا بابکۆ بوویە ،ل ساال ()1868ێ ز ل گوندێ
بامەڕنێ ژدایک بوویە و هەر ژیارا خوە ل ڤی گوندی بۆراندی یە .خواندنا
فەقیاتی یێ ل تەکیا شێخ (بها و الدین) ی ب دووماهی ئینایە و ئیک ژ
مریدێن شێخی و دەرسدارێن تەکیا بامەڕنێ بوویە ،و حوسنی و بەر کارێ
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خوە یێ تەکیایێ را دکانداری کری یە و ژیارا خوە و ماال خوە و خێزانا خوە
پێ ب رێڤە بری یە.
حوسنی کوڕەک ب ناڤێ(جەواد) و چار کچ هەبوون ژنا وی (لەیال) خەلکا
گوندێ هرۆرێ بوو و برایێن وی (:مال نەجمەدین ،مال عەبدولڕەحمان ،مال
مستەفا) ئەدیب و مەالیێن بێ هەڤڕک بوون.
حوسنی هندەک ژ خواندنا خوە ل دەف سەیدا (محەمەد شکری
ااڵلوسی) ل بەغدا خواندی یە و سەیدایێ وی ژ بەر زیرەکاتی و
هزرمەندی یا وی حەز دکر کچا خوە بدەتێ و وەک زاڤایێ خوە بهێلیتە ل
دەف خوە ،بەلێ دەمێ شێخ طاهای ب ڤێ چەندێ زانی ،ئینا ب لەز
جابا وی ڤرێکر و گۆتێ  :کەسێ دەرگەهێ خوە نەهێالیە و چوویە
دەرگەهێ خانی یەکێ دی پێڤە دەت.
حوسنی هەر ل وێرێ دژیانا خوە دا فێر ب بوو ڤان ئەزمانا  :تورکی،
فارسی ،عەرەبی و زیدەباری کوردی یێ و هەر وەکو مە گوتی وەک
بنەمالەکا ناڤدار ،ب زانین و زانیاری یێ و باپیرێ وی مەال ئۆسمان قازی
یێ ئامێدی یێ بوو و نۆکە گۆڕێ حوسنی ب رەخ گۆڕێ بابێ و برا و
مامێن وی ل گۆڕستانا بامەرنێ ل نێزیک قوببا شێخ (بها و الدین)ی یە و د
وەسیەتا خوە دا وی گۆتبوو (:زیارەتێ من تازە چێکەن دا هەکو خەلک
قەست دکەنێ ،بیرا وان ل من بهێت و خێرا بۆ من بکەن) و ل ساال
()1936ز یێ چوویە بەر دلۆڤانی یا خودێ و ژ خودێ مەزن دخوازین وی ب
بەهەشتا خوە یا دێرین شاد بکەت.
ئەڤە کورتی یەک بوو ژ ژیانا وی یا کەسایەتی و بەرهەمێ دویڤچوونا مە
بۆ رە و رێشالێن هۆزانڤانی و وەک ژێدەرێن بەرچاڤ یێن ب دەست مە
کەفتین هەر ل سەر هۆزانڤانی ب خوە وەک شاعر و بەرهەمێن وی و
ژیانا وی و ژیانا وی یا کەسایەتی و رەوشەنبیری و پەیداکرنا سەر و
سیمایێ هۆزانڤانی ب خوە ژ بۆ پەیداکرنا نێزیک وێنێ هۆزانڤانی.
سەرچاوە :عەبدولڕەحمان بامەڕنی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3613 :

حوسێن حەبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150202130747119182
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هەلبەستڤانەک کورد ئە ،کو هەلبەستێن خوە ب زمانێ ئەرەبی
دنڤیسینە .ئەو د ساال ١٩٧٠ئێ دە ل گوندێ شیێ یێ ئەفرینێ ل
کوردستانا سوریێ ژ دایک بوویە و ژ ساال ١٩٩۶ئێ ڤە ل باژارێ بۆنن ئێ
ئەلمانی دژی .تا نها دو پرتووکێن وی یێن هەلبەستان دەرکەتنە .د ڤێ
هەڤپەیڤینێ دە ،هەبەش ل سەر نڤیساندنا ب زمانێن بیانی و سەدەمێن
نەنڤیساندنا ب کوردی ڕادوەستە .هەروەها ئەو بەرسڤا پرسێن دەربارەی
ڕەوشا نڤیسکارێن کورد ل دەرڤرەیی وەالت و یا بەرهەمێن وان ددە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەفرین
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3614 :

حەجی جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129212408119122
حەجی جەعفەر ل ساال  1949ل گوندێ خورکێ ل دەڤەرا مزویریان
هاتیە دونیایێ  ،ژیانا حەجی یا زاروکینییێ وەک ژیانا هەر زاروکەکێ کورد
بویە کو ل گوندان ژیایە،ژیانا روژانە ب کارو کەسابەت و جوتیاری و خودان
کرنا تەرش و تەواالن بویە ،ژبو پەیدا کرنا نانێ روژێ ،چونکی د ژیان و ژیارا
کوردەواریا کوندان زوربەیا کارێن سڤک ب زارویان دهاتە کرن  ،حەجی
جەعفەری دەست ب خواندنا خۆ دکەت دەما ل ساال  1958بو یەکەم جار
خواندنگەە ل گوندێ وان دهێتەڤەکرن  ،هەمی زاروکێن گوندی ژ ژییێ 6
سالی تاکو  13سالی پێکڤە قەستا وێ خواندنگەهێ کرینە قوناغا یەکێ
یا خواندنێ دەست پێ دکەن چونکی یەکەم خواندنگەە بویە ل گوندێ
وان بهێتە ڤەکرن ،زێدە باری هندێ زوربەیا زارویێن گوندێن دەورو بەرێ وان
دکەتنە وی خواندنگەهێ ،میناکا هەمی زاروکێن گوندی هەمی
سپێدەهیا حەجی جەعفەر دەما ژ خەوێ رادبو بەری هەر کارەکێ بکەت
دگوتە دەیکا خو لەزێ بکە دەمێ خواندنگەهێ هات و کارێ من بکە
زاروک ل ژڤانا منن ،ب وێ عەشقێ ب جلێن خویێن جوان پورێ شەکری
دهاتە بەر دەرازینکا مالی و ل ژڤانا هەڤالێن خویێن دی دبو ئەوێن ل
دەوروبەری مااڵ وان کو پێکڤە ڤەجەمن و قەستا خاندنگەهێ بکەن،
مامێ (مەولود) کو کالەکێ گوندی بوو هەردەم دگوتە گوندیان ئەو کورێ
هە دێ پاشەروژەکا باش هەبیت چونکی ژ سالوخەتێن وی دیارە ،حەجی
ژ کەیفێن خواندگەهێ گەلەک سپێدهییا نانێ سپێدێ ژبیر دکر بخوت ،
لەورا دەما ژ خواندنگەهێ دزڤری ماڵ وەک کریکارەکێ ماندی پەرتوکێن
خو یێن خواندنگەهی د دانانە جهێ وانێ تایبەت ل سەر لیڤا پەنجەرا
ژوردا و بلەز قەستا کوچکی دکر داکو بزانیت دەیکا وی چ بو نیڤرو
ئامادەکریە دگوتە دەیکا خو رابە زیکا بومن خوارنێ حازرکە ئەس گەلەکێ
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برسیمە و وەستییایمە ،گەلەک جارا کو دەیکا وی ب شولێ مالێ ڤە
مژویل بو دچوو پاتە ل سەر مەنجەلوکا ماستی راتکرو نانێ خو دناڤدا
دهەالن ،پشتی خوارنا نیڤرو دخوار دگەل هەڤالێن خۆ ل بەر دیوارەکێ
گوندی دەست ب یاریان و سوحبەتا ماموستای یا ئەڤرو بۆ وان گوتی ل
سەر شورەشێ و کوردایەتییێ گەلەک جاران یاریێن وان ل سەر
سوحبەتێن ماموستای بون ،و سوحبەت ژی دکرنە شانوگەری و هەر
زاروکەکێ د شانوگەریێ دا رولەک دگێرا  ،ل ئیڤاریان دچونە بەراهیا
شڤانێ گوندی بو ڤەگەراندنا حەیوانی بو ناڤ کوتانێ ،تاکو قوناغا چوارێ
سەرەتایی ل گوندی بوراندن کاودانێت کوردستانێ هاتنە گوهەرین
شورەشا ئەیلونێ دەست پێ کر و رژێما وی سەردەمی گوندی نەچار
دکرن کو گوندی ب جە بهێلن ،دەما بۆ روژا وەغەرێ و ب جە هیالنا گوندی
حەجی گەلەک کرە گری و گوتە دایک و بابێن خو ئەس ناهێم ل ڤیرێ ل
گوندی دێ مینم پا چەوا سوبەهی دێ چمە خواندنگەهێ ماموستایێ
من دێ ژ من تورەبیت ،ب هەرحالەکێ هەبیت بابێ وی رازی کر کو دێ
زڤرنە ڤە گوندی  ،وەسا دگەل خیزانا خو خاترا خو ژ گوندی دخوازن و
بەرف باژێرێ موسلێ دکەڤنە رێ ل ساال  1962ێ ،لێ هەڤالێن وی یێن
دی هەر یەک بەرەف جهەکێ چوون زوربەیا وان گەهشتنە ناڤ
شورەشێ ئەوێن دی ل ئیسڤنێ و القوش و دهوکێ ئاکنجی بۆن،
پشتی گەهشتینە باژێرێ میسل حەجی هەست ب غەریبیەکا مەزنا
گوندی و هەڤالێن خۆ ماموستا و پولێ دکر  ،گەلەک نەڤەکێشا ل میسل
خواندنگەهەک بناڤێ بریفکانی هاتە ڤەکرن و حەجی ل وێ
خواندنگەهێ دبیتە خویندکار ،پاشان دچیتە خواندنگەها (الحریە) کو
دکڤیتە تاخێ نبی یونس ل موسل کو زوربەیا کوردێن میسلێ ل وی
تاخی دژییان و ئاکنجی بۆن .بەری قوناغا شەشێ ب دیماهیک بینیت
حەجی دبیتە خودان خێزان ل  15سالییا خودا دەما دچیتە ناڤنجیێ دبیتە
باب ،حەجی دگوت دەما من خیزان پێک ئینای ئەس چەلەنگ تر لێ هاتم
ل خواندنگەهێ  ،قوناغا ناڤنجی ل خواندنگەها (چواحی) بو جارا یەکێ
حەجی و ب هاریکاریا ماموستایێن خو عشقا خواندنا ئەدەبیاتا کوردی ل
دەف پەیدا دبیت و ئێدی ژ بلی پەرتوکێن خاندنگەهێ پەرتوکێن
رەوشەنبیری بگشتی دخوینیت ،یەکەم پەرتوک کەتیە دەستێ وی و
خواندی پەرتوکا ( مەم و زینا خانی یا ماموستا (محمد سعید بوگی) بویە
پاشان یەکەم پەرتوک ب زمانێ کوردی خواندی پەرتوکا (نان و ژیان) یا
ماموستا (محمد امین ئوسمان) بویە ،هەر دوان ساالن دا دەست ب
نڤێسینا هەلبەست و بەخشانێ دکەت ،حەجی قوناغا دوواناڤنجی ل
خواندنگەها (المستقبل) دەست پێ دکەت لێ ل قوناغا پێنجێ ئامادەیی
جارەکا دی دزڤرنە گوندێ خۆ دەما بەیانا  11ئادارێ هاتیە مورکرن دناڤ
بەرا شورەشا کوردی و رژێما عیراقا وی سەردەمی جارەکا دی دەرفەت
هەلدکەڤیت کو بەردەوامییێ بدەتە خواندنا خو ئەوبو ل ئامادەیا القوش
قوناغا شەشێ ئامادەیی ب دیماهیک دئینیت ،ل وی دەمی و ل
بێهنڤەدانا سەرێ سالێ حەجی دگەل گوندیان دبو کاروانی و دچونە
باژێرێ القوشێ بو فروتنا دەرامەتێ سالێ ،دەما دگەهشتە القوشێ
زوربەیا خەلکێ باژێری ئەو دنیاسین و ب چاڤەکێ مەزن تەماشەی
حەجی دکرن چونکی کیم کەس هەنە کو خویندکارێن شەشێ ئامادەیی
بن و ببنە کاروانی و ل خانا بنڤیت و کاسبیێ بکەت بێ کو شەرما هندێ
ل دەف هەبیت لەورا زیدەتر دچاڤێ ماموستایێن خودا مەزن بو ،پاشان
دهێتە وەرگرتن ل زانکوییا موستەنصریە ل بەغداد و پشتی چونا وی بو
وێرێ ئێدی تیکەلیێن وی دگەل کوردان زیدەتر لێ دهێت وئەوتێکەلی
دبیتە مایی َهندێ کو ژ زانکویا مستنصریە بچیتە زانکویا بەغداد ل کولیژا
ئادابێ پشکا زمانێ کوردی و بەردەوامییێ بدەتە خواندنا خۆ ،ب هزرا وی
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زیدەتر دکاریت خزمەتا زمان و ئەدب و چاندا کوردی بکەت زێدەباری وێ
چەندی کو دامەزراندنا ماموستایان شەنسەکێ پتر هەبویە ژ پێشەیێن
دی،
حەجی جەعفەر بەردەوامییێ ددەتە خواندنا خۆ لێ پشتی کو
دانوستاندن هاتینە راوەستیان دناڤ بەرا شورەشا کوردی و حکومەتا
بەعس دا ،ئەو نەچار دبیت ل قوناغا سییێ ڤەگەریتە گوندێ خۆ پاشان
دچیتە ناڤ شورەشا کوردی و دبیتە پێشمەرگەە ،شورەشێ گەلەک دوم
نەکر ژبەر وێ پەیمانا هاتیە بەستن دناڤبەرا عیراق و ئیران و ل ژیر
چاڤدێریا جەزائر کو هاتە نیاسین ب پەیمانا جەزائر و لدویف وێ پەیمانا
حکومەتا ئیرانێ هاریکاریێن خۆ راوەستاندن بو شورەشا کوردی و حکومەتا
بەغدا هێرشێن درندە برنە سەر بارەگایێن پێشمەرگەهی ئەوژی بونە
ئەگەرێ نەخوراگرتنا شورەشێ و نەکس ڤێکەت،
پشتی نەکسێ حەجی دزڤریتە گوندێ خۆ پاشان دچیتە بەغدا و خواندنا
خۆ ب دیماهیک دئینیت،تاکو ڤی دەمی حەجی چ بەرهەمێن نڤیسنێ
نەبوینە تاکو ساال  1977ێ بو جارا ئێکێ د روژنامەیا (هاوکاری ) دا
بەرهەمەکێ وی تێتە بەالڤ کرن ،ژ بەر کو ل سالێن  1975ب بو
پێشمەرگەە هاتە دامەزراندن وەک ماموستایێ سەرەتایی و حکومەتێ
ئەو سزا لسەر وان هەمی کوردێن کو بەشداری د شورەشێ دا کرین و
پاشان ڤەگەریاینە باژیرا سەپاند ،و بناڤێ (عائیدون) هاتبونە نیاسین و
گەلەک ناڤێن دی لێ هاتبونە دانان ،حەجی دهێتە دامەزراندن وەک
ماموستایێ سەرەتایی ل گوندێ زیوەیا شەفیقی و بو ماوەیێ سێ
ساالن ل گوندی دبیتە ماموستا ،ب ئەگەرێ رویدانەکا ترومبێلێ حەجی
بریندار دبیت و نەچار دبیت ل ماڵ روینیت وێ چاخێ پشتی ساخلەمییا
وی باش دبیت ل دواناڤنجی یا مەمێ ئاالن دبیتە (کاتب) دگەل هندێ دا
بزاڤەکا مەزن دکەت و ب هاریکاریا چەندین کەسایەتێن باژێرێ دهوکێ
بهێتە دامەزراندن وەک ماموستایێ ناڤنجی چونکی دەرچویێ کولیژی یە،
وی دەمی گەلەک زەحمەت بو تایبەت ئەو ژ(عائیدون) بو ببیتە
ماموستایێ ناڤنجی وی دەمی سەروکایەتیا عیراقێ بتنێ مافێ هندێ
هەبوو( ،محەمەد ئەمین شەمبی و عەبدالکەریم فندی و رەشید ئاغایێ
دوسکیان) بزاڤ کرن و ل دیماهیکێ ب فەرمانەکا سەروک کوماری
حەجی دبیتە ماموستایێ ناڤنجی ،دوی دەمی دا ژبەر کو حەجی ب
هاریکارییا وان کەسان سیفەتا خو گوهەری بو ئەگەرێ وێ چەندێ کو
پەروەردەیا دهوکێ نەرازیبیت چونکی ب رییا وان نەبویە حەجی
ڤەدگوهێزنە دەرکار عەجەم و بو دەمێ دوو ساالن ل وێری دبیتە ماموستا
پاشان جارەکا دی ڤەدگوهێزنە زاخو ،ژ بەر کاودانێن شەرێ عیراقێ و
ئیرانێ حەجی دبیتە سەرباز د لەشکەرێ عیراقێ لێ چونکی دەولەتێ
پێتڤی ب ماموستایان هەبوو هاتە ئینتداب کرن و جارەکا دی ڤەگەریا
ماموستایەتییێ ،پشتی ڤەگەریانا وی بو دهوکێ و ب هاریکاریا رێڤەبەرێ
نوویێ پەروەردا دهوکی َ ماموستا (محمد سعید) حەجی ژ زاخو تێتە
ڤەگوهاستن بو ناڤنجییا مەمێ ئاال ل دهوکێ پشتی سالەکێ ل ویرێ
ماموستایێ وانەیا کوردی بو ،پاشان هاتە ڤەگوهاستن بو ئامادەییا
پیشەسازییا دهوکێ وتاکو سەرهلدانێ ل ویرێ دمینیت.
ساال  1982یێ ماموستا حەجی دبیتە ئەندامێ ئێکەتیا نڤیسکارین کورد
تایێ دهوکێ بەرییا هنگی ل زوربەیا بزاڤ و چاالکێن یەکەتیێ بەشدار
دبیت و جارنا ژی سمینارێت زمانەوانی و فولکلوری پێشکێش دکرن و
یەکەم سمینار ل نڤیسەرا پێشکێش کری (چەند دیمەنەک د داستانا
خەج و سیابەندی دا) پاشان ئەو ڤەکولین ل کاروانیدا هاتە بەالڤ کرن.
ماموستا حەجی د بیرهاتنێن خودا دبێژیت دەما ئەم ل زانکویێ و تایبەت
سالێن دیماهیکێ خویندکارێن کورد ل بەغدا ب وێرەکانە کارێ رێکخستنا
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نهێنی ئەنجام د دان لێ زولم و زورییا رژێما وی سەردەمی و هەبونا
کەسێن سیخور دناڤ زانکویێ دا چەندین هەڤالێن مە هاتنە بن چاڤ کرن
و پاشان ل سیدارێ دان میناکا (حەسەن حەمە رشید و مەریوان و لەیال
قاسم) لی گازندەیا وی ئەوبویە کو ئەڤرو بەس ناڤێ لەیال قاسم
بەربەالڤە و ئەو خویندکارێن دی ل چ جهان بەحسێ وان ناهێتە کرن وەک
شەهید ،چونکی د وان کاودانێت مەترسیداردا کارینە کارێ سیاسی
بکەن و بێ کو دوژمن وان بترسینیت،
پشتی سەرهلدانا مللەتێ کورد حەجی جەعفەری بەردەوامیێ ددتە
ژیانێ و خۆدانێ خامەکێ خورت بو ژبۆ خزمەتا ئەدەب و فولکلورێ کوردی
 ،لێ ل ساال  1996ژ بەر کاودانێت ژیانی و ییت سیاسی حەجی بەرەف
ئەلمانیا کاروانێ خو د هاژوت دەما گەهشتیە ئەلمانیا خەما وی یا ئیکێ و
دویماهیکێ ئەوبویە کو بکاریت خو فێری زمانێ ئەلمانی بکەت و ب
مەرەما زیدەتر خزمەتا ئەدەب و چاندا کوردی و هەروەسا بزاڤا وەرگیرانێ
دکر بو زەنگین کرنا پەرتوکخانەیێن کوردی ئومێدا وی ب جە هات پشتی
ماندیبونەکا مەزن شییا ل دەست پێکێ ( )2000پەندو گوتنێت مەزنان
ێیت ئەلمانی وەرگیریتە سەر زمانێ کوردی و بەردەوام کار و بزاڤ دکرن
وی ماوەیێ مایە ل ئەلمانیا کو نێزیکی  9ساالن کاری زیدەتر ژ پێنج
پەرتوکان وەرگێریتەسەر زمانێ کوردی زیدەباری دوو پەرتوکێن
زاروکان،هەروەسا ب ریێا پەیوەندیێت جڤاکی شیا هەڤالینیەکا باش دگەل
پروفیسورێ ئەلمانی(پارتیل فرانک)دروست کەت ماموستایێ زانکویا
(مارتن لوپری) کو تایبەتمەند بو دئەدەبیاتێن روژ هەالتا ناڤین ،تایبەت دەما
وی پروفیسوری بەرهەڤییا پەرتوکەکێ دکر ماموستای گەلەک هاریکاریا
وی دکر بۆ زەنگینکرنا زانیارێیان ل سەر روژهەالتا ناڤین تایبەت کوردان.
حەجی جەعفەر کەسەکە ئەوی بخو خو ئاڤا کریە هەر ژ دەستپیکا ژیانا
خو خەمەک مەزن هەلگرتیە کو دڤێت شارەزایەکا باش هەبیت د زمانێ
کوردی و بێ کو پێالنا هندێ هەبین کو روژەک ژ روژان ب بیتە
نڤیسکارەکێ چاالکێ ئەدەبیاتا کوردی،لەورا بویە کەسەکێ ناڤدار ل
دەڤەرێ وکەسەکێ تایبەتمەند دفولکلورێ کوردی دا ،حەجی ئەڤرو ژی
دبێژیت داهینان هیشتا د دەستپێکێ دایە حەزوخاسیەتێن من د بیاڤێ
فلکلوریدا گەلەکن و یا ئەڤرو مە کری چپکەکە ددەریایا فولکلوری دا قوناغا
مەیا دویر و دژروارە سەرئەڤرازی مشەنە لێ هندەک جاران ژی دبنە
ژوردانی.حەزا وی بو کوم کرنا فلکلوری چ جاران ب دیماهیک ناهێت،
ماموستا حەجی جەعفەر ب دەهان گوتارێت ئەدەبی و رەخنەیی و
فولکلوری و وەرگێرانێ د پرانیا گوڤارو روژنامەیێت کوردیدا بەالڤ کرینە،و
نوکەژی ماموستایە ل پەیمانگەها پەروەردا وەرزشی ل دهوکێ.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە3615 :

حەسەن سلێڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912082257452926
نڤێسەر و هوزانڤانێ کورد ،ل ساال  1957گوندێ ترکژا  -گەلییێ زاخۆ ژ
دایک بوویە
سەرۆکێ ئێکەتییا نڤیسەرێن کورد  -دهۆکە ،بەرهەمین وی:
چما ئەڤ هێرشێن هۆڤانە ل سەر مالباتا بەدرخانییان؟سپێدەیا باهیڤانئەو خانما هەنێژ دەفتەرا سەرهلدانێ 1ژ دەفتەرا سەرهلدانێ بەشێ 2ژ دەفتەرا سەرهلدانێ بەشێ 3سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (حەسەن سلێڤانی) لە0:11:38 2010-9-20 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نڤێسەر
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3616 :

حەسەن فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023015463919
هوزانڤان و روژنامەنڤێسێ کورد ل ساال  1986ێ ل دهوکێ ژ دایک
بوویە ،دەرچوویێ زانکویا دهوکە پشکا زمان و ئەدەبێ کوردی ،هەتا نوکە
سێ پەرتوکێن چاپکری هەنە ئەو ژی:
قوربانیێن ئەڤینێ  /هوزاندیدار و پراکتیک  /ڤەکولیندیدارێن سەعدی ئەحمەد پیرەتایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

📰رۆژنامەنڤێس
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور

2141

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3617 :

حەسەنێ هشیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201162217119165
کوردپەروەر ،نڤیسکار ،هەلبەستڤان و دیرۆکزانەکی کورد بوو .د ساال
١٩٠٧ئان دە ل گوندێ سەردێ (ب ترکی :سەرەن)  ٧٠کم باکورێ
ڕۆژهالتێ باژارێ ئامەدێ د ناڤبەرا هێنێ و لجەیێ دە هاتیە دنێ.
د ناڤ سالێن ١٩٢٠ئی دە ب تەڤگەرا کورد ڕە دکەڤە دانووستەندنێ.
تێکلیا ئیهسان نووری پاشا ب ناڤچەیێن هێنێ و لجەیێ پێک تینە .د
لبەرخوەدانا نەتەوەیی یا شێخ سەئیدێ پیران ئا ساال ١٩٢۵ئان دە ب
شێوەیەکی کارگەر جه دگرە .پشتی شکەستنا لبەرخوەدانێ هەسەن
هشیار بریندار تێ گرتن و د دادگەهێ دە تێ ئارهکرن .ژ بەر بچووکیا
تەمەنێ وی دارڤەکرنێ دکن  ١۵ساالن هەبس .لێ پشتی بووریا
گشتی یا ١٩٢٨ئان ژ گرتیگەهێ دەردکەڤە ،دچە ئامەدێ و دکەڤە کارێ
دەولەتێ ،دبە کارگێر و ڕێڤەبەرێ جەرگەیا تابوویا قولپێ.
دەما کو لبەرخوەدانا ئاگریێ دەست پێ دکە هەسەن هشیار خوە دگهینە
ئاگریێ و وەکی شەرڤان جه دگرە .پشتی تێکچوونا لبەرخوەدانێ ب
ئیهسان نووری پاشا دەرباسی ئیرانێ دبە .د ساال ١٩٣۴ئان دە دچە
سووریێ و ل بنخەتێ ئاکنجی دبە.
د ساال ١٩۵۶ئان دە کۆمەال زانستی و ئالیکاریا کورد ب دەستێ وی و
چەند ڕەوشەنبیرێن کورد هاتیە دامەزراندن .د ساال ١٩۶۶ئان دە ژی وی
ب تەنا خوە کۆڤارا ئاگاهی دەرخست .دبێژن کو هەژمارێن ڤێ کۆڤارێ
گهانە  ١٩هەژماران.
هەسەنێ هشیار د ١۴ئێ ئیلۆنا ١٩٨۵ئان دە چوو سەر دلۆڤانیا خوەدێ
و ل گۆرستانا دوگرێ ل دەڤەرا قامشلۆکێ هاتیە ڤەشارتن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3618 :
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حەمو محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050515325057311
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3619 :

حەمید دلبهار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150131104233119143
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3620 :

حەیدەر مەتینی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191145034778
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ئێکە ژ هەلبەستفانێن سالێن چالن ژ سەد سالیا بوری ل دەڤەرا
بەهدینان ل ( )1922/4/5ێ چاڤێن خو ل گوندێ بامەڕنێ سەر ب قەزا
ئامێدیێ ڤەکرینە ب سروشتێ جوانێ دەڤەرێ و دوزا گەلێ کوردستانێ
سەربەست بوویە و مینا هەمی رەوشەنبیرێن کوردێن وی سەردەمی
رێکا هەلبەستێ کرییە نیشانا خەبات و بزاڤا خویا کوردینیێ ،ناڤێ وی
یێ دروست (حەیدەر یوسف طاهر نەقشەبەندی) یە خواندنا سەرەتایێ
ل بامەڕنێ ب دوماهی ئینایە،پاشی چوویە بەغدا و ل خواندنگەها
پێشەسازی یێن ئاسمانی هاتییە وەرگرتن ،پشتی تەمامکرنا ڤێ
خواندنگەهێ وەکو فەرمانبەرەکێ فڕوکێن کشتوکالی کارکرییە و ل سەر
ڤی کاری بەردەوام بویە هەتا خانەنشین بوی ،بو چارا ئێکێ ل ساال
( )1939ێ دەست ب ڤەهاندنا هەلبەستان کرییە و ب رێکا هەلبەستان
هەڤالینی یا گەلەک ناڤدار و رەوشەنبیرێن دەڤەرێ کرییە مینا (شیخ
غیاث الدین نەقشەبەندی ،سەیدا صالح یوسفی ،د.مسعود کتانی،
صادق بەهائەدین ،حافظ قاضی) و گەلەکێن دی ،دیسان تێکەلیا گەلەک
رەوشەنبیرێن کورد ژ دەڤەرێن دی یێن کوردستانێ کرییە و هەروەسا
تێکەلیا هەلبەستڤان و رەوشەنبیرێن عەرەب ژی کرییە ،ناسناڤێ
(حەیدەر مەتینی) ژبو هەلبەستفانیا خو دانایە و بابەتێن هەلبەستا وی،
مینا پرانیا هەلبەستفانێن وی چاخی رەوشەنبیرکرنا مللـەتی بوویە،
کوردینی ،وەسفکرنا سروشتێ کوردستانێ ،وەسفکرنا دەردەسەری و
تەپەسەریا مللـەتێ کورد ،پێگوتن و چاڤلێکرنا هندەک هەلبەستفانێن مینا
نالبەند د دانانا هندەک هەلبەستان ل سەر خوارن و سەیرانان ژی،
رەحمەتی حەیدەر مەتینی ،ئێکە ژ وان کەسانەیێن ب چاڤێن خو ئومێد و
خەونێن مللـەتێ خودیتین ،پشتی سەرهەلدانا پیرۆزا بهارا ( )1991ێ
گەلەک هەلبەست ب پێشمەرگەی نڤیسینە و گەلەک بابەتێن رەخنەیی
ژی مینا شەری برا کوژیێ د هەلبەستێن وی دا بەرچاڤ دین ،پرانییا
هەلبەستێن وی یێن بەاڵڤکری دسالێن چالن دا ( )1940نەهاتینە
ئەرشیڤکرن ،لێ پشتی ئازادیا کوردستانێ گەلەک ژ هەلبەستێن خویێن
کەڤن د روژنامە و کوڤارێن ،ژالیەکێ دیڤە ژی ژبەر مژویلبونا وی ب کارێ
فەرمیێ ویڤە ،گەلەک بەرهەمێن خو دروژنامەگەریا پشتی بەیانا ( )11ی
ئادارێ بەاڵڤ نەکرینە ،ئەم دکارین ناڤێ هەلبەستڤانێ ڤەشارتی لێ
بدانین ،چونکو پرانیا هەلبەستێن وی هەر ژ سالێن چالن و هەتا داویا
سالێن نوتان دگەلدا ماینە و گەلەک ژێ بەاڵڤە نەکرینە ،ل ساال ()1981
ێ دهێتە خانەنشین کرن و پاشی ل ساال ( )1987ێ دهێتە کوردستانێ
و ل گوندێ (قەدشێ) ئاکنجی دبیت ،مەتینی گەلەک ب گوندێ
(قەدشێ) ڤە یێ گرێدای بوو ،پرانیا ژیانا خو یا زاروکینیێ و کالێتیێ ل
ڤی گوندی بوراندیە و ل ( )2000/5/18ێ هەر ل ڤی گوندی چوویە بەر
دلوفانیا خودێ ،هەتا نهو کومەکا هەلبەستێن نەچاپکری د (دیوانەکێ) دا
کومکرینە هەر چەندە ب ساخی یا خو چاڤێن وی ب چاپکرنا دیوانا وی
شاد نەبوون ،هیڤی دکەین دەزگەهێن پەیوەندیدار ڤان هەلبەستێن وی
چاپ بکەن مینا پشکەک ژ کلتورێ دەڤەرا مە بهێنە دوکیومێنت کرن .
سەرچاوە :عەلی رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3621 :

خالس مسەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203132528119189
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3622 :

خزان شیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304170623119549
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3623 :

خەالت مووسا یووسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060212405383044
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
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جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3624 :

خەلیل ساسونی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203131727119187
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3625 :

خەمگینێ رەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150217132105119393
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3626 :

2146

خەیری هەسەن خلێف خەران  -خێری شەنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211142503570
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1966 /شەنگال
بڕوانامە /بەکالۆریۆس
پسپۆڕی /راگەیاندنو کاروباری ئێزیدیان
کاری ئێستا /خانەنشین
چاالکی /بەڕێوەبەری گشتی کاروباری ئێزیدیان بووە و چەندین لێکۆڵێنەوە
و بابەتی رۆژنامەوانی لەسەر مێژوو کەلتوری ئێزیدیان باڵوکردوەتەوە و
کتێبێکی لەوبارەیەوە چاپکردوە و ئەندامی چەند رێکخراوێکی مەدەنی و
ناحکومیە.
کاندیدی لیسی گۆڕان لە پارێزگای موسڵ بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە 2010دا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
گۆڕان
پارتی:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3627 :

دلدارێ میدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013023052364124
نڤێسەر و ڤەکولەرێ کورد (دلدارێ میدی) ناڤێ وی یێ راست محەمەد ئەحمەد محەمەد ل ساال
 1963یێ ل گوندێ ئەلوانکێ ژ دایک بوویە ،ل ساال  1972ێ خێزانا وی ل قامشلویێ بنەجە
بووینە ،د بیاڤێن (چیرۆک ،مەتەلۆک ستران ،گۆتنێن پێشیان) دا گوتارا بەالڤ دکەت.
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

📰رۆژنامەنڤێس
چیرۆکنووس
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور ت .التین
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3628 :

دلشا یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141001162409116456
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3629 :

دەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201101584795
هوزانڤانەگێ نەنیاسی یە وکێم بەرهەمە و هەمی ژیانا دەردی نەهاتیە زانین وتا نوکە دتاریاتیێ دا
مایە !!! ناڤێ ڤی هوزانڤانی نەهاتیە زانین وکوڕێ کێ یە وکیژ بنەمالێ یە وکەنگی ژ دایک بوویە
ول کیرێ وکیژ سالێ مریە و ل کیرێ ،وەسا دیارە یان خەلکێ باژێرێ ئامێدیێ یە ،یان دەوروبەرا ،یا
ئەم دزانین ناسناڤێ وی(دەردی) یە هەروەکی دهۆزانێت وی دا هاتیە نڤیسین د بێژیت  -:وەکی
مەشهوری دڤی عەسری ب ئەخالقێ جەمیل کەمترین مادحێ خو د (دەردی) ێ شەیدا تو ب
گێر ،هەروەسا ل دوماهیا هوزانەکا دی دا دبێژیت -:وەکی (دەردی) دسوژت نالە دکەت رۆژو
وشەڤێ کافران کری یە وی تێت وفرەنگی دمەجەر ،تشتێ بو مە دیار و ئاشکەراکری کو ئەم
بزانین ئەڤ هۆزانڤانە کەنگی ژیایە هوزانەکا وی یە کو دڤێ هۆزانێدا پەسنا (مەدحێ) میرێ
ئامێدیێ (میر عادل کوڕێ ئیسماعیل پاشایێ ئێکێ کوڕێ بەهرام پاشایێ مەزن )...دکەت کو میر
عادل برایێ مراد و میر محەمەد تەیار پاشا(غەریبی) کو ئێک بوویە ژ هۆزانڤانێت مەزن یێن
بەهدینان ،میر عادل پاشا کەسانەکێ بناڤ و دەنگ بوو ،خودان زانین و تیگەهشتی بوو و نەرم
حەلیم بوو مللـەتێ وی هەمیێ حەز ژێ دکر گەلەک بهایێ خو ل میرگەها بەهدینان هەبوو ،ل
ساال( )1219مشەختی هەڤبەری ساال( )1804زاینی بوویە میرێ بەهدینان ل ئامێدیێ سەر
دەمێ وی یێ پر بوویە ژ رویدان ونەخوشی و شەڕ و شورێن ناڤخوی ل ناڤبەرا وی و برایێن وی و ل
ناڤبەرا وی میرگەهێن دی یێن کوردی .هۆزانڤان(دەردی) بەحسێ زیرەکی و مێر خاسی و
قارەمانیێن وی دکەت و گەلەک پەسنێن جوان و دجهێ خودا بو میر عادل بەگێ دارشتی نە و
دهۆزانێ دا ڤان ناڤا بو رێز دکەت (شێر ،روستەم ،بەهرامێ زەمان ،حاکم ،سوڵتانێ قەدیر ،میر،
خودانکەرێ مەساکین و فەقیرا ،و هەرچوار تەرەفا خەلکەکێ مەزن دەستێن خو بلند دکەن و دوعا
بوو دکەن ،وەجهێ مونیر ،ئەخالقێ جەمیل ،هەمی پەسنێن هۆزانڤان دەردی نە ژبوو میر عادلی.
دیسان بەحسێ جەنگێن وی دکەت و هەروەسا دیروک ژی بەحس دکەت و ب تایبەت (جەنگی
بازێ و سراندری) دوو گوندێن دەڤەرا بەرواری بااڵنە کو وی بخو پشکداری دجەنگی دا کریە ،لەوما
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ئەم دشیێن بێژین هوزانڤان(دەردی) هەڤدەم و نیزیکێ میر عادل بوویە و ل سەر دەمێ وی ژیایە،
ومیر عادل میر میرگەها بەهدینان ل ئامێدیێ ل ساال(1222مشەختی هەڤبەری ساال(1807
زایینی ب تاعونێ مری یە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدوڵاڵ ئامێدی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3630 :

رزالیێ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303091015119501
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3631 :

رزۆیێ خەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208164052119294
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3632 :

رفعەت رەجەب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130141134119135
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3633 :

رۆدی دەمیرکاپ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211220227119333
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
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بابەتی ژمارە3634 :

رۆژهات ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040005152405
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3635 :

رۆژهات سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021612583064244
نڤێسەر ،وەرگێر و روژنامەنڤێس روژهات سەعید ل روژا  1988-2-10ێ ل
گوندەکێ سەر ب سنورێ تورکیا – ئیراقێ ژ دایک بوویە ،خواندنا خو یا
سەرەتایی و ناڤنجی و ئامادەیی ل زاخو خواندیە ،ل ساال  2010ێ ژ
پەیمانگەها تەکنیکی یا ئامێدیێ دەرچوویە ژ پشکا کارگێری کار ،ل ساال
 2006ێ ئێکەم گوتار د گوڤارا ئەلەکترونی دا ب ناڤێ (ڕاستیا
کوردستانێ) دا بەالڤکریە ،بابەتێن وی گرێداینە ب پرسا کوردان ل تورکیا،
ئیسالما سیاسی و مێژووی ،د بوارێ وەرگێرانێ دا چەندین ژیاننامەیێن
ناڤدارێن جیهانێ ڤەگوهاستینە بو زمانێ کوردی ،ل ساال  2011ێ ئێکەم
پەرتوکا خو یا وەرگێران بەالڤکریە ژ وەشانێن پەرتوکخانا فەرهەنگ،ئەو
گوڤار و روژنامەیێن گوتار تێدا بەالڤکری (روژناما وار – گوڤارا چاڤدێر –
گوڤارا ڤەژەن – گوڤارا کوردزووم – گوڤارا مەحفەل – مالپەرێ ئێکەتیا
نڤێسەرێن کورد – تایێ دهوک – مالپەرێ چاڤدێر – مالپەرێ موسل –
راستیا کوردستانێ – پی یو کەی سەرسنگ – پی یو کەی زاخو)،
بەرهەمێن وی یێن بەالڤکری:
ئولیڤەر تویست – رومان – چارلس دیکنز ،وەرگێرانەکا بەراوردکاری –2011
ئەوێن یاهودی – دەقێ شانویێ – لێسسینگ – وەرگێران ژ ئنگلیزیێ –ل سەر ئنترنێتێ
زانستێ ئابوری و ئابوریا ئەوروپا – نامیلکەبیردوزا یاریا و بیردوزا دەستنیشانکرنا کەسان – نامیلکەدانتی و کومیدیا ئیالهی – کورتە ڤەکولین – ل سەر مالپەرێ ئنترنێتێیێ ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد – تایێ دهوک
-ژیارا جڤاکیا ئێزدیا د پەرتوکا روجێر لێسکوتی دا – گوڤارا مەحفەل –
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ژمارە 5
هژمارا ئێزدیان ل جیهانێ – گوڤارا مەحفەل – ژمارە 6تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3636 :

رۆشان لەزگین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922163213116326
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .زازاکی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3637 :

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 ژمارە3638 :

رێناس ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305155236119571
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3639 :

رەجەب دڵدار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305154856119570
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3640 :

رەزوان سندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111622024259775
ژ دایک بوویێ ()1983یە لێ باژێرێ زاخو خەلکێ گۆندێ باجلێیە سەر ب
ناحیا (مانگشکێ) ڤە دەرجۆیێ ناڤەندییە لێ زاخۆ نۆکە ێاکنجییە لێ
وەالتێ نەرویج ،بەری ژێ کوردستانێ دەرکەڤیت بۆ ماوێ دوو ساالن
کارێ بێژەری کێریە دگەل تەلێڤزیۆنین ناڤخۆی و رادیۆوا ،هەروەسا کارێ
ڤێگافکێ دکەت نڤیسکار و رۆژنامەڤانە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

📰رۆژنامەنڤێس
راگەیاندکار
👨پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3641 :

رەزۆ ئۆسێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203132015119188
ناڤێ وی ئەبدولرەزاقێ ئەلیێ ئیسایێ ئۆسێ یە .ڕۆژا  ١٠.١٠.١٩۵٠ل
گوندێ دەکسووری /جزیرێ -پارێزگەها هسچا،هەرێما قامسلۆ  /هاتیە
ژیانێ .خوەندنا خوە یا سەرەتایی ،ل گوندێ تەنووری  /گوندێ
سینۆرداسێ دەکسووری  /کوتا کریە .یا ناڤەندی و لیسە ژی ل باژارێ
قامسلۆ ب دەست خستنە .ب ناڤێن :ئارۆ؛ ڕەزۆ؛ ستێر؛ ئازاد؛ پرس؛
ئەبدولرەزاق ئۆسێ و ڕەزۆیێ ئۆسێ د گەلەک کۆڤار و ڕۆژنامان دە
نڤیسیە  /ولۆ ژی د مالپەران دە  ،/ژ وان :ستێر؛ ئارمانج؛ دوگر؛ پرس؛
مەتین؛ دەنگێ ئازادی؛ زانین.
ژ هاڤینا ساال  ١٩٧٠دە دەست ب نڤیساندنێ کریە .گەلەک گۆتار و
لێکۆلین بەالڤ کرنە .ولۆ ژی،هەلبەست  /کەڤەسۆپ و نووژەن /
نڤیسیە،سانۆ د کۆڤاران دە بەالڤ کرنە،فۆلکلۆر دایە هەڤ و بەالڤ
کریە،کورتەچیرۆک نڤیسینە،چیرۆکێن زارۆکان دانە هەڤ و پێنج پرتووک ب
ناڤێ دیک-دیکۆ ؛ لبهنارێ ؛باڤێ هەپوون؛سەنگێ و پەنگێ ؛ فندا
سەمال چاپ کرنە /وی ب کوردی نڤیسینە و در.م.نەژاری گوهەرتنە
زمانێ ئەرەبی و ب هەڤ ڕە د بن ناڤێ دانەهەڤ و پێسکێسکرنا هەردو
ناڤان
هاتنە چاپکرن./ب کورتی:
 ١٩٧۴ - ١٩٧٢. ١ئەندامێ کۆمیتا بەرپرسیاریا کۆڤارا "سۆرەسگێر" ،کۆ ل
باژارێ بەرلینا ڕۆژاڤا دەردچوو ،مایە.
.٢د ڤان ساالن دە ژی بوویە ئەندامێ کۆمیتا چاپدەرین،کۆ سێ پرتووک ل
بەرلینا ڕۆژاڤا چاپ کرن  /دیوانا س .هێزانی ،ب کوردی .هەلپەرکێن
کوردی ،یێن فۆلکلۆری ،ب زمانێ ئەلەمانی .ملەتەک بەرخوەدانێ د بەر
هەبوونا خوە دە دکە ،ب زمانێ ئەلەمانی/.
 ١٩٧٧. ٣کورسێ فێربوونا زمانێ کوردی ل باژارێ مۆسکۆ ،ژ گرووپەک
خۆرتێن کورد  /یێن زانینگەهێ  /ڕە ڤەکریە.
 ١٩٧٧. ۴بوویە ئەندامێ کۆمجڤینا دامەزراندنا "هەڤبەندا کاوا بۆ وێژەیا
کوردی"  /دامەزنەرێن ڤێ هەڤبەندێ  :باڤێ نازێ ؛ در.م.ئە.ناژاری ؛
در.س.مواڵ و ڕەزۆ بوون  /کۆ ل مۆسکۆ پێک هات .ڤێ هەڤبەندێ گەلەک
پرتووک  /ب زمانێ ئەرەبی،چ وەرگەراندن،چ ژی ئافراندن /دانە وەساندن.
 ١٩٨٠ – ١٩٧٨. ۵بوویە ئەندامێ " کۆمیتا ئامادەکار " بۆ پێکانینا یەکبوونا
کۆمەلەیێن خوەندەڤانێنکورد ل ئەورۆپا ،کۆ د بن چاڤنهێریا مامۆستە ئەزیز
مهەمەد دە کار دکر.
 ١٩٨١ – ١٩٨٠. ۶بەرپرسیاریا بەالڤۆکا " ڕۆناکبیر " ،ل
سووریا ،کریە.
 ١٩٨۴ – ١٩٨٢. ٧ب بلوورڤان ڕە سەرکێسیا فێربوونا "کورسێن زمانێ
کوردی" ل بنەکۆڤا جزیرێ کریە.
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 ١٩٩٣ – ١٩٨٣. ٨بەرپرسیاریا کۆڤارا "ستێر"،ب بلوورڤان ڕە  /وەکو
دامەزرێنەر  ،/پاسێ ب دلۆڤان و هن ڕەوسەنبیرێن دن ڕە کریە.
 - … ١٩٩٣. ٩ئەندامێ کۆمیتا بەرپرسیار ئە د کۆڤارا "پرس" دە.
 - … ٢٠٠٢. ١٠ئەندام و یەک ژ دامەزرێنەرێن " کۆمیتا خەالتا
جەگەرخوین" ئە.
 - … ٢٠٠٣. ١١بوویە ئەندامێ کۆمیتا سێوردارێن کۆڤارا "پێل" کۆ ل
ئەلمانیا دەر تێ.ڤێ سالێ ژی بوویە ئەندامێ "پەنا" کورد.
 – ٢٠٠٣. ١٢ڤەخوەندی چاالکیێن سەدسااللیا جەگەرخوین ،ل ئامەدێ و
ئزمیرێ،بوویە.ل ور " خوەندنەک د بەرهەمێن جەگەرخوین دە" پێسکێس
کریە.
 – ٢٠٠۴. ١٣ئەندام و چاالکدارێ کۆمجڤینا دووەمین یا "رۆژێن وێژەیێ ل
ئامەدێ" بوویە و بەسداری کریە.
 – ٢٠٠۵. ١۴ئەندامێ کۆنفەرانسا پەنا کورد و پەنا ترک بوو،کۆ د بن
چاڤدێریا پەنا ناڤنەتەوی و ئونەسجۆ دە ل ئامەدێ پێک هات.
 – ٢٠٠۵. ١۵ڤەخوەندیێ فەستیڤاال ڕەوسەنبیری یا یەکەمین ل دوهۆکێ
بوو ،دا لیکۆلینەکێ ل سەر " هەڤۆکسازیا کوردی " .پێسکێس بکە .لێ ژ
بەر سەدەمێن ڕەوسا ناڤوەالتی  /د ناڤبەرا سووریا و ئیراقێ دە /نکاریبوو
ئامادە ببە،تەنها لێکۆلینا خوە ڕێ کر.
 – ٢٠٠۶. ١۶ئەندام و چاالکدارێ فەستیڤاال ڕەوسەنبیری یا دوهەمین ل
دوهۆکێ بوو.
 – ١٧.٢٠٠٨ئەندام و چاالکدارێ فەستیڤاال جەگەرخوین ل هەولێرێ بوو.
 – ١٨.٢٠٠٨وەرگێرێ خەالتا یەکەمین یا فابلێ ل وانێ بوو.
ناڤ و ناڤەرۆکا پرتووکان
د دەستپێکا مها ئێلوونا ساال  ٢٠٠۵ئان دە ،پێنج پرتووکێن چیرۆکێن
زارۆکان،ل سووریێ،ب ڕێدانەکە فەرمی  /چاپکرن و بەالڤکرن  /د بن
سەرناڤێ " چیرۆکێن کوردی گەلێری یێن زارۆکان " ب زمانێ کوردی و
ئەرەبی،هاتنە چاپکرن.
. ١دیک-دیکۆ  /چاپا ددوا  /چار چیرۆکان همبێز دکە  /چاپا یەکێ ساال
/:١٩٩١
ئا .ڕۆڤی – بەرانێ کۆڤی.
ب .کەرێ پستکورمی.
ج .کێچا کەزیکور.
د .دیک-دیکۆ.
. ٢لبهنارێ  /چاپا ددوا  /چار چیرۆکان همبێز دکە/چاپا یەکێ ساال /:١٩٩١
ئا .دەستبراتیا ڕۆڤی و مەلێ.
ب .لبهنارێ.
ج .گورێ ترسۆنەک.
د .پیرێ و ڕۆڤی.
.٣باڤێ هەپوون  /چاپا یەکێ/ :
ئا .باڤێ هەپوون.
ب .هرچێ و مهەمەدۆکۆ.
ج .کەرۆ هەڤسارزەرۆ.
د .کێزا کێزخاتوون.
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. ۴سەنگێ و پەنگێ /چاپا یەکێ/ :
ئا .سەنگێ و پەنگێ.
ب .گورێ هار.
ج .کەچێن پیرێ.
د .بەق و تووپسک.
. ۵فندا سەمال  /چاپا یەکێ/ :
ئا .فندا سەمال.
ب .گاڤان و گور.
ج .مه و گور.
د .فاتکا گاڤان.
ئەڤ چیرۆکێن زارۆکان یێن گەلێری دانەهەڤ و وەرگەراندن ئم.ل سەر
قاپێ هوندر ژی ،ئەڤ ئنفۆرماسیۆن هاتنە نڤیسین:
قاپ و وێنە  :هونەرمەند ئەندزیار ،نەجاه ئۆسمان.
دەقێن کوردی  :ئا.ئۆسس  /ڕەزۆ/.
دەقێن ئەرەبی  :م .ناژاری.
لێڤەگەرا دەقێن ئەرەبی  :سێخ تاوفیق ئەل-هوسەینی.
"دار ئاڵ-هاسساد"
سام ،سوورییا ٢٠٠۵
هێژایی گۆتنێ یە،کۆ ڕێدانا چاپێ،بۆ پرتووکێن ١؛ ٢و  ٣ساال  ١٩٩١هاتبوو
وەرگرتن ،لێ بۆ هن سەدەمان ،د دەما خوە دە،نەهاتن چاپکرن،دا نوو
ئیسال ڕۆنیێ ببینن.بۆ ڤێ یەکێ هن جوداهی د ناڤبەرا دەقێن ئەرەبی /
وەرگەراندنا ساال  ١٩٩١ئێ  /و یێن کوردی  /سەرەراستکرن ،پستی
بدەستخستۆنا هن فۆرمێن نوو ژ چیرۆکان  /دە تێنە پەالندن.
رۆژی  ٢٠١٠-٠٣-٠٣کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاڤێستا کورد
تایبەتمەندیێن بابەتی
جزیرە
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3642 :

رەشیدێ کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307143140119619
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3643 :

رەمەزان ئاالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150215105655119378
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3644 :

رەمەزان بۆتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303000657119500
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3645 :

رەمەزان عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307112737119614
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3646 :

زولکوف کشاناک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304165205119546
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .زازاکی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3647 :

زەکی نورچین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213221945119373
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3648 :

زەکەریا کۆبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304165610119547
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
کۆبانی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3649 :

سادق بەهادین ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031509144634
ل گوالنا ساال  1918ێ ل ئامێدیێ ژ دایک بوویە ،بنەماال وان ل ئامێدیێ ب
ناڤێ (ماال کوتا  -کوتا زادە) یا ناڤدارە ،بابێ وی مروڤەکێ ژ خو شەرم
کری و بەرخۆڤەبوویە ل دویف هێزو ڤەژانا خو کریاری و فروتن کریە  ،ماال
خو ب سەرفەرازی خودان کریە  ،ل ساال  1932ێ دژیێ  8سالیێ دا ل
خواندگەها ئامێدیێ قوناغا سەرەتایی ب دوماهی ئینا .ژ بەر دەست
کورتیێ نەشییا ل سەر خواندنێ بەردەوام بیت  ،ژ بەر کو دڤیا بچیتە
مویسل و پارە پێ دڤیان  ،ژ هەژاری و بەلەنگازیا بارێ جڤاکی  ،خواندن
برێڤە هێال  ،پشتی سێ ساالن ژ نوی بەردەوامیێ پێ د دەت  ،ل ساال
 1933ێ داخوازی ژ خەلکێ ئامێدیێ هاتەکرن ل گەل گوندێن رەخ و روی
بو ڤەکرنا رێکا ترومبێال ل ناڤبەرا گوندێ بێبادێ و ئامێدیێ کو بێبادێ ژ (-8
 )10کم ژ هاڤینگەها سویالڤێ یا دویرە ( ،س.ب .ئامێدی) ژی ئێک بوویە
ژ وان کەسێن پشکداری دڤەکرنا رێکێ دا کری  ،پشتی ب دوماهیک
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هاتی (مەلک فەیسەلێ ئێکێ) هات و رێک ب رەنگەکێ فەرمی ڤەکر ،
ئێکی ژ مروڤێن ئامێدی کو محەمەد سەلیم عبدالعزیز  -برایێ شەهید
عزت عبدالعزیز  -گوتێ عەریزەکێ بو مەلکی بنڤیسە و تێدا بێژێ
خواندنگەهەکا ناڤنجی ل ئامێدیێ ڤەکەت بو وان کەسێن خواندنا خو ب
دوماهی دئینن  ،بەلێ ئەڤ داخوازە بجە نەهات ،ل ساال  1935ێ ژ نوی
دەست دایە خواندنا خو ل ئامادەیا مویسل بو ماوێ پێنچ ساالن  ،پشتی
بدوماهیک ئینای چوویە بەغدا ل کولیژا (دار المعلمین العالیه) پشکا
جڤاکی گەلەک دناڤ پشکێن کولیژێ دا هاتی یە و چوویە هەتا کول وێ
پشکێ بنەجێ بووی  ،پشتی خواندنا کولیژێ بدوماهی هاتی بوویە
سەیدا ل باژێرێ کەرکوکێ ل روژا  1944 / 9 / 23ڤەگوهاستیە ناڤنجیا
باژێرکێ (هەلەبچە) و حەفت ساال مایە ل وێرێ  ،پاشی ڤەگوهاستیە
باژێرێ سلێمانیێ و ژ وێرێ ژی ڤەگوهاستیە ناڤنجیا (زاخو) و سالەکێ
مایە ل وێرێ  ،هەتا دوماهیێ بەرێ وی دایە باژێرکێ (هیت) کو جهێ
دەست پێکرنا وی بوویە ژالیێ ئەدەبییا تا ڤە هەر وەک وی ب خو د
دیدارەکێ دا گوتێ  .پشتی سالەکێ مایە ل وێرێ ڤەگوهاستیە بەغدا ل
ناڤنجیا (الرصافه) بو ماوەیێ سێ ساالن ،ل سالێن (  1956و  1957و
 )1958ێ ،ئامێدیێ ل بەغدا هەڤدە ساالن کار کریە و دەرس گوتینە ،پێنچ
ساال ل وەزارەتا پەروەردێ ل رێڤەبەریا خواندنێن کوردی  ،پاشی بوویە
ئەندامێ لژنا زمانێ کوردی ل کورێ زانیاری یا کوردی ژ بلی کو ل زانکویا
بەغدا بو ماوێ شەش ساالن دەرس گوتی نە .
ئامێدیێ و بزاڤ
ئامێدیێ گەلەک پشکداری یێن د یانەیێن رەوشەنبیری و جڤاکی و
دەزگایێن راگەهاندنێ دا کرین  ،ژ وان یانەیا (یانەی سەرکەوتن) و رادیویا
کوردی ل بەغدا هەر ژ ساال  1956ێ هەتا چوویە بەر دلوڤانیا خودێ ،
گەلەک گوتار و بابەت ل دور تورە و ئەدەبێ کودی  ،زمان و کاروبارێن
جڤاکی یێن کوردان و د رۆژنامە و گوڤاران و رادیویا کوردی دا بەاڵڤ کرینە.
ژ جهێن بابەت لێ بەاڵڤ کرین  :برایی  ،برایەتی  ،هاوکاری  ،رۆژێ نوێ،
بەیان  ،رەوشەنبیری نوێ  ،گوڤارا چیا ،نووسەری کورد ،رۆژی کوردستان
 ،دەفتەری کوردەواری  ،روناهی و گوڤارا کوری زانیاری کورد .ل دەمێ
ئامێدیێ ل رێزا دوویێ ناڤنجی ل مویسل  ،رۆژنامەک بدەست خو
ئێخست بناڤێ (ژیان ) ،ل دەمێ خواندی چ تام ژێ وەرنەگرت چنکی
هێشتا چ تام ژ خواندنا کوردی نەدزانی  ،پشتی هێدی هێدی خواندی ،
رابو کاغەزەک بو ریڤەبەرێ رۆژنامێ فرێکر ب زمانێ عەرەبی دا بەردەوام
بگەهتێ  ،و دراڤێ وێ رۆژنامێ دا بو وان فرێبکەت  ،بەلێ رێڤەبەرێ
بەرپرس ژ روژنامێ روژنامە بو فرێکر بێ دراڤ و سوپاسیا ئامێدی کر  ،ل
رێزا سێ یێ دەست ب نڤیسینا کوردی کر ،ساال  1958پشتی شوڕەشا
 14ی تەمووزێ دەست دا قەلەمێ خو و هندەک بابەت بو رادیویا کوردی
ل بەغدا نڤیساندن و هندەک ژ ئنگلیزی وەرگێرانە سەر زمانێ کوردی.
دڤی ژییێ کورتێ ( )64سالی دا گەلەک ژ بەرهەمێن خو هێالینە ب
جهدا و نە گەهشت هەمیا چاپ و بەاڵڤ بکەت  ،چنکی هەر سال
پەرتوکەک چاپ دکر ژ بلی بابەتێن رۆژنامە و گوڤارا دا بەاڵڤ دکرن ،ژ
پەرتوکێن وی یێن نە هاتینە چاپ کرن :
دیروکا تورێ کالسیکی یێ کوردی.
چێروکێن کوردی (سەرهاتی).
بابەتێن ڤەگوهاستی بو سەر زمانێ کوردی.
ئەگەر بنێرینە گوتار و بەرهەمێن وی یێن چاپ کری  ،خزمەتەکا گەلەک
مەزن پێشکێشی مللەتێ خو کری یە ژ الیێ ئەدەبێ کوردی (کرمانجی)
ڤە .چنکی گەلەک بابەت د تاریێ دا مابوون  ،ئێخستنە بەر روناهیێ
هندەک پشکوژ گەش کرن و کرنە گولەکا گەش  ،هەر ژ ساال  1973ێ
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حەتا رۆژا وەغەرا دوماهیێ بجێ ئینای  ،بەردەوام بوویە ل سەر چاپ کرنا
بەرهەمێن خو  ،هەر وەسا پشتی وی ژی هەر هاتینە چاپ کرن  .د ڤی
ژیێ کوردت دا بزاڤا وی یا مەزن کو چ جارا نەهێتە ژ بیر کرن ،پەرتوکێن
وینە  ،یێن کو هەمی وەکو گەالڤێژەکا گەش د ئەسمانێ تورەیێ کوردی
دا د بڕسقن  .ژ بلی پەرتوکا ( ،ئامێدی) گەلەک کورتە ژین ل سەر
هۆزانڤانێن کورد ل بەراهیا پەرتوکا دا نڤیسینە وەک:
ژیانا ئەحمەدێ خانی بو چاپا (مەم و زین ) ل هەڤلێرێ ساال  1968هاتیە
چاپ کرن.
ژیانا ئەحەمەدێ نالبەند بو دیوانا ئەحمەدێ نالبەند  /بەرگ ( )1ژ الیێ
نڤیسەر (خالد حسێن ) ڤە ل دهوکێ چاپ بوویە.
بەراهیک بو دیوانا (پشکوژەک ژ باخچێن کوردستانێ یا هۆزانڤان محەمەد
امین ئاغا ئاکرەیێ ل ساال  1971ێ ل دهوکێ چاپ بوویه) .
بزاڤا خودێ ژێ رازی (ئامێدی) گەلەکا بەردەوام بو ژ نڤیسینا ژیانا
هۆزانڤانا و ساخ کرنا بەرهەمێن وان  ،دوێ بزاڤێ دا گەلەک پەرتوک
ئێخستینە بەر دەست کو مروڤ ب چ رێیا نەشێت خو ژێ دویر بێخیت و
دناڤ پەرتوک خانا هەر نڤیسەرەکێ کورد دا نەبن نە خاسمە ئەڤێن
حەس ژ شەعرا کالسیکی دکەن .
بەرهەمێن وی یێن کوردی
ئێدیەمێن کوردی:
ل چاپخانا (الشعب) ساال  1973ێ کوری زانیاری کورد ل بەغدا چاپ
کریە ،ب تیپا (ئا) دەست پێ دکەت و ب تیپا (م) ب دیماهی دهێت ل
گەل دویڤەالنکەکێ ب کورتی  ،ژ چەند پەرتوکێن زمانێن کوردی و
عەرەبی مفا دیتیە بەر پەرێ ( )4ێ دا (ئـامێدی) دبێژیت ( :ئەڤ نڤشتە
یا من پێشکێشی ئەکادمیا کوردی کری چارەسەریەکا الیەکێ زمانێ
کوردی دکەت و زاراڤ و ئیدیەمن ) د ڤێ پەرتوکێ دا ئیدیەم یا نڤیسی
پاشی راڤا وێ و ل دویفرا رامان ب زمانێ عەرەبی  ،پەرتوک ()160
بەرپەرە دگەل دویڤەالنەکێ ب قەبارێ بەتال .ئەڤ پەرتوکە گەلەک یا
بنرخە ژالیێ زمانیڤە  ،چنکی ئەگەر زمانێ مە هندەک کێماسی تێدا
هەبن  ،مرۆڤ نەشێت نەپێ باخڤیت و نە ژی پێ بنڤیسیت  .ئەگەر زمان
یێ لەنگ بیت کەس د داخازا مروڤی ناگەهیت هەروەکی (ئامێدی)
دبێژیت ( :زمان کلیال سەربەستی و ئازادیا هەمی مللەتانە بێ جودایی ،
شوینەوار و رەوشەنبیریا مللەتی بزمانێ وی د هێتە پاراستن  ،هەر وەسا
مللەت بزمانێ ماکێ دهێنە نیاسین و خودان سەنگ و بهانە) (بەرێ
خۆبدە  :نوبهارا سەیدایێ مەزن ئەحمەدێ خانی  /بەرپەرێ  )22لەورا
ڤێ کارێ پیرۆز ،جهێ ڤاال ژ پەرتوکین زمانێ یێ پر کری و بزاڤا ئێکێ یە
ژ الیێ ئامێدی ڤە هاتیە چاپ کرن .
رێزمانا کوردی:
ساال  1976ێ ب رونیویێ هاتیە چاپ کرن  .ژ ( )156بەرپەرن فولسکاب
پێک هاتیە ،ژ کومەکا وان گوتارێن ل کولیژا ئادابێ پشکا زمانێ کوردی
وەک وانە (دەرس) گوتین چاپ کریە ،ژ بو نڤیسینا وێ مفا ژ هژمارەکا
ژێدەران کریە .
دیوانا مەالیێ جزیری:
ساال  1977ێ ژ الیی کوڕێ زانیاری کورد ڤە ل بەغدا چاپ بویە گرنکترین
دیوانە ژ دیوانێت هۆزانڤانێن کورد ژ بەر کو (جزیری ) سەرکێشێ هوزانا
کالسیکیا کوردی یە  .ئەڤ دیوانە ( )640بەرپەرە و ژ ( )122هەلبەستان
پێک هاتیە ژ هەمی جورێن هونەرێ هەلبەستان ب زمانێ کوردی و
عەرەبی و فارسی ل سەر ئەبجەدی یا عەرەبی ژ بلی دەنگێ پیتا (ع.
غ) نەبن هەمی پیتێن دی هەلبەست پێ ڤەهاندینە .
دیوانا پەرتویێ هەکاری:
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ساال  1978ێ ل (دار الحریە للطباعه) چاپ کریە و ژ بەاڵڤوکێن دەزگەها
رەوشەنبیری وبەاڵڤ کرنا کوردی یە ل بەغدا )175( ،هەلبەست دناڤ
( )238بەرپەران دا هەلگرتینە .
نوبهارا سەیدایێ مەزن ئەحمەدێ خانی:
ئەڤ پەرتوکە ژی ژ بەاڵ کری یێن کوڕێ زانیاری کوردە ل بەغدا )95( ،
بەرپەرە و فەرهەنگوکا نوبهارێ یە ژ الیێ ئەحمەدێ خانی ڤە بو زارویێن
کوردا هاتیە نڤیسین  ،ئامێدی دانەیێن وێ کوم کرینە و تویژاندیە و ساال
 1979چاپ کریە.
هۆزانڤانێت کورد:
ئەڤ پەرتوکە ژی ژ بەاڵڤ کری یێن کوڕی زانیاری کوردە ساال ( )1980ێ
ب قەبارێ مەزن ( )624بەرپەران دا چاپ کریە  .ل دور ژیان و بەرهەمێ
( )19نوزدە هۆزانڤانێن کوردە ،ئەوژی ئەڤەنە:
1عبدالصمد بابەک -2 .مەالیێ جزیری -3 .فەقێ تەیران -4 .علیحریری -5 .مەال مەنسوورێ گرگاشی -6 .خالد ئاغایێ زێباری -7 .مەال
حوسێنێ باتەیێ  -8 .ئەحمەدێ خانی -9 .پەرتویێ هەکاری -10 .بەکر
بەگێ ئەرزی -11 .شێخ نورەدینێ بریفکانی -12 .شێخ طاها یێ مایی.
 - 13حوسنی یێ بامەرنی - 14 .شێخ غیاث الدین نەقشەبەندی -15 .
مەالئەنوەرێ مایی -16 .طاهرێ شوشی -17 .ئەحمەدێ نالبەند-18 .
طاهرێ روژدی -19 .شێخ مەمدوحێ بریفکی.
7خان و مان :ئەڤ پەرتوکە پێک هاتیە ژ چەند سەر هاتی و چێروکێن زارڤەکرنێ کو
هەمی یێن هاتینە وەرگرتن ژ گوتن و سەر هاتی یێن کەلەپورێ کوردی ،
ژبەاڵڤ کرنا دەزگەها رەوشەنبیری و بەاڵڤ کرنا کوردی یە  ،ساال 1981
ێ ب قەبارێ مەزن د ( )264بەرپەران دا و ژ ( )5پێنچ پشکا پێک دهێت
هاتیە چاپ کرن .
8مەولیدا مەالیێ باتەیی:دگەل دا (عەقیدا ئیمانێ ) یا ئەحمەدێ خانی  .ساال  1982ێ ژ الێی
ئەمانەتا گشتی یا رەوشەنبیری و الوان ل هەڤلێرێ هاتیە چاپ کرن ،پێک
هاتیە ژ ( )76بەرپەران و تویژاندی یە ژ چەندین ژێدەرا.
9رێز و سەروبەرێن ژنئینانێ و کەڤنە شەهیان و گوڤەند:پەرتوکەکا کەلەپوری فلکلوری یە ل دور ناڤ و نیشانێن خویە  ،دەزگەها
رەوشنبیری بو بەاڵڤ کرنا کوردی ل ساال  1984ێ پشتی وەغەر کرنا وی
بەاڵڤ کریە و د بەرگەکێ رەنگین دا و ب ( )120بەرپەران  ،تێدا ل دور
سەر و بەرێن ژن ئینانێ و سترانێن فلکلوری ئەڤێن ل بەرێ د هاتنە گوتن
گەلەک تێدا هەنە .
10رێزمانا کوردی  -کرمانجی یا ژوری و ژێری یا هەڤبەرکری :ئەڤ پەرتوکە ل ساال  1987ێ ژ الیێ زانکویا صالح الدین ڤە هاتیە چاپ
کرن ،پێک هاتیە ژ ( )481بەرپەران و ل بەغدا هاتیە چاپ کرن .ل دور
ئاریشە و بابەتێن زمانەوانی پەیڤی یە و هەردو زاراڤ هەڤبەری ئێک
کرینە ،ئەڤ پەرتوکە پشتی وەغەرکرنا وی هاتیە چاپ کرن .هەژی گوتنێ
یە کو سادق بەهائەددین ئامێدی ل رۆژا  1982 / 6 / 16ێ د کوم بونەکا
زمانەڤانیا کوڕێ زانیاری کوردی دا ل بەغدا چوویە بەر دلوڤانیا خودێ..
ڤەکولینێن بەر فرە
د ژیانا خو یا رەوشەنبیری دا ( ،ئامێدی) مشە گوتارێن ئەدەبی نڤیسینی
نە بەلێ یێن ب رەنگ ڤەکولین و گەلەک درێژ نە خاسمە ئەڤێن ل گوڤارا
کوڕی زانیاری کورد ،بەاڵڤ بووین نمونێن ڤێ چەندێ نە ،ئەوژی سێ
گوتارێن گەلەک بەر فرەهن:-
1سەر هوستایێ کێش و ڤەهاندنێ مەالێ جزیری:ئەڤ گوتارە یان ڤەکولی نە ژ ( )173بەرپەران پێک هاتی یە و سێ پشکا
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د گوڤارا ناڤ بری دا د هژمارا ئێکێ بەرگێ سیێ ساال  1975ێ و هژمارا
بەشێ دوویێ ژ بەرگێ سیێ  1976ێ و پشکا سیێ هژمارا بەرگێ
چوارێ یێ ساال  1976ێ بەاڵڤ کریە .
پاشی ئەڤ بابەتە د پەرتوکا (هەزانڤانێت کورد) دا بەرپەرێن ()175 - 25
هاتیە بەاڵڤ کرن.
2هۆزانا کوردی و هاڤلییا وێ ب هۆزانا عەرەبی و فارسی ڤە:ئەڤ گوتارەژی هەر د گوڤارا کوڕی زانیاری کورد دا بەرگێ شەشێ ساال
 1978دا هاتیە بەاڵڤ کرن و ژ ( )43بەرپەران پێک هاتیە.
3جەالدەت بەدرخان:ژ ( )31بەرپەران پێک هاتیە و د بەرگێ ( )7حەفتێ یێ ساال  1980دا ژ
گوڤارا ناڤبری هاتیە بەاڵڤ کرن .
ئامێدی و زمانی کوردی
کەسێن خزمەتا ملەتێ خو بکەن گەلەکن  ،لێ خزمەت هەنە ژ هندەک
خزمەتێن دیتر ب مفا و بەرهەمدا ترن  ،چ خو بکەنە قوربان یان ژی ژ هێز و
ڤەژەن و بزاڤا خو تشتەکێ دی تر بکەتە دیاری بومللەتێ خو  .ژ ڤان
کەسان تەخا کو هەردەم ب بزاڤ یا رەوشەنبیر و تورەڤانایە .
ئێک ژ کەسێن ڤێ تەخێ خزمەتەکا مەزن پێشکێشی کوڕێن مللەتی و
رەوشەنبیریا کوردی کری نڤیئسەرێ خودێ ژێ رازی (سادق بەهائەددین
ئامێدی) یە.
ئامێدی و بزاڤا رەوشەنبیری
ژ خواندن و ل دویڤ چونا (س .ب.ئامێدی ) بو تورەو ئەزمانێ کوردی ،
نەخاسمە ل دەست پێکا خواندنا خۆ یا ناڤنجی ل مویسل و دەمێ ل نک
شەهیدێ کوردینی یێ عزەت عبدالعزیز ،ئەڤی گەلەک هان د دا کو
بەردەوام بخوینیت و رۆژنامە و گوڤارێن کوردی د گەهاندنێ و ئێکەمین جار
رۆژناما (ژیان ) ل ساال  1936ێ گەهشتیە دەستێ وی و پشتی
خواندنێ  ،کاخەزەک بو خودانێ وێ نڤیسی یە و بەردەوام گەهشتی
یێ  .ل دویڤ دا هەر وەک (ئامێدی) بخو دبێژیت کو گوڤارا (گەالوێژ) خواند
و هێدی هێدی فێری زارێ کرمانجی یا ژێری بوویە ،پاشی دویڤ دا گوڤارا
(هاوار) چەند هژمارەک ژێ دەست کەفتینە و خواندی نە ،هەر وەسا
گوڤارا (ڕوناهی).
هەر ل دەست پێکا ژیانا خو بەر دەوام بویە ل سەر خواندن و نڤیسینێ و
لدویڤ چوونا بابەتێن دیروکێ و زمانی و جڤاکی و تورەیی  .لێ دوماهیێ
وەک رێباز بو هەر نڤیسەرەکی  ،کو ل بەراهیێ هەر بابەتەکێ هەبیت ل
سەر دنڤیسیت  ،لێ ب درێژاهیێ ساال  ،د دەراڤەکی یان دووا بتنێ دا د
نڤیسیت و هەمی هێز و ڤەژەن و زانینا خو تێدا د مەزێخیت  .ژ نڤیسەرێن
ڤی رەنگی  ،سەیداێ مە سادق بەهائەددین ئامێدی یە کو ڤەژاندنا ژیان
و بەرهەمێ شاعرێن کالسیکیێن کرمانجی خەم ژێ خواری یە و باشترن
نمونە ژی پەرتوکێن وی یێن چاپ کری نە  ،ئەڤە ئێکە  ،یا دووێ ژی پویتە
پێدانا وی ب زارو زاراڤا رێزمانا کوردی ب هەردو زارێن کرمانجی (ژووری و
ژێری) ،دیسان باشترن نمونە گوتار و پەرتوکێن وی یێن چاپ کری نە .
دڤێ کورتە گوتارا بیرهاتنا وەغەرکرنا خودێ ژێ رازی دا  ،ب پێتڤی زانی
هندەک تیشکێن روناهیێ بەردەینە سەر الیێ دوویێ ژ پویتە پێدانا وی بو
زمان و تورەیێ کوردی ئەو ژ الێی زمانەوانی یە.
ئامێدیێ و زمانەوانی
ئێکێ وەکی سادق بەهائەدینێ ئامێدی ،یێ کو کارێ خو تەرخان کری بو
خزمەتا زمانێ کوردی  ،پێ نەڤێت دێ ل سەر چەند رێکا خزمەت و رەنجا
خو پێشکێش کەت  ،لەوڕا ئەو ژی ب رێیا چەند دەرگەهان شیایە وێ
خزمەتێ بکەت چ ب رێیا بەرنامێن ئێزگێ کوردی ل بەغدا ،چ ب رێیا
نڤیسینێ و بەاڵڤ کرنا گوتاران یان ژی دانانا پەرتوکان و چاپ کرنا وان ،
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ئەڤە هەمی ژبلی کو بو ماوێ چەند ساالن ل کولیژا ئادابێ  -ل زانکویا
بەغدا وەک وانە بێژ (محاضر) دەرس گوتی نە و بو ڤێ مەرەمێ چەندین
چێروک و سەر هاتی و تەمسیلی و شانوگەری نڤیسی نه( ).3
بەری بچینە دناڤ کاکلکا بابەتی دا فەرە راو بوچونێن نڤیسەری بخو ل دور
زمانێ کوردی بزانین  ،ل دور پاراستنا زمانێ کوردی د بێژیت ( :بو مللەتێ
کورد ژ الیەکی ڤە بێ گومان جهێ سەر بلندایێ و شانازیێ یە  ،ژ بەرکو
نەژادێ خو پێ پاراستی یە  ،ژ الیێ دووێ ڤە بەرێ بنگەهێ و بنیاتی یە
بو مانا هاڤلی ئو یەکبوینی و ئێکاتیا مللەتێ کوردێ لێک ڤەکری  ،ژێک
ڤەدەر تەرابەرا ل چەند وەالتان) ()4
ئەف چەند رێسکە دتژی رامان و پەژنن ،نە خاسمە ژ الیێ سیاسی ڤە
کو هەبوونا مللەتێ کورد ل سەر ستوینا سەرەکی کو (ئەزمانە) راوەستیا
یە  .ل ندور پویتە پێدانا وی بو زارێن زمانێ کوردی و هەڤبەرکرنا وان ،
(ئامێدی) بخو دبێژیت ( :دانانا پەرتوکەکا هەڤبەرکی یا هەردو زارێت
کوردی یێت بنگەهێ کرمانجی یا ژووری و ژێری هیڤی و ئومێدا من بوویە
هەر ژ ساال ( )1936ێ ل دەم و چاخێ هێش ئەس شاکرد بوم ل پوال
دووێ ل قەتابخانا ئامادەیا مویسلێ ،دەمێ کو رۆژناما (ژیان) بو من د
هات و جودایی ل بەر چاڤێت من دیار دبون کو چەند من هزرێت خو دکرن
ئەز تێ نە دگەهشتم ب دورستی )5( )...
پشتی چەندین بزاڤ و نڤیسینا ل دور ڤێ چەندێ و هەولێن وی جهێ
خو گرتین  ،ل دوماهیێ زانکویا سلێمانی یێ  /بەری کو بێتە ڤەگوهاستن
بو هەڤلێرێ  -کولیژا ئادابێ  -پشکا کوردی ل دویڤ بانگەوازا وی هاتیە و
چاپکرنا بەرهەمێ وی کو پەرتوکەک بویە ژێرا چاپ کریە  .هەر ل دور
نڤیسینا گوتاران ل دور زمانێ کوردی کو دهێنە هژمارتن ژ بەرهەمێ
سەیدای یێ دەست پێکێ  ،دوو گوتارن ل دور (ڕێزمانا کوردی) د هژمارێن
(  )8 ،7ژ گوڤارا روناهی و هژمارەکا (ڕوژی نوێ ) دا ل ساال  1961ێ
بەاڵڤ کرینە  .هەردوو گوتار بابەتەکێ زمانڤانێ نە و بەرسڤن ل سەر
گوتارەکا (چێژنی) یا د گوڤارا (ڕوژی نوێ) دا بەالڤبوویی.
بزاڤێن وی د بیاڤێ زمانێ کوردی دا
1بەرنامەیێن ئیزگەی:هەر بەرنامەکێ نڤیسەری نڤیسیبا ،بزاڤ دکر تێدا بتر خەلکی لێ کوم
بکەت و گوهدار ژێرا مشە ببن ،هەر وەسا ئەزمانێ نڤیسینا بەرنامەی
دەولەمەند دکر ب پەیڤێن رەسەنێن زمانێ کوردی و تێدا ب سەدان پەیڤ
ژ مرنێ رزگار کرینە لەورا ل دور ئاخفتن و ڤەگێرانا وان پەیڤان وی بخو
هەردەم بەرنامێن خو پێشکێش دکرن  .هەر وەسا ل دور زارێن زمانێ
کوردی ،سەیدای د بەرنامەیەکێ هەفتیانە ل ئێزگا کوردی ل بەغدا هەبو
تێدا چارەسەریا گیروگرفتێن زمانی دکرن .
2گوتار:هەر وەک بەری نوکا مە دایە خویا کرن کو بەرهەمێ دەست پێکێ یێ
نڤیسینا سەیدایی دوو گوتارێن زمانەوانی بوون ل ژێر ناڤێ (ڕێزمانا
کوردی) هەروەسا دوو رۆژنامە و گوڤارێن کوردی دا وەک  :برایی ،
برایەتی ،رۆژی کوردستان ،پەروەردە و زانست ،هاوکاری  ،بەیان  ،گوڤارا
کوری زانیاری کورد ،چەندین گوتار تێدا بەالڤکرینە و دان و ستاندن ل سەر
چەندین بابەتێن زمانەوانی کری یە.
3پەرتوک:دڤی بیاڤی دا  ،سەیدای تەقسیری نەکریە و شیایە سێ پەرتوکان چاپ
بکەت  ،هەر چەندە پەرتوکەک پشتی وەغەرکرنا وی هاتیە چاپ کرن.
ئەڤ پەرتوک ژی ئەڤەنە:
آ  -ئیدیەمێت کوردی:
ساال  1973ل چاپخانا (الشعب) ژ الێی کوری زانیاری کورد ڤە د ()160
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بەرپەراندا هاتیە چاپ کرن .ئەڤ پەرتوکە چارەسەریا الیەکێ زمانێ
کوردی دکەت کو زاراڤ و ئیدیەمن .ئیدیەم نڤیسی یە و پاشی راڤەیا وێ
و ل دویڤ دا رامان ب زمانێ عەرەبی  ،پەرتوکەکا بنرخ و ب بهایە ژالیێ
زمانی ڤە ،چنکی هەر وەک (ئامێدی) بخو دبێژیت (زمان کلیال
سەربەستی و ئازادیا هەمی مللەتانە بێ جودایی ،شوینەوار و
رەوشەنبیری یا مللەتی بزمانێ وی تێنە پاراستن ،هەر وەسا مللەت
بزمانێ ماکێ تێنە نیاسین و خودان سەنگ و بهانه).
ب  -رێزمانا کرمانجی:
ساال  1976ب رونیویێ دناڤ ( )156بەرپەرێن فولسکا ب دا هاتیە چاپ
کرن و پێک هاتیە ژ کومەکا وان گوتارێن ل کولیژا ئادابێ پشکا زمانێ
کوردی وەک دەرس گوتین چاپ کری یە  .ژ بو نڤیسینا وێ چەندین ژێدەر
بکار ئیناینە و ل دور نرخ و بهایێ وێ زانایێ کورد پروفیسور قەناتێ
کوردۆیێڤ دبێژیت (من کتێبا تە (رێزمانا کرمانجی) ستاند ،ئەز گەلەک ژ تە
رازی مە و گەلەگ ب من خوەش هات هەمو فکر و مەزموین وێ ژ بمن
خوەش هات)
ج  -رێزمانا کوردی:
ئەڤ پەرتوکە (ڕێزمانا کوردی  -کرمانجیا ژووری و ژێری یا هەڤبەرکری ) ل
ساال  1987ێ ل سەر کیستێ زانکویا سەاڵحەدین هاتیە چاپ کرن و
پێکهاتیە ژ ( )481بەرپەران  .هەر وەسا بێترین ئاریشە و بابەتێن زمانەوانی
گرتی نە و لدوی هەردوو زارا (دیالێکتان) هەڤبەرکرینە و گەهشتیە
ئەنجامەکێ دروست بو کار ئینانا هەر پەیڤ و هەڤوکەکا هەبیت .ئەڤ
پەرتوکە پێتڤیە وەک بابەتەکێ رێزمانی ل زانکویان بهێتە خواندن  ،چنکی
پەرتوکا ئێکانەیە ب ڤی جوری دەرکەفتی و نڤیسەرێ وێ شارەزایی د
هەردوو زارایێن سەرەکی دا هەبێت و ئەوی بخو بو ماوەیەکێ وەک
سەیدا دەرس ل زانکویێ گوتین .
پەرتوکا (سادق بەهادین ئامێدی و کاروانێ رەوشەنبیریا کوردی) یا /
اسماعیل بادی
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3650 :

ساالر فندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311013823119690
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ل ساال ١٩٧٤ێ ل باژێرێ دهۆکێ ژ دایک بوویهخوهندنا خوه یا سهرهتایی وناڤنجی وئامادهیی ل دهۆکێ ب دویماهیئینایە
ل ساال ()١٩٩٧ێ زانکۆیا دهۆک  /کۆلیژا ئادابێ /پشکا مێژوو دەرچوویەل ساال ()٢٠٠٧باوهرناما ماستهرێ د وارێ دیرۆکێ دا ژ زانکۆیامستهنسهریێ – بهغدا وهرگرتی یه
ئهندامێ دهستهکا نڤێسینا کۆڤارا (دجله) بووئهمیندارێ جڤاتا زانکۆیا دهۆک بوومامۆستایی ل کۆلیژێن (پهروهرده ،پزیشکی ،پهرستاری) ل زانکۆیادهۆک دکەت
ئهندامێ سهندیکا ڕۆژنامهڤانێن کوردستانێزمانێن کوردی وعهرهبی دزانیتبهرههمێن چاپکری:
بزاڤێن سمکۆیێ شکاک ،دانان( ١٩٩٨ ،ب زمانێ کوردی یە)ڕۆلێ نووینهرێن سلێمانیێ د جڤاتا نووینهرێن عیراقێ دا ،١٩٥٨-١٩٤٥دانان( ٢٠٠٨ ،ب زمانێ عهرهبی یە)
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3651 :

ساڵح کەڤربیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010419434822036
نووسەر و روژنامەنڤێسێ کورد ل ساال  1973ل باتمانێ هاتیە سەر
دنیایێ ،تا نوکە ب دەهاڤ پەرتوک و ڤەکولین د بوارێ ئەدەبیاتێ دا
چاپرکینە ژ وانا:
فلیتێ قوتو – 2001هێڤیرترش – 2009کەراپاتێ خەجو – 2009ئوزانەکێ جیهانێ – شڤان پەروەر – 2009سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(سالح کەڤربیری) لە17:46:28 2011-1-4 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
باتمان
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر
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جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3652 :

ساڵحێ حەیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203133003119192
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3653 :

ساڵحێ سلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204132050119205
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3654 :

2168

سدیق خالد هرۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150629203739124653
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3655 :

سفیان دەلكانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100912205577736
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3656 :

سمۆیێ شەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150217131127119392
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
🇺🇷سوفیێتا کەڤن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3657 :

سندس نهێلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020912492292891
ڕومان نڤێس و هەلبەستڤان سندس ایوب طیب ل ساال  ١٩٨٧ێ ل
گوندێ بەرچی سەر ب قەزا ئامێدیێ ڤە ژ دایک بوویە  ،ل ساال  ٢٠٠٩ێ
باوەرناما بەکالریوس ژ کولیژا چاندنێ سەر ب زانینگەها دهوکێ ڤە
وەرگرتیە ،ل ساال  ٢٠٠١ێ دەست ب نڤێسینا هوزانێ کریە و ل چەندین
روژنامە و گوڤارێن کوردی بەالڤ کرینە هەروەسا کورتە چیروک و گوتار
نڤێسینە ،سندس نهێلی ئێکەم کچە ل پارێزگەها دهوکێ ڕومان نڤێسی،
ژ ساال  ٢٠٠٩ێ وەرە ئەنداما سەندیکا ئەندازیارێن چاندنێ  -دهوکە ،دوو
پەرتوکێن چاپکری هەنە:
 - ١هەنگەداری ل ساال  ٢٠٠٢ێ چاپکریە و دەربارەی هەنگەداریێ یە.
 - ٢هیزار د وەرچەرخانا دا ،ڕومانەکا سیاسی  -نەتەوەیی یە ل ساال
 ٢٠١٣ێ هاتیە چاپکرن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
رۆماننڤێس
جورێ کەس:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باشوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3658 :
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سوبغەتوڵاڵ ئەمین حەسەن مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031503184632
ل ساال( )1926ێ ل گوندێ باوان (دەڤەرا دەشتازێ  -قەزا ئامێدیێ) ژ
مالباتەکا ئایینیا وەالتپارێز هاتیە سەر دونیایێ ،ڤێ مالباتێ ژ کەڤندا
تێکەلی و پەیوەندی دگەل مالباتا بارزان هەبوون .مزوری خواندنا ئایینی ل
جەم بابێ خو خواندیە ،کو بابێ وی زانایەکێ ئایینیێ ناڤدار بوو و
هەرسێ زمانێن کوردی و عەرەبی و فارسی ب خواندن و نڤیسین ب
باشی دزانین ،پاشتر بەردەوامێ ب خواندنێ دایە ل سەر دەستێ برایێ
خۆ یێ کو باوەرناما زاناییێ ژ دەستێ زانایێ ئایینێ مەزن مەال کچک
ئەڤەندی ل هەولێرێ وەرگرتی ،مزوری بەردەوامی ب خواندنێن خۆ یێن
ئایینی ل خواندنگەها باوان دایە ئەو خواندنگەها باب و باپیرێن وی
ئاڤاکری و مولکێن خۆ کرینە وەقفا خزمەتا وێ ،پاشتر و ل ساال( )1939ێ
بۆ بەردەوامیدانێ ب خواندنێ چوو مزگەفتا مەال یەحیایێ مزوری ل
باژێرێ ئامێدێ .ساال( )1940ێ و هەر بۆ ڤێ مەرەمێ چوویە باژێرێ
موسلێ ل بەراهیێ ل خواندنگەها (الحاج زکریا) خواندیە ،پاشتر ل
خواندنگەها (الفیصلیە) یا ئایینی هاتیە وەرگرتن ،ل ڤێرێ و ل سەر
دەستێ چاکترێن زانایێن موسلێ زانستێن ئایینی خواندینە وەک (شێخ
بشیر الصقال) و (شیخ عەبدوڵاڵ النعمە) و یێن دی هەتا ساال()1946
خواندنا خو ب داوی ئینای ،هەژی بێژێن هەر ژ ساال( )1942ڤە وەک
ئیمامێ مزگەفتا العمریە ل موسل هاتبوو دامەزراندن .ل باژێرێ موسلێ
مزوری دگەل چەندین قوتابیێن زانستێن ئایینی و کەسایەتیێن
رەوشەنبیریێن کورد هەڤنیاسین و هەڤالینی پەیدا کریە و دئەنجامدا ژی
عاشقێ ل دیڤچوون و پتر خۆ رەوشەنبیرکرنێ بوو ،ل ساال()1942
پشکداری د گورەپانا سیاسی دا کریە پشتی کو بوویە ئەندامێ کۆمەاڵ
هیوا ل موسل ،دەمێ ل  16تەباخا  1946پارتی دیمکراتی کورد(پارتی)
هاتیە دامەزراندن سوبغەتولال مزوری ژدەستەکا بەراهیی بوو یێن چووینە
درێزێن ڤێ پارتێدا و دناڤبەرا سالێن ( )1961 - 1946ێدا چەند
بەرپرسایەتیێن پارتایەتی ل ڤی باژێری بریڤە برینە و ژئەنجامێ چاالکیێن
وی یێن سیاسی دناڤبەرا ( )1966 - 1961چەند جاران هاتیە زیندانکرن و
سەرنگونکرن بۆ ژێری و ناڤەراستێ عیراقێ ،هەژیە بێژێن مزوری ژ
کەسانێن نێزیک وبەرنیاس بوویە ل جەم بارزانیێ نەمر ویەکەمین
سکرتێرێ پارتی خودێ ژێ رازی هەمزە عەبدولال .ژ ساال( )1975ڤە
مزوری ژ کارێ سیاسی دویرکەت و ل ماال خۆ روینشت وما ب هیڤیا
مووچێ خۆ یێ خانەنشینیێ ڤە ،ژبەر کو ئەو مینا ژێدەرەکێ زیندۆیێ
دیرۆکا گەلێ کورد بوو ب بەردەوامی قوتابیێن پشکا دیرۆکێ ل کولیژا
ئاداب زانکۆیا دهۆکێ سەرەدانا وی دکر و مفا ژزانین و بیرهاتینێن وی یێن
دیرۆکی وەردگرت .هەرژبۆ رێزگرتن ل رولێ خەباتا وی د رێزێن بزاڤا
نەتەوایەتیا کوردیدا و داکو جیلێ نوو یێ گەنجێن کوردی مفای ژ بیرهاتنێن
وی وەرگرن ب هەلکەفتا یوبیال زێڕینا پارتی هەفتینامەیا پەیمان دیدارەکا
درێژ دگەلدا کریە و ل هژمارا  55ساال  1996ببەاڵڤکریە مزوری
کەسایەتیەکێ نەتەوایەتی و سیاسەتمەدارەکێ رەوشەنبیر بوو،
سەرەڕای ڤێ چەندێ پەسنا خەباتا خۆو خەباتا مالباتا خۆ و پەیوەندیێن
مالباتاخۆ دگەل مالباتا بارزانیێ نەمر نەدکر ،وهەر چەندە ژیەکێ درێژ د
خەباتێدا دڕێزێن بزاڤا وەالتپارێزیا کوردیدا بووراندیە وهاتیە گرتن و زیندانکرن
و دویرئێخستن ،بەلێ چ جاران سینگێ خۆ ب ڤێ چەندێ ڤە نەد
دەرئێخست و تنێ خەما وی پێشکەتنا گەلێ کورد و گەهشتنا وی بوو بۆ
گشت مافێن وی یێن رەوا ودامەزراندنا دەولەتا سەربەخویا کوردستانێ،
بوباوەریەکا موکوم هەبوو کو خەباتا مرۆڤی و کاری مرۆڤی سەخمەراتی
وەاڵتی کارەکێ سروشتیە و پێدڤی سوپاسی و پێداگوتنێ نینە و ژبەر
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ڤێ چەندێ ژی حەز ژ وان کەسان نەدکر یێن سنگێ خۆ ب خەباتا خۆ یا
سیاسی دیاردکرن و ئەڤە ب رەنگەکی مەدحەکرنی دزانی .مزوری ب
درێژیا ژیێ خۆ هێمایی دلسوزی و وەفادەریا نەتەوایەتی بوو ،دژیێ خۆدا
نەداخازا دەستکەفتەکی و نە ژی داخازا هاریکاریەکێ کریە ،هەتا رۆژا
داویێ ژیێ خۆ رۆژا  29چریادووێ  2001ی وەفادار و دلسوزێ رێبازا
بارزانیێ نەمر بوو و بەردەوام ژی کورێن خۆ ئازاد و کاوا دارسپاردن ل سەر
ڤێ رێبازێ بچن کو رێبازا دروستا کوردایەتیێ یە ل موسلێ ول سالێن
چالن مزوری ب نڤیسینا بەرهەمێن رەوشەنبیری و بەالڤکرنا وان کریە،
بەرهەمێن خۆ یێن بەراهیێ ب کوردی د کۆڤارا گەالوێژ ()1949 - 1939
دەنگی گیتی تازە ( )1946- 1943و ب عەرەبی د رۆژناما (االهالی) و
(السجل) یێن بەغدا داکریە ،پاشترژی دەمێ رۆژناما خەبات ل نیسانا
ساال ()1959ل بەغدا ب ئاشکرایی دەرکەتی بەرهەمێن خو تێدا
بەالڤکرینە .ژبەر کاودانێ ژیانا وی یا نە تەنا و چاالکیێن سیاسی مزوری
نەشیایە تەڤایی دەمێ خۆ بو خواندن نڤیسینێ تەرخان کەت ،سەرەڕای
ڤێ چەندێ دەهان بابەت دکۆڤار و رۆژنامێن کوردی عەرەییدا بەاڵڤکرینە،
پشتی سەرهلدانا ( )1991ژی چەند بابەت د کۆڤارا مەتین ب کوردی
عەرەبی بەاڵڤکرینە .هەروەسان دیوانەکا هەلبەستان یا دەستنڤیس و
فەرهەنگەکا کوردی عەرەبی یا بداوی نەئینای و نامیلکەکا ناڤێن کوردی ل
پاش خۆ هێالینە ،نامیلکا ناڤان ب ناڤێ (پەراڤا ناڤێن کوردی بۆ کۆر و
کچان) نێزیکی( )600ناڤان ڤەدگریت ب تیپێن عەرەبی و التینی ب مەرەما
هاندانا خەلکی ب ناڤکرنا زاروکێن خو ن باڤێن کوردی هاتیە بەرهەڤکرن.
هەر چەندە مزوری خودان رەوشەنبیریەکا ئایینی بوو لێ کەسایەتیەکێ
ئازادیخوازێ خودان بۆچوونێن چەپرەوێن تێکەل هەستا نەتەوایەتی بوو،
خەما وی یا سەرەکی پاشەرۆژا مللـەتێ وی سەربەخۆییا وەالتێ وی
بوو ،هەژی گوتنێ یە دەمێ ل رۆژا  23ئادار( )1953ل موسلێ هاتیە
گرتن ،و پولیسان ژوورا وی ل مزگەفتا(العمریە) کوپێشنڤێژێ وێ بوو
پشکنی ،پولیسان دڤێ ژوورێڤە ئەڤ کتێب و کۆڤار و نامە یێن ژێری دیتن
:
1-کۆڤارا(عدل) دو هژمار ب زمانێ فارسی ل تارانێ دهاتە دەرئێخستن.2-المجلە العسکریە ،پشکا چوارێ ساال( )23یا ساال( ،)1946دوێباوەرێدامە کو ئەڤ کۆڤارە ل جەم خۆ پاراستیە ژبەرکو وێنەیەکێ بارزانیێ
نەمر تێدا بوو چنکو یەک ژ سەرکردێن ناڤدارێن شەرێن چیایی یان شەرێ
پارتیزانی بوو.
3-پەرتووکا (الحزب الکوریە) یا (سلیم طەالتکریتی) ،چاپخانا (الهالل).1950
4-پەرتووکەک ل سەری دادگەهکرنا کامل ئەلچادرچی سەروکێ حزبانیشتمانیا دیموکراتیا عیراقی ،دادگەها ساال( ،)1949چاپخانا دجلە -
بەغدا.
5-پەرتووکەک ل ژێر ناڤێ (نحن نتهم)( ،موسی الشیخ راضی)بەالڤکریە ،چاپخانا الرابطە  -بەغدا
6-پەرتووکا (بعث الفاشیە ڤی العیراق) ،نڤیسینا کامل ئەلچادرچی،بەغدا.
7-پەرتووکا (النشید االحمر) ،دانانا عەدنان ئەلراوی (هەلبەست)،بەغدا.
8-روژا ژمێرا کەسەکی ب ناڤێ ئەحمەد ماال قاسم.9-داخزنامەک ب سێ دانەیان ئاراستەکری بۆ وەزارەتا ناڤخو ،پارێزگارێموسلێ ،قائمقامێ ئامێدی و شێخ موسلح نەقشەبەندی ،نەهاتبوو
ئیمزاکرن.
10--دونامێن سوبغەتولال مزوری بخۆ ژ شێخ ئەحمەدێ بارزانی (دوی
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دەمی ب سیدارەدانێ هاتبوو حوکمدان و ل زیندانا بەسرا بوو).
11-نامەک ژ حەسەن ماال ئەمین باوانی (زیندانکریبوو دگەل شێخئەحمەدێ بارزانی).
12-نامەکا عەبدولال عومەر زێباری ب زمانێ کوردی زێباری یێدویرئێخست .بوو ژبەر چاالکیێن وی یێن سیاسی بۆ قەزا بەدرە پارێزگەها
کوت و مامۆستایێ دواناڤنجی بوو ل وێرێ.
13-پارچە کاغەزەکا دو بەیتێن هەلبەستەکا کوردی تێدا نڤیسی بوون.14-چەند وێنەیەک دگەل دو جامێن وێنەیێن بلەز.15-چەند پارچەیێن باغەیێ سوور دگەل رۆژ ژمێرەکێ پەیڤ و هژمارێنلڤوک ل سەربوون.
دیوانا مزوری یا دەستنڤیس:
هەروەکی مە ئاماژە پێکری مزوری دیوانەکا هەلبەستان دەستنڤیس ل
پاشی خۆ هێالیە و ئەڤ دیوانە ب ڤان پەیڤێن ژێری کریە دیاری بۆ گیانێ
بابێ خۆ  :بناڤێ خودێ مەزن و دلوڤان و مهربان بو گیانێ پاکێ شرین،
بو سەیدایێ بێ ناڤ و خوپەرستن ،بو بابێ من کە مروڤەکێ وەاڵت
پەروەر و زمان شرین بی ،شەمالکا زانین و زانیاری دازانین ،بێ دەنگ و
پێژن ،بێ پەندو مەندو بێژن ،لناڤ دبستانا بنەمالێ ،چون هەر ئەو بی
لرۆژهەالتا ئامێدێ دا زانیت کوردی بخۆینیت و بنڤیسیت گەل زمانێ
فارسی و ئەرەبی .ئەوی بو من دوبەلگێت زانایی ڤەشارتبین ،ئێک
(االکراد منذ فجر التاریخ حتی الیوم) دانەرێ و یێ سەیدایێ رەفیق
حلمی بی _ لمؤلفە االستاذ المرحوم رفیق حلمی (قوتبێ کومەال جڤاتا
هێوا_ االمل) ئێ دویێ ،دو بەرپەر بین بزمانێ کوردی و ئەرەبی لسەر
شوڕشا هەلپەڕینا بارزان ل ساال( )1932 _ 1931بسەروکاتیا و رێبەریا
شێخ ئەحمەدێ بارزانی ،دانەر و بەاڵڤکرنا وێ بێ ناڤ و نیشان و نەناس
بی .ئەز وەسا دبینم ئەو لالی حکومەتا عیراقێ ڤە هاتبی چاپکرن و
بەاڵڤکرن ئەو هەردو بەلگە ژی نەمانە نک من ،هەڤال و دوستا برن بو من
نەئیناندەڤە ،ئەڤە ژی ل ساال( )1941 _ 1940دا رۆ دابی ،بابێ من
سینگێ خونە ئیناندە دەرڤە وەکی هندەکا ،ئەز گەلەک گونەهبارم
بەرامبەرێ وێ رێبەریاری بو من رێزکری کو سەر بچم بەرامبەر نژدای و
مروڤێن بنەمالێ سەروکێن خو جان فیداکرین بو سەرکەفتنا گەلێ کورد و
وەالتێ کوردیستان .ئەڤ دیوانە ژ بیست هەلبەستان پێکهاتیە یا
بەراهیێ ل ساال( )1942ل ژێر ناڤێ (خودای تو حوکمداری) ل موسلێ
هاتیە نڤیسین ،یا داویێ ژی ل  20خزیرانا ساال( )1995لدهوکێ ب
ناڤنیشانێ (ئەحمەدێ خانی) هاتیە نڤیسین زێدەباری هەلبەستێن
ئاماژە پێکری ،دیوانا مزوری هەلبەستێن ژێری ڤەدگریت کو جە ومێژووا وان
دگەلدا هاتیە نڤیسین:
_1پیروزکرنا سەساال کۆڤارێن مە  -موسل .1942
_2بۆیێن نەزان  /موسل .1943
_3ئاخا پاقژ و پاک  /ماسل .1943
_4بۆ ژاندار  /موسل .1944
_5خورتێن کوردان  /موسل .7/1/1944
_6بێ خەباتیا مە بۆ وەالت  /موسل .26/1/1944
_7بەژنا شینگ  /موسل .1944
_8جەگەرخوین  /موسل .1944
__9گازیا وەالت  /موسل .1944
_10وەالت  /موسل .1945
_11رەفیقێ  /موسل .1945
_12ڤەدانا دەنگێ وەسیەتا قانع .1946 /
_13نەڤرۆز  -جێژنەکا کەڤنا نەژداێ کورد  /موسل .1946
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_14رێ ڤەکرن بۆ الوێن شوخ و شەنگ  /موسل .1947
_15ئەزرەش ،توسپی  /دهۆک .1987
_16حەلەبچە  /دهۆک  .16.17.18ئادار .1988
_17جاشەکان و رورەشیا ئەنفاال پیس  /دهۆک .1988
_18خوراگرن  /دهۆک .28/10/1992
سەرچاوە :عەبدولفەتاح عەلی بۆتانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3659 :

سوزان سامانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221202737913
ژنە نووسەری ناوداری تورکیا و باکوری کوردستان ساڵی 1962
لەپایتەختی کوردستان لەدایکبوە و ئێستاش لەوێ دەژیت .وەک زۆربەی
هەرە زۆری چیرۆکنووسە کوردەکان بەشیعر دەستی پێکردوە و
شیعرەکانی لەگۆڤاری "سانات ئۆالیی" بەتورکی باڵوکراوەتەوە .پاشان
دەستی کردوە بەنوسینی چیرۆک و سەرجەم بەرهەمەکانیشی بەزمانی
تورکین .لەو نووسەرانەیە تامی زیندانیشی چێشتووە.
بەرهەمەکانی سامانجی بەچەندین زمان وەرگێڕدراون و دوو کتێبیشی
کراوە بەکورمانجی ژوورین و لەستەنبۆل چاپکراوە.
هەر چەند بەتورکی دەنوسێت ،بەاڵم هەروەک یەشار کەماڵ رۆحێکی
کوردانە لەبەرهەمەکانیدا دەبینرێت و ساڵی  1997خەاڵتی "ئۆرهان
کەماڵ"ی پێبەخشراوە .بەرهەمەکانی بریتین لە ): (Eriyip Gidiyor Gece
چیرۆک2001 (Reçine Kokuyordu ،. (Suskunun Gölgesinde)1991 ،
) ،Helinچیرۆک1996 (Korkunun ، (Kiraç Dağlar Kar Tuttu)1993 ،
)Irmagindaرۆمان.2004 ،
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
چیرۆکنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3660 :

سڵێمان ئازەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306230557119611
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3661 :

سیامەند سیپان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307134704119617
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3662 :

سیروان حەجی بەرکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011123170432705
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3663 :

سەبری سالح نهێلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030322025884843
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3664 :

سەبریێ هەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305161455119573
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هەکاری
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3665 :

سەرهان عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306094250119591
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3666 :

سەرکەفت بۆتان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211221330119335
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3667 :

سەعدوڵاڵ ئاڤدەل سەعدۆ غەلبیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502272612682
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ل ساال  1954ل گوندێ غلبیشێ سەرب ناحیا بامەرنێ ڤە ژ بنەمالەکا
هەژار و کورد پەروەر چاڤێن خو ڤەدکەت بو ڤێ ژیانێ خواندنا خو یا
سەرەتایى ل گوندێ غلبیشێ ب دوماهى دئینیت و یا ناڤنجى و
ئامادەیى ل دهوکێ ب دوماهى دئینیت و هێشتا گەنج بو ،دەمێ زورداریا
دوژمنان دیتى و سوز و پەیمان داین کو خەباتێ بکەت ژبو رزگارکرنا گەلێ
خو یێ هەژار و بن دەست ،لەورا ل ساال  1977دهێتە رێکخستن دناڤ
رێکخستیێن نهینى یێن پارتى دیموکراتى کوردستان و ل ساال 1978
شەرەفا ئەندامەتیێ وەردگریت و بیتە ئەندامەکێ زیرەک و چاڤ نەترس و
چەندین چاالکى دناڤ جەرگێ دوژمنى ل باژێرىچ دهوکێ ئەنجام داینە و
پشتى دەمەکى رێکخستنا وان دهێـە ئاشکەرا کرن ژالیێ هندەک خو
فروشان ڤە و شەهیدێ نەمر ل روژا  1980/2/21دگەهیتە ناڤ رێزێن
شورەشا گوالنێ و لبارەگایێ لقى 1و پاشى دهێتە داخوازکرن ژالیێ
سەروکێ پارتى ڤە بو ئیرانێ.
ل سالێن  1983-1982ل سەر بێتەال مەکتەبا سیاسى بو یە و ل سالێن
 1986- 1985دەورەکا کادرا تەمام کریە و دوو دیوانێن هەلبەستان یێن
چاپ کرى هەنە (-1خوین و ئازادى  -2سمفونیا خەون و خەیاالن).
لساال ( )1989لگوندێ شیف رەزانێ دگەل ( )5هەڤالێن خو کو هەمى
کادرێن پارتى بوینە بدەستێ  PKKهاتینە گرتن و بێ تا نهو ژى
چارەنڤێسێ وان دیار نینە .
پلە  :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2442
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3668 :

سەعدوڵاڵ بامەڕنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201100014794
هۆزانڤان و خەبات کەر و کورد پەروەر و فلکلور ناسێ ناڤدار ل ساال ( )1927ێ ل بامەڕنێ هاتیە
سەر دونیایێ ،دزاروکینیا خودا تێکەلی هۆزانڤانێ مەزن (نالبەند) ی بوویە ،ژ بەر هەستا کوردایەتی
و کورد پەروەرییێ ل سالێن شێستان دا توشی گرتن و ئەشکەنجە دانێ بوویە و پشتی دهێتە
بەردان ماال خو دبەتە گوندێ (وەرمێلێ) و پاسێ تا کو رێککەفتنا  11ێ ئادارا ساال  1970ێ
ڤەتگەریتە ڤە بامەڕنێ ود سالێن حەفتێیان دا چەندین هۆزانێن خو کرینە ستران ول رادیویا کوردی
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ل بەغدا تومار کری نه ،مشە ستران بێژان هۆزانێن وی کری نە ستران وەک گولبهار ،شڤان پەروەر،
عەبدوڵاڵ زێرین ،سەمیر زاخولی ،بشار زاخولی پەرتوکەکا ژێهاتی بناڤێ (گیا و دەرمان) چاپ کری
یە ،و ل رۆژا  2006 / 1 / 29ێ چویە بەر دلوڤانیا خودێ و ل بامەڕنێ هاتیە ڤەشارتن.
سەرچاوە :هێرش کەمال رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3669 :

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

بابەتی ژمارە3670 :

سەگڤان عەبدولحەکیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101122243865
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ل ساال  1948ێ هاتبو سەردونیایێ و پێنج بەرهەمێن چاپکری ل دووڤ
خو هێالن "هەڤاهەڤالۆشکێ" بۆ زارۆکان و "چۆخکێ ئەیازی" ل سەر ژین
و بەرهەم و سترانێن هونەرمەندێ نەمر ئەیاز یوسڤ و پەرتۆکەک ل سەر
هەلبەستڤانێ مەزن جگەرخوون و "کەوێ رباد " کو یا تایبەت بوو ل سەر
ژین و بەرهەم و خەباتا هونەرمەندێ هەر ناڤدارێ کورد "محەمەد عارفێ
جزیری" دگەل چاپکرنا ئەلبۆما وێنێن زاخو و دەستەکێ هەرە باش و بەرز
مینا هەلبەستڤان هەبوو و کادرەکێ پێشکەفتی یێ راگەهاندنێ بوو و ب
سەرفرازی ل رۆژنامێن "بزاڤ و هاوکاری" و کوڤارێن "دەالل و مەتین و
رەنگین" و رادیویێن زاخو و دەالل و کەنالێن دەالل و چوارچرا ل زاخو هەبوو.
فەرهاد حاجی گوت ژی "سەگڤان عەبدولحەکیم پشتی سەرهلدانا
بوهارا  1991ێ ژ بەغدا قەستا دهۆکێ کر و مینا بەرپرسێ راگەهاندنا
پارێزگەها دهۆکێ کەتە کاری ،پاشی بەرەڤ هەندەران کەتەرێ و ل
وەالتێ سۆید ئاکنجی بوو ،د دووڤ دا ل چەندین کەنالێن راگەهاندنێ ل
زاخو کارکر و هەتا رۆژا خۆیا دووماهیێ ژی ب باشترین شێوە خزمەتکارێ
دۆزا رەوایا گەلێ خو و بوارێن رەوشەنبیری و راگەهاندن و هوتەرێ کوردی
بوو و ئەندامێ ئێکەتیا نڤیسەرێن کورد– دهۆک و لقێ دهۆک یێ
سەندیکا رۆژنامەنڤیسێن کوردستانێ بوو".
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3671 :

سەلمان کۆڤلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306093033119589
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3672 :

سەلمانێ عوسمان  -کۆنێ رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201006021720154357
(سەلمانێ ئۆسمانێ ئەڤدۆ) نڤیسکار و هەلبەستڤانێ کورد ئە.
د ساال ١٩۵٣عان دە ل گوندەکی ژ گوندێن پر بەالڤ د ناڤبەرا تخووبێن د
ناڤ سووری و ترکیێ دە چێکری هاتیە سەر ڕوویێ دنیایێ .ل قامشلۆ و
هەسەکێ باکالۆریا ستاندیە و گەلەک هەول دانە خوە دا خوەندنا بلند ژی
بداوی بینە ،لێ ئەو پێ ڕە نەچوویە سەری ،تا کۆ د ئالمانیا ڤە دەرکەتیە.
ژ مێژ ڤە ب دووڤ زمان ،فۆلکلۆر و تۆرەیا گەلێ خوە دە یە و گەلەک
دۆستانیێن وی ب ڕەوشەنبیرێن کوردستانی ڕە هەنە و د تەڤ کۆڤار،
ڕۆژنامە و بەالڤۆکێن کوردی دە بەشداریا وی هەیە .هەم ژی خوەدیێ
کۆڤارا گورزەکە گول ئە ،ئەو کۆڤارا کۆ د ناڤ سالێن  ١٩٨٩و ١٩٩٢عان دە
ل ناڤ کوردێن باشوورێ کوردستانێ دهاتە بەالڤ کرن.
[بگوهەرینە]بەرهەمێن چاپکری
سەرپێهاتیێن میران ()١؛ بەیرووت ١٩٩١
میر جەالدەت بەدر-خان ،ب ئەرەبی؛ شام ١٩٩٢؛ ب کوردی ستۆکهۆلم
١٩٩٧
سیپان و ژین (هەلبەستێن زارۆکان)١ :؛ بەیرووت ١٩٩٣
سەرهلدانا ساسۆنێ١٩٣۶-١٩٢۵ :؛ شام ١٩٩۵
شاگرتێ بەدر-خان ئم (هەلبەستێن زارۆکان)٢ :؛ بەیرووت ١٩٩۶
ئۆسمان سەبری١٩٩٣-١٩٠۵ :؛ شام ١٩٩٧
خوەدی و بەرپرسیارێ کۆڤارا (گورزەک گول) د ناڤبەرا سالێن ١٩٩٢-١٩٨٩
هەر وەها خوەدیێ ستۆنەکە ڕۆژنەمەڤانی بوو ب ناڤێ (هندک ڕندک) د
هەفت نامەیا (پەیمان) دە ل دوهۆکێ و ب دەهان گۆتار ،لێکۆلین،
پەخشان و هەلبەست د کۆڤار و ڕۆژنامەیێن کوردستانی بەالڤ کرن
وەالتۆ! کۆنێ ڕەش؛ ١٩٩٨؛ بەیرووت ،لبنان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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بابەتی ژمارە3673 :

سەلوا گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252149321674
لە دەڤەری دهۆک لەدایک بووە ئێستا یەکێک لەخانمە ئەکتیڤ و
دیارەکانی کوردە لە ئەوروپا و لەبارەی ژیانی تایبەتی خۆشی رایگەیاند
ژیانی خۆی لە چوار جێگە و بەچوار قۆناغ تێپەڕیوە وەک دهۆک و باتیف و
گوند و ئەوروپا بەاڵم وەک دەڵێت" قۆناغی ژیانم لەگوند جوانترین
قۆناغەکانی ژیانم بووە" ئەو جگە لەوەی کە ئێستا یەکێک لە شاعیرە
دیارەکانی کوردە و هۆزانەکانی بۆ چەند زمانێکنی دنیا وەرگێڕدراوە بەاڵم
سەلوى وەک خۆی دەڵێت بەدوریش نەبووە لەکاری سیاسی و
ریکخراوەی "لەساڵەکانی  1980ئەندامی لقی دهۆکی یەکێتی قوتابیان و
الوان بووم زۆرکاتیش لە چاالکییەکانی پێشمەرگەدا بەشداریم هەبووە
بۆیەش لەساڵی  1984لەالیەن سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە سوپاس
نامەیەکم ئاراستە کراوە و بەهۆی ئەو چاالکییە سیاسیانەش لەالیەن
رژێمی سەدامەوە زۆرجار دەست بەسەر کراوم" .بەاڵم ئەوەی تاکو
ئەمرۆش لەڕوی هەڵوێستە نەتەوەییەکانی خانەوادەکەیەوە ئازاری دەدات
شوێن بزرکردنی باوکیەتی لەالیەن رژێمی بەعسەوە"ئەوەی تاکو
ئێستاش ئازارم دەدات شوێن بزرکردنی باوکمە کە لەگەڵ  15هەڤاڵیدا
لەالیەن رژێمی بەعسەوە بەهۆی کوردایەتی دەستگیرکران و تاکو
ئێستاش نازانم گۆڕی باوکم لەکوێیە".
ئەو چاالکیانەش کە سەلوى گولى بەشداری تێداکردووە لە سالی 2008
لە  26نوڤمبر لە کونست موزیوم لە گوتنبورگ ئەدبیات سویدی سەلوى
گولى وەک هوزانڤانێکی کورد بەشداری پروگرامێکى شعر خوێندنەوە بووە
کە  3شاعیری عةرب و چواری سویدی لە سوید و دانماک و
فلندابەشداربون هەروەها لە بەغداد کافی پوێسی فستیڤال لە 7
سپتێمبر  2008لە ستوکهولم/تێنستێ بیبلیوتێک سلوى وەک نوێنەری
زمانی کوردی بەشداری ئەو فستیڤاڵە بوو و چەند هۆنراوەیەکی بە
زمانی کوردی خوێندەوە و لە هەمان کاتدا شاعیری عەرب جاسم
محەمەد هۆنراوەیەکی سەلوی ى بە سویدی خوێندەوە ئەو فستیفاڵەش
بەزمانەکانی کوردی و عةرەبی و سویدی و فارسی و صینی و رومانی
بەڕێوەچوو شاعیرە بەشداربووەکانیش پێک هاتبون لە شاعیرانی دیمشق
و مەغرب و ئیران و صین و روم ئەوانەی کە هەر لە سوید دەژین ،ئەو
لەبارەی بەرهەمە چاپکراوەکانیشی وتی" ئەو پەرتوکانەم کە چاپکراون
بریتین لە /1سەفەرا خونێت خەما من /2سورە برینا شەڤا من /3ب عە
رەبی همووم احالمی  4دواپەڕتوکیشم بەناوی شەف شاهدە کە لە
چاپخانەی ئافئستا لە استنبول بە پیتی التینی چاپکراوه" .هەروەها ئەو
کتێبانەشی کە ئێستا لەژێر چاپکردندایە رۆمانێکی لە سویدی بو کوردی و
دیوانبَکی کوردیە بە پیتی التینی.
سەرچاوە :دڵشاد چوچانی  -ماڵپەڕی کوردستان ئۆنالین
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3674 :

سەلیم بچووک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150207174420119278
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3675 :

سەید عەلیێ فندکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211225953119340
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3676 :

سەیدایێ دلمەقەس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211225258119339
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3677 :

سەیدایێ کەلەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201110111453526228
9
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3678 :

شکۆیێ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212125215119355
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
🇺🇷سوفیێتا کەڤن
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3679 :

شیالن عەبدولمەناف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081911480260742
ل ساال  1984ژدایک بویە ل دەڤەرا ئامێدیێ ،نها قوتابیا قوناغا چوارێ یە
ل بەشێ مێژویێ ل کولیژا ئادابێ ل زانکویا دهوک .شیالن بۆ پێشکەفتن
دبێژیت من زور حەز ل نڤێسینا هوزانێ هەیە بۆ ئیکەم جار ل ساال2000
من هوزان نڤیسینە .من کارێ راگەهاندنێ ژی کریە و نوکە ژی یا
بەردەوامم.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
راگەیاندکار
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3680 :

شێخ ئەڤدرەحمانێ ئاختەپی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211222531119337
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3681 :
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شێخ تەها عەبدولڕەحمان مایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201113524800
شیخ تەها عبدولرەحمان مایی .ل ساال( )1258ێ مشەختی()1840ز ژدایک بویە .دناڤ بنەمالەکا
دیندار دا هاتیە پەروەردەکرن ،هەر دگەنجاتی دا خاندنا خوە ل سەر دەستێ مامێ خوە(مەال
قاسمێ مایی) دەست پێ کریە.پاشی بەرەف گوندێ(ئەتروش) چوویە کو ل دەڤەرا مزوریایە ،و
بەردەوامی دایە خاندنێ ل سەر دەستێ(مەال عەبدولهادی ئەتروشی) .ولدەمێ قوناغا خاندنێ
پێشڤە چویی .بەرەف باژێرێ(میسل) چوو ،و باوەرناما زانستی ل سەر دەستێ(عەبدولال
ئەلعومەری) وەرگرت دگوتێ ئیجازا(دوازدە علم) .هەروەسا ل دەڤ مەحمود ئەقمەری) و (علی
ئەلحەسری) چەندەکێ خاندی یە ،هەر ل مویسل ،پاشی ڤەگەریایە دەڤەرا بەرواری بااڵ .شێخ
تەها مایی .ددەمێ خودا زانایەکێ بێ هەڤرک بوو ل دەڤەرا بەهدینان و هەکاری! ..وفێرگەها
دینی ل مایێ پێشڤە چوونەکا باش دیت ل سەر دەمێ شێخی ،کو ب دەهان خاندەڤانا قەستا
ڤێ ڤێرگەهێ دکر ژ بو وەرگرتنا زانستێ ل وی سەر دەمی هێشتا ڤێرگەە ب ئێکجاری لدەڤەرێ
نەبوون . .شێخ تەها مایی سێ زمان ب بەرفرەهی دزانین ،عەرەبی ،فارسی ،کوردی(زمانێ
ماکی) .ئەڤ چەندە دهۆ0زانێن وی دا یا بەرچاڤە ،شێخ تەها مایی نە بتنێ پویتە ددا ڤێرگەە و
زانستا ،بەلکی بوویە خەلیفێ شێخ(محەمەد بامەرنی) و (دڕێکا نەقشەبەندی) را بزاڤ
دکر(پەروەردا تەسەوفی) ل دەڤەرێ بەاڵڤ بکەت .شێخ تەها مایی دەستەکێ بااڵ هەبوو
دنڤیسینێ و هۆزانێ دا ،گەلەک پەرتوک دروست کر بوون .دژیانا خودا .بەلێ مخابن دەمێ
پەرتوکخانا ڤێرگەها مایێ هاتیە سووتن ل ساال()1924ز ژ الیێ داگیرکەرێت ئینگلیزڤە ونوکەرێت
وان ل وی سەردەمی ،ئەڤ پەرتوکە نەمان ،تەنها چەند هۆزانەکێت وی ل بەردەست ماینە!! ئەڤە
ناڤێ چەند پەرتوکێت وی بوون کو هاتینە سووتن :
1قالئد الفرائد فی العقیدە نظم.2منهاج مقاصد االبرار ومعراج مقاصد االخبار فی التصوف.3فی مدح الرسول.دە مێ ل دەستپێکێ دبێژیت(.:التعجبن لمن اسری بە اللە أوقابقوسین.أوأدناە أدناه) وەسا دیاربویە کو شێخێ مە مروڤەکێ بەشوش وب دەڤکەنی بوو .
شێخ تەها مایی( )79حەفتێ و نەە سال بوو تەمەنێ وی ،دەمێ ل ساال()1337ێ مشەختی ل
()12دوازدێ رەجەبێ .رۆژا دوشەمبی و دگەل رۆژهەالتێ چوویە بەردلوڤانیا خودێ .کو ئەڤ سالە
دکەڤیتە بەرامبەر ساال()1919ز ێ .ئەڤ بنەمالە ل ساال( )1060مشە ختی ل گوندێ مایێ
ئاکنجی بوویە ،کو پێش هنگی ژ گوندێ بێدەهێ هاتیە .ئەڤێ بنەمالێ ب دەهان زانا و هۆزانڤان و
شێخێت نەقشەبەندی ژێ رابوینە ،و رولەکێ بەرچاڤ هەبوویە .دهشیارکرنا مللەتی دا دبوارێ
زانستی و نیشتمانی دا ،هەر ل دەستپێکا ڤێرگەها دینی ل گوندێ مایێ ڤەکری و هەتا رژێما
بەعسی ل (9/7/1978ز)ئە ف گوندە سووتی وەک هەمی گوندێت تخویبی .مەال شێخ مەزهەر
مایی ،ئەو ژی هۆزانڤان و تورەڤانەکێ ناڤدارە ل بەهدینان کو ل ساال(2000ز) چوویە بەردلوڤانیا
خودێ .ئەڤ روهنکرنە مە دیارکریە دا چ تێکهەل بوون دکەسایەتیا هەردووکا دا بو خواندەڤانێت هێژا
چێ نەبیت! چونکی هەردوو ب ئێک ناڤن.
سەرچاوە :عاسم مایی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە3682 :

شێخ تەهایێ مائی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191014394762
هۆزانڤانێ مەیێ کورد پەروەر و خەباتکەر ناڤێ وی (تەها) کۆڕێ (شێخ
مەزهەر)کۆڕێ هۆزانڤانێ ناڤدار (شێخ تاها  1919-1844ز) کۆڕێ (مەال
عبد و لرەحمان) مایی یە ،ل ساال ( )1924ێ ل گوندێ (مایێ -بەرواری
بااڵ) هاتیە دونیایێ ،دسالێن چالن دا دەست ب هۆزان ڤەهاندنێ کری
یە ،و ل ساال ( )1943ێ پەیوەنی ب مالباتا بەدرخانیان کری یە ،و
(جەالدەت بەدرخان) ل شامێ گوڤارێن (ڕوناهی) و (هاوار) و (کامیران
بەدرخان) ل بەیروتێ گوڤارێن (ستێر) و (رۆژا نوو)ب پوستە بۆ مەال تاهای
دهنارتن ،ل ساال ()1973ێ ببو ئەندام د ئێکەتیا نڤیسەرێن کوردا  /تایێ
دهۆک ،و ل ساال ( )1998ێ دیوانا خۆ یا ئێکانە (دل دەرێژکرن) چاپکری
یە ،و ل رۆژا  2000-11-25ێ ل دهۆکێ چوویە بەر دلوڤانیا خودێ
سەرچاوە :هێرش کەمال رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3683 :

شێخ شەمسەدینێ قوتبێ ئەخالتی یێ بریفکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102423001162554
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3684 :

شێخ محەمەد مەغریبی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201008201114474801
ئێک ژ هۆزانڤانێت کالسیکی یێت دەڤەرا ئامێدیێ یە ،ل سەدێ ( 5ێ مشەختی  11-زایینی)
ژیایە ،ل گوندێ (مەغریبا) ئە وێ دکەڤیتە ل دەڤەرا (بەرواری بااڵ) ب رەخ گوندێ (تروانش) ڤە
هاتیە سەر دۆنیایێ ،ناسناڤێ خۆیێ هۆزانێ (حوسنی) دانایە ،ناڤهاتی ئێک ژ خەلیفێن شێخێ
ئیسالمێ عەلی هەکاری  1096 -1019ز یە.
سەرچاوە :هێرش کەمال رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3685 :

شێخ مەمدوح بریفکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422474462551
شێخ مەمدوحێ ئەخالتی کوڕێ شێخ موحسنی یێ کو سال 1344
مشەختی کۆچبار بوویێ کوڕێ شێخ عەبدولجەباری یێ کو سال 1313
مشەختی کۆچبار بوویی کوڕێ عەبدولقەهاری کوڕێ عەبدولالهی یێ
کو سال  7621کۆچبار بوویی کوڕێ عەبدولجەباری کوڕێ شێخ نورەددینی
کوڕێ عەبدولجەباری کوڕێ نورەددینی کوڕێ ئەبووبەکری کوڕێ
زەینولعابدینی " "9111-5301کوڕێ شێخ شەمسەددینێ قوتبی یێ
خەلواتی یێ کو سال  799مشەختی بەرامبەر  8851زایینی ژ دایک بوویە
و سال  5801مشەختی بەرامبەر  4761زایینی ل بریفکانێ کۆچبار بوویە،
کوڕێ عەبدولکەریمی کوڕێ مووسای کوڕێ سلێمانی کوڕێ عەبدولغەنی
کوڕێ ئیسحاقی کوڕێ بابا مەنسووری کوڕێ (کمال الملە والدین) شێخ
حوسەینێ ئەخالتی یێ ناڤدار یێ کو سال  808مشەختی  5041زایینی
ل مسرێ کۆچبار بوویی کوڕێ ئەبوولحەسەن عەلی یێ مووەحدێ
خوراسانی کوڕێ حاجی نیزامەددینی کوڕێ ئەحمەدێ ئەخالتی کوڕێ
زینولعابدینی ،عەلی یێ زوردانی یێ مووەحەدێ خوراسانی یێ
بووزنجی یان (بوزنجردی) یێ هەمەدانییە کو سال  586مشەختی کۆچبار
بوویە.کوڕێ موحەمەدسالحێ هەمەدانی کوڕێ یووسفێ هەمەدانی
کوڕێ سەلیم (ابو مسلم العراقی الهمدانی) کوڕێ یووسفێ هەمەدانی
(ابی یعقوب) کوڕێ ئەیووبی کوڕێ موحەمەد یووسف (صدرالدین) کوڕێ
جەاللەدین حسین کوڕێ زەینولعابدین (ابو المۆید علی شعیب والمشهور
بزهرە  -وقیل بهرە) کوڕێ جەعفەر (ابو الحرث) کوڕێ موحەمەد (ابو جعفر
الرضوی) کوڕێ مەحموودێ (ابو محەمەد الرضوی) کوڕێ ئەحمەدی
(التقی ،الرضوی) کوڕێ عەبدولالی (المنتخب ،الرضوی) کوڕێ عەلی یێ
(المنتخب المختار ونقیب اشراف بغداد) کوڕێ ئیمام جەعفەری (الذکی
المصدق) کوڕێ ئیمام عەلێ یێ هادێ (العسکری) کوڕێ ئیمام
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موحەمەد جەوادی کوڕێ ئیمام عەلی یێ رەزا کوڕێ ئیمام مووسا یێ
کاظم (االمام موسی الکاظم) کوڕێ ئیمام جەعفەرێ (الصادق) کوڕێ
ئیمام موحەمەد باقری کوڕێ ئیمام عەلی یێ سوجاد (السوجاد)
زەینولعابدین کوڕێ ئیمام حوسەین (رض) الشهید ،کوڕێ (فاطمە الزهراء
البتول بنت محەمەد(ص).
شێخ مەمدوح سال " ،"1911ل گوندێ بادێ یێ سەر ب پارێزگەها
دهۆکێ ،ژ دایک بوویە .خوەندنا خوە ل بریفکا دەستپێکریە ،ل سەر
دەستێ مامۆستایى تەکیا گوندى ،مەال عەبدولالهێ ئەترووشى ،سێ
ساالن خوەند .پاشى چوو گوندێ سپیندارێ ل ناڤ بەروارى ژێرییا
ونێزیکى سالەکێ ل جەم مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال عەبدولخالقێ
ئاکرەیى خوەند .ژ وێ دەرێ چوو ئەترووشێ و ل تەکیا شێخێ ناڤدار
شێخ عبدولڕەحمانێ ئەترووشى ب جە بوو و ل سەردەستێ مامۆستا
حەجى مەال ئەحمەدى خوەند پشتى هەیامەکێ ژ ئەترووشێ چوو
گوندێ کەمەکا نێزیکى دوو ساالن ل وێ دەرێ ل جەم مامۆستا حەجى
مەال عیسایێ سالحێ کەمەکى خوەند .پاشى ئەو ب تنێ چوو زاخۆ و
لبەردەستێ مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال عەبدولخالقێ ئاکرەیى خوەندو
باوەڕنامەیا دوازدە عیلمان وەرگرت و پشتى وێ ڤەگەڕیا گوندێ بریفکا.
وى هەروەها ل دانیشگەها "ال البیت" ل بەغدا ول دانیشگەها "الحکمە"
ل نەجەفێ نێزیکى دوو ساالن گەلەک دەرسێن ئۆلى وەرگرتن.
سال  1933کچا شێخ ئیبراهیمێ حەقى یێ نەقشەبەندى مارە کر
وسێ ساالن ئەو و کابانى یا خوە ل گوندێ شێخ ئیبراهیمى مان .پاشى
ژ وێ دەرێ چوون و ل پاژێڕێ دهۆکى جهواربوون .سال  1938کچا
یووسف پاشا ،خویشکا حازم بەگ ل زاخۆ مارە کر .سال  1954کچا مەال
مەحەمەدى کوڕێ عەبدولخالقێ ئاکرەیى پێشنڤێژێ مزگەفتا مەزن ل
دهۆکێ مارە کر.
ل  11نیسانا  1976شێخ مەمدوح ل بەغدا چوو بەر دلۆڤانێ یا خودێ و ل
گۆرستانا دهۆکێ هاتە ڤەشارتن .شێخى یازدە کوڕ وپێنج کچ ل پاش خوە
هشتن ،ناڤێن کوڕێن وى ئەڤن :نورمحەمەد ،ئەحمەد ،موئەیید،
عەبدولسەالم ،محەمەد ،عەبدولقادر ،موحسن ،ئیحسان ،عەدنان ،زاهد
و عززەددین .شێخ مەمدوح دوو جاران چوویە حەجێ.
سال  1970بەشدارى کۆنگرەیا نڤیسکارێن کورد بوویە ،کو ل  23حزیرانێ
ل بەغدایێ هاتبوو گرتن ،شێخى  28دەنگ ژ هەژمارا  77دەنگان ستاندن
و بوو ئەندامێ کۆمیتەیا بڕێڤەبەر یا یەکێتیێ .پشتى کو تایێ یەکەتى یا
نڤێسکارێن کورد ل دهۆکێ ڤەبووى ،شێخ بوو یەکەمین سەرۆکێ وێ.
هەروەها بوو ئەندامێ "کۆڕى زانیاریى کورد".
شێخ مەمدوح دهەلبەستێن خوە دا خوە ب ئەخالتى ب ناڤ دکە.
هەروەها هەلبەستا "وەالتێ من" یان " خەمال کوردستانێ" د گۆڤارا
رۆناهى ،هەژمارا  13یا نیسانا  1943دا هاتبو وەشاندن .هەلبەستا وى د
رۆژنامەیا "برایەتى" ،هژمارا سێ یا سال  1970و د هەژمارا شەشێیا
گۆڤارا "نووسەرى کورد" یا سال  1972دا و گۆڤارا کرێکاران ل رۆژا پێنچ
شەمبى ل  1986/7/10و دگەل گۆڤارا و رۆژنامەیێن دیدا هاتنەبەالڤ کرن.
بریفکانى هەر ژ الوینى یا خوە ڤە حەز ژ هەلبەستان دکر .وى
هەلبەستێن شاعرێن کورد یێن مەزن مینا خانى ،مەالیێ جزیرى ،فەقێ
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تەیران ،باتەیى ،بەکر بەکێ ئەرزى ،شێخ نورەددین بریفکانى ،شێخ
شەمسەددینێ ئەخالتى ....هتد خوەندنە و بکارتێکرنا وان خوە دایە بەر
هەلبەست ڤەهاندنێ.
شێخ مەمدوحێ ئەخالتی کوڕێ شێخ موحسنی یێ کو سال 1344
مشەختی کۆچبار بوویێ کوڕێ شێخ عەبدولجەباری یێ کو سال 1313
مشەختی کۆچبار بوویی کوڕێ عەبدولقەهاری کوڕێ عەبدولالهی یێ
کو سال  7621کۆچبار بوویی کوڕێ عەبدولجەباری کوڕێ شێخ نورەددینی
کوڕێ عەبدولجەباری کوڕێ نورەددینی کوڕێ ئەبووبەکری کوڕێ
زەینولعابدینی " "9111-5301کوڕێ شێخ شەمسەددینێ قوتبی یێ
خەلواتی یێ کو سال  799مشەختی بەرامبەر  8851زایینی ژ دایک بوویە
و سال  5801مشەختی بەرامبەر  4761زایینی ل بریفکانێ کۆچبار بوویە،
کوڕێ عەبدولکەریمی کوڕێ مووسای کوڕێ سلێمانی کوڕێ عەبدولغەنی
کوڕێ ئیسحاقی کوڕێ بابا مەنسووری کوڕێ (کمال الملە والدین) شێخ
حوسەینێ ئەخالتی یێ ناڤدار یێ کو سال  808مشەختی  5041زایینی
ل مسرێ کۆچبار بوویی کوڕێ ئەبوولحەسەن عەلی یێ مووەحدێ
خوراسانی کوڕێ حاجی نیزامەددینی کوڕێ ئەحمەدێ ئەخالتی کوڕێ
زینولعابدینی ،عەلی یێ زوردانی یێ مووەحەدێ خوراسانی یێ
بووزنجی یان (بوزنجردی) یێ هەمەدانییە کو سال  586مشەختی کۆچبار
بوویە.کوڕێ موحەمەدسالحێ هەمەدانی کوڕێ یووسفێ هەمەدانی
کوڕێ سەلیم (ابو مسلم العراقی الهمدانی) کوڕێ یووسفێ هەمەدانی
(ابی یعقوب) کوڕێ ئەیووبی کوڕێ موحەمەد یووسف (صدرالدین) کوڕێ
جەاللەدین حسین کوڕێ زەینولعابدین (ابو المۆید علی شعیب والمشهور
بزهرە  -وقیل بهرە) کوڕێ جەعفەر (ابو الحرث) کوڕێ موحەمەد (ابو جعفر
الرضوی) کوڕێ مەحموودێ (ابو محەمەد الرضوی) کوڕێ ئەحمەدی
(التقی ،الرضوی) کوڕێ عەبدولالی (المنتخب ،الرضوی) کوڕێ عەلی یێ
(المنتخب المختار ونقیب اشراف بغداد) کوڕێ ئیمام جەعفەری (الذکی
المصدق) کوڕێ ئیمام عەلێ یێ هادێ (العسکری) کوڕێ ئیمام
موحەمەد جەوادی کوڕێ ئیمام عەلی یێ رەزا کوڕێ ئیمام مووسا یێ
کاظم (االمام موسی الکاظم) کوڕێ ئیمام جەعفەرێ (الصادق) کوڕێ
ئیمام موحەمەد باقری کوڕێ ئیمام عەلی یێ سوجاد (السوجاد)
زەینولعابدین کوڕێ ئیمام حوسەین (رض) الشهید ،کوڕێ (فاطمە الزهراء
البتول بنت محەمەد(ص).
شێخ مەمدوح سال " ،"1911ل گوندێ بادێ یێ سەر ب پارێزگەها
دهۆکێ ،ژ دایک بوویە .خوەندنا خوە ل بریفکا دەستپێکریە ،ل سەر
دەستێ مامۆستایى تەکیا گوندى ،مەال عەبدولالهێ ئەترووشى ،سێ
ساالن خوەند .پاشى چوو گوندێ سپیندارێ ل ناڤ بەروارى ژێرییا
ونێزیکى سالەکێ ل جەم مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال عەبدولخالقێ
ئاکرەیى خوەند .ژ وێ دەرێ چوو ئەترووشێ و ل تەکیا شێخێ ناڤدار
شێخ عبدولڕەحمانێ ئەترووشى ب جە بوو و ل سەردەستێ مامۆستا
حەجى مەال ئەحمەدى خوەند پشتى هەیامەکێ ژ ئەترووشێ چوو
گوندێ کەمەکا نێزیکى دوو ساالن ل وێ دەرێ ل جەم مامۆستا حەجى
مەال عیسایێ سالحێ کەمەکى خوەند .پاشى ئەو ب تنێ چوو زاخۆ و
لبەردەستێ مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال عەبدولخالقێ ئاکرەیى خوەندو
باوەڕنامەیا دوازدە عیلمان وەرگرت و پشتى وێ ڤەگەڕیا گوندێ بریفکا.
وى هەروەها ل دانیشگەها "ال البیت" ل بەغدا ول دانیشگەها "الحکمە"
ل نەجەفێ نێزیکى دوو ساالن گەلەک دەرسێن ئۆلى وەرگرتن.
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سال  1933کچا شێخ ئیبراهیمێ حەقى یێ نەقشەبەندى مارە کر
وسێ ساالن ئەو و کابانى یا خوە ل گوندێ شێخ ئیبراهیمى مان .پاشى
ژ وێ دەرێ چوون و ل پاژێڕێ دهۆکى جهواربوون .سال  1938کچا
یووسف پاشا ،خویشکا حازم بەگ ل زاخۆ مارە کر .سال  1954کچا مەال
مەحەمەدى کوڕێ عەبدولخالقێ ئاکرەیى پێشنڤێژێ مزگەفتا مەزن ل
دهۆکێ مارە کر.
ل  11نیسانا  1976شێخ مەمدوح ل بەغدا چوو بەر دلۆڤانێ یا خودێ و ل
گۆرستانا دهۆکێ هاتە ڤەشارتن .شێخى یازدە کوڕ وپێنج کچ ل پاش خوە
هشتن ،ناڤێن کوڕێن وى ئەڤن :نورمحەمەد ،ئەحمەد ،موئەیید،
عەبدولسەالم ،محەمەد ،عەبدولقادر ،موحسن ،ئیحسان ،عەدنان ،زاهد
و عززەددین .شێخ مەمدوح دوو جاران چوویە حەجێ.
سال  1970بەشدارى کۆنگرەیا نڤیسکارێن کورد بوویە ،کو ل  23حزیرانێ
ل بەغدایێ هاتبوو گرتن ،شێخى  28دەنگ ژ هەژمارا  77دەنگان ستاندن
و بوو ئەندامێ کۆمیتەیا بڕێڤەبەر یا یەکێتیێ .پشتى کو تایێ یەکەتى یا
نڤێسکارێن کورد ل دهۆکێ ڤەبووى ،شێخ بوو یەکەمین سەرۆکێ وێ.
هەروەها بوو ئەندامێ "کۆڕى زانیاریى کورد".
شێخ مەمدوح دهەلبەستێن خوە دا خوە ب ئەخالتى ب ناڤ دکە.
هەروەها هەلبەستا "وەالتێ من" یان " خەمال کوردستانێ" د گۆڤارا
رۆناهى ،هەژمارا  13یا نیسانا  1943دا هاتبو وەشاندن .هەلبەستا وى د
رۆژنامەیا "برایەتى" ،هژمارا سێ یا سال  1970و د هەژمارا شەشێیا
گۆڤارا "نووسەرى کورد" یا سال  1972دا و گۆڤارا کرێکاران ل رۆژا پێنچ
شەمبى ل  1986/7/10و دگەل گۆڤارا و رۆژنامەیێن دیدا هاتنەبەالڤ کرن.
بریفکانى هەر ژ الوینى یا خوە ڤە حەز ژ هەلبەستان دکر .وى
هەلبەستێن شاعرێن کورد یێن مەزن مینا خانى ،مەالیێ جزیرى ،فەقێ
تەیران ،باتەیى ،بەکر بەکێ ئەرزى ،شێخ نورەددین بریفکانى ،شێخ
شەمسەددینێ ئەخالتى ....هتد خوەندنە و بکارتێکرنا وان خوە دایە بەر
هەلبەست ڤەهاندنێ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕوژهات سەعید)
سەبارەت بە (شێخ مەمدوح بریفکانی) لە23:23:13 2012-2-10 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3686 :

شێخ نورەدینێ بریفکانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011112816273163035
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3687 :

شێخموس داغتەکین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013116585364143
نووسەر و هونڕاوەنووسی کورد شێخموس داغتەکین لە سالی  1964لە
شاری ئادیامان لە دایک بوویە ،لە سالی  1987پاش دەرچوونی خوێنگەی
بلندی راگەیاندن چووەتە فرەنسا ،ئێستاش لە فرەنسا دەژیت،
نووسینەکانی خوی بە زمانی کوردی ،تورکی و فرەنسا دەنووسێت ،تا
ئێستا هەشت پەرتوکێ هەلبەست و یەک پەرتوکی رومان بە زمانی
فرەنسی ،لە سالی  1992پەرتوکێکێ بە زمانی تورکی هەیە ،هژمارێن
خەالتەکانی ئەدەبی فرەنسی وەرگرتووە ،پەرتوکەکانی داغتەکین
ئەمانەن:
2011 ،Le Castor astral ،şiir ،• Ma maison de guerre
2010 ،Doğan Yayinlari ،roman ،• Varliğin Öteki Yüzü
2008 ،L'Idée Bleue ،şiir ،• Au fond de ma barque
2007 ،Le Castor astral ،şiir ،• Juste un pont sans feu
،Le Castor astral - Écrits des Forges ،şiir ،• La langue mordue
2005
2004 ،Robert Laffont ،roman ،la nuit ،• À la source
Le Castor Astral - Écrits des ،şiir ،• Couleurs démêlées du ciel
2003 ،Forges
2001 ،Le Castor Astral - Écrits des Forges ،şiir ،• Le verbe temps
2000 ،Le Castor Astral ،şiir ،• Les chemins du nocturne
1997 ،L'Harmattan ،şiir ،• Artères-solaires
1992 ،Ünlem Yayinlari ،şiir ،• Aşkin Yalin Hali
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:

ئەدیب
هۆزانڤان
چیرۆکنووس
رۆماننڤێس
👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3688 :

شێرکۆ هۆپۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306094511119592
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3689 :

شەعبان مزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303135659119519
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆکنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3690 :

شەماڵ ئاکرەیى
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011060509143020320
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3691 :

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

بابەتی ژمارە3692 :

عزەت فندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311013202119688

2194

د ساال ١٩٦٠ی ده ل دهۆکێ ژ دایک بوویهخوهندنا خوە یا دهستپێکی و ناڤنجی وئامادهیی ل دهۆکێ ب دویماهیئینایە
ل ساال خواندنێ ١٩٨١-١٩٨٠ێ ل زانکۆیا سلێمانیێ پشکا سیکۆلۆجیهاتیه وهرگرتن ،پشتی ڕێژیما بهغدا زانکۆ ڤهگوهاستیه ههڤلێرێ ٢
سالێن دی ل وێرێ بەردەوامی دا خواندنا خوە
ژ زانکۆیا سەالحەددین باوهرناما بهکالۆریۆس ب زانستێن سیکۆلۆجیوهرگرتیه
ل ٢٠٠٠/١١/٢٣ێ باوهرناما ماستهرێ ل زانکۆیا سەالحەددین وهرگرتیهئێکەمین نڤیسینا وی د ساال ١٩٧٧ان ده د ڕۆژناما هاوکاری ده ل بهخداهاتیه وهشاندن
وهک نڤیسکار ژ ساال ١٩٨٠ێ وهره بهردهوامه وپشکداری د پرانیاڕۆژنامه وکۆڤاران ده کریه ب بهرههمێن خوه وهک (هاوکاری ،بهیان ،
ڕۆشنبیری نوێ ،کاروان ،بزاڤ ،دجله ،بۆتان ،گازی ،مهتن ،پهیمان ،پەیاما
زانکۆیێ و گەلەکێن دی)
ل سالێن ( )١٩٩٣-١٩٩٢ێ ل تێلهڤزیۆنا (کوردستان) کارکریهل سالێن ( )١٩٩٦-١٩٩٤ێ وهک نڤیسکار ل ڕۆژناما (پهیمان) کارکریهل سالێن ( )١٩٩٨-١٩٩٦وهک ئهندامێ دهستهیا نڤیسینێ ل کۆڤارا(گازی) کارکریه
ل  ١٩٩٨وتا راوەستاندنا وێ وهک ڕێڤهبهرێ نڤیسینێ ل کۆڤارا (دجله)کارکریە
وەک نڤیسەر ل کۆڤارا (مهتین) کارکریەل ساال ١٩٨٦ێ بوویه ئهندامێ ئێکەتی یا نڤیسەرێن کورد /دهۆکئهندامێ سهندیکا ڕۆژنامهڤانێن کوردستانێ یهژ سال ١٩٩٢ێ وەرە سکرتێر وئهندامێ کۆمهال سیکۆلۆجیکوردستانێ/دهۆک
هەر ژ دامەزراندنا زانکۆیا دهۆک ل زانکۆیا ناڤبری کارکریە ،وهک(تۆمارکەرێ گشتی ل زانکۆیێ ،ماموستاتی ل کۆلیژێن ئەندازیاری،
چاندن)
نها هاریکارێ سەرۆکێ زانکۆیا پۆلەتەکنیکی یا دهۆکە بو کاروبارێنکارگێری و دارایی و قوتابیان.
زمانێن کوردی وعهرهبی وئنگلیزی دزانیت.بهرههمێن چاپکری:
هندهک بابهتێن سیکۆلۆجی ،دانان( ١٩٩٢ ،ب زمانێ کوردی یە)شوینوارێن دەڤەرا دهۆکێ ،دانان( ٢٠٠٢ ،ب زمانێ کوردی یە)دەسپێکەک بو زانستێ چاندنێ ،دانان( ٢٠١٣ ،ب زمانێ ئنگلیزی یە)تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3693 :

عیرفان ئامیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305135733119561
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3694 :

عیسمەت شەریف وانلی
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
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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،
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
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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
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
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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
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
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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 ژمارە3695 :

عیسمەت محەمەد بەدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120913294312423
ژ مەوالیدا 1965ێ یە ،باژێرێ سێمێلێ ،ل باشوورێ کوردستانێ .ل ساال
1988ێ کۆلیژا ئەدەبیاتێ بەشێ زمانێ عەرەبی ل زانکۆیا سەاڵحەدین
ب داوی هینا .ژ ساال 1984ێ وەرە دەست ب نڤیسێ کرییە و پتر ژ
بەرهەمەک ئەدەبی چاپکرییە .ئانها ژی مامۆستایێ زمانێ عەرەبی یە ل
پەیمانەگەها هونەرێن جوان ل دهۆکێ و کارێ رۆژنامەگەرییێ ژی دکت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(عیسمەت محەمەد بەدەل) لە23:58:54 2010-12-8 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆکنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3696 :

عەبدال نوری عەبدال
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023224213607
نڤێسەرێ کورێ دووری وەالت ،ئەندامێ بەری یێ ئێکەتیا نڤێسەرێن
کورد ،تایێ دهوک.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(عبدال نوری عبدال) لە22:24:18 2010-12-20 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3697 :

عەبدولقادر موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916154118116117
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3698 :

عەبدولڕەحمان بامەرنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032415552982608
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ناڤێ وی یێ دروست (عەبدولڕەحمان تەیب ئەحمەد) یێ بەرنیاس ب
(عەبدولڕەحمان بامەرنی)
ل ساال  1970ێ ل بامەرنێ ژ دایک بویە ،ئێکەم بەرهەمێ خوە ل ساال
 1987ێ د روژناما هاوکاری دا بەالڤکریە و تا نوکە زێدەتری  60روژنامە و
گوڤارێن کوردی بەرهەمێن خوە تێدا بەالڤکرینە .بەشداری کریە د دەهان
ڤیستڤال و کورێن هەلبەست خاندنێ دا 11 ،پەرتوکێن چاپکری هەنە و
دوو ژی نێزک دێ هێنە چاپکرن .بو  6ساالن سەرنڤیسەرێ روژناما
چاڤدێر بویە و نوکە ژی بەرپرسێ نڤیسینگەها دهوک یا روژناما چاودێرە و
دیسان سەرنڤێسەرێ گوڤارا چاڤدێرە .ئەندامێ ئێکەتیا نڤیسەرێن کوردە
و ئەندامێ سەندیکا روژنامەنڤیسێن کوردستانێ یە .مالپەرێ وی یێ
تایبەت): (http://ebdulrehmanbamerni.blogspot.com/
پەرتوکە چاپکریێن نڤیسەری
 1بارانا دینا ،هەلبەست ،ساال  2000ێ دهوک. 2هوزانڤانێ مللی حوسنیێ بامەرنی ،بەرهەڤکرن 2002 ،ێ دهوک. 3دومینە ،هەلبەست 2004 ،ێ دهوک. 4دەفتەرا بێ گونەهیێ ،هەلبەست 2005 ،ێ دهوک. 5ژ بەرپەرێن کەڤن سەرهاتیێن کوردی 2007 ،ێ دهوک. 6هوزانڤانێ مللی مەال حەسەنێ سەردەرگەهی ،بەرهەڤکرن2009 ،ێ دهوک.
 7نڤیسینا هەوالێ روژنامەڤانی 2009 ،ێ دهوک.8هەناسەیێن شعری ،هەلبەست 2010 ،ێ دهوک.9شاعرێن بامەرنێ ...ژ نالبەندێ مەزن بو نالبەندێ بچویک 2011 ،ێدهوک.
10شەڤێن چلەیی ،چیروک و چیڤانوکێن کوردی 2011 ،ێ دهوک. 11دەستهەالتا چارێ گومانا دناڤبەرا روژنامەگەریێ وەرگری دا پارێزگەهادهوکێ وەک نمونە  2012دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنڤێس
هۆزانڤان
راگەیاندکار
ئەدیب
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3699 :

عەبدولڕەحمان بامەڕنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011117235232694
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ل  1970ل بامەرنێ ژدایک بویە ،ئێکەم بەرهەمێ خوە ل ساال  1987ێ
دروژناما هاوکارى دا بەالڤکریە و پترى  60روژنامە و گوڤارێن کوردى
بەرهەمێن خوە تێدا بەالڤکرینە ،بەشدارى کریە د دەهان ڤیستڤال و
کورێن هەلبەست خاندنێ ،هژمارەکا پەرتوکێن چاپکرى هەنە و دوو ژى
نێزک دێ هێنە چاپکرن ،بو  6ساالن سەرنڤیسەرێ روژناما چاڤدێر بویە و
نوکە ژى بەرپرسێ نڤیسینگەها دهوک یا چاودێرە و دیسان
سەرنڤێسەرێ گوڤارا چاڤدێرە  .ئەندامێ ئێکەتیا نڤیسەرێن کوردە و
ئەندامێ سەندیکا روژنامەنڤیسێن کوردستانێ یە .پەرتوکێن وی یێن
هاتین چاپکرن:
هەناسەیێن شعریدومینەبارانا دیناهوزانڤانێ مللی  -حوسنی بامەرنیژ بەرپەرێن ژکەڤن ،سەرهاتیێن کوردیدەفتەرا بێ گونەهیێنڤێسینا هەوالێ روژنامەڤانیهوزانڤانێ مللی مەال حەسەنێ سەر دەرگەهیژ شاعرێن بامەرنێ (ژ نالبەندێ مەزن بو نالبەندێ بچووک)سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(عەبدولڕەحمان بامەڕنی) لە15:42:25 2011-1-11 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (عەبدولڕەحمان بامەڕنی) لە22:57:54 2011-10-6 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3700 :

عەبدولڕەحمان مزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129124746119113
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3701 :

عەبدولکەریم فندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311013459119689
د ساال ()١٩٤٦ێ ل گوندێ قارقاراڤا -دهڤهرا دۆسکی یا -باشوورێباژێرێ دهۆکێ ژ دایک بوویه.
–د پاییزا ساال ()١٩٥١ێ دا دگهل خێزانا خوه ل باژارێ دهۆکێ ئاکنجی
دبیت و ل وێرێ خوهندنا خوه یا سهرهتای و ئامادهیی ب دوماهی دئینیت.
–د سالێن ()١٩٧٤-١٩٥٩ێ دا ،ئهندامێ ئێکەتی یا قوتابیێن کوردستانێ
بوو  ،و تێدا گههشتیه پال ئهندامێ مهکتهبا سکرتارییهتێ.
ل ()١٩٦٣ /٦ /٩ێ گههشتی یه ناڤ ڕێزێن شۆرهشا ئیلۆنێ.–ل ساال ()١٩٦٥ێ بوویه ئهندامێ لژنا ناوچا دهۆک یا (پ .د .ک).
–ل ( )١٩٧٠/١٠/١١ێ بوویه ئهندامێ ئێکەتی یا نڤیسهرێن کورد.
–ل ساال ()١٩٧٤ێ ژ زانکۆیا موسل – کۆلیژا ئاداب/پشکا زمانێ ئنگلیزی
دەرچوویە.
–وهک مامۆستا ل ئامادهیی یا برایهتی  /دهۆک دئێتە دامهزراندن.
–ل ساال ()١٩٨٤ێ دبیته ڕێڤهبهرێ ناڤنجی یا مهمێ ئاالن  /دهۆک.
–ل ساال ( )١٩٨٦ێ ژ بهر ههلویستێ وی یێ نهتهوایهتی بۆ ئامادهیا
دهۆک یا ئێڤاران دئێتە ڤهگوهاستن.
–پشتی سهرهلدانا بهارا ساال ()١٩٩١ێ دبیتە ڕێڤهبهرێ ئامادهیی یا
پیشهسازی ل دهۆکێ.
–ل ڕۆژا (  )١٩٩٣ /٤ /٨ێ و د ئێکهمین کابینهیا حکومهتا ههرێما
کوردستانێ دا وهک ڕێڤهبهرێ گشتی یێ رەوشەنبیری و هونهری ل
وهزارهتا ڕەوشهنبیری یا حکومهتا ههرێما کوردستانێ دا دئێتە دامهزراندن.
–ل ساال ()٢٠٠٢ێ بوویه ڕێڤهبهرێ گشی یێ ڕاگههاندن ل وهزارهتا
ڕەوشهنبیری د حوکمهتا ههرێما کوردستانێ دا.
–ل ساال ()٢٠٠٤ێ و ژ بهر نهخوهشیهكێ ژ ئالیێ تهندرۆستی ڤه،
دبیتە ڕێڤهبهرێ گشتی ل دیوانا وهزارهتا ڕەوشهنبیری د حکومهتا ههرێما
کوردستانێ دا.
–هاتیه ههلبژارتن وهک سکرتێر د پرانیا دهستهیێن ڕێڤهبهر یێن ئێکەتی یا
نڤیسهرێن کورد /دهۆک.
–ل سالێن ()١٩٩١-١٩٨٤ێ هاتیه ههلبژارتن وهک ئهندام د دهستهیا
ڕێڤهبهر یا ئێکەتی یا نڤیسهرێن کورد ل ههرێما کوردستانێ.
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–ل سالێن ()١٩٩١-١٩٨٦ێ وهک نوینهرێ تایێ کوردستانێ هاتیه
هلبژارتن د جڤاتا ناڤین یا ئێکەتی تورهڤان و نڤیسهرێن ئیراقێ دا.
–پشکداری د پرانیا کۆنگرهیێن ئێکەتی یا نڤیسهرێن کورد دا کریه،
زێدهباری سێ کۆنگرهیێن ئێکەتی یا نیڤسهر و تورهڤانێن ئیراقێ ،ههر
وهسا کۆنگرێ ( )١٥یێ ئێکەتی یا نڤیسهرێن عهرهب کو ل ئادارا ساال
١٩٨٦ێ ل بهغدا هاتبوو بهستن.
–پشکداری د ڤیستەڤاال (مهربد) یا ( )٨-٧-٦دا کریه.
–ئهندامێ دهستهیا نڤێسینا کۆڤارا (بهیان) بوویه  ،یا کو ژ ئالیێ
دهزگههێ رەوشەنبیری و بهالڤکرنا کوردی ل بهغدا ڤه دهاته وهشاندن.
–ئهندامێ دهستهیا نڤێسینا کۆڤارا (نوسهری کورد) خۆال سیێ بوویه.
–ئهندامێ دهستهیا نڤێسینا کۆڤارا (پهیڤ) بوویه  ،یا کو ژ ئالیێ (ئێکەتی
یا نڤیسهرێن کورد  /تایێ دهۆک) ێ ڤە دهاتە وهشاندن.
–وهک سکرتێرێ نڤێسینێ د کۆڤارا (مهتین) خۆال سیێ دا کارکریه ژ
ههژمار .١٨-١
–ل ساال ()١٩٩٧ێ سهرنڤیسهرێ کۆڤارا کاروان بوویه  ،ژ ههژمار – ١٠٧
 ،١١٤یا کو ژ ئالیێ وهزارهتا رەوشەنبیری یا حکومهتا ههرێما کوردستانێ
ڤه دهاتە وهشاندن.
–سکرتێرێ نڤێسینا کۆڤارا (کاروانی ئهکادیمی) بوویه  ،یا ژ ئالیێ
وهزارهتا رەوشەنبیری حکومهتا ههرێما کوردستانێ ڤه دهاتە وهشاندن.
–سهرنڤیسهرێ کۆڤارا (دجله) بوو ههر ژ وهشانا وێ تا ڕاوهستاندنا وێ ژ
وهشانێ ( ٤٢هژمار) ،کو ژ ئالیێ وهزارهتا رەوشەنبیری یا حکومهتا
ههرێما کوردستانێ ڤه ب تیپێن التینی دهاتە وهشاندن ،ئهڤ کۆڤار
ئێکەمین کۆڤار بوو ب تیپێن التینی ل ههرمێما کوردستانێ دئێتە
وهشاندن.
–ئێک ژ دامهزرێنهرێن سهندیکا ڕۆژنامهنڤیسێن کوردستانێ بوو.
–ئێک ژ دامهزرێنهرێن کۆمهال دۆستینی یا ( کوردی -عهرهبی) بوو.
–ئێک ژ دامهزرێنهرێن ماال هونهری بوو ل ههڤلێرێ.
–سهرۆکێ جڤاتا شانا هونهری بوو ل دهۆکێ.
–زێدهباری چهندین کار و بهرپرسیارهتییێن دی.
د پرانیا کۆڤار و ڕۆژنامهیێن کوردی دا یێن کو ل عیراقێ دهاتنه وهشاندنبهرههمێن خوه (ڤهکۆلینێن ئهدهبی  ،ڕەخنهیی  ،فۆلکلوری  ،بابهتێن
دیرۆکی ل سهر دیرۆکا کوردان ) وهشاندینه.
زمانێن کوردی ،عهرهبی ،ئنگلیزی دزانیت.–ب ئەلفهبێ یا (التینی ،عهرهبی ،ئهکلیرکی– سالڤی) دزانیت.
بهرههمێن چاپکری:
دیوانا هۆزنڤان بهکر بهگێ ئهرزی ،کۆمکرن و تویژاندن( ،١٩٨٢ ،ب زمانێکوردی یە)
مهیرۆ ،پەرتوکا مامۆستا محەمەد ئەمین بۆزئهرسهالن ،ڤهگوهاستن ژپیتێن التینی بۆ پیتێن عهرهبی( ،١٩٨٥ ،ب زمانێ کوردی یە)
گولچن ،پەرتوکا مامۆستا ئۆردیخانێ جهلیل ،ڤهگوهاستن ژ پیتێنئهکلیرکی بۆ پیتێن عهرهبی( ،١٩٨٢ ،ب زمانێ کوردی یە)
شۆرهشا ئیلۆنێ ل کوردستانا ئیراقێ ،دانان( ،١٩٩٥ ،ب زمانێعەرەبی یە)
ڕێبهرێ پارێزگهها دهۆکێ ،دانان ،دگهل چهند نڤیسهرێن دی،١٩٩٥ ،(ب زمانێ عەرەبی یە)
هۆزێت کورد ل باکورێ ویالیهتا موسل ،وهرگێران ژ زمانێ ئنگلیزی بۆزمانێ کوردی( ،١٩٩٦ ،ب زمانێ کوردی یە)
پارتی ل سهر دهمێ مشهختبونا بارزانی ،دانان( ،١٩٩٨ ،ب زمانێکوردی یە)
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ئامێدیێ د چهرخێن جودا دا ،دانانا عهباس عهزاوی ،تویژاندنعەبدولکهریم فندی – مهال حهمدی سهلهفی (،١٩٩٥ ،ب زمانێ
عەرەبی یە)
یۆبیال زێرینا پێشمهرگهیی ،بهرههڤکرن :شهوکهت شێخ یهزدین،ڤهگوهاستن ژ پیتێن عهرهبی و دیالێکتا کورمانجی یا ژێری بۆ سهر پیتێن
التینی و دیالێکتا کورمانجیا ژۆری( ،١٩٩٩ ،ب زمانێ کوردی یە)
بارزانی خوه ناده دهست کهسێ ،وهرگێران :شهوکهت شێخ یهزدین،ڤهگوهاستن ژ پیتێن عهرهبی و دیالێکتا کورمانجی یا ژێری بۆ سهر پیتێن
التینی و دیالێکتا کرمانجی یا ژۆری( – ،٢٠٠١ ،ب زمانێ کوردی یە)
ڤیستەڤاال خانی ،بهرههڤکرن( ،١٩٩٦ ،ب زمانێ کوردی یە)کەلێن بادینان و چەند جهێن وێ یێن شوینواری ،دانان( ،٢٠١٢ ،بزمانێ عەرەبی یە)
زمانێ کوردی ل دەڤەرا بەهدینان ،وەرگێران( ،٢٠١٢ ،ب زمانێ عەرەبییە)
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3702 :

عەلى شێخ غیاسەدین بەنستانى
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191038384769
پەروەر(عەلى)کورێ
نڤیسەر و ِرەوشەنبیر و خەباتکەرێ نیشتیمان
ِ
ئیکانەیێ زانا و خەمخور ودلسۆز و هۆزانڤانێ بەرکەفتى (شێخ
غیاسەددین نەقشەبەندى_ بەنستانى 1944_1890ز)یە،ل
ساال()1924ێ ل (بامەرنێ) هاتیە سەردۆنیایێ ،و هەر ل وێرێ خواندنا
خۆ یا سەرەتایى ب دوماهى ئینایە ،و ناڤنجى و ئامادەیى ژى ل
باژێرێ(مویسل) ،و ل ساال()1944ێ ل شوینا بابێ وى کو ل ڤێ سالێ
چووبوو بەردلۆڤانیا خودێ ،دهێتە دەست نیشانکرن بۆ نوینەراتیا دەڤەرا
(ئامێدیێ)دجڤاتا نوینەرێن عیراقێ دا،ول ساال ()1946ێ ئەڤ نوینەراتى
یە ب دوماهى هاتیە ،وهەر دسالێن چالندا چووبوو دناڤ کومەال(هیوا)دا
ل بامەرنێ ،ول ساال ()1957ێ پشکدارى دڤیستەڤاال قوتابى والوێن
جیهانێ دا ل(موسکو_ روسیا)کربوو ،و ل وێرێ هەڤپەیڤین و دیدارەک
دگەل خەباتکەر (ئەسعەد خۆشەڤى) وهۆزانڤانێ ناڤدارێ
کورد(قەدریجان)و(نورەددین زازا)ى وهندەکێن دیتر کربوو ئەوێن کو ل وێ
ڤیستەڤالێ ئامادەبووین،ودزڤرینا خۆ دا ژ ڤێ ڤیستەڤالێ ل ئاسایشا
بەغدا دهێتە دەستەسەرکرن ،بەلێ مامێ وى(شێخ مەسعود
نەقشەبەندى 2005_1922ز) بەرەڤانیێ ژێ دکەتن و ئازاددکەتن
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ژئاسایشێ،ئەو ژى ب وى مەرجى کو دڤێتن ل بامەرنێ ل ژێر زێرەڤانیا
پولیسان دابیتن بۆ ماوێ سالەکێ ،و ل ساال (1959ز)ێ دهێتە نەفیکرن
بۆ باژێرێ (عممارة) ب فەرمانا حاکمێ عەسکەرى بۆ ماوێ دوو ساالن،
ول ساال()1963ێ دچیتە دناڤ رێزێن پێشمەرگێن جانفیدادا وپشکدارى
یێ دکەتن ب پێنڤیسێ خۆ یێ زێرین بۆ ئێزگێ دەنگێ کوردستان،
وپشتى هنگى دچیتە دەڤەرا (بارزان)و تاکو ساال()1968ێ دمینتە ل نک
سەرکردەیێ تێگوشەر(شێخ ئەحمەد بارزانى) ،و ل ساال()1970ێ یێ
دزڤریتە بەغدا ودبیتە ئەندام د(کومەال ِرەوشەنبیرى یا کوردى)دا،ول ساال
()1972یێ ئێکەم پەرتوک بناڤێ (چیرۆکێن کرمانجى) ل چاپخانا دهوکێ
چاپ دکەتن ودبیتە ئەندام د(سەندیکا روژنامەڤانێن عیراقێ)،وهەروەسا
وەک نڤیسەر ل روژناما(هاوکارى)ژى ل بەغدا دهێتە دامەزراندن ،ودیسا
نڤیسەرى بۆ(ئێزگێ کوردى_بەغدا)کرى یە بۆ بەرنامێ(کەلەپورى مللى)،
و ناڤهاتى ژ گۆڤار و روژنامێن کو بابەت تێدا بەال ڤکرین ئەو ژى گۆڤارا
(هیوا) و روژنامێن (روناهى) و (التقدم) و (االخبار)،و هەژى یە بێژین کو
هەر ژ بەرهەمێن خامەیێ نڤیسەرێ دەستهەل و ژێهاتى(عەلى شێخ
غیاسەددین نـەقشەبەندى _ بـەنستانى) ،ئەڤ پەرتـۆکێن نـاڤـدارێن ل
ژێرینە یێن کو ژ زمانێ عەرەبى وەرگێراینە ل سـەر زمـانێ شرینێ کوردى
کوخ العم توم :ژنڤیسینا رۆمان نڤیسا ناڤدارا ئەمریکى(هارییتبیتشراستو) یە ،ئەوا کو ل ساال ()1852ێ نڤیسى کو ل دۆر ئەگەرێ
شەرێ ناڤخۆیى(ئەهلى) یێ ئەمریکى یە
کلیلە ود منە :کو ناڤدارترین پەرتۆکا فەیلەسوفێ هندى (بیدبا)یە ،کوکورێ موقەففەعى759_723ز)ژ فارسى وەرگێرا بوو عەرەبى.
(عەبدولال
ِ
ملحمە جلجامشمقدمە إبن خلدونو پشتى بزاڤ و خزمەتەکا پێش چاڤ و دیار پێشکێشى تۆرو رەوشەنبیرى
یا کوردى و خەباتا گەلێ خۆ یێ کورد کرى ل  2000/8/2ێ ل پایتەختا
کوردستانێ(هەڤلێرێ)دچیتە بەردلۆڤانیا خودێ و هەر ل وێرێ ژى دهێتە
کورێن) نڤیسەرێن دەستهەل وخەمخورێن
ڤەشارتن ،و(کچەک و سێ
ِ
چاند و تۆرو ئەدەبێ کوردى ل دویڤ خۆ دهێلیتن ئەو ژى (عەبدولرەحمان،
درەوشەنبیرى یا کوردى دا.
بلند ،غیاسەددین ،سەرفەراز)کو ناڤێن دیارن ِ
ژێدەر/
پەرتوکا(ئەڤەیە بامەرنێ) ،مستەفا نورى بامەرنى 2004،دهۆکبنک المعلومات،عباس لمع ،ج2001 5بیروتبنک المعلومات،ڕنگوان خلیل حمد،ج 2002 10بیروتموسوعە المعلومات،إبراهیم مرزوق  2000القاهرەسەرچاوە :هێرش کەمال رێکانى  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3703 :

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 ژمارە3704 :

عەمار یەحیا حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012009344732856
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆکنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3705 :

فازیل بەدرخان
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http://www.kurdipedia.org/?q=201008201413034810
کوڕی لوتفی بە ردخانە و ل هساڵ ی
1951دا لە جزیرە لە دایکبووه .دکتۆرای هە یە لە بوار ی
تە فسیردا لە ب هشی ئیالهیات ی زانکۆ ی حە ران ،ل هساڵ ی
2009دا بووە ت ە س هرۆک ی شارە وانی ە هککاری و کتێبی
خاوە نی ئە م بە رهە مانە یە ):وە گێڕانی کتێب ی)میر ب هدرخان(
لە عوسمانلییە وە بۆتورکی ئە مڕۆیی ().وە رگێرانی کتێب ی
)1515مێژوو ی جە زیرە لە سە دە کانی ناوە راستدا) 815لە عە ربییە وە بۆتورکی ().فیتنە لە قورئاندا ،نامە ی
دکتۆراکە یە تی ().کتێب ی چ همکی نە ژاد لە قورئاندا(.
سەرچاوە :گۆڤاری لڤین ژمارە 136
تایبەتمەندیێن بابەتی
جزیرە
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نڤێسەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3706 :

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:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3707 :

فەقێ تەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124104849463
مەال محەمەد ،شاعیر و دەستان نووسی کوردی باکورە ،لە ناوچەی
هەککاری لە سالی  1590لە دایک بووە ،گرنگترین بەرهەمی هەسپی
رەشە ،لە سالی  1965لە روسیا بە زمانەکانی کوردی-روسی
چاپکردوتەوە .نازناوی فەقێ تەیران لە وشەکانی فەقێ  -تەیران هاتووە.
فەقێ لە خوێندنگا ،تەیت لە مەنتق دێتەوە .نازناوەکانی تر وەکو فەقیێ
گەروک ،مەکسی ،میر محێ ،میم و حێ لە بەرهەماکنی نوسراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (فەقێ تەیران) لە1:00:17 2010-8-23 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
هەکاری
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3708 :

فەهمی بااڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912121132462975
ل ساال  1963ێ ،ل باشورێ کوردستانێ باژێرێ دهوکێ ژدایک بوویە
خواندنا هونەرێ شێوەکاری لساال 1986 -1985ل پەیمانگەها
هونەرێنجوان ل موسل بداوی ئانیە
1992-1995ماموستایێ بەشێ شێوەکاری بو لپەیمانگەها هونەرێن
جوان لدهوکێ
1993-1995سەروکێ ئێکەتیا هونەرمەندێن کوردستانێ-دهوکێ بویە و
ئەندامێ کومیتا بااڵ بویە
1995هاتیە ئەلمانیا و لباژێرێ بەرلین دژیت
1997ئەکادەمیا هونەرێ کوردی لبەرلین دامەزراندیە و وەکە رێڤەبەر کار
کریە
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1980تاکو  2007بەردەوام گوتارێن هونەری ل کوڤار و روژنامێن کوردی
بەالڤکرینە ب کوری تیپێن التینی و ئارامی.
ئەندامێ هونەرمەندێن شێوەکارێن کوردە ل ئەوروپا
ئەندامێ هونەرمەندێن شێوەکارە ل بەرلین
ئەندامێ شێوەکارێن عێراقی یە لبەرلین
ئەندامێ ناڤەندا کولتورا روسی یە لبەرلین
بەشداریێن پێشانگەهێن تایبەت:
دهوک باشورێ کوردستانێ
1986هەولێر گالەریا میدیا
1989بنگەهێ روشنبیری ل دهوکێ
1993گالەریا شەهیدسەلمان،دهوک
1996دێساوا ئەلمانیا
1997بروکسل.بەلجیکا
1998گالەریا  66بەرلین
1999گالەریا شتوفە  85بەرلین
2000گالەریا بنگەهێ هونەریێ کوردی بەرلین
2000میهرەجانا کارل مای رادەبول ئەلمانیا
2000گالەریا ئاوەدانی کوردستان بەرلین
2001گالەریا بنگەهێ هونەریێ کوردی بەرلین
2002گالەریا کلوب شپیتل کولونادن بەرلین
2003گالەیا بنگەهێ هونەریێ کوردی بەرلین
2004ئاوەدانی کوردستان بەرلین
2006گالەریا هونەر و گرافیک بەرلین
2007گالەریا ئیک هانوڤەر ئەلمانیا
پێشانگەهێن دگەل گروپان
1983-1986پێشانگەهێن ساالنە یێن پەیمانگەها هونەرێن جوان ل
موسل،عێراق
1984گالەریا ئبن ئەسیر موسل
1986دهوک،هەولێر و سلێمانی
1987گالەریا کاوە دهوک
1988گالەریا رەشید بەغداد
1989دهوک
1992دهوک گالەریا شەهید سەلمان
1996بەرلین
1997بروکسل
1998بەرلین
2000بەرلین ماال کولتوری
2001بەرلین شپەنداو
2002بەرلین یانا رافیدەین یا روشنبیری
2003بەرلین باژێرڤانیا لیشتنبێرگ
2004یانا رافیدەین یا روشنبیری
2005گالەریا دوهوک
2006بەرلین ماال کولتوری
2006بەرلین
بەرهەمێن نڤێساندنێ:
1- 2006پەرتوکەک لژێر ناڤێ (دیروکا هونەرێ شێوەکاری ل کوردستانێ)
ژ وەشانێن سپیرێز.دهوک
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2پەرتووکەک لژێر ناڤێ (لێکولینەک زانستی لسەر رەنگان)3پەرتوکەک لژێر چاپێ یە ل وەزارەتا روشنبیریا هەرێما کوردستانێ لژێرناڤێ(دیروکا شێوەکاری ل مەزوپوتامیا)
خویندکارێ ئەکادەمیا زانستی یەلبەرلین ژ بو ناما ماستەرێ لسەرهونەرێ شێوەکاری(پەیوەندیا دناڤبەرا تابلو و هەلبەستێ دا)
نها سەروکێ ئنستیتوتا کوردی ژ بو زانست و لێکولینێ یە ل بەرلینلێکولینەک لسەر رەنگا لبەر دەستەسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(فەهمی بااڵیی) لە16:15:18 2011-8-2 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3709 :

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 شورشکبَرى 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
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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
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 200610-کەل و شکەفت 2007
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11کیاندار 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.
25ل  2009/03/08موزەخانەک بنافێ (موزەخانا قەجاخ) بێک ئینا و فەکرنیفەکا 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:

دهۆک
پ .د .ک.
چاالکی سیاسی
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3710 :

قەدری شێرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150408171457120826
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3711 :

كەوسەر شەوكەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728114124115345
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3712 :

گولنار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061911413558752
...
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3713 :

الوکێ هاجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050515283057309
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3714 :

لوقمان پۆاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205103530119226
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3715 :

لەتیف نێرەوەیى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022720160282397
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
وەرگێڕ
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3716 :

محەمەد ئەمین دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303133603119517
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3717 :

محەمەد ئەمینێ ئوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150110152411118717
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور

بابەتی ژمارە3718 :

محەمەد تەیار پاشا  -غەریبی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191141554777
کوڕێ ئیسماعیل پاشایێ ئێکێ کوڕێ میر سەعیدخان بەگێ دووێ هەروەسا تا دگەهیتە سوڵتان
حوسێن وە لی و میر سێڤدینی و میر بها و الدین کو ژ بنەماال میرێت ئامێدیێ یه .ل ساال ()1199
مشەختی هەڤبەری ساال ()1784زایینی ل باژێرێ ئامێدیێ ژ دایک بوویه .ل رۆژا ()18صەفەری
ساال()1213مشەختی هەڤبەری رۆژا ( )1798/10/27زایینی ئیسماعیل پاشایێ ئێکێ بابێ وی
چوویە بەر دلوڤانیا خۆدێ مەزن ل باژێرێ ئامێدیێ و بەری بمریت وەسیەت کربوو کو کورێ وی
محەمەد تەیار پاشا بچیتە سەر کورسیا حوکمڕانیێ ژبەر کو ئەو کوڕێ خو گەلەک دڤیا و بچویکترین
کوڕێ وی بوو ژ هە ڤژینا وی یا ئیکێ .ژیێ محەمەد تەیار پاشا نەگەهشتبو ()15سالیێ دەمێ ل
دیڤ وەسیەتا بابێ خو چوویە سەر کورسیکێ و هەمی تشتێن میر گەهێ ژ خزینە و چەک و
لوئلوئو پارە و مولک کە فتنە د دەستێ وی ژبەر وێ یەکێ ئاریشە دناڤبەرا وی و برایێن وی و ب
تایبەتی برایێ وی یێ مەزن (مراد خانبەگێ) پەیدا بوون و ب دەهان شەڕ دناڤبەرا وی و برایێن وی
دا بوون ژ بەر وێ یەکێ دوو بەرەکیا دناڤبەرا واندا بو ئەگەرێ الواز بوونا میرگەها بەهدینان ،ل
ساال( )1803زایینی برایێ وی یێ مەزن مراد خانی دەستهەالتا میرگەهێ ژێ ستاند.هۆزانڤان
محەمەد تەیار پاشا (غەریبی) خواندنە کا بە رفرە ژ زانست و زانیاریێن وی سەردەمی خواند بوون
هەروەکی دیروکنڤیسێ عە رە ب (یاسین عمری) دبێژیت (محەمەد تەیار پاشا کەسانەکێ خودان
علم و زانین وتێگەهشتی و خودان هەیبەت بو و خودان یەخالقەکێ مەزن بوو) هۆزانڤان غەریبی
بو جارا ئێکێ وەک هۆزانڤان هاتی یە نیاسین ل دەمێ دیوانا مەالیێ جزیری ب دەست خەتێ خو
یێ جوان نڤیسی و تێدا چەند پارچە هەلبەستێن هۆزانڤانێت کورد یێن سەردەمێ وی و بەری وی
و گە لە ک هۆزانڤانێن فارس ژی وە کی (جامی،نیزامی،سەعد،خەیام)ی ویێن کورد وەکی(مەالیێ
جزیری ،ئەحمەدێ خانی ،پە رتویێ هە کاری ،سۆلتان مراد خانێ ئامێدی یێ هۆزانڤان و سادقێ
ئامێدی) وگەلەکێت دی وهژمارەکا مە زن یا هۆزانێن هۆزانڤانێت کورد ل ناڤ کەشکولێ وی دا هە
بوون و هژمارەکا هۆزانا وی بخو نڤیسی و بناڤێ (الراقمە فقیر  )92ئانکو ناڤێ (محەمەد) و گە لە
ک هۆزانیێن خو بناڤێ (غەریبی) نڤیسینه ،میراتی ل کە لها ئامێدیێ و کە لها ئاکرێ کریە و
مروڤێ میرێ میرگەها بابانی یا بوویە و میرێ بابانی یا پشتەڤانیا وی کریە هەر وەسا هۆزانڤان
محەمەد تەیارپاشا (غەریبی) هۆزان ب زاراڤێ سوڕانی ژی هەنە و دە ستە کێ زێڕین هە بوویە
دزمانێ کوردی دا و خوشنڤیسە کێ شەهرەزاا و بسپور بوویە د وارێ خوشنڤیسیێ دا دناڤ
کەشکولەکێ وی دا پتر ژ ()82هۆزانێن وی ویێن هۆزانڤانێن کورد تێدا بوون ،ل ساال ()1233مشە
ختی هە ڤبە ری ساال ()1818زایینی هۆزانڤان محەمەد تەیار پاشا (غەریبی) لدویڤ ساال ژدایک
بوونێ مرنا وی ( )34ساال ژیایه ،هەروەکی دنڤیسینەکا فارسی دا هاتی یە دبێژیت (وفات
محەمەد تەیار پاشا دران سال بود فی ().1233
سەرچاوە :محەمەد عەبدوڵاڵ ئامێدی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامێدی
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3719 :

محەمەد حەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305144652119566
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3720 :

محەمەد سەعید بلو
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181457144750
ناڤبری ل ساال  1954ێ ل گوندێ رەزگە ل دەڤەرا رێکان هاتیە سەر
دونیایێ ،ل ساال  1960ێ وەکی هەر زاروکەکێ چوویە قوتابخانێ ل
گوندێ خو ،خاندنا خو یا سەرەتایێ وناڤنجی ل باژێرێ (میسل) بدوماهی
ئینایە ،پاشان و ل ساال  1973ێ هاتیە دهوکێ و بەردەوامی ب خاندنێ
دایە تا ساال  1975ێ کو خاندنا خو ل خانوویا مامۆستایان بدوماهی
ئینای ،هەر ل ساال  1975ێ هاتیە دامەزراندن وەک مامۆستا ل قوتابخانا
(بێبو) ل ناحیا بێبو یا دەڤەرا نێروە  -رێکان تا ساال  1976ێ هاتیە
ڤەگوهاستن بو قوتابخانا گوندێ خو رەزگە ،پاشان ل ساال  1978ێ
دەمێ هەمی گوندێن دەڤەرێ هاتینە ڤەگوهاستن بو کۆمەلگەهان ژالیێ
رژێما بەعسا ژ ناف چوی ڤه ،مامۆستا (محەمەد سەعید) ئاکنجی بو ل
کۆمەلگەها شێالدزێ.
خودێ ژێ رازی ل ساال  1970تا  1973ێ ئێک ژ ئەندامێن ئێکەتیا قوتابیێن
کوردستانێ بوو ل (میسل) دیسان کارکریە دناڤ رێزێن رێکخراوێن
جەماوەری و قوتابیان ل دهوکێ ،ل ساال  1993مامۆستایێ ناڤبری پال
شەرەفا ئەندامەتیێ وەرگرتیە دناڤ رێزێن پ.د.ک و بوویە کادر سەر ب
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لێژنا ناوچا ئامێدیێ ڤە.
ل ساال  1996ێ بوویە سەرپەرشتێ پەروەردێ ل پارێزگەها دهوکێ،
پشتی بو ماوەکێ درێژ خزمەتا قوتابیێن دەڤەرێ کری وەک مامۆستا و
رێڤەبەرێ قوتابخانا.
ئارەزویا وی یا سەرەکی خاندن ونڤێسین بگشتی بو وبتایبەتی یا
هەلبەست و چیروک و گوتارا وب هەردوو زمانێن کوردی و عەرەبی ،و
ژبەرهەمێن وی:
( 1-دەما ئەڤین دبیتە یاری) پەرتوکەکە ل ساال()1999ێ هاتیە چاپکرن
وبەاڵڤکرن دناف ( )119الپەرێن ژ قەبارێ ناڤین دا ( )52هوزانێن جورا و
جور بەاڵڤکرینە و ژ وان ( دەما ئەڤین دبیتە یاری ،وەاڵتێ من ،چ ئێڤارە،
خەون ،چەند وێنەیەک ،بگرنژە ،دەریا ،خویندەڤانا دەستی ،شەهید،
عەڤرەک ،مانە شەرمە شەرمەزاری،وەاڵت.....،و هتد).
 2ب دەهان بابەتێن نڤیسین (گوتار و ڤەکولین)هەنە و هاتینە بەاڵڤکرند زۆر رۆژنامادا وەک (کاروان ،بەیان ،خەبات ،ئاسوی پەروەردە......هتد).
 3چەندین هوزان و هەلبەست بەاڵڤکرینە د گەلەک رۆژنامادا وەک(کاروان ،بەیان ،خەبات ،ئاسوی پەروەردە......هتد).
 4چیروکا (پەشیمانی) بەری مرنا خو ب دیماهی ئینایە و نوکە ل بەرچاپێ یە.
( 5 -مقاالت فی السیاسە) هژمارەک گوتار و بابەتێن خودێ ژێ رازی نە ژ
الیێ کورێ وی (مازن محەمەد سەعید) هاتینە کومڤەکرن و ل دەمەکێ
نێزیک دێ هێنە چاپکرن.
هەژی گوتنێ یە کو زور جاران ل دهوک و ئامێدیێ و شێالدزێ بەشداری
دکورێن هوزان خاندنێ دا کریه.
ل ساال  1998دەملدەست هاتیە ڤەگوهاستن بو نەخوشخانا ئازادی ل
دهوکێ ژ ئەگەرێن دیاربوونا ئێشا دلی و هەر ل وی دەمی هاتیە
ڤەگوهاستن بو باژێرێ بەغدا ژبو ئەنجامدانا نەشتەرگەریێن (قسطرە و
بالون).
ل  2003/10/26دەمێ سەرەدانا قوتابخانا گوندێ دێرەشێ ل دەڤەرا
ئامێدیێ و تایبەتی دەمێ زڤڕینێ ژ قوتابخانا گوندی و ل ناڤبەرا رێکا
گوندێ دێرەشێ و پیرۆزانا ئەمرێ خودێ کریە
سەرچاوە :سامی رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3721 :
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محەمەد سەلیم موفتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070722280157519
ل ساال  1932ل دهۆکێ ژ بنەمالەکا ناڤدار هاتبو سەر دنیایێ ،ل ساال
 1956ێ کولیژا ماف ب دووماهی ئینا ،وەک مافپەروەر کارکری یە و بۆ
دەمێ چەندین ساالن وەک فەرمانبەرەکێ دەستهەل بەردەوامی دایە
کاری و چەندین پلە و پۆست پێ هاتینە راسپاردن .
ژ ئەنجامێ نەخۆشیەکا گران و پشتی ژیەکێ پڕی خزمەت ،رۆژا شەمبی
 25حوزەیران /یۆنیۆ  ،2011وەغەرا دووماهی یێ کر و ل گۆرستانا
شاخکێ ل دهۆکێ هاتە ڤەشارتن.
موفتی کو دناڤبەرا سالێن  2001هەتا  2004دا خودان ئیمتیازێ کۆڤارا
دهۆک بوو ،وەک ئەندامێ کارایێ سەندیکا رۆژنامەنڤیسێن کوردستانێ
هاتبۆ وەرگرتن و هەمان دەم خزمەتا باژێرێ دهۆکێ کریە .
رۆلەکێ کارا د دەرئێخستنا کۆڤارا دهۆک دا دیتی یە و شیا دگەل میدیاکار
موسەددەق تۆڤی و چەند گەنجێن دیتر چەند ژمارێن کۆڤارا دهۆک
دەربێخیت کو  34ژمارە ژێ هاتینە وەشاندن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3722 :

محەمەد عەفیف حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010062104469820
سەربە خێزانێکە زوربەیان شاعیر و نووسەر و ئەدیبن ،خەڵکی عامودان لە
رۆژئاوای کوردستان ،کۆڤارێکی قەشەنگی دەردەکرد بە ناوی حجلنامە کە
پێناسەی کوردی دەکرد بە زمانی عەرەبی لە بەر بێپارەیی کۆڤارەکە
پەکی کەوت ،نیشتەجێی یەتۆبۆریە لە وڵآتی سوید ،لە دایکبووی ،1957
سەرپەرشتی تەرجەمەی دیوانەکەی پەشێو دەکات بە عەرەبی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز قەیس قەرەداخی لە فەیسبووکدا بۆ هاوڕێ
باخەوان لەسەر محەمەد عەفیف حسێنی لە 2010-10-06
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامودا
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3723 :

محەمەد نورەدین یەکتا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305151346119568
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3724 :

مراد خانی بایەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124104501459
لەساڵی ()1156ی کۆچی لەشاری بایەزید لەدایک بووە .خاوەنی گەلێ هۆنراوەی جوان و بەرزە لە
عەشق و سۆفیگەری .لەساڵی ( )1203ی کۆچی لەدنیا دەرچووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
بایەزید
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3725 :

مراز رۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206125051119271
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3726 :

مزگین مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305145045119567
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3727 :

موئەییەد تەیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217140815819
ساال  1957ل باژارێ دوهۆکێ ژ داییک بوویە دەرچوویێ کولیژا یاسایێ یە
و بەرپرسێ دەزگەها سپیرێز یا چاپ و وەشانێ یە و ئەندامێ ئەکادیمیا
کوردیە ،ژ ساال  1976هەیە نەها وەک هەلبەستڤان تێ ناسکرن ،دیسان
ژی کارێ رژنامەڤانی کریە ،کارێ وی یێ سەرەکی نەها سەرنڤیسەرێ
دەزگەها سپیرێ و گۆڤارا کەپرە ،کەسەکی هەڤالدوستێ بنگەهێ
اللش و رناکبیرێن ئێزدیایە و خەمخورێ کلتورێ رسەنێ کوردی یە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەڕڵەمانتار
جورێ کەس:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3728 :

موئەیەد تەیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307141745119618
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3729 :

موژگان هالیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010409594621908
1971لەناوچەی دەپێی ئەلعەزیز لەدایکبووە .لە 1992کۆلیژی راگەیاندنی
ئەستەنبوڵی تەواو کردووە 1995 .لەرۆژنامەی ئەڤرەنسەل دا رۆژنامەوانی
کردووە .پاشان لەرۆژنامەی رادیکاڵ ،گۆڤاری ئەکتوێل ،تەلەفزیۆنی کەناڵ
دی ،ئیدیر و ئیکولیا کاری کردووە .ساڵی  2001کتێبێکی بەناوی(لە باتمان
ژن دەکوژرێت) نووسیوە .ئەو کتێبە لەالیەن د تایمز الیبرارییەوە وەک
کتێبێکی زۆرباشی ساڵی تورکیا هەڵبژێردرا .هالیس تائێستاش
لەرۆژنامەی سەباح دا وەک نووسەر کاردەکات و لەسەر سیاسەت ،مافی
ژنان ،کێشەی کورد دەنووسێ ،چاوپێکەوتن دەکات و هەروەها دایکی
کچێکیشە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەلعەزیز
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3730 :

موسەدەق توڤى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306100143119593
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3731 :

میهرەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119102241392
میهرەبان کچی مەال حەسەنی مایییە .مایی گوندێکە لە ناوچەی
عەشرەتی بەرواریی بااڵ لە باکووری ئامێدی .میهرەبان لە ساڵی 1858
لەو گوندەدا لە دایکبووه ،دەبێ لە ماڵەوە بەهۆی باوکییەوە فێری نووسین
و خوێندەواری بووبێ.
میهرەبان کچێکی شۆخ و شەنگ و ژیر و دەست رەنگین بووه ،لە چنین و
نەقش و نیگاری مافوور هونەری نواندووه .لە ناو خەڵکی بەمیهرەبان
خاتوون ناوبانگی دەرکردووه .خەڵکی عەشرەت و دەوروبەر رێزیان لێ
ناوه .الوان گرفتاری بوون و خەونیان پێوە دیوە رۆژێ لە رۆژان ببێتە
هاوسەری یەکێکیان ،میهرەبان لە الی خۆیەوە دڵی چووبوو ئامۆزای خۆی
ناوی فەقێ ئەحمەد بووه.
میری بەرواری وەکو خەڵکەکە هەواڵی جوانی میهرەبانی بیستبوو،
ئارەزووی ئەوەی هەبوو بیخوازێ ،بۆ ئەم مەبەسە رووی کردۆتە گوندی
مای و بۆتە میوانی ماڵی میهرەبان و لە مەال حەسەنی باوکی داوای
کردووه .بێ گومان باوک بەخۆشییەوە رازی بووه.
لە شیعری میهرەباندا هەست بەدڵ گەرمی و سۆزێکی راستەقینە
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دەکرێ .میهرەبان زیرەکانە توانیویەتی بەم شیعرە ئەوەی ناو دڵی بکاتەوە
و وەسفێکی قووڵی دڵداریمان بۆ بکا .ئەوی راستی بێ ئەم بیروڕایانە
الی شاعیری دیکەش دەکەونە بەرچاو بەتایبەتی الی فەقێ تەیران،
بەاڵم میهرەبان خاتوون لە ئاسۆیێکی دیکەوە تەماشای مەسەلەکە دەکا.
لە بابەت مردنی میهرەبانەوە هەواڵ هەیە لە سااڵنی سەرەتای سەدەی
بیستەم لە  ،1905لە مەڵبەندی ژیانیدا لە ئاوایی مای کۆچی
دواییکردبێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3732 :

میکایلێ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916153715116116
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3733 :

مەتین یوکسەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020222561764162
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مەتین یوکسەل ،ل ساال  1979ێ ل موشێ ل کوردستانا تورکیا ژ دایک
بوویە ،ل ساال  2002ێ ژ زانکویا روژهەالتا ناڤین یا تەکنیکی بەشێ
زانستێن سیاسی و رێڤەبەریا گشتی دەرچوویە ل ئەنقەرێ ،ل  2003ێ
پلەیا ماستەرێ ل زانکویا بیلکەنت ل ئەنقەرێ ب هەمان پشک وەرگرتیە،
ل  2008ێ ل زانکویا شیکاگو بوویە پروفیسور.
تایبەتمەندیێن بابەتی
موش
باژێر:
(ئەکادیمی)
جورێ کەس:
مێژوونووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3734 :

مەحفوز مایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205143746119238
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3735 :

مەحمود بادلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304103750119530
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3736 :

مەدەنی فەرحۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205134152119232
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3737 :

مەسعود ئاکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306165504119605
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی م .مرۆڤ
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3738 :

مەسعود چەلکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051913021258056
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3739 :

مەسعود خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150207173617119277
نڤیسکار و ڕۆژنامهڤانهکی کوردە.
مهسوود خهلهف د ساال ١٩٨١ئێ ده ل گوندێ خهزنایا قامشلۆکێ
ژدایک بوویه .خوهندنا خوه یا سهرهتایی ل گوندێ ناڤبرێ تهمام کر و
خوهندنا خوه یا دواناڤهنجی ل باژارێ قامشلۆ بداوی ئانی.
پرتووکا وی ئاخافتنا بهری مرنێ ،د کهوچێرا ٢٠٠۵ئان ده ژ ئالیێ
وهشانخانا تهڤن ڤه هاته چاپکرن و بهالڤکرن.
ژ بهرههمێن وی یێن کو د ساال ٢٠٠٨ئان ده چاپ بوون ،پرتووکا وی یا ب
ناڤێ ئاریانا سینێن دوور کو ژ ئالیێ یهکیتیا نڤیسهرێن کورد لقا دهۆکێ
ڤه هاته چاپکرن ،ههر وهها پرتووکا کهلها ئێردێ د ساال ٢٠١٠ئان ده چاپ
کر.
مهسوود خهلهف ئهندامێ یهکیتیا نڤیسهرێن کورد لقا دهۆک ،ئهندامێ
سهندیکا ڕۆژنامهڤانێن کوردستانێ و ئهندامێ کۆمهال نڤیسکارێن
ڕۆژاڤایێ کوردستانێ یه .د ساال ٢٠٠٩ئان ده خهالتا یهکێ ب
ههلبهستێ ل دهۆکێ وهرگرت.
ئهندامێ دهستهکا نڤیسهران ل کۆڤارا نووبوون.
ئهندامێ دهستهکا نڤیسهران ل کۆڤارا (لیتهراتا جیهانی).
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3740 :

مەسعود سەرنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303104227119505
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
پ .د .ک.
پارتی:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3741 :

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:
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پارتی:
جورێ کەس:

گۆڕان
چاالکی سیاسی

جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3742 :

مەعسوم نوسەیبینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205145818119241
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
نوسەیبین
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3743 :

مەال ئەحمەدێ پالۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304133337119541
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3744 :

مەال ئەحمەدێ خاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304101555119528
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
ئایینی
جورێ کەس:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3745 :

مەال ئەحمەدێ ناڵبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031926132365
سەیدایێ نالبەند بخو و خەتێ دەستێ خو ژینا خوە بو مە بڤی رەنگی
دیار دکەت و دنڤێسیت و دبێژیت  -:ئەز ئەحمەدم موخلسم کورێ ئەمینێ
نالبەند بابێ من خەلکێ باژێرێ ئامێدیێ بو میرگەها پاشایێت میر
سێڤدینا ل جهێ بەهدینان .من مامەک هەبو ناڤێ وی (عەبدولڕەحمان)
بۆ ،بابێ من ژ باژێرێ ئامێدیێ چو گوندێ (بامەڕنێ) ل ساال ()1281
کوچی نک شێخ (محەمەد) ێ شێخ طاهرێ ئامێدی و ل وێرێ ئاکنجی بو
و نالبەندی دکر بو ژیارا عەیالێ خوە ،بابێ من پێنچ کوڕ هەبوون و دوو کچ
ئێک ژوان کوڕا ئەز بوم کو ل ساال ( )1308مشەختی بەرامبەری (-1891
 )1892زایینی ئەز هاتمە دنیایێ .دەمێ ژییێ من بوویە پێنچ سال من
دەست ب خاندنا قورئانا پیرۆز کر لنک دایکا خوە فاتمایێ هەتا من
بدوماهی ئینای ،من دەست بخاندنا کتێبێت شریعەتێ کر ،دوو ساال ل
بامەڕنێ خاند پاش ئەز چومە ئامێدیێ بەر خاندنێ ئو ل خاندنگەها
قوبەهان سالەکێ من خاند و ئەز ڤەگەریامە مال ،پشتی هەیامەکێ من
خوە بسەروبەر کر و ئەز چومە باژێرێ (زاخو) ل وێرێ ژی سالەکێ من
خاند ئەز زڤریمە ڤە مال پاش دەمەکێ من خوە پێک ئینای ئەز چومە
باژێرێ (دهوکێ) من سێ ساال ل وێرێ خاندن کر و ئەز هاتمە ڤە مال
پشتی دەمەکێ من خوە سەر راست کر و ل ساال ( )1323مشەختی
ئەز چومە گوندێ (بێدوهێ) ل ناڤ جهێ بەرواری ژووریا ل سەر توخیبێ
هەکاری و بەهد ینان داکو خواندنا خو بدوماهی بینم لنک (شێخ محەمەد
پارسای) کوڕێ شێخ (طه) یێ (مائی) من دوو ساال خاند و سەیدایێ
من (شێخ محەمەد پارسا) وەفات بو چو بەر رەحما خودێ ل ساال ()1335
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مشەختی پشتی مرنا سەیدایێ خوە ئەز بوومە مەالیێ گوندێ بێدوهێ
ل شوینا سەیدایێ خوە داکو دەرسێت فەقیێت وی بێژمێ و خلمەتا ماال
سەیدایێ خوە بکەم ،هەتا ساال ()1342مشەختی بەرامبەری (- 1924
 )1925زایینی ئەو ساال ئێنگلیز و فەلێت تییارێ (فەلە رەشک) هێرش
ئینایە سەر گوندێت مە (مائێ ،بێدوهێ،بناڤیێ) ئەم ژی مشەخت بوین
چوینە ناف تورکا دەڤەرا هەکاریا و ل قەزا (چەلێ) ئەم فەحەوهاین و ل
گوندێت وێ بەاڵڤ بوین ،بەلێ ل ڤێ مشەختییێ ئەم گەلەک پەریشان
و بێ سەروبەر بوین بێ کاری و ئێش و نەساخی کەتن ناڤ مە و گەلەک
مروڤ ژمە مرن .ئەز پشتی سالەکێ ڤەگەرهامە ڤە جهێ عیراقێ ئو
لناف عەشیرەتا (گولییا) ل گوندێ رویسێ ئاکنجی بووم و بومە مەالیێ
گوندی ،پاش ل وێرێ من ژنکەک بۆخو خوازت ناڤێ وێ (سەیدا فەهیما)
بو کچا سەید ئوسمان خشخاشی ،ئەز بوومە خودان مال و ژن خۆدێ
پێنچ بچویک دانە من ،و نێزیکی ،دە ( )10ساال ئەز مامە ل وێرێ مەالیێ
گوندی ،پاش ژنا من مر .من ژنەکا دی ژوی گوندی بوخوە خوازت و مەهر
کر ناڤێ وێ (سافیا) بو پاش هەیامەکێ ئەو ژی مر و چوویە بەر دلوڤانیا
خودێ و کچەک لدویڤ خوە هێال .ئەز گەلەک شەپرزە بوم و مامە گرفتار
ب ڤان بچویکاڤە و کەتن لەپێت من سێوی و بێ دایک ،ئەز ژ وی گوندی
ڤەگوهازتم چومە گوندێ (بێگوڤا) هەر ل ناف گولییا ئەز بومە مەالیێ
گوندی دوو ساال من مەالتی کر ل وێرێ کوڕێ منێ مەزن محەمەد ل
گەل خویشکا وی یا بسپور (گولبهار) مرن ئو مانە ددەستێت مندا ،دوو
کچێت بچویک (ئەسما ،ئاسیا) ئەز گەلەک پێڤە پەر گندە و ئالوز بووم من
چ رێک نەمان ژبلی برنا وان بونک باپیرێ وان سەید ئوسمانێ ل گوندێ
خشخاشا داکو بخودان ببن و سەخبێرا وان بهێت کرن و چاڤێ خوە بدەن
وان و من برن و ئەز چوومە وێرێ .ئەز بوم مەال ل گوندی ،من پێنج شەش
ساال مەالتییا وان کر و کچێت خوە ل وێرێ دانە شوی و مەالتی هێال و
ئەز تەنگەزار بووم ودەر بدەر ب دنیا کەتم .بومە گەریدە ژڤێ گوندی بو
گوندێ هە ژڤی جهی بو جهێ هە دا وەکو شعرێت خوە لێک دەم وڤێک
بێخم بەلکی چاپ کەم..
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3746 :

مەال محەمەدێ هیاللی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121819151963360
هیاللی ئێکە ژ زانایێن هەڕە مەزن ل کوردستانێ ،خودانێ گەلەک کتێب و بەالڤوک و هەلبەستان
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بوویە ،و تا نوکە گەلەک کیم بەرهەمێن وی کەفتینە بەر دەستێ خوێندەڤانی ،هیاللی ناڤێ وی
یێ دروست (مەال محەمەد ئەمینە) ل ساال  1300ێ کوچی بەرامبەر ساال  1882ێ زاینی ژ دایک
بوویە ،و ل ساال  1370ێ بەرامبەر  1950ێ د ژیێ  70سالیێ دا ل گوندێ هیالل ل ناڤ گوییان
چوویە بەر دلوڤانیا خودێ و هەر ل ڤی گوندی هاتیە ڤەشارتن.
بەلێ هیاللی د دەستنڤێسینەک خو دا دیار دکەت کو ئەو ل ساال  1292ێ کوچی ژ دایک بوویە و
ئەڤە هندێ دیار دکەت کو ئەو د ژیێ  78سالیێ دا ل ساال  1370ێ چوویە بەر دلوڤانیا خودێ.
د هەمی دەست نڤێسینێن خو دا هیاللی ناڤێ خو دنڤێسیت (محەمەد امین خالدی الهاللی) و
دیار دکەت کو خالد سەرکردی لەشکەرێن موسلمانانە و هیالل گوندەکێ ل دەڤەرا گوییان.
هیالل د پەرتوکا خو دا ئەوا ب ناڤێ (سیاحة العلمیة) دا ناڤێ وان جە و باژێرا دبێژیت ئەوێن
مەالیەتی لێ کری ئەو ژی (دیاربەکر ،مێردین ،مسێبین ،خەرپوت ،موش ،بتلیس ،بەحرا وانێ،
باشکالە ،جولەمێرگ ،دەشتا کورێ ،نەهرێ ،ئامێدیێ ،سمە ،رەواندوز ،کوی سنجەق ،سلێمانی،
ئەربیل ،کەرکوک ،تەویلە ،هەورەمان ،سنە ،سەقز ،بوکان ،شینێ ،سەبالخ ،ئیستانبول ،موسل،
ئەرزەروم و ترابزون )
د ڤان باژێرێن سەری دا ئەم دبینین کو مەال محەمەدێ هیاللی نە بتنێ ل باژێرێن کوردا بەلکی د
ناڤ تورکان ب خو ژی دا مەالیەتی کریە،و گەڕیایە ل دویڤ زانستێ هەر وەک ئەو ب خو د دویماهیا
هەلبەستەکێ دا دبێژیت:
حوببا علمی مەئزوون کرم
تەئالیفان ئەسیر کرم
ئانکو (ڤیانا زانستی ئەز دەرچووی کرم ،نڤێسینا ئێخسیر کرم )
مەال محەمەدێ هیاللی کورەک و کچەک ل دویڤ خو هێالینە ،ناڤێ کورێ وی مەال یاسینێ
گویانی یە و ئیجازناما زانستی ل باژێرێ زاخو وەرگرتیە و نوکە ل گوندێ هیاللە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (مەال محەمەدێ
هیاللی) لە17:05:31 2011-12-18 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3747 :

مەال نەجمەدین بابک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101022575762282
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ناڤێ وى یێ دروست (مەال نەجمەددین کورێ مەال ئەحمەدێ بابک) ە،
برایێن وى (حوسنى بامەرنى و مەال عەبدولرەحمان) کو رەوشەنبیر و
هوزانڤان بونە و بەرهەم ل پاش خوە هێالینە .ژێدەرێن ل سەر ژیانا ڤی
هوزانڤانی ب دەست مە کەفتین دکێم بونە ،هەر وەسان بەرهەمێ ل
پاش وی ژى مای ،بتنێ ئێک هوزان بویە ،ئەو ژی دئەرشیفێ دەست
نڤیسێ هوزانڤان (عەبدولال مەال حەسەن نەقشەبەندی) دا بو .هوزانەکا
زورا جوان و لێکدای ب زمانێ عەرەبی هاتیە ڤەهاندن ،ب سالوخدان و
وەسفکرنا باخچێ بن گویزا هاتیە نڤیساندن ،ئەڤ باخچەیێ ژ الیێ
(شێخ غیاس لددین نەقشەبەندى) ڤە ل بامەرنێ هاتیە چێکرن ،کو دوی
دەمی دا ڤی باخچەی گەلەک ناڤ و دەنگێن خوە وەرگرتبوون ،گەلەک
هوزانڤانێن دى ژی ل سەر جوانى و سالوخدانا ڤى باخچەی نڤیسینە،
وەک (حوسنی بامەرنی) و هوزانا وی یا بناڤ و دەنگ (حەودێن بن گویزا)
و دیسان (ئەحمەدێ نالبەند) ژی دهوزانێن خوە دا ئاماژە بڤی باخچەی دا
یە .
هوزانڤان دژێدەران دا
ژێدەرێن تایبەت ب هوزانڤانى ڤە و پشتى لێگەریانان بدەست مە کەفتین،
بتنێ دناڤ هندەک پەرتوکان دا ئاماژە پێ هاتیە دان ،ژ وان ژى:
ـ فڤالو بهدینان :اعداد مسعود محەمەد سعید یاسین الریکانی
دهوک 1997ژمارە( .)13ب هژمارێن ناڤداران بپ ،22مالنجم الدین
البامرنی .و بڤی رەنگێ خارێ تێدا هاتی یە.
(مەال نەجمەلددین بامەرنی ،ئێک ژ زانایێن زیرەک بوویە و وەک
ماموستایەکێ بەردەوام ل سەر زانیاریێن عەرەبیێ و هندەک ژ زانیاریێن
دینی ل تەکیا نەقشەبەندی ل بامەرنێ دەرس داینە ،مروڤەکێ ژ خوە
شەرم و ژ خودێ ترس بوویە .لێ دگەل خویندکارێن خوە یێ زڤر بوویە،
گەلەک لبەر دەستێ وی فێربوینە .وی دەستێ باشێ نڤیسیێ هەبوو،
ئەڤ مەالیە کورێ مەال ئەحمەد بابکی یە و مەال ئەحمەد بابک ژ
خویندکارێن مەال (یەحیا مزوری) بو .
مەال نەجم الدین بابک ل ساال(1369ک1949 /ز) چوویە بەر دلوڤانیا
خودێ.
ـ دپەرتوکا (امارە بهدینان العباسیە) محفوڤ العباسی  ،1969ص182مەال
نەجم الدین بامەرنی و بڤی رەنگی هاتیە نڤیسین.
(کورێ مەال ئەحمەد خویندکار لبەر دەستێ مەال (یحیی مزوری) ،ئێک بوو
ژ دەرسدارێن تەکیا نەقشەبەندی ل بامەرنێ و هاتبو نیاسین ب باشی و
بهایێ وی یێ کەسایەتی و رەوشەنبیری دناڤ خەلکی دا جوانیا
دەستخەتێ نڤیسینێ و رەقی یا وی دگەل خویندکارێن وی و گەلەک ژ
خویندکارێن وی پلەیێن زانینێ یێن بلند وەرگرتینە و(ل
ساال1369ک1949/ز) چوویە بەر دلوڤانیا خودێ .
ـ پەرتوکا االمداد ،شرح منڤومە االسناد اکرم عبدالرهاب ،و فیە تراجم
للعلماو ە اهم مصادر االسالم .بەرگێ دوێ .الپەرە  54و ئەڤ نڤیسینا
لخارێ ل سەر هوزانڤانى دگەل ڤێ پارچا هوزانێ هاتیە نڤیسین.
وکل مر کریە گعمە بشع لدى المژاقە اال قهوە البن
هى التى اشتاقت االشراف شربها دون الدنایا تدنوا قهوە الدن
ژێدەر  :مالپەرێ عەبدولڕەحمان بامەرنی
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تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایینی
جورێ کەس:
ئەدیب
جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3748 :

مەالیێ باتێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304135321119543
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هەکاری
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
ئایینی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3749 :

مەهاباد حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010719270463690
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3750 :

مەهدی بامەرنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920101251116173
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3751 :

ناجی ئاکرێیی  -ناجی عەقراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050314321757247
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3752 :

ناجی تاها بەرواری
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150206091736119269
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3753 :

نادرێ کانی سارکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191036134768
ئێک ژ هۆزانڤانێن مللی یێن کوردە ناڤێ وی یێ دروست (نادر حبیب
بریندار) ە و ب (نادرێ کانیسارکی) ناڤدارە ،ل گوندێ کانیسارکێ ل دە
ڤەرا بەرواری بااڵ هاتیە سەر دونیایێ چ بەڵگە ل دور ساال ژ دایک بوونا
ڤی هۆزانڤانی یا دروست نینە بەلێ ل دویڤ بوچونا چەندین نڤیسەرا ل
ساال ( 1872ز) یان نێزیکی ڤێ سالێ ژ دایک بوویە ول ساال ( 1948ز)
چوویە بەر دلوڤانیا خودێ و ل گوندێ کانیسارکێ هاتیە ڤەشارتن.
هەرجەندە کانیسارکێ ژیانا خو ب هەژاری بوراندیە و کارێ وی شڤانی
بو ،و یێ دویر بو ژ تێکەلیا زانا و تورەڤانان و خاندن و نڤیسین نەدزانین و
کاودانێن وی سەردەمی کارتێکرن ل سەر نادرێ کانیسارکی کریە وەک
خەلکێ دی ،کو ل ساال ( 1876ز) ئیشا تاعونێ هاتبو کوردستانێ و ل
ساال 1879ز خەال پەیدا ببو و ل ساال ( 1882ز) ئێشا خوریکا هاتبو ،بەلێ
سەرەرای هەمی کێماسی و نەخوشیان کانیسارکی شیا ب هزرو بیرێت
خو ببیتە هۆزانڤانەکێ ناڤدار ،و هەر ژ بجویکاتیا خو کەسەکێ تڕا نەکەر
بۆ و رۆژ بو رۆژ بوویە بلبلێ سوحبەتا ب هۆزانێن فلکلوری و هۆزانێن خو
یێن یەیتکینی تا رادەکی وەک نالبەندی هەر تشتەکێ گوە لێ ببو یان
رویدانەک دیتبو پارچە هۆزانەک پێڤە د ڤەدهاند و چەندین تەوەر د هوزانێن
خودا ڤەگرتن تا گەهشتیە ئەدەبێ بێ پەردە ژێ وەک ئەحمەدی نالبەند.
ژ هۆزانێن نادرێ کانیسارکی (بەیتا کێچێ و بەیتا کولندی و بەیتا
شەیتانی و بەیتا مەدوێنە و بەیتا کەرێ سەید یا قویبی و گورگ و پەزێ
میری و شەرێ تیارێ و بەیتا کولی و هرچ و ئورەیی و....هتد) و ژبەر
سڤکاتی و ئاواز کێشێن خوش یێن ڤان بەیتان ب شیوەیەکێ سەیر سنور
بەزاندینە و بلەز ل زۆر جهان بەاڵڤ بووینە.
سەرچاوە :عەلی رێکانی  -ماڵپەڕی ئامێدی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3754 :

ناڤسەر بۆتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206213010119273
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جزیرە
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3755 :

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
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3756 :

نۆبار محهمهد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213221439119372
نووسهر وشهریعهتناس
تایبەتمەندیێن بابەتی
حەسەکە
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3757 :

نیهاد گوڵتەکین
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091509063177
خەڵکی باکوورە ،پسپۆڕە لە هۆنراوەکانی ئەحمەدی خانی.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدیب
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3758 :
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نێرگز ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306225723119609
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3759 :

نەجیب باڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032339202385
نەجیب سالە باالیی یە ،ل ساال 1962ێ ل هەرێما بەرواری باال هاتییە
دنێ ،خواندنا خوە یا سەرەتایی ل گئندێ کانی-ماسێ ئ مایێ ب
دوماهیس ئینایە ،پشتی کۆجبەریا ب یئری یا رژێما عێراقێ ل ساال
1976ێ تەڤی مالباتا خوە ل باژارێ دهۆکێ خوەجی بونە ،خواندنا خوەیا
ئامادەیی ل ئامادەییا برایەتی ل ساال 1980ێ ب دوماهی ئینایە.
ساال 1985ێ زانکۆیا بەخدا-پشکا زانیاریێن مررۆڤایەتی بدوماهی ئینایە.ساال 1986 -1981ێ ل رادیویا کورد ل بەخدا وەک ئامادەکاری  2بەرنامانبو-1...هەلبەست و مۆزیک  -2وەرن ل گەل مە ئامادەکاریا بەرنامەکی
زارۆکان بو..
ل ساال 1977ێ وەکی خورتەکی کورد -دەست ب خەباتا سیاسی یانهێنی کریە د ناڤ رێزێن پارتی دیموکراتی کوردستان -سەرکردایەتیا
وەختێ.
پشتی سەرهلدانا ساال 1991ێ ل باشورێ کوردستانی دەست بکاری روژنامەڤانی کییە هەتا هەلگیرسانا سەری
براکوژیێ..دەست...پشتی ڤێ قوناخێ دەست ژ کارێ سیاسی بەردایە
و..هاتییە ئەورۆپا ل باژێ بەرلین خوەجی بویە.
ل بەرلین ئەندامی دەستەکا کارگێر یی ئەنستیتویا کوردی ژ بۆ لێحکولینو زانستێ بو
ئەندامێ کۆمیتا برێڤەبەر یا یانا قەلەمێن کورد ە ل ئەوروپا.دەرچویی ئەکادیمیا دیجیتال یا کارێن روژنامەڤانی یە. www.cimdata.deژ ساال  2003-1997ل رادیویا بەرلین یا ئازاد کار کرییە.ل ساال 2003ێ ژ بو روخاندنا رژێما سەدامی هاتییە باژێری پراگ لرادیویا ئەوروپا ئازاد هەتا نهە کار دکەت.
یی جاالکە د بویەر و چاالکییێن ئەدەبی  -رۆژنامەڤانی و رۆسەنبیری دال ئەورپا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
)(nbalay80@hotmail.comسەبارەت بە (نەجیب باڵەیی) لە2010-9-8 :
17:57:06
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3760 :

نەدیم گۆرسیل
http://www.kurdipedia.org/?q=200904291006191737
لە ساڵی  1951لە شاری عەنتاب لە باکووری کوردستان لە دایکبووە ،لە
تەمەنی  18ساڵییەوە لە گۆڤارە ئەدەبییەکان بابەتەکانی خۆی
باڵوکردۆتەوە ،دەرچوی بەشی ئەدەبی فەرەنسی هاوچەرخە لە زانکۆی
سۆربۆنی فەرەنسی لە ساڵی  ،1974لە درێژەی خوێندنی لە هەمان
زانکۆ توانی پلەی دکتۆرا بەدەست بێنێت.
بەرهەمە ئەدەبییەکانی بۆ  12زمانی جیهانی وەرگێرِدراون و چەندین
خەاڵتی لە واڵتی تورکیا و اڵتانی دیکە بەدەست هێناوە .خاوەنی چەندین
رۆمان و چیرۆکە ،لەوانە "رۆمانی فاتیح"" ،خۆشەویستەکەم ئەستانبۆڵ"،
"کتێبی ئافرەتان یان ئافرەتی یەکەم".." ،گەشتییەکانیش گەشتیان کرد"
و "چیرۆکی هاوینێکی درێژ".
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
عەنتاب
باژێر:
ئەدیب
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3761 :

نەزیر پالۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213222453119374
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3762 :

هشیار رێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201173850119168
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3763 :

هۆزان خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302115454119487
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەفرین
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3764 :

هۆزانێ گرکوندێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203130735119186
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
👨پیاوان

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3765 :

هۆشەنگ ئۆسێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203004500119185
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3766 :

هۆشەنگ برۆکا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204165841119217
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د ساال  ١٩۶٩ئان دە ل گوندێ باژارێ تربەسپیێ تلخاتوونکێ ل باشوورێ
ڕۆژاڤایی کوردستانێ ژ دایک بوویە .د ساال  ١٩٩۴ئان دە دیپلۆما
سۆسیۆلۆژیێ ل زانکۆیا شامێ وەرگرتیە ،بەری کو د زڤستانا  ١٩٩۴ئان
کۆچبەری ئالمانیایێ ببە .نها ل باژارێ بەلەفەلد دمینە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3767 :

هیشام ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202214236559
لە 1957لەئاکرێ لەدایکبووە و ساڵی  1980بەشی جیۆلۆجی لەزانکۆی
موسڵ تەواوکردووە .
لەساڵی 1981ەوە ئەندامی رێکخراوی تێکۆشانی رەنجدەرانی کوردستان
بووە .
ساڵی  1983بەهۆی سیاسەتەوە زیندانی کراوە و ساڵی 1991
لەراپەریندا کردووە .
بەشداریی
ِ
ساڵی  1992چۆتە دەرەوەی واڵت و ساڵی  1995بەرپرسی رادیۆی
کوردیی بووە لەمالمۆ -سوێد .
لەساڵی 2000ەوە وەک مامۆستا لەسوێد کاردەکات و ساڵی 06 20
کتێبی فێربوونی کوردیی قۆناغی سەرەتایی داناوە.
ساڵی  2006بەشی بیرکاریی بەپلەی ماستەر لەزانکۆی مالمۆی سوێد
تەواو کردووە .
لەساڵی 2006ەوە میساقی شەرەفی رۆژنامەوانیی کوردستانی
نوسیووە .
ماڵپەری دەنگی سەربەخۆی کوردستان بەزمانی
ساڵە
سێ
ماوەی
ِ
بەرێوەدەبات .
کوردیی و عەرەبیی
ِ
بەرپرسیاری کۆمیتەی بەرگریی لەرۆژنامەوانان و بەرپرسی ئەنجوومەنی
ناوەندی"چاک"ە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3768 :

هێرش کەمال رێکانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422370389475
مامۆستا و نڤیسه ر(:هێرش کەمال مەال ياسین رێکانى)_ :ل
ساال()1986ێ يێ هاتیه سه ردۆنیايێ_ .ل ساال()2003ێ يێ ئێکەم
پەرتۆک بناڤێ(باغچێ پێزانینان)يێ چاپکرى_ .ل ساال ()2008ێ ئێکەم
بەرنامێ ئايینى بناڤێ(زڤرين بۆ خودێ) ل راديويێ پێشکێش کرى .
_پەرتوکا(گازيامن)ديوانا مەال ياسین رێکانى ل ساال()2009ێ يێ چاپکرى
_ده رچويێ پەيمانگەها مەلبەندى مامۆستايان/ئاکرێ
يه(،)2009_2008بەشێ کومەاليه تى_ ..ل ()2009/11/13ێ بۆ ئێکەم
جار کارێ خوتبه خوينیێ کرى يه ل مزگەفتا(مەالمستەفا بارزانى)ل
گوندێ (سەفره_بارزان)تا 2010/9/24ێ _ژ رۆژنامه و گۆڤارێن هۆزان و
بابه تێن( :ئايینى،زمانى،ڤەکۆلین ،چاڤپێکه فتن)...تێدابەالڤکرين* :ژ
(رەسەن ،ئەڤرۆ،چاڤدێر ،بەهدينان،ئاسۆى فێرخوازان،وار ،ئاينده،
رۆژنامێن ِ
وەرچەرخان * )...ژگۆڤارێن(ئاسۆى منداالن  ،ئاسۆى پەروەردەيى ،
سیالڤ  ،نوژين  ،دهۆک  ،دەنگێ کلدان  ،سڤۆره  ،زه نگ وبه نگ ،کەپر ،
زريمۆک  ،تلۆڤه  ،ژينامه  ،شەيدا ،خازر،ئايیندەسازى * ) ...دگەلەک
مالپەرێن ئینته رنێتێ دا بابه تێن ئايینى وديرۆکى وئه ده بى....
بەالڤکرينه.وه ک( گازى  www.gazii.com,خێزان گازى
www.xezan.gazii.com ,خويشکان  www.khushkan.org ,بەخته وه
رى  ، www.bextewery.netخێزان  ، www.xezan.orgئامێديێ
 ،www.amedye.comقدوة ، ، www.qudwa.comکورديو
... ،www.kurdiu.orgنیژەن*  www.nijen.netل رۆژا 2010/9/25ێ ل
گوندێ(هرۆرێ_بەروارى باال)ب کارێ مامۆستايەتیێ هاتیه دامەزراندن.
(رێبە را ئیعجازێن زانستى دقورئاناپیرۆز و
*سەربەرشتێ مالَپەرێ ِ
سوننەتێ دا)يە* .www.quran-m.com/firas/kurdishگەلەک پەرتۆکێن
بەردەست يێن نه چاپکرى يێن هەين دبوارێن جودا جودادا* .ژپەرتۆکێن
بەرهەڤ يێن نە چاپکرنێ- :ئاڤا زەمزەم (ديرۆک و دانەنیاسین ونهینیێن
وێ) ( -ديرۆکا مزگەفتا پێغەمبەرى ﷺ_ دانەنیاسینەکا جوگرافى ديرۆکى
يە)  200( -پەند ژ گۆتنێن د.ئیبراهیم فەقى) (-پەندنامە_ گۆتنێن ناڤدارو
گەالن و هەلويست بۆ ژيانامە)  -سالنامەيا نیژەن (ديرۆکناما بۆيەرێن
کوردستانى و جیهانى يە) - .دامەزرێنەرى و سەرپەرشتى يا
مالپەرێ(نیژەن) ل رۆژا 1ێ محەرەما 1434ێ مشەختى -11-15 -
....( www.nijen.net)2012
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3769 :

هێمن مەندانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203152845119198
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3770 :

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:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە3771 :

هەندرێن جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310293611193
سترانبێژ و پەیڤدانەرێ کورد هندرین جەمیل ل ساال  1983ل گوندەکێ سەر ب قەزا زاخو ڤە ژ
دایک بوویە ،ئێکەمین کارێ هونەری ل ساال  2004ێ ئەنجامدایە ،ب کلیپا زیندان جەماوەرەکێ زور
ل خو کومکریە ،دوو کلیپ هەنە .هندرین جەمیل ل زاخو دژیت.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز رۆژهات سەعید بۆ کوردیپێدیا سەبارەت بە هەندرێن جەمیل لە -12-03
2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3772 :

هەیفا دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050821432357572
رۆژنامەڤانە و ژ دایک بوویا  1982یە و ئاکنجییا باژێرێ دهۆکێ یە ،ناڤبری
بەرنیاسە ب هەیفا دۆسکی ،ل ساال  1993هەلبەست ب پارچەکا ژیانێ
هژمارتیە ،چەقێن هەلبەستێ ژ خۆ وەشاندینە و ڤیایە د گەل خۆ ڤێ
هەلبەستێ ئاڤا و مەزن بکەت ،پاشی ل  2003د گەل هاتنا وێ بۆ ناڤ
بیاڤێ رۆژنامەڤانی ،ئەو ژی کرە دەلیڤە کو هەلبەستێن خۆ بەالڤ بکەت
و سێ جارا هەلبەستێن وێ ل سەر ئاستێ دهۆکێ یێن ئێکێ
دەرکەڤتینە .دیسا خانم خێزاندارە و دایکە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3773 :

وەزنە حامید
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061436232851
چیرۆکنووسە ،لە شاری حەسەکە لەدایکبووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
حەسەکە
باژێر:
چیرۆکنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3774 :

وەزیری ئەشۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121151748437
نووسەر و رۆژنامەوان و مێژووناسێکی کوردە ،ساڵی  1934لەتبلیس
لەدایکبووە ،ساڵی  1953قۆناخی دواناوەندی لەتبلیس تەواوکردووە،
لەهەمان ساڵدا لەزانکۆی یەریڤان وەرگیراوەو دەستی بەخوێندنی مێژوو
کردووە .لەساڵی 1958دا کراوەتەبەڕێوەبەری قوتابخانە .لەساڵی  1961بۆ
خوێندنی دکتۆرا لەبواری مێژووی کورددا چووەتەلینینگراد .هاوشانی
پرۆفیسۆر قەناتی کوردۆ و حەجیێ جندی و جەلیلێ جەلیل و زۆری تر
رۆڵێکی بەرچاو و کاریگەری هەبووەلەناو کوردانی سۆڤیەتدا .لەساڵی
 1955تا  1994نزیک بەچل ساڵ لەڕادیۆی کوردی یەریڤان کاری کردووە،
هاوکات بەشداری و هاوکاری لەرۆژنامەکوردییەکانی ئەوسای سۆڤیەتدا
هەبووەو لەساڵی 1963وەلەچاپەمەنییەکانی ئەرمینیاش کاری کردووە.
مامۆستا ئەشۆ تا ئێستا خاوەنی پێنج کتێبەو یەکەم کتێبی لەساڵی
 1976بەناوی "مزگێنی" باڵوکراوەتەوەو سەدان وتاری بەزمانەکانی
کوردی و ئەرمەنی و رووسی لەرۆژنامەو گۆڤارەکوردییەکانی واڵتانی
سۆڤییەتی پێشوو و ئەوروپا و گۆڤارەئەدەبییەکانی نووسەرانی ئەرمەنی
و رووسدا باڵوکردۆتەوەو کۆمەڵێک کتێبی تری چاپنەکراوی هەن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوونووس
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس
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جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
🇺🇷سوفیێتا کەڤن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3775 :

وەزیرێ نادری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307112318119613
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
🇺🇷سوفیێتا کەڤن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3776 :

وەندا شێخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306140203119603
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3777 :

2250

ڕەشید فندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311012317119686
–ل ساال ()١٩٤٨ێ ل باژێرێ دهۆکێ ژ دایک بوویه
–خوهندنا خوه یا دهسپێکی و ناڤنجی ل دهۆکێ ب دویماهی ئینایە
–خوهندنا خوه یا ئامادهیی ل باژێرێ مویسلێ ب دویماهی ئینایە
–ل ساال ١٩٨١ێ ژ زانکۆیا موسل /کۆلیژا پهروهردێ  /پشکا
زیندهوهرزانی دهرچوویە
–ژ ساال ()٢٠٠١ -١٩٧١ێ کارێ مامۆستایهتیێ ل چهندین
خوهندنگههێن جودا جودا دا کری یه
–ل ساال ١٩٧١ێ دهست ب نڤیسینێ کریه
–د ساال  ١٩٧١ێ بوویه ئهندامێ ئێکەتی یا نڤیسەرێن کورد
–چهندین پله د ئێکەتی یا نڤیسەرێن کورد  /تایێ دهۆک دا وهرگرتینه
وهک (ئهندامێ دهستهکا کارگێری ،سکرتێر ،جێگرێ سهرۆکی ،سهرۆک)
–ل ساال  ٢٠٠١ێ تا نوکە وهک ئهندامێ کارا یێ کوری زانیاری کورده و
تێدا چهندین پله وەرگرتینە وهک جێگرێ سهرۆک کوری و ئهندام کور
زمانێن کوردی ،ئهرهبی ،نگلیزی ،فارس دزانیتبهرههمێن چاپکری
عهلی تهرماخ  ،ئێکهمین ڕێزمان نڤیس و پهخشان نڤیسێ کورده،دانان (١٩٨٥ ،ب زمانێ کوردی یە)
گفتوگۆ ل سهر خانی ،دانان( ١٩٨٦ ،ب زمانێ عەرەبی یە)خانی و حاجی ،دانان( ١٩٩٦ ،ب زمانێ کوردی یە)ئهلهۆ بلند دفریت ،دانان( ١٩٩٧ ،ب زمانێ کوردی یە)دیوانا ئهحمهدێ نالبهند ( )٥بهرگ ،تویژاندن دگهل لیژنهکێ (١٩٩٨ ،بزمانێ کوردی یە)
ڕێبهرێ پارێزگهها دهۆکێ  ،دانان دگهل لژنهکێ( ١٩٩٥ ،ب زمانێعەرەبی یە)
چهند تیرۆژکهک ل سهر ڕۆژنامهڤانی یا کوردی ،دانان( ٢٠٠٢ ،ب زمانێکوردی یە)
ژ کانی یا ههلبهستا کالسیکا کوردی بهرگێ ئێکێ ،دانان( ٢٠٠٤ ،بزمانێ عەرەبی یە)
 ٤٠حیکایهتێن مهال مهحمودێ بایهزیدی ،ساخکرن (٢٠٠٤ ،ب زمانێکوردی یە)
گهریانهک د ناڤ باخێ ئهدهبێ کوردی دا ،دانان( ٢٠٠٥ ،ب زمانێکوردی یە)
زاراڤێن یاسایی ،دانان دگهل لژنا زاراڤان ل کۆری زانیاری کوردی٢٠٠٤ ،(ب زمانێ کوردی و عەرەبی یە)
زاراڤێن کارگێری ،دانان دگهل لژنا زاراڤان ل کۆری زانیاری کوردی٢٠٠٤ ،(ب زمانێ کوردی و عەرەبی یە)
زاراڤێن ڕاگهیاندن ،دانان دگهل لژنا زاراڤان ل کۆری زانیاری کوردی، (٢٠٠٤ب زمانێ کوردی و عەرەبی یە)
هزرینهک د زمانێ کوردی دا (٢٠٠٦ ،ب زمانێ کوردی یە)تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3778 :

ڤازگاڵ بایەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307111851119612
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
بایەزید
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3779 :

ڤەهێل ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191131484773
هەلبەسڤانێ جوانەمەرگ ناڤێ وی یێ دروست "شەعبان ئەحمەد
شەعبان محەمەد" ە ژبنەمالەکا کەڤن و دێرینە ل باژێرێ ئامێدیێ و دبێژنە
بنەماال وان (ئەحمەد عەجەل) .ل تیرمەها ساال  1951ل باژێرێ ئامێدیێ
هاتیە سەر دونیایێ.
ڤەهێل ئامێدی رۆژا ( )1958/2/1یێ بوویە قوتابی ل رێزا ئێکێ ل قوتابخانا
سەرەتا یا ئێکێ کۆ نوکە د بێژنێ (قوباد) ل باژێرێ ئامێدیێ.
ل ساال  1966قوناغا سەرەتایی ب دوماهیک ئینا.
و ل رۆژا  1966/9/17دەست ب خویندنا ناڤنجی کر هەر ل باژێرێ ئامێدیێ
و پشتی دگەهیتە رێزا سیێ ناڤنجی و قوناغا ناڤنجی تەمام ناکەت.
ڤەهێل ئامێدی هەر ژ زاروکینیا خۆدا حەز و ڤیان هەبوو دگەل وەالتێ خۆ
دکەڤیتە خەبات و بزاڤینا بێ راوەسیان سەخمەراتی پێش ئێخستنا
مللـەت و وەاڵتێ خۆ و دەست ب خویندنا کتێبا دکەت و گەلەک گوە ل
رادیۆ و تێلەفزیونا دکەت و هزر و بیرێت خۆ دئێخیتە کاری کا چاوا خزمەتا
گەل و وەاڵتێ خۆ بکەت رێکەکێ دبینیت دا بەرێ خورت و تۆالزا بدەتە
بەرخۆدانێ و شورەشێ ل ساال  1971دەست ب ڤەهاندنا هوزانێ کر.
ل ساال  1974دچیتە ناڤ رێزێن شورەشا ئازادیخوازیا گەلێ کوردستانێ و
دبیتە بێژەر لئێزگێ دەنگێ کوردستانێ ل چۆمان .دبیتە بێژەرەکێ زیرەک
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و دەست هەل و جار جار هوزانێت خۆ دخوینیت و پشتی پیالنا
خیانەتکارانە یا جەزائیرێ وەکی هەر کوردەکێ دلسوز دچیتە ئیرانێ و ل
غەریبیا دژیت پاشی ڤەدگەریتە وەاڵتێ شرین.
ل ساال  1976-1975دەست بخویندنا خۆ یا ناڤنجی دکەت و خویندنا خۆ
یا ناڤنجی ل قوتابخانا ناڤنجی یا ئامێدیێ یا ئێڤاری ب دوماهیک دئینیت و
باوەرناما قوناغا ناڤنجی وەردگریت ل ساال  1977-1976ل ئامادەییا
چاندنێ ل باژێرێ زاخو دخوینیت وسێ ساالن ل وێرێ دمینیت و ل
ئامادەییا چاندنێ ل زاخو ل سەر بزاڤا خۆ دمینیت و هوزانا دڤەهینیت ول
ناڤ قوتابیا دیار دبیت وسیخورێت بەعسییا هەر جار گەفا لێدکەن و
دبێژنێ دێ تە ڤەگوهێزینە ئامادەییا چاندنێ ل بەسرا وگەلەک جارا دهێتە
گرتن وجارەکێ ژوان ل ناڤ بارەگایێ بەعسییا ل زاخو زیندان دکەن.
باوەرناما ئامادەییا چاندنێ ل زاخو ساال  1979-1978وەردگریت.
ل ساال  1979بەری ژ باژێرێ زاخو بهێت نامەیەکێ بو هەڤالێ خۆ
"سەگڤان یوسڤ" ی رەوانە دکەت و تێدا دبێژیت  :ل ساال  1951ل شارێ
ئامێدیێ من چاڤێت خۆ یێت ڤەکرین لڤێ جیهانا روهن دا دکەڤمە
شەرەنیخەکا هەڤڕک ودژوار دگەل ئاستەنگێن ژیانێ دا هەر ترارێت ئاڤەکا
تەحل ژ کانیکا ژینێ ڤەخوم .ژیانا منا تۆرەیی  1971دەست پێ دکەت و
بەرهەمێ منێ نوی کۆ ل ساال  1975دەست پێ دکەت (دیوانەکا)
دەست نڤیسە و ئەڤ دیوانە  30هوزانێت هەڤ چەرخ دناڤ پەرێت خۆدا
دڤەشێریت و پشتی هنگی بچەند هەیڤا دهێتە دامەزراندن وەک
فەرمانبەر ل دەستگەها چاندنێ ل قەدشێ لبن ناڤ ونیشانێت چاڤدێرێ
چاندنێ وپشتی هنگی دچیتە بنگەهێ شیرەتکاریا جوتیاری هەر ل
قەدشێ.
ڤەهێلێ جوانەمەرگ پشتی بوخۆ هەڤاال ژیانا خۆ هەلبژارتی ل رۆژا
دوویێ ژ جەژنا قوربانێ رێکەفتی  1981/1/1دبیتە زاڤا ل ئامێدیێ و کچا
مەتا خۆ بوخۆ دئینیت.
6هەیڤ و7رۆژا پشتی داواتا خۆ فەلەکا خائین وەناکەت ب خۆ خوشبیت و
مخابن هێشتا بەلگێ وی یێ شین بەری کو زەر ببیت هورەبایەک ژ
نیشکەکێ ڤە دهێت و بەلگێ وی ژ دارا ژیارێ دوەرینیت و ل شەڤا 16ل
سەر 17هەیڤا نیسانا ساال  1982دەم ژمێر دووانزدەی شەڤێ تومبێال وان
دهێتە لێکدان دگەل تومبێلەکا لەشکەری ل گەیارە و دئەگەرێدا ئەو
وهەردوو کورمەتێت وی کو هەردوو خزمێت وی بوون گیانێ خو ژدەست
ددەن و دچنە بەر دلوڤانیا خودایێ مەزن.
هوانڤان ڤەهێل ئامێدی هەلبەست و گوتارێن خۆ ل گوڤار ورۆژنامێت
کوردیدا بەالڤکرینە وحەز ژێکەرێ فولکلورێ کوردی بووییە ودەبگێ خۆش
لێ بوو و سترانێت فلکلوری مشە ژبەربوون و ئەڤیندارێ حەمکێ تووڤی
بووییە وگوتارەک ل سەر نڤیسی یە وئەڤیندارێ محەمەد عارفێ جزیری
بووییە وهندەک ژ ژیانناما وی نڤیسی یە و رۆژنامەک ب زمانێ عەرەبی
نڤیسی یە ل سەر شورەشا ئیلونێ ل ئامێدیێ و وەک کەسەکێ دەە
سالی ل ناڤدا ژیای و هەڤال وهەڤگرێت وی و ماموستا و قوتابیان ئەوێت
تێکەلیا وی کرین چ جارا ژبیرناکەن و هەر دەم سەرهاتیێن وی ڤەدگێرن و
ئێک بوویە ژ ئەندامێت ئێکەتیا نڤیسەرێت کورد هەر وەکی دگوڤارا پەیڤ دا
هاتی ل ساال  1980و ژ بەرهەمێن وی یێت چاپ کری دیوانا "شەڤ
رەشە" ژ کومکرن و بەرهەفکرنا هوزانڤان"رێکێش ئامێدی" و هوزانێت
هوزانڤان ڤەهێل ئامێدی هەمی بارێت ژیانێ ڤەگرتینە نەخاسمە الیەنێ
سیاسی و جڤاکی و هەرهوزانەکا وی رویدانەک هەیە و هوزانێت وی
ڤەهاندنا ئازادن تەنها کێمەک نەبن کالسیکن ئانکو ب کێش و سەروانە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدوڵاڵ ئامێدی  -ماڵپەڕی ئامێدی
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تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3780 :

کارلەنێ چاچانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150202131203119183
٢٠١٢ - ١٩٢٩
نڤیسکار و زانیارێ کوردی یێ ناڤدار کارلەنێ چاچانی
ڕۆژا -٩ئێ نیسانێ ساال -٢٠١٢ئان زانییار و نڤیسکارێ کوردی ناڤدار،
دۆکتۆرێ دیرۆکزانییێ ،سەرۆکێ پارا کوردزانییێ یا ئینستیتووتا
ڕۆهالتزانییێ یا ئاکادێمییا ئەرمەنیستانێیە زانیستییێ کارلێنێ چاچانی د
 ٨٣سالییا تەمەنێ خوە دا ل یێرێڤانێ چوو ل سەر دلۆڤانییا خوە.
کارلێنێ چاچانی -٢۵ئێ کانوونێ ساال -١٩٢٩ئان ل گوندێ
جەرجەریسێ ل ئەرمەنیستانێ ژ دییا خوە بوویە .ناڤێ گووندێ وان ناها
دێرکە .ئەو گووندەکی کوردێن ئێزیدی یە ل ناڤچەیا ئەلەگەزێ .کارلێن
هەما د بجووکتییێ دا تەربییەت-تۆرێن کوردی ل بەر دەستێن پیرکا خوە
مەیرێ و کالکێ خوە چاچان دستینە ،یێن کو باش هاژ نموونێن زارگۆتنا
گەلێری ،ئەرف-ئەدەت و ڕابوون-روونشتنا جڤاکا نەتەوی هەبوون .ئەو ب
ڕووهێ واالتپارێزییێ نەبیێ خوە پەروەردە دکن و ناسییا وی ددنە
جەوهارێن زارگۆتنا کوردا .ل سەر مەریفەتا کارلێن یا ئەفراندارییێ ئوسان
ژی باڤێ وی ئارامێ چاچان باندوورا خوە دهێلە ،یێ کو د دەما خوە دا
گەلەک نموونێن زارگۆتنێ تۆمار کرییە و وەک پرتووک چاپ کرییە.
کارلێنێ چاچانی ساال -١٩۴٨ئان مەکتەبا گوندێ ئەلەگەزێ یا ناڤین کوتا
دکە و هەما وێ سالێ ژی د ئینستیتووتا ڕەوانێ یا دەرسدارامادەکرنێ
دا ،ل فاکوولتێتا درۆکێ تێ قەبوولکرنێ.
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
🇺🇷سوفیێتا کەڤن
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3781 :

کالێ قوردیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303134528119518
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە3782 :

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:
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جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3783 :

کاوە شێخێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203001737119184
نڤیسکار و شانۆگهرێ کورد کاوا شێخێ (کاوا جهکها) ٠٢،٠۵،١٩٧٢ل
ههسهکێ سووریێ (رۆژاڤا) هاتیه دنیێ .ژ ساال  ١٩٨٧ئان ده د شانۆیا
کوردی ده کار دکه و د وارێ نڤیسن ،لیستک و دهرهێنهریا شانۆ ده
گهلهک بهرههمچن وی ههنه.
کاوا شێخێ ههر وها ل کێلهکا شانۆ ،سهناریۆ ژۆ بۆ کورته فلم ،ڕێزه فلم
و فلمان ژی نیڤسیه.
پرتووکێن وی یێن چاپکری:
- ١یێ ڕهڤیایی (ب زمانێ ئهرهبی) -٢دهری ڤهنهکه! شانۆ ژ وهشانێن
سهما کورد (دوبا)  -٣شکهفت (شانۆ) ژ وهشانێن تهڤن (ستانبوول) -۴
نهقشهک ژ ئاگر (چیرۆک) ژ وهشانێن هان ل بهرلین  -۵هسێن ههوران ژ
وهشانێن هان ل بهرلینێ  -۶ئهڤینهک ڕۆژههالتی(ههلبهست) وهشانێن
هان ل بهرلین
گهلهک بهرههمێن هینا نههاتنه چاپکرن ژی ههنه..
دو فلمێن وی ئێن کن ههنه  -١گولهک ژ بۆ نهسرین  -٢سۆلهک نوو
تایبەتمەندیێن بابەتی
حەسەکە
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3784 :

کوفان حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071715190891433
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کوفان حسین عثمان  ،ل ساال  ١٩٧٥ێ ل ناحیا باتیفا سەر ب قەزا زاخو
ڤە ژ دایک بوویە  ،ل ساال  ١٩٨٨ێ بەرەڤ دیاربەکر ڤە چوویە و ل
ئوردوگایێ دیاربەکر هەتا ساال  ١٩٩١ێ مایە  ،پشتی چوار ساالن هەتا
٢٠٠ێ وەکو بێژەر و روژنامەڤان کار کریە ل رادیویا زاخو  ،پەیامنێری بو
کەنالێ دهوک  ،زاگروس تی ڤی و ئاژانسا پەیامنێر کەی کریە  ،ئەندامێ
گوڤارا زاخو بوویە  ،نوکە رێڤەبەرێ ڕادیویا هیزل و سەرنڤێسەرێ گوڤارا
هیزلە  ،ئەندامە د سەندیکا روژنامەڤانێن کوردستان  ،فیدرالیا جیهانیا
روژنامەڤانیێ  ،ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  ،د روژنامە و گوڤارێن ماف  ،پەیڤ
 ،گازی  ،زاخو  ،گوالن  ،هیزل  ،شابانی  ،بەیان  ،ئەڤرو و وار دا نڤێسین
بەالڤ کرینە  ،هەروەسا چەندین بەرنامە ل سەر کەنالێن کوردی و
ڕادیویان پێشکێشکرینە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
راگەیاندکار
جورێ کەس:
ئەدیب
جورێ کەس:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3785 :

کوڤان خانکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060810363060238
نڤێسەر و روژنامەنڤێسێ کورد ل ساال  1981ل خانکێ هاتیە سەر دنیایێ ،دەرچویێ زانینگەها
دهوکێ یە پشکا زمان ئەدەبێ کوردی ،د هژمارەکا زور یا گوڤار ،روژنەما و گوڤارێن کوردی دا گوتار
بەالڤکرینە ،ژ وانا (ئەڤرو  -وار  -پەیڤ)ئەندامێ ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد تایێ دهوک و سەندیکا
روژنامەنڤێسێن کوردستان  -تایێ دهوکە ،سەرنڤێسەرێ گوڤارا مەحفەل یا وەرزی یە ،و دیسان
هژمارەکا پەرتوکێن چاپکری هەنە ئەو ژی :
گوتنێن مەزنان د هوزانا جگەروینی دا – 2008د رێیا ئەدەب و رەخنەیا ئەدەبی یا کوردی دا – 2009کارتێکرنا ئێزدیاتیێ ل سەر هەلبەستا جگەرخوینی – 2009باندورا ئێزدیاتیێ ل سەر رومانا هاوارا دیجلە یا محەمەد ئوزون – 2009ئانالیزا (شروڤەیا) قەولێن ئێزدیا لگەل (د.خانا ئومەرخالێ) و هاتیە وەرگێران بو زمانێ ترکیێ ژالیێ وەشانێن ئاڤێستا .
کاغەزێن رەخنەیی – 2010ژ خاسێ ئێزدیان ،مەمێ شڤان ،دگەل دەیان جەحفەر و یوسف بەری – 2010ئوسمان سەبری و ئالیەک ژ سەربورا وی یا ئەدەبی –  2011ژ الیێ ئەکادمیا کوردی ل هەڤلێرێهاتیە چاپکرن.
ئێزدیاتی ،جڤاک ،سەمبول ،ریتووویل و میت ،ڤەگوهاستن ژ التینیێ –  2011ژ الیێ ئەکادمیاکوردی ل هەڤلێرێ هاتیە چاپکرن.
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فەلسەفە و دەاللەتا رەنگان – 2011سێدەرا شێشمس  /سەرهاتی و چیروک ژ فلکلورێ ئێزدیان 2012 -داستانا گلگامش و میر محێ  /ڤەکولینەکا بەراوردی 2012 -سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (کوڤان خانکی)
لە13:06:55 2012-1-11 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە: 3786

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
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بابەتی ژمارە3787 :

کەمال سلێڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010422522863670
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3788 :

کەمال نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305140842119563
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3789 :

کەیفی عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906094313115632
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

ک .باکوور

2259

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3790 :

یوسف سەبری قامیشلۆکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307133533119616
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
هۆزانڤان
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە3791 :

یوسف موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080813431919645
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

📰رۆژنامەنڤێس

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3792 :

2260

یونس ئەحمەد پیرموس
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012921460567145
ل ساال  1955ل دەڤەرا بەروارى باال ژ دایكبوویە
خواندنا خو یاسەرەتایى وناڤنجى وئامادەیى ل مووسل خواندیە.
زمانى عەرەبى-زانكویا موسل ساال
ئادابى یە – پشكا
دەرچۆیى كولیژا
َ
َ
َ
1981
ب هەردو زمانێن عەرەبى وكوردى كورتە چیروك نڤیسینە ول سالێن
هەشتیان دەست ب بەالڤكرنا چیروكێن خو یێن عەرەبى دگوفار وروژنامان
دا كریە.
ى.
ئێكە ژ چیروكنڤیسێن ناڤدارێن
عیراقى و هەرێما كوردستان َ
َ
دهۆكى بوویە
ئەندامى ئێكەتیا نڤیسەرێن كورد – تایێ
َ
َ
زمانى
چیروكى ب
ئێكى ژ سالێن  1990دەست ب نڤیسینا
پشتى نیڤا
َ
َ
َ
كوردى كریە،
زمانى كوردى:
ژبەرهەمى وى یێن چاپكرى ب
َ
َ
لى وەسو – كورتە چیروك -
لى َ
َ
سپێدەیەكا دى – كورتە رومان
دەردىَ
ئەڤینى  -كورتە رومان
َ
سى بەرهەمە دئێك بەرگ دا هاتینە چاپكرن لسەر وەشانێن
ئەڤ هەر
َ
ڤى دیدارىَ .
گێرانا
هەلكەفتنا
ب
،
مە
ئێكەتیا
َ
پشتى من دیڤچوونا ئەرشیف وكاغەزێن یونسى یێن ل پشت خو هێالین
ى عەرەبى
كرى  ،ئەڤ
هەرسى بەرهەمێن وى وەك دەستنڤیس ب زمان َ
َ
ل ماال وى هاتینە پاراستن:
القیتار
الوسم
رائحە الورد
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆکنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە3793 :

A. Balî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145119115794

2261

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3794 :بابەتی ژمارە

Abdulkadir Bîngol
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004105434116550
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3795 :بابەتی ژمارە

Abdulkadir Musa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145113115772
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2262

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3796 :بابەتی ژمارە

Abdulkadir Ulumaskan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920122245116176
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3797 :بابەتی ژمارە

Abdulla Peşêw
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145114115774
...
Taybetmendiyên babetî
♖ Hewlêr

Bajêr:

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3798 :بابەتی ژمارە

Abdullah Karabax
http://www.kurdipedia.org/?q=20150215153749119381

2263

...
Taybetmendiyên babetî
Entab
Bajêr:
Zîndanê siyasî
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3799 :بابەتی ژمارە

Abdulreqîb Yûsuf
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915231537115752
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3800 :بابەتی ژمارە

Abdurrahman Durre
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145114115776

2264

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3801 :بابەتی ژمارە

Abdusamet Yîgît
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915104717115737
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3802 :بابەتی ژمارە

Adar Jiyan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145114115777
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2265

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3803 :بابەتی ژمارە

Adil Zozanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127105456119065
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3804 :بابەتی ژمارە

Ahmad Hardî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145114115778
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3805 :بابەتی ژمارە

Ahmed Deştî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145115115780
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

2266

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3806 :بابەتی ژمارە

Ahmed Mi̇ razî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145115115781
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3807 :بابەتی ژمارە

Ahmed Muxtar Begî Caf
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145115115782
...
Taybetmendiyên babetî
Helebce
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3808 :بابەتی ژمارە

Ahmedê Namî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304132123119539

2267

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3809 :بابەتی ژمارە

Ahmet DERE
http://www.kurdipedia.org/?q=201208302127567258
1
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3810 :بابەتی ژمارە

Ahmet Oztekîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145116115783
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2268

3811 :بابەتی ژمارە

Amed Tîgrîs
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111414070987837
Amed Tîgrîs (Amed Meki Tigris) di sala 1948an de li Licê hatiye
dinê. Dibistana seretayî li Licê û ya mamostetiyê jî li Erxeniyê
xwendiye. Di sala 1980î de li Stockholmê bi cih bûye. Li wir di
dibistanên swêdî de bi awayekî fermî bi qasî 25 salan
mamostetiya kurdî kiriye. Di nav komîteyên amadekariya pirtûk û
materyalên kurdî de kar kiriye. Demekê serokatiya Înstîtuya Kurdî
ya li Stockholmê kiriye. Ji bo wergera pirtûkên zarokan ji swêdî bo
kurdî bi salan di redaksiyona Weşanxaneya APECê de xebitiye. Di
Med TV de bi navê ‘‘Rojbaş mamoste, Dibistana kurdî û
Xwendegeha kurdî’’ de bernameyên perwerde û hînkirinê amade
û pêşkêş kiriye. Bi wergeran ve heta niha nêzîkî 30 pirtûkên wî
derketine.
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3812 :بابەتی ژمارە

Anahata Hemo
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021410404275776
...
Taybetmendiyên babetî
Wergêr
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3813 :بابەتی ژمارە

Anîta Hemo

2269

http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145116115784
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3814 :بابەتی ژمارە

Apê Dilbirîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011710331684636
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3815 :بابەتی ژمارە

Aram Dihokî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145116115785
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2270

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3816 :بابەتی ژمارە

Arif Hîto
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145117115786
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3817 :بابەتی ژمارە

Arjen Arî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140830203308115542
Di sala 1956an de, li herêma Omeriya, li gundê Çalê hatiye
dinyayê. Di sala 1979an de Enstîtuya Perwerdeyî ya Diyarbekrê
Beşa Zimanê Tirkî qedand. Weke gelek şa'ir û nivîskarên kurd wî
jî bi tirkî dest bi şi‘rê kir. Di sala 1976ê de li Nisêbînê ji ber
belavkirina belavokekê hate girtin. Wê demê polêsan dest danîn
ser şi‘rên wî yên bi tirkî û kurdî. Qasî hefteyekê di hepsê de ma.
Ew berdan, lê şi‘rên wî ta niha di mexzena Dadgeha Nisêbînê de
hepsî ne. Di gel, ku weke cara pêşîn kovara Tîrêjê de şi‘rên wî
weşiyan tê zanîn, ya rast, şi‘ra wî ya ewil di belavokeke ku li
herêma Mêrdînê hate belavkirin de weşiya. Ew şi‘r ji sê
malikan/beytan pêk dihat. Malikek jê ev bû: Du mirin kirin mahne,
rakirin ling Nisêbînê/Xewa sibê bela kirin, avêtin nav tirs û xwînê.
Her wisa, beriya 12ê îlonê şi‘rên wî ji hêla paleyên tevrika pembû
ve bi stiranî dihatin gotin.
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:

2271

✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3818 :بابەتی ژمارە

Armanc Agîd Nêrweyî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111020550887949
Amadekar û Pêşkêşkarê Bernama " WAR Ji Europa " ya Kenalê WAARtv ye
Nûnerê Rojnama WAR e li welatê Almanya
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3819 :بابەتی ژمارە

Arşevê Oskan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112721433573982
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3820 :بابەتی ژمارە

Axîn Welat
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145117115789

2272

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3821 :بابەتی ژمارە

Aydin Orak
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145118115790
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3822 :بابەتی ژمارە

Ayhan Erkmên
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145118115791
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3823 :بابەتی ژمارە

2273

Azad Hecer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145118115792
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3824 :بابەتی ژمارە

Azad Zal
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921094205116298
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3825 :بابەتی ژمارە

Azer Osê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145118115793
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2274

3826 :بابەتی ژمارە

Bahoz Baran
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409284982359
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3827 :بابەتی ژمارە

Baran Baravî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145119115795
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3828 :بابەتی ژمارە

Baran Rizgar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121145939118964

2275

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3829 :بابەتی ژمارە

Bari̇ yê Bala
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145120115796
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3830 :بابەتی ژمارە

Barzan Mîrad
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145120115797
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3831 :بابەتی ژمارە

Bavê Tosin
http://www.kurdipedia.org/?q=201207081336027189
0

2276

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3832 :بابەتی ژمارە

Bedirxan Epozdemîr
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145121115799
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3833 :بابەتی ژمارە

Bedirxan Sindî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145121115800
...
Taybetmendiyên babetî
Zaxo
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3834 :بابەتی ژمارە
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Behcet Hirorî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145121115801
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3835 :بابەتی ژمارە

Bêkes Reşîd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145122115802
Nivîskarekî kurd e, di 25 meha çiriya paşîn ji sala 1979 an, li
bajarê qamişloyê li rojavayê kurdistanê ji dayik bûye. bi zimanê
kurdî û erebî helbest,pexşan û gotarê dinivîsîne. di dema
xwendina zanîngehê de bi çend xwendekaran re kovara ar ya ku
yek hejmar jê derket - ku yekemîn kovara serbixwe bû di
rojavayê kurdistanê de, bi destên xwendekaran hatibû damezirin
û weşiyabû.
Taybetmendiyên babetî
Qamîşlo
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3836 :بابەتی ژمارە

Bêkes Têlo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145122115803
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3837 :بابەتی ژمارە

Berhîm Paşa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145122115804
Berhîm Paşa di sala 1958 de li gundê Tiznûtê yê girêdayê navceya
Gextaya (Kâhta, Semsûr) jidayikbû. Di panzdeh saliya xwe de
dest bi nivîsandina helbestên bi tirkî kir. Demeke dirêj di partiya
(RP) de serokatiya Gextê kir û di hilbijartina mebûsiya dewra
18an bû namzedê devera Semsûrê. Piştî ku fehm kir rêzdariya
hemû partiyan li dijî Kurdan e, ew destê xwe ji rêzdariya partiyên
tirk dikişîne. Wextê ku mala xwe koçî Stenbulê kir, rastî kovara
Nûbiharê bû û bi nasîna Nûbiharê dest bi helbest û nivîsên Kurdî
kir.
Wî gelek nivîs û helbestên xwe di kovara Nûbiharê de weşand û
paşê jî di sala 1997an de pirtûkeke helbestan ya bi navê Gaziya
Min derxist.
Her wisa nivîs, serpêhatî û helbestên wî ji bilî Nûbiharê, di Jiyana
Rewşen û Azadiya Welat de hatin weşandin.
Di pirtûka bi navê Antolojiya Kurdî (Kürt Şiiri Antolojisi-Selim
Temo, Antolojiya Helbestvanên Kurd ê Sedsala Dawî- A.Balî û
Antolojiya Çîrokên Nûbiharê - Ayhan Geverî) de Çîrok û Helbestên
wî jî cih digirin.
Berhîm Paşa bavê 5 zarokan e û li Stenbulê dijî.
Wikipedia
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3838 :بابەتی ژمارە

Bêrî Bihar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145123115805
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3839 :بابەتی ژمارە

Bêrîvan Doskî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145123115806
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3840 :بابەتی ژمارە

Berken Bereh
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145123115807
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3841 :بابەتی ژمارە

Berzan Birîvî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145123115808
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3842 :بابەتی ژمارە

Besem Mistefa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145124115809
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3843 :بابەتی ژمارە
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Beşîr Mizûrî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145124115810
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3844 :بابەتی ژمارە

Bêwar Brahîm
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145124115811
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3845 :بابەتی ژمارە

Bextiyar Elî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119150100118926
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - Soranî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3846 :بابەتی ژمارە

Bêxûd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145125115812
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3847 :بابەتی ژمارە

Beyar Bavî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145125115813
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3848 :بابەتی ژمارە

Bihrî Bênij
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145125115814
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3849 :بابەتی ژمارە

Bîlal Hesen
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071220574676987
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3850 :بابەتی ژمارە

Bîlgê Acar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145125115815
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3851 :بابەتی ژمارە

2284

Bilind Mehemed
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145125115816
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3852 :بابەتی ژمارە

Brahîm Qasim
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145126115817
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3853 :بابەتی ژمارە

Brahîm Xelîl Sirûcî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128101512119081
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3854 :بابەتی ژمارە

2285

Bro Omerî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145126115818
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3855 :بابەتی ژمارە

Burhan Hejar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145126115819
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3856 :بابەتی ژمارە

Burhan Zêbarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145127115820
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3857 :بابەتی ژمارە

Cankurd
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242257098764
0
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3858 :بابەتی ژمارە

Casimê Celîl
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145127115822
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3859 :بابەتی ژمارە

Celadet Bedirxan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145127115823
...
Taybetmendiyên babetî
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd
Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Netewe:
Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3860 :بابەتی ژمارە

Celalî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145127115824
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3861 :بابەتی ژمارە

Celîlê Celîl
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120817025874244
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3862 :بابەتی ژمارە

Cemal Ballikaya
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145128115825
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3863 :بابەتی ژمارە

Cemîl Denlî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145128115826
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3864 :بابەتی ژمارە

Cemîla Celîl
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091913322388682
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3865 :بابەتی ژمارە

Cemşîd Bender
http://www.kurdipedia.org/?q=20140924112615116384
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3866 :بابەتی ژمارە

Çerkezê Reş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145128115827
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3867 :بابەتی ژمارە

Cewad Merwanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920140044116184
Di 1964an de li gundek Farqînê bi navê Boşatê hatiye dinyayê.
Xwendina xwe ya destpêk û navendiyê li Farqînê û ji bo demek
kurt jî li zanîngeha Dîclê, fakulteya perwerdê ji bo mamostetiyê
xwendiye. Deng û awazên hûnermendên mîna M. Arifê Cizîrî,
Meryem Xan, Kawîs Axa, Huseynê Faro, Hesenê Cizîrî, Nesrîn
Şerwan, Karapêtê Xaço û hwd bandorek mezin lê kiriye. Bihara
sala 1984an Cewad di pêşbirkekê ya ji bo dengxweşên herêmê ku
ji aliyê Radyoya Diyarbekrê ve hatibû lidarxistin bi yekemîn pile
hat xelat kirin û demekê jî di radyoyê de xebitî. Pişt re bi
hevkariya karbidestên radyoyê, di konservatuwara Îzmîrê de
mijulî xwendinê dibe. Li ji ber ku ew hertim dixwaze bi zimanê
xwe bistirê, vê siyasetê wek bişaftina hunera gelê xwe dibîne û
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dev ji konservatuwar û xebata radyoyê berdide. Bi vî awayî ji bo
ku ji gel û çalakiyên xwe yên hunerî bi dûr nekeve bi pêkanîna
komeke mûzîkê (Koma Zembîlfiroş) dest bi xebata xwe ya hunerî
dike. Di wan salan de ji ber ku şerê azadiyê li Kurdistanê sal bi sal
gurtir dibû û zimanê kurdî jî qedexe bû, Cewad bi cesareteke
mezin bi kurdî distirî. Ji bo vê di sala 1987an sê mehan hate
girtin. Di sala 1989an ji aliyê gel ve wek endamê yekemîn yê
encûmena Şaredariya Farqînê hat hilbijartin. Cewad careke din
sala 1990an bi qasî salekê ji ber çalakiyên siyasî li girtîgeha
Diyarbekrê ma. Piştî ku ji girtîgehê derket, du caran ji aliyê
kontrgerîlla ve rastî êrişên çekdarî hat, lê her du caran jî ji wan
êrişan rizgar bû, birînên wî zêde xedar nebûn. Di havîna sala
1992an de ji ber ku ji aliyê dewletê zêdetirê heşt salan cezayê
zindanê jê re hatibû diyarkirin, neçar ma ku ji Kurdistanê derkeve.
Piştî ku demekê li Sûriyê ma, di dawiya sala 1992an de çû Ewrûpa
û ji wê demê heya îro di Akademiya Çand û Hunera Kurdî de
xebatên xwe yê çandî û siyasî didomîne. Cewad Merwanî heya
niha du albûmên bi navê Penaber û Dem ku ji kilamên siyasî û
gelêrî pêk tên çêkirine. Herwiha di Orkêstra Senfonî ya Kurdî de jî
bi xwendina strana Dewrêşê Evdî beşdarî kiriye.
Taybetmendiyên babetî
Farqîn
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3868 :بابەتی ژمارە

Cigerxwîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903125844115586
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3869 :بابەتی ژمارە

Cîhad Amêdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145129115829
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3870 :بابەتی ژمارە

Cîhan Roj
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145129115830
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3871 :بابەتی ژمارە

Cîwan Derikî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145130115831
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Rojawa Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3872 :بابەتی ژمارە

Cîwanê Abdal
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145130115832
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3873 :بابەتی ژمارە

Çiya Mazî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145130115833
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

3874 :بابەتی ژمارە

Deham Ebdulfetah
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110321144188053
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3875 :بابەتی ژمارە

Derwêş M. Ferho
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145131115835
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3876 :بابەتی ژمارە

Dîlan Şewqî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145131115836
Sala 1970yî li bajarê Dirbêsiyê ji dayik bûye. Ji bo karê bavê wê eynî salê mala wan diçe
Serêkaniyê. Xwendina xwe heya lîsa dawî li Serêkaniyê xilas dike lê ji ber malbata wê ji
kurdên Sûrî yên bê
nasname bû, xwendina piştî lîseyê nikarîbû temam bikira. Di gelek kovar û rojnameyan
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de nivîsandiye. Ji tirkî û kurdî gelekşiîr wergerandine erebî.
Berhemên wê:
- Ramûsanên sor (helbest, Heleb, 1998)
- Hevdîtina pêxemberan (helbest, Şam, 2006)
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Rojawa Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3877 :بابەتی ژمارە

Dîlan Zêb
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145132115837
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3878 :بابەتی ژمارە

Dilawerê Zengî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140521100431100571
...
Taybetmendiyên babetî
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3879 :بابەتی ژمارە

Dilbirîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145133115839
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3880 :بابەتی ژمارە

Dildar Îsmaîl
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145133115840
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3881 :بابەتی ژمارە

Dildarê Aştî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145134115841

2296

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3882 :بابەتی ژمارە

Dildarê Mîdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145134115843
- Navê min Mihemed kurê Ehmed kurê Mihemed kurê Haco kurê
Doşo ye .Bavê min bi zarotî destê xwe ji mam û pismamên xwe
birî
û gundê Bafê (kevana reş ) li pişt xwe hişt û berê xwe
da binya xetê û dawî li gundê ( Elwanka Şêxê ) bi cî bû .
– Ez biçûkê sê xwîşk û du bira me ( Şihab Û Haşim ) .
Di sala 1963 yan de li gundê ( Elwankê) ez haim dinê .
Di sala 1972 yan de me mala xwe barkir û em li bajarê Qamişlokê
bi cî bûn Min xwendina xwe berdewam kir ta kû min ( bekelorya )
sitand û piştre min li zanûngeha Şamê beşê toreya Erebî jî du
salan xwend, lê mixabin min ji ber hin sedeman nebir serî .
Di sala 1983 yan de min dest bi ristin û hûnandina
gelbesta kurdî kir. Û pêre ez di danhev û komkirina
folklorê kurdî de jî mijûl bûm . Mîna ( Çîrok, metelok, şertok,
stiran, listikê zarokan û gotinên pêşiyan ) .
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3883 :بابەتی ژمارە

Dilovan Seîd
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022414562582371

2297

Dilovan Seîd, hozanvan û peyvnivêsê kurd li sala 1979ê li kurdistana başur ji dayik bûye.
ji sala 2005ê ta niha hozana dinivise .Yekem albuma xwe ya hozanan li sala 2006'an
derxistiye bi navê azar û duyem albuma xwe bi navê hîvî tomar kirîye ku hijmareka zur
jê hatiye firotandin bu êkemîn car di kurdistanê da albumek hozana bi hête tomar kirin
herwesa li Iraqê ya dilovan seîdîye. Gelek hozan dayine sitranbêjên kurd mîna hindirîn
cemîl-cutyar zaxoyî-şilan hejar-mihemed can-Siyar mizîrî û yên din. Klipên dilovan seidi li
kenalên kurdî navxuyî û jiderve hatine pexiş kirin û temaşevanek baş ji xwe razî kirîye .
Dilovan seid nika li Zaxo dijît û li gelek radyoyên kurdî li zaxo karkirîye .
Berhemên wî :
Azar
Hêvî
: Wikipedia Kurdîسەرچاوە
Taybetmendiyên babetî
Zaxo
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3884 :بابەتی ژمارە

Dilşa Yûsûf
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145135115844
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3885 :بابەتی ژمارە

2298

Diya Ciwa
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109162274069
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3886 :بابەتی ژمارە

Diya Cîwan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145135115846
Di sala 1953yan de ji dayik bûye. Diya Ciwan dibêje “Min hingê
nivîsî, roja ku min başî û xirabî, sitembarî û berxwedan ji hev
cuda kir. Roja ku devê min tama talî û şêrînahiyê ji hev cuda kir,
ew roj bûne destpêka nivîsandinê, min di hundirê xwe de bi
evînekî mezin dinivîsî, lê bi bûyereke piçûk, bi wateyeke kûr, hew
min dît ku nivîs xwe ji sînga min davêje ser rûpelan, ew dem jî di
sala 1977 de bû.” Şeş zarokên wê hene, ji sala 1975an heta niha
di gel malxwê xwe û zarokên xwe li Şamê, Taxa Kurdan dijî. Şi‘r û
nivîsên wê di piraniya kovar û rojnameyên kurdî de weşiyane.
Endama komîteya parastina mafê jinan e li Suriye. Diya Ciwan
xelata sedsaliya Mustefa Barzanî-2003 û gelek xelatên din
wergirtine.
Berhem
Pêlek ji deryayê kovanên min, şi‘r, Şam, 1992
Bazbend, çîrok, Şam, 1997
Hêsrên ziwa, şi‘r, Şam, 1998
Çîrokên kurda, beşê 1, 2004
Çîrokên kurda, beşê 2, 2007
Gotinên pêşiya, Duhok, 2007
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2299

👩 Xaniman

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3887 :بابەتی ژمارە

Dost Çiyayî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145136115847
Di sala 1972an de li gundê Qelendera ê Mêrdînê hat dinê. Li
gund, Mêrdîn û Qoserê xwend.
Di 1991an de kete Faqulteya Perwerdeyî ya Zanîngeha Dîclê. Di
sala 1992an de êşa gurçikan lê hasil bû. Du caran emeliyat bû. Bi
enfeksiyona jehrbûna xwînê, kete komayê. Di demeke ku her kesî
jê hêvî birrî de, li jiyanê vegeriya. Ev bûyer, li ser fikar û jiyana wî
rêçeke domdarî hişt. Di sala 1995an de ji beşa Mamostetiya
Seretayî mezûn bû û dest bi kar kir. Di heman salê de jî zewicî. Bi
navê Baz lawekî wî çêbû.
Di vê navberê de di kovarên wek Jiyana Rewşen, Nûdem,
Nûbihar, Pelîn de helbest û çîrokên wî weşiyan. Ji Metin Kaygalak,
Muzaffer İzgü û Murathan Mungan wergeran kir. Li ser riya
Festîwala Dêrsimê, di havîna sala 2003an de qezayek derbas kir û
jiyana xwe ji dest da. Qetran kitêba wî ya yekem e.
Taybetmendiyên babetî
Mardîn
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3888 :بابەتی ژمارە

Ebdilmecît Şêxo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145136115848

2300

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3889 :بابەتی ژمارە

Ebdulezîz Hacanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145136115849
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3890 :بابەتی ژمارە

Ebdulezîz Xeyat
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012615515667185
...
Taybetmendiyên babetî

2301

✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3891 :بابەتی ژمارە

Ebdulla Goran
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145114115773
...
Taybetmendiyên babetî
Helebce
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3892 :بابەتی ژمارە

Ebdullah Karabax
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145114115775
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3893 :بابەتی ژمارە

Ebdulrehman Efîf
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145137115850

2302

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3894 :بابەتی ژمارە

Ebdurehîmê Muşê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145137115851
...
Taybetmendiyên babetî
Muş
Bajêr:
🎤 Dengbêj

Corê kes:

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3895 :بابەتی ژمارە

Ebdurehman Mizûrî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145137115852
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2303

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3896 :بابەتی ژمارە

Edîb Çelkî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150215194424119384
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3897 :بابەتی ژمارە

Edîb Polat
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127160558119068
...
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3898 :بابەتی ژمارە

Egîdê Xudo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523004716100579
...

2304

Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3899 :بابەتی ژمارە

Egîtê Şemsî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145139115854
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3900 :بابەتی ژمارە

Eham Evdilfetah
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145131115834
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3901 :بابەتی ژمارە

Ehmed Arif
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922114242116317

2305

1927 - 1991
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3902 :بابەتی ژمارە

Ehmed Balayî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145139115855
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3903 :بابەتی ژمارە

Ehmed Ebdulla Zero
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145140115856
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2306

3904 :بابەتی ژمارە

Ehmed Huseynî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021411184675778
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3905 :بابەتی ژمارە

Ehmed Namî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145141115858
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3906 :بابەتی ژمارە

Ehmed Qerenî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145141115859
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2307

3907 :بابەتی ژمارە

Ehmedê Xasî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090323132272914
Ehmedê Xasî nuştoxo tewr verên yê kirdkî (kirmanckî, zazakî,
dimilkî) yo. Serra 1867 (hîcrî: 1283) de nehîyeya Licê Hezan de
maya xo ra bîyo. 18 sibate 1951 de Hezan de dinya ra bar kerdo.
Mezelê ey Hezan de yo.
Nameyê ey Ehmedê Sofî Hesenî yo. Mîyanê şarî de bi nameyê
Xasî, Ehmedê Xasî, Seydayê Xasî û Xoceyo Xasî zî şinasîyeno.
Nameyê babîyê ey Hesen, dadîya ey zî Medîna ya. Nameyê kalikê
ey Mela Osman, nameyê babîyê kalikê ey Emer û nameyê kalikê
kalikê ey zî Xan Ehmed o. Eslê xo eşîra Zîktî ra dewa Xasan (bi
tirkî: Külçe) ra yo. Xasan, serê sînorê Dara Hênî û Licê de
mezrayêka qijkek a. Kalikê ey Mela Osman ameyo Hezan de
melayî kerda û êdî na dewe de mendo.
Di birayê bînî yê Ehmedê Xasî zî estbîyê. Nê, Mehemed Emîn û
Mistefa yê. Mistefayî qijekîye de wefat kerdo. Xasî hîrê rey
zewijîyayo. La tena cinîya eya peyêne ra yew kêna ey rê bîya.
Kênaya xo birarzayê xo Mela Arifî reyde zewijnaya. Mela Arifî
demeyêk Camîya Girde yê Dîyarbekirî de melayîye kerda.
Xasî tehsîlê xo Medreseyê Mesudîye yê Dîyarbekirî de temam
kerdo. Îcazeyê xo destê muderris muftî Îbrahîm Efendî ra girewto
(Hîcrî, 1 rebîulaxir 1320). Perwerdeyê tesewufî zî verê şêxê
neqşebendî Şêx Evdilqadirê Hezanî het temam kerdo. Îcazeyê
şêxêtî girewto la çi rey şêxêtî nêkerda.
Xasî, wextê xo de memurîye zî kerda. Mesela hezîrana serra 1330
(H.) de seba muderrisîya merkezê Dîyarbekirî tayîn beno. Dima
temmuza 1331 (H.) de bi se quriş meaş seba muderrisîya dewa
xo Hezanî tayîn beno. Badê ke demeyêk nê wezîfeyî keno, na rey
seba muftîyîya Licê tayîn beno la demeyêko kilm dima o bi xo nê
wezîfeyî ra îstîfa keno. Muftîyîya ey di serrî û di aşmî dewam
kena.
Badê ke îstîfa keno, agêreno dewa xo Hezanî û hetanî mergê xo
uca ciwîyeno.
Ey kitabê kirdkî yo tewr verên Mewlidê Kirdî 1892 de nuşto, 1899
de Dîyarbekir de çapxaneyê Lîtografya de 400 nusxeyê ey ginayê
çape ro û vila bîyê. No kitab hetanî nika çend rey transkirîbeyê
alfabeya latînkî bîyo. Ehmedê Xasî bi erebkî, fariskî, tirkî û kurdkî
(kirdkî, kurmanckî) nuşto.
Eserê eyê çap bîyê û nika estê nê yê:
1) Mewlidê Kirdî
2) Kitab-ut Tesdîd Bî Şerhî Muxteser-ît Tewhîd
________________
Çimeyî:
Korkusuz, Şefik, Tezkire-i Meşayihi Amid, Diyarbakir Velileri I-II,
Kent Yay. İstanbuli 2004, r. 63-65
Xasî, Mela Ehmed, Mewlûdê Nebî,Herfanê Erebkî ra tadayox:
Mihanî, Firat Yayinlari, İstanbul, 1994, r. 52-53
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Mela Mehemedê Mela Ebdulxefûrê Hezanî
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Ayînî
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3908 :بابەتی ژمارە

Ekrem Xamoş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145141115860
...
Taybetmendiyên babetî
♖ Hewlêr

Bajêr:

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3909 :بابەتی ژمارە

Ela’edîn Secadî
http://www.kurdipedia.org/?q=20141008204913116965
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:

2309

✍ Nivêser

Corê kes:

Perlemantar
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3910 :بابەتی ژمارە

Elî Kolo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145142115861
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3911 :بابەتی ژمارە

Eli̇ yê Evdi̇ lrehman
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145142115862
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3912 :بابەتی ژمارە

Emerê Îsmaîl
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145142115863
...
Taybetmendiyên babetî

2310

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3913 :بابەتی ژمارە

Emerîkê Serdar
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091315393977434
Nivîskarê kurd, rojnemevanê Ermenîstanêyî emekdar, wergêr,
rexnegirê edebyetê û şuxulkarê civakî, serokê koma rewşenbîrê
Ermenîstanêye kurd Emerîkê Serdar (Emerîkê Dewrêş Serdaryan)
8 sibatê sala 1935-a gundê Pamba Kurdada (nha Sîpan) nehya
Aparanê (nha qeza Aragasotnê, Ermenîstan) hatye dinê. Dê-bavê
wî gundî bûn: Dewrêşê Serdar û Seyra Xudo. Ew hela şeş salî
nîbû, gava destbi Şerê Wetenîêyî mezin bû û bavê wî şêrda şehîd
ket. Temamya giranya xweyîkirin û mezinkirina kurê taê-tenê kete
ser milê dayka wîye nexwendî Seyrê. Emerîkê Serdar paşî
xilazkirina dibistana gundê xweye 7-sale xwendina navîn dibistana
gundê Elegezêye navînda stend. Sala 1959-a ewî fakûltêta dîrokêfîlologîê ya înstîtûta Ermenîstanêye pêdagogîêye ser navê Xaçatûr
Abovyan xilaz kir, 3 meha dibistana gundê Elegezêye navînda bû
dersdarê ziman û edebyeta ermenya, ziman û edebyeta kurda.
Hema wê salê ewî teglîf dikin, wekî radîoa Yêrêvanê para
xeberdanê kurdîda kar bike. Pêşîê ew wêderê dixebite çawa dîktor
(spîkêr), paşê dibe cîgirê serokê parê. Sala 1962-a Emerîkê
Serdar cîguhastî rêdaksîa rojnema “Rya teze” dibe. Pêşîê dixebite
çawa wergêr, paşê dibe serokê para çandê û nema, katibê
cabdar, cîgirê rêdaktor. Lê ji sala 1991-ê hetanî sala 2006-a ew
dibe rêdaktorê rojnemêyî sereke. Sala 2006-a derbazî pênsîaê
dibe.
Emerîkê Serdar ji sala 1965-a endamê Yekîtya rojnemevanê
Ermenîstanêye, lê ji sala 1995-a endamê Yekîtya nivîskarê
Ermenîstanêye. Ew usa jî endamê PENa Kurde. Sala 1980-î bona
emekê mezin di dereca pêşdabirina prêsaê Emerîkê Serdar bi
hurmetnema Sedirtya Sovêta Ermenîstanêye tewrebilind tê
rewakirinê, lê sala 1986-a ew layîqî navê hurmetlî – Rojnemevanê
Rêspûblîka Ermenîstanêyî emekdar dibe. Emerîkê Serdar du cara
bûye dêlêgatê hemcivînê Yekîtya rojnemevanê Sovêtê, ku
Moskvaêda derbaz bûne. Meha avgûstê sala 2009-a Navenda
Bîografîêye navnetewî (Kêmbrîc, Anglîa) (International
Biographical Centre (Cambridge, England) navê “Profêsîonalê
cihanêyî pêşîkêş — 2009” daye Emerîkê Serdar. Emerîkê Serdar
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nava kurdada merivê yekemîne, ku layîqî wî navê navnetewîyî
hurmetlî bûye. Derheqa emekê E.Serdare di dereca çand û
edebyeta kurdîda usa jî “Ênsîklopêdîa Îslamê”-da hatye nivîsarê
(“The Encyclopedia of Islam, Kurd, Kurdistan, Band 5 (Khe-Mahi),
Brill, 1986).
Sala 2003-a bi teglîfkirina radîo û têlêvîzîona Komera Îranêye
Îslamê Emerîkê Serdar 7 roja çû Têhranê û tevî fêstîvala radîoa
Îranê bû. Hema wî çaxîda destpêkirî çend sala bi têlê şiroçîê radîo
û têlêvîzîona Îranêye kurdî bûye.
Ji sala 1992-da ew serokê serwêrtya Şêwra rewşenbîrê
Ermenîstanêye kurde.
Emerîkê Serdar 2 cara Başûrê Kurdistanê qesidye. Cara yekemîn
sala 2001-ê bi teglîfkirina Mam Celal. Cara duda sala 2006-a tevî
konfêransa kurdzanya Rûsîaê bûye, ku Hewlêrêda derbaz bûye.
Ewî wê konfêransêda bi têma “Rol û kemala rojnema “Rya Teze”
doklad xwendye.
Derheqa emir û şuxulkarya wîda gotareke mezin 2 hejmarê
rojnema “Xebat”-da (19.X.2008 (N 3000), 20.X.2008 (N 3001))
hatye nivîsarê.
Emerîkê Serdar xudanê bi seda gotaraye derheqa pirsêd edebyet
û çandêda, ku bi zimanê kurdî, ermenî, rûsî hatine çapkirinê.
Çawa kurdzan Tomas Boîs pirtûka xweye “The Kurds”, ku sala
1966-a Lîbananêda bi zimanê înglîsî çap bûye, dinivîse, Emerîkê
Serdar merivê pêşine, ku destbi rexnekirina edebyeta (krîtîka
edebyeta) kurda kirye.
Hetanî nha 10 berevokê serhatî û romanokê Emerîkê Serdar çap
bûne. Ji wana hevt bi zimanê kurdîne – “Destê dê” (1974), “Îdî
dereng bû” (1979), “Dengê dil” (1985), “Gundê me” (2006),
“Hisreta emir” (2008), “Bijare” (2011), “Keşkûl” (2013). Lê sê
berevok jî efrandinêd wîne, ku bi rûsî hatine wergerandinê: “Bûk
du cara syarkirin” (rûsî navê pirtûkê haye — “Dewetek du cara
kirin”) (2005), “Hetanî kengê?” (2007) û “Wê şevê…” (2013).
Efrandinê berevoka rûsîye pêşin hersê qîzê wî – Leylê, Nûrê û
Zerê – wergerandine, lê efrandinê herdu berevokê mayîn Nûrê
tenê wergerandye.
Serhatîêd Emerîkê Serdar kirine pirtûkê dersê zimanê kurdî, hemû
hejmarê almanaxa efrandinê şayîr û nivîskarê kurdê
Ermenîstanêye “Bahara teze”-da hatine çapkirinê, usa jî welatê
derekeda neşir bûne. Sala 2012-a serhatya wîye “Nemebir” bi
wergera zimanê fransî almanaxa Înstîtûta Parîzêye kurdaye
salewextêda hatye çapkirinê.

2312

Emerîkê Serdar eyane çawa wergêrekî baş. Ewî çend pirtûkê
seyasetîê wergerandye kurdî û çap kirine. Emerîkê Serdar
wergêrekî edebyeta bedewetîêye. Ewî romanoka nivîskarê
ermenyayî meşûr, dost û xêrxazê gelê kurd, redaktorekî rojnema
“Rya teze”-yî pêşin Hiraçya Koçare “Hizret” wergerandye kurdî û
çap kirye. Ew wergêr û hazirkirekî wan berevokê şayîrê
ermenyaye mezin Hovhannês Tûmanyan û Avêtîk Îsahakyane, ku
bona 100-salya bûyîna wan bi kurdî hatine çapkirinê. Ewî usa jî
efrandinê gelek nivîskarê ermenî, rûs, Avropa roavaê, Asîaê
wergerandine û rûpêlê rojnema “Rya teze”-da dane çapkirinê.
Emerîkê Serdar emekekî giranbaha kirye nava nivîsara kurdaye
vekirîda. Efrandinê wî, ku derheqa qewmandinêd rêaldanin, usa
rast emir nîşan didin, ku merî dikare wana hesabke çawa tiştê
dokûmêntal.
Têma efrandinêd wîye hîmlî emrê gunde. Ew emir gelekî rêal û
bedew hatye nîşandayînê bi hemû derecê xweva, bi şîn û şayê
xweva. Lê nîgara dê nava efrandinê wîda cîkî berbiç’ev digre. Ew
gelekî bi dil û xemkêşî derheqa dêda, xemxurî û mêrxasya wêda,
emrê wêyî dijwarda dinivîse. Nîgara dê bi hemû atrîbûtê xweva tê
ber ç’evê xwendevana. Ewî guhdarya mezin usa jî danye ser
psîxologîa dayîkê, usa rêal nîşan daye, wekî te tirê ew dayîk zûda
tera nase û nêzîkî dilê teye.
Em dikarin bêjin, wekî nava edebyeta kurdê Sovêtêda Emerîkê
Serdar nivîskarê pêşine, ku guhdarî danye ser psîxologîa nîgarê
xwe, usa rêal û nazikayî nîşan daye, wekî hukumekî mezin ser
xwendevana dihêle. Zimanê nîgarê wî jî zêndîye, her yek bi cûrê
xwe xeber dide, xeberdana yekî ne mînanî yê mayîne. Emerîkê
Serdar ev cudatya xeberdana nîgara cara pêşin kirye nava
edebyeta kurdê Sovêtê. Zimanê nivîskar dewlemende. Ew mesela,
meteloka, îdîoma, fraza bi merdane dide xebatê û ew nava
efrandinê wîda pirin. Tu tiştekî ecêb vêderê tune – nivîskar zarotî
û cihaltya xwe gundda derbaz kirye, li ku her tişt bi zargotinê
hatye perwerdekirinê.
Emerîkê Serdar nava edebyeta kurdê Sovêtêda nivîskarê pêşine,
ku janra Nexş-nîgarê hûr (helbesta spî) anî meydanê. Nexş-nîgarê
wîye hûr kurtin, kûrfikrin, fîlosofîne.
E.Serdar janra Nema vekirî anî nava edebyeta kurdê Ermenîstanê.
Hetanî wî tu kesekî nava rojnemevanîê û edebyetêda ew janr
nedabû xebatê. Emerîkê Serdar hela sala 1959-a cara pêşin ew
janr da xebatê (“Nema vekirî şayîr Qaçaxê Miradra”).
Ew yek, wekî çawa xwendevanê kurd, usa jî xwendevanê bi
zimanê rûsî bi nivîsar efrandinêd Emerîkê Serdar çiqas begem
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kirine û bilind qîmetkirine, xweber nîşana wê yekêye, wekî
nivîskarê me çiqasî bi dilê xwendevanara xeberdaye. Xwendevanê
bi zimanê rûsî dinivîsin û dibêjin, wekî ewana bi serî efrandinêd
Emerîkê Serdar gelê me, rabûn-rûniştina wî, erf-edetê wî nas
kirine. Eva jî bûye pirake qewîn navbera xwendevanê miletê
mayîn û emrê gelê me.
Nivîskar Yêrêvanêda dijî û diefirîne.
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3914 :بابەتی ژمارە

Emînê Evdal
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145143115864
Carna ji wêjeya kurdên Yekîtiya Sovêt, ya salên 30emîn re dibêjin
‘wêjeya sêwiyan’, ji ber ku kesên li sêwîxanan mezin bibûn di
damezrandina wê wêjeyê de roleke hêja lîstin. Emînê Evdal yek ji
wan bû.
Emînê Evdal sala 1906an li gundê Emençayîrê, navça Dîgorê,
devera Qersê ji dayîk bûye. Wê demê devera Qersê dikete nav
Împaratoriya Rûsya û li wir 17 gundên kurdên êzdî, ên ji êla Sîpkî
hebûn.
Salên Cenga Cihaniyê ya Yekemîn seva ji destê Roma Reş bifilitin
êzdiyên Serhedê gişk koçber dibin û xwe digihînine Ermenistana
îroyîn. Dîsan jî eskerê Romê xwe digihîne wan û piraniyê qir dike.
Çi ku ji destê Roma Reş, çi ji birçîbûn û nexweşiyan, ji malbeta
mezin Emînê biçûk tenê dimîne û jiyana xwe li sêwîxanan
didomîne.
Piştî ji sêwîxanê sala 1924an derkeve, ew berê diçe Tilbîsê nav
mirovên xwe, lê piştî du salan dîsan vedigere Ermenistanê. Ji ber
ku wî di sêwîxanê de dibistan temam kiribû, ew li gundên kurda
Mîrek, Qundaxsaz û Karvansere dest bi mamostatiyê dike.
Ji sala 1926an ew dest bi berevkirina nimûnên folklora kurdî dike.
Lê wî texmîn dikir, wekî zanebûnên wî têrê nakin û sala 1931ê
dikeve fakûltêta Fîlologiyê, ya zanîngeha Yêrêvanê.
Wan salan kadroyên kurdan yên xwendî lap kêm bûn û Emîn bi
xwendina zanîngehê re tevayî usan jî di Peymangeha Perwerdeyê
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ya Pişkavkazêye Kurdî de mamostatiyê dike, di rojnama ‘Riya
Teze’ de dibe sekreterê berpirsiyar. Salên xwendekariyê, ji bo
Emîn usan jî dibin salên destpêka karên zanyarî, nivîsara şiîr û
çîrokan.
Wan salan li Ermenistanê dibistanên kurdî hebûn û Emînê Evdal
beşdarî amadekirina mamostayên zimanê kurdî dibe. Ji sala
1933an heta 1936an ew usan jî kitêbên ‘Zimanê kurmancî’ ji bo
komên çaremîn, pêncemîn û şeşemîn amade dike, ‘Mêtodîka
Hînkirina Xwendin û Nivîsarê’ û ‘Mêtodîka Zimanê Kurmancî’
dinivîse û çap dike. Bi çend kesan ve "Xebernema Fileyî-Kurmancî’
û bi hevalê xwe yê salên zarotiyê Heciyê Cindî ve ‘Folklora
Kurmanca’, vê kitêba di dest we de çap dike.
Sala 1932yan ew yekemîn berevoka berhemên nivîskarên kurd
amade dike. Ew berevok berê bi kurdî, paşê jî bi zimanên ermenî
û rûsî çap dibe. Lê sala 1935an yekemîn bervoka şi‘rên xwe çap
dike ku bêtirî wan ji bo zarokan bûn.
Piştî temamkirina zanîngehê Emînê Evdal dikeve aspêrantûrayê û
sala 1944an têza doktoriyê bi mijara "Jina kurd di malbeta arkayîk
de ser bingehên matêryalên netewenasiyê û folkloriyê" temam
dike û dibe doktorê dîrokê.
Sala 1959an li Akadêmiya Ermenistanê ya Zanyariyê beşa
Rojhilatzaniyê tê damezirandin, ku kurdnasî jî hildigirt nav xwe. Ji
wê salê heta dawiya jiyana xwe E. Evdal li wî beşî kar dike û bi
gelek gotarên zanyarî re tevayî van kitêban çap dike; ‘Tole
hildana xwînê di nav kurdan de û bermayên wê li Ermenistana
Sovêtiyê’, ‘Deba kurdên Ermenistana Sovêtiyê’, ‘Patronîma bal
kurdên Ermenistana di sedsala XIX de’, ‘Deba kurdên Pişkavkazê’,
‘Xebernama kurdiye rastnivîsandinê.’
Çiqwas jî piştî sala 1937an dibistanên kurdî li Ermenistanê neman,
ji sala 1945an di dibistanên gundên kurdan de heftê du saeta
ziman û wêjeya kurdî dihat xwendin. E. Evdal wan salan sê
kitêbên ji bo xwendina zimanê kurdî amade dike û çap dike,
beşdarî perwerdekirina mamostayên zimanê kurdî dibe.
Ji ber ku Emînê Evdal li sêwîxanê zimanê kurdî ji bîra kiribû,
yekemîn şi‘r û kurteçîrokên xwe bi zimanê ermenî dinivîse,
yekemîn kurteçiroka wî "Casim û Tosin" sala 1924an çap dibe. Lê
zûtirkê ew xwe ji nû ve fêrî zimanê kurdî dike û dest bi nivîsara bi
zimanê dê dike.
Salên 30emîn bi şi‘ran re tevayî, E. Evdal usan jî çend destanên
kurdî yê gelêî (Memê û Zînê, Zembîlfroş) vediguhêze û raberî
xwendevanan dike.
E. Evdal gelek kitêbên şi‘r û poêman çap kirin, piraniya wan usan
jî bi zimanê ermenî hatine çap kirinê. Ser bingeha poêma wî,
‘Gulîzer’ beşa kurdî ya radyoya Yêrêvanê radyo-şano amade kiribû
û bi radiyoyê dihat belav kirin.
Emînê Evdal 22ê meha Îlonê sala 1964an çû ser dilovaniya xwe.
Çawan zanyar, nivîskar û mamosta, wî mîrateke hêja pey xwe
hîşt.
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Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3915 :بابەتی ژمارە

Ereb Şemo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140902132418115578
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3916 :بابەتی ژمارە

Eskerê Boyîk
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031320302082568
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

3917 :بابەتی ژمارە

Eslîxan Yildirim
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921090601116289
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3918 :بابەتی ژمارە

Evdila Dirêj
http://www.kurdipedia.org/?q=201309190952348870
1
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3919 :بابەتی ژمارە

Evîn Çîçek
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145144115867
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Evîn Çîçek helbestvan û nivîskareka kurde. Evîn Çîçek li sala
1961’an li herêma Qoçgirî’yê ji dayîk bûye, hatiye dinê. Di dema
Komara cumuriyeta Tirkan de ew herêm ser çar bajaran hatiye
belav kirin. Ew bajar Sêwaz, Erzingan, Gumusxane û Dêrsim in.
Navê navçê bi Kurmancî Kamilava-Çît e. Tirkan kiriye Îmranlî.
Gundê Evîn çîçek pişta xwe daye Çiyayê Çengeliyê. Ew çiya ji bo
gelê herêmê pîroz e. Serî de, 40 çaviyan de av diherikî. Vê ola ku
li heremê xwadî oldare nav “Rê-riya Heq”e.
Nave ku partiya Ittihat-u Terakki daye “Alevi” ye. Kemalistan ji ew
xebat her zêdekirine. Armanc misilmakirina-asimilasyona
kurmancên heremêye. Rêvebirên komara tirkan dixwazin olê-dîn
weku anaxtarek, kîlîdek bikarbînîn, bishixulînîn, kurmancan bikin
tirk.
Kurdên ku ola Mîtra-Zerdeşt takîb dikin nav demê de, hin guhertin
jî li baweriyên wan çêbûne, niyazên xwe li çiyay çengelî yê dikin.
Hemû dicivin û gora ola xwe pêwîstiyan pêk tînin. Evîn çîçek di
zaroktiya xwe de tevli îbadetên, niyazên vî çiyayî bûye. Li herêmê
çavikên avan, dar û çiya pîroz in. Kurmanc naçin ciyên biyanî.
Olên (dînên) biyanî qebûl nakin. Bi teybetî di zivistanê û meha
Adarê de kom civatên xwe girê didin. Ibadeta herî mezin
“heftmala gir”e. Ciwat tên girêdayîn.
Evîn çîçek li gundê xwe dest bi dibistana destpêkî dike. Kom û
kuflet (malbat) bi sedemên aboriyê koçî bajarê Turkiyê, Stenbolê
dikin. Evîn çîçek sinifa duyemîn û hemû sinifên din li wî bajarî
dixwîne. Zanîngeha Marmarê, beşa zanistî ya Aborî û Rêvebiriya
rêxistinan diqedîne. Salekê jî bi teybetî domî qursa zimanê Îngîlîzî
dike.
Jiyana Evîn çîçek ya karê (şixul); Ew 1980’de lîse (kolej) bi
dixedîne û dest bi kar dike. Evîn çîçek îdeolojiya çep diparêzî.
Çepgir e. Loma bi zanabûn dixwaze çina-tebexa karker nas bike.
Li atwelyeyên konfeksiyonan de dibe karker. Him durînê hîndike,
him jî jiyana karkertiyê bi pratikî, bijîyandin, nêzîk ve nasdike.
Siyaset; Ji aliyê din ve têkiliya wê bi netevperestên Kurdre her bi
pêş dikeve, rindtir dibe. Ew fêrî siyasetê dibe û dîroka welatê
xway rast hûdike.
Cunta 12’ê Îlona 1980’an hatibû ser text û sivîl ji îqtîdarê dûr
kiribûn. Gelek kes top kirin. Zilm li wan kirin. Hin davêtin
girtîgehen, hin dikuştin. %80 Kurd-kurmanc, bi teybetî Kurdên
Rê-Heq-Zerdûştî digirtin bin çavan û zilm li wan dikirin. Kurdên
welatparêzên ku li bajarê Stenbolê diman jî danî hev, topkirin. Di
meha Gucig-Şibata sala 1981’an de, we jî digirin bin çavan. Ew du
mehan di oda, xaniyê zilmê de dimîne. Naw du mehan de dibe
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şahîdê, gorîya-qurbana zilma dagirkeran. Paşê tê girtin. 6 mehan
jî di girtîgehên leşkerî de dimîne.
Evîn çîçek dema ku li hepsê derdikeve, tê berdan, dibe sagirta
zanîngehê. Hem disixulî-dixebitî, hem jî dixwînî. Ew bi hestên
welatperver-welatparêz-netewperver ne bi bîyanîkî bi kurmancekî
zevicandinê dike armanc. Loma sala 1983’an de bi Kurdekî
herêma Botan’ê re dizewici. Di 1985’an de zanîngehê diqedinî. Di
wê navberê de dest bi hînbûna zimanê biyanî dike. Sala 1986’an
da cara yêkîm dibe dayîk. Lawê wê Hozan Zîlan tê dinê. Dawiya
1990’an da jî lawê wê yê din Dêrsim Şîyar dibe.
Evîn çîçek di 1986’an de biryar digire ku vegerî Kurdistanê.
Vedigerî.Li bajarê Sêrtê dest bi jiyanê dike. Tengasiya wêy herî
mezin ziman e. Evîn çîçek devoka herema Bohtan qet fêm nake.
Devok, li Kurmanciya Koçgîrî’yê gelek dûr û cuda ye. We sedemê
dûr mayînê, xerîbiyê, dennekirinê-qezînekirinê kurmanciya
herêma xwe jî zêde birkiriye. Di nav demê de hewl dide û hindik,
hindik (hêd, hêdî) pêşve tere. Daviyê de serdikeve. Bi rehetî bi
milleta xwe ve têkilî, danûstandinan datîne. Dikane qezî
bike(xeber bide).
1989’an da ew, pisporiyê diguherîne. Dest bi rojnamevaniyê dike.
Çima ? Di navça bajarê Sêrtê de neteweyek din niştecî ne. Wan re
dibên Ereb. Bi eslê xwe Erebin mi, Israîlî-Cuîne mi, Asurîne mi?
Nay zanîn. Ew jî nizanin. Taybetiya wî gelî ew e; alîkarê, alîgirê
Komara Turkiyê ne. Ew bajarî, Kurd jî gundî ne. Komarê bi
projeyên teybet nehiştiye Kurd bibin bajarî. Guhertinên civaknasî
pêk bên. Şerê azadiyê dom dike. Kurdan zilmê dibînîn. Gund tên
şewitandin. Kes tuneku binivîsîne, bike nûçe. Loma ew karê xwe
berdide û dest bi rojnemevaniyê dike.
Di sala 1988’an de ew û hin welatparêz Komela Mafê Mirovan
beşa bajarê Sêrtê avadikin. Evîn çîçek û hin kurmancên Sêêrtê
dibin rêvebir. Evîn çîçek sala 1990-1992’an da dibe seroka vê
komelê. Di sala 1990’an da, rêxistina navneteweyî, Human Right
Watch (HRW) (Komîteya Çavdêriyê Heqê Merîyan) Xeleta
Parastina Mafên Mirovan dide wê.
Evîn çîçek bi hin Sêêrtiyan va yêk Partiya Keda Gel li bajêr ava
dike. Ew di berpirsiyariyê de cîh digire. Dibe rêvebir. Ew partî ji
hêla dozgeriyê ve tê girtin.
Sala 1993’an de tere Başûrê Kurdistanê. Sê meh û nîv li başûr
dimîne. 3 meh li kampa PKK’ê ya Zelê derbaz dibe. Ew li wê derê
du lêkolînan dike.
Dozgerên Komara Turkiyê dixwazin ku wê bavêjin hepsê. Evîn
çîçek bê dil, bê xwestin derdikeve derveyî welat. Li mijdara 1993
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yan vir va penabere. 1993 yan va bi zariyên xwa va, tenê dimîne,
dije. Pirsgirek diteqên û 1999 an da bavê zariyên xwa berdide. 15
saline ku bi herdu lawên xwa va dimîne. Nezevicîye.
Perwerde li penaberiyê ; Evîn çîçek dixwaze zimanan hûnbikefêrbibe. Pêsî da zimanê italyani hûdike (fêrdibe-dialime). Pasê du
salan li zanîngeha Friburgê û Enstîtûya Zimanê Fransizî ya wê
ûnîversîtê zimanê fransizî hûdike. Besa zanistiya polîtîk da
perverde dîbîne. Li besa « Sociologie politique comparative »e de
lekolinekê « Artesa Tirk û Rêvebiriya Devletê » dike. Lekolin hêla
rêvebiriya zanîngehê va tê qebulkirin. Wê ra riya doxtora xandinê
vedibe.
Lekolînên wêyên ku hatine çapkirin
1-Nikarin tixuban daynin ber evînan (1998, Wesanên Medya )
2-Herekata Rizgariya Netewî ya Koçgîrî’yê (1999, APEC )
3-Azwêrî û Girtîbûna Azweriyan (2000, Peri) Azwêrî û Girtîbûna
Azweriyan de dadgeha tirkan salek û 3 meha ceza dan.
4-Rêwiyên Araratê, Bazirganiya Meriyan, Koçkirin, Penaberî
(Wesanên Perî, 2005)
5-Bijinanî Darizandin (2006, Wesanên Perî)
Helbestên ku hatine çapkirin
Awaza Serpêhatiyan I, II, III (Wesanên Perî, 2004) Gelek
helbestên ku hatine nivisandin, nehatine çapkirin.
Lêkolînên ku seba çapê amade ne
1-Bin Agirda Nizam-Edelet
2-Bin Siya Qirkirinan de li Tirkiyê Devleta Netevî
3-Artesa Tirkan û Revebiriya Devletê
Du lêkolîn ku mijar dîaspora-jîyana xeribiyê ya kurmancane
nahatine çapkirin.
Wikipedia
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3920 :بابەتی ژمارە

Evîn Ebrahîm
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060913354965090
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3921 :بابەتی ژمارە

Evîn Şikakî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145144115868
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3922 :بابەتی ژمارە

Ezelî Doganay
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145144115869
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3923 :بابەتی ژمارە

Ezîz Nêmetî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145144115870
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3924 :بابەتی ژمارە

Ezîz Xemcivîn
http://www.kurdipedia.org/?q=201302141207197577
9
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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3925 :بابەتی ژمارە

Ezîzê Gerdenzerî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145145115872
Nivîskarê kurd, doktorê tundurustîyê Ezîzê Îsko Gerdenzerî , ku bi
awayekî din jê ra Şalîkoyê Îsko Amîryan jî dibêjin, sala 1945an li
bajarê Tbîlîsîyê, paytextê Gurcistanê hatîye dinyayê. Dû ra
malbeta wan cîguhastî li Ermenîstanê dibe.
Zarotî û xortanîya nivîskar li Ermenîstanê, gundê kurdan Dêrikê
da derbaz bûye. Gerdenzerî di nav lawên çiya yên dilsoz, bi xîret,
rastgo û welatparêz da mezin bûye.
Sala 1964an ew li Zankoya bizîşkîyê ya paytextê Ermenîstanê –
Rewanê da tê qebûlkirin. Sala 1970î ew Zankoyê temam dike û
berê xwe dide bajarê Çîmkendê, li komara Qazaxistanê û 11 salan
li wir karê bizîşkîyê-şîrûrgîyê dike. Sala 1978an wezîreta
saxlemîparastinê ya Qazaxistanê navê şîrûrgê dereca yekê dide
Ezîz. Hema di wê salê da lawê kurd di hêla bizîşkîyê da dibe
doktorê zanyarîyê.
Sala 1981ê Ezîzê Îsko vedigere Ermenîstanê, du salan li Zankoya
bizîşkîyê ya komarê da mamostatîyê dike, lê ji sala 1983an hetanî
sala 2002an li Înstîtûta Rewanê ya Proktologîyê da wek şîrûrg kar
dike, dibe serokê beşa qebûlkirina nexweşan-dîagnostîkîyê. Di nav
wan salan da ew weke 5000 emelîyetan dike û 32 miqalên ulmî
dinivîse.
Lê wek ku nivîskar bi xwe dibêje, karê wî yê bingehîn edebîyet
bûye. Ji sala 1960î da destpêkirî gelek helbestên wî di rojnama
“Rya teze” da têne weşandinê û bi radyoya kurdî ya Rewanê têne
xwendinê. Sala 1968an ji alîyê Yekîtîya Nivîskarên Kurd li
Ermenîstanê biryar tê qebûlkirinê, ku pirtûka helbestan ya Ezîzê
Gerdenzerî bi navê “Kilîta dil” bê weşandinê. Lê wek gelek caran,
di rûyê serokê weşanxaneya pirtûkên kurdî yê wê demê ew pirtûk
çap nabe. Lê Ezîz dest ji nivîsarê bernade û li almanaxa kurdî ya
bi navê “Bahara teze” da, ku her sal li Ermensîtanê çap dibû,
gelek helbestan, çîrokan, pîêsan diweşîne. Ji wana yên berbiçev
ev in: “Dewata bê def” (romanok), “Sêrênada evîntîyê” (destan).
Sala 1990î romana nivîskar ya bi navê “Fîncana ferfûrî” bi
pirtûkeke cihê ronahî dibîne. Hema di wê salê da pîêsa wî ya bi
navê “Zarîna çiyan” derdikeve û şanoya Tbîlîsîyê ya kurdî ew
nîşan dide. Dû ra ew şano ji alîyê Înstîtûta Kurdî ya Parîsê da wek
fîlm derbazî ser kasêta vîdêoyê dibe.
Niha Ezîzê Gerdenzerî li ser du pîêsan kar dike: “Teyrê çiya” (ji bo
100 salîya bûyîna Barzanîyê Mezin) û “Xanê Çengzêrîn”. Eva
dawîyê wek roman û romana “Gêlavêj” sala 1996an bi pirtûkeke
cihê çap bûne. Herwiha romaneke wî ya din jî hazir e ji bo çapê –
“Derdê çiyan”.
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3926 :بابەتی ژمارە

Faîk Bêkes
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145145115873
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3927 :بابەتی ژمارە

Faîk Bucak
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145145115874
...
Taybetmendiyên babetî
Urfe
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3928 :بابەتی ژمارە

Farangis Ghaderi
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012816221268298
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3929 :بابەتی ژمارە

Fatma Savcî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145145115875
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3930 :بابەتی ژمارە

Feqîr Ahmed
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909111734115672
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3931 :بابەتی ژمارە

Feqîr Ehmed
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145146115876
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3932 :بابەتی ژمارە

Ferhad Çelebî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145146115877
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2326

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3933 :بابەتی ژمارە

Ferhad Îçmo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145147115878
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3934 :بابەتی ژمارە

Fêrîkê Ûsif
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916132225115770
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3935 :بابەتی ژمارە

Feryad Fazil Omar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145147115880
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...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3936 :بابەتی ژمارە

Fethî Gezneyî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145147115881
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3937 :بابەتی ژمارە

Feysel Mojtavî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145147115882
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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3938 :بابەتی ژمارە

Feysel Mustefa Hacî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145148115883
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3939 :بابەتی ژمارە

Firat Cewerî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051323554276293
Firat Cewerî di sala1959an de li Mêrdînê hatiye dinyayê. Di
destpêka salên heftêyan de bi malbata xwe re koçî Nisêbînê kir û
di dawiya heftêyan bi hin hevalên xwe re komeleyeke kulturî ava
kir. Nivîskariya Cewerî ya bi kurdî jî her di wan salan de dest pê
kir.
Firat Cewerî bi armanca nivîsandineke azad di sala 1980 de terka
welêt kir û li Swêdê bi cih bû. Di eynî salê de jî wî kitêbeke xwe
da çapê. Ji wê salê û bi vir de Cewerî di nav tevger û çalakiyên
edebiyata kurdî de ye. Di destpêka salên heyştêyan de wî bi nivîs
û çîrokên xwe beşdarî li kovarên kurdî yên seranserî dinyayê kir.
Wî di adara 1992an de dest bi weşandina kovara Nûdemê kir û
deh salan bêyî navbir derxist. Cara pêşî bi Nûdemê edebiyat û
siyaset ji hev hat veqetandin. Herweha Firat Cewerî bi riya
Nûdemê bi çendan navên nû li edebiyata kurdî zêde kirin û di
aktuelhiştina edebiyata kurdî de roleke mezin lîst.
Di prosesa weşana Nûdemê de Cewerî kovareke xwerû werger bi
navê NÛDEM WERGER derxist û weşanxaneya Nûdemê ava kir. Bi
riya weşanên Nûdemê wî nêzîkî sed berhemên kurdî pêşkêşî
kitêbxaneya kurdî kirine. Herweha wî kovara HAWARê ku bingehê
ji nû ve civand û mîna du cildan çap ،edebiyata kurdî ya nûjen e
kir.
Firat Cewerî ji destpêka 1980 de çîrokan dinivîsîne û ji nivşê
sirgûnê çîroknivîsê pêşî ye. Çîrok û kitêbên Firat Cewerî
farisî û zaravayê soranî. ،tirkî ،erebî ،almanî ،wergeriyane swêdî
erebî û tirkî de ،almanî ،Herweha çîrokên wî di antolojiyên swêdî
jî cih girtine.
endamê Yekîtiya Nivîskarên ،Firat Ceweriyê ku hê jî li Swêdê dijî
Swêdê ye û di Komîteya Karger ya PENa Swêdê de berpirsiyarê
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nivîskarên sirgûnê ye.
Lîsteya kitêb û wergerên Firat Cewerî:
Pirtûkên Firat Cewerî:
(helbest) 1980 ،1- Êrîs Dikin
(helbest) 1981 ،2- Mezin Dibim
(helbest ji bo zarokan) 1983 ،3- Dê Sêrîn e
(çîrok) 1986 ،4- Girtî
(çîrok) 1992 ،5- Kevoka Spî
(gotar û hevpeyvîn) 1996 ،Huner û Edebiyat ،6- Kultur
(aforîzma) 1995 ،7- Gotinên Navdaran
(çîrokek bi kêşasan) 1999 ،8- Çîroka Malbata Evdo
(diyalog) 1998 ،9- Li mala mîr Celadet Alî Bedir-Xan
(gername) 1997 ،10- Pêlên derya reş
(çîrok) 2002 ،11- Romanseke çilmisî
(amadekar) 2003 ،12- Antolojiya çîrokên kurdî
(roman) 2005 ،13- Payiza dereng
Wergerên Firat Cewerî:
1993 ،(Sevên Spî) ،1- Dostojevsky
2- John Steinbeck (Misk û Mirov) 1993
1995 ،3- Çexov (Bexçeyê Vîsne)
4- Samuel Beckett (Li benda Godot) 1995
1998 ،5- Yasar Kemal (Dara hinarê)
6- Sartre (Dîwar)
7- Astrid Lindgren (Emîl li Lönneberga) 2000
8- Astrid Lindgren (Sûmiyên Emîl yên nû) 2000
9- Astrid Lindgren (Emîl hê jî li Lönnebergayê dijî) 2000
10- Barbro Lîndgren (Çîroka apoyê hûrik) 2000
11- Henning Mankell (Hingura êvarê) 2002
،(Birek bive ye Alfons Oberg) 2002 ،12- Gunilla Bergström
(Alfonsê Şûm) 2002 ،13- Gunilla Bergström
(Alfonsê diz) 2005 ،14- Gunilla Bergström
(Zimanekî zindî wernegerîne yekî mirî) bi heft ،15- Gunnar Ekelöf
zimanan 2005
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3940 :بابەتی ژمارە

Girişayê Memê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711505787594
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1948 - 2010
Rêvebirê Rojnameya Riya Teze ya ku dike li Ermenistanê 80 sal e
bê navber bi Kurdî weşanê dike, nivîskar û rewşenbîr Girîşayê
Memê, ji ber krîza dil jiyana xwe ji dest da.
Girişayê Memê di 10ê Adara 1948an de, li gundê Karwanserayê
(Saxkahovît) ji dayîk bûye. Dibistana seretayî li Sakhahovîst'ê
dixwîne. Pişt re, di sala 1967an de li Êrîvanê li fakulteta
Rojhilatnasiyê qezenç dike. Destpêka sala 1974an de di
rojnameya Riya Teze de wekî wergêr dixebite. Piştî xebateke dûr
û dirêj, sala 2006an dibe berpirsyarê rojnameya Riya Teze û bi
giştî xebata edîtoriyê dike.
Di gel xebatên rojnamevaniyê, dibe endamê Şêwra Kurdên
Ermenistanê ku di gulana 2000an de hat damezradin…
Termê Girîşayê Memê, dê li 14yê Çileya Pêşîn, bibin Rûsyayê û li
bajarê Novosîbîrsk'ê binerd bikin.
Taybetmendiyên babetî
📰 Rojnamenvîs

Corê kes:

Kurmancî Bakûr
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3941 :بابەتی ژمارە

Gîwî Mukriyanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920150713116185
...
Taybetmendiyên babetî
Mehabad
Bajêr:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojhelatê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3942 :بابەتی ژمارە

Gulîzer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145148115885
Di sala 1979an de li Diyarbekrê hatiye dinyayê. Jiyana xwe ya
perwerdahiyê li Diyarbekrê derbas kiriye. Di sala 1997an de dest
bi şi‘rên kurdî kiriye.
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3943 :بابەتی ژمارە

Gundî Dilberz
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145148115886
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3944 :بابەتی ژمارە

Hamîd Bedi̇ rxan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145149115888
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3945 :بابەتی ژمارە

Hasan Kaya
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145149115889
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3946 :بابەتی ژمارە

Hawrê Qendîl
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042410414482716
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3947 :بابەتی ژمارە

Hecîyê Cindî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041213332772463
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Di sala 1908an li gundê Emençayîrê, navça Dîgorê, devera Qersê
ji dayîk bûye. Salên Cenga Cîhanî ya Yekemîn ew direvin
Ermenistanê. Ew sala 1919an dîsan vedigerin Emençayîrê. Gund
talankirî û wêran bû. Wê salê amerîkî li Qersê sêwîxanê vedikin û
Hecî bi birê xwe yê biçûk ve dikevine wê sêwîxanê. Gava tirk
Qersê hildidin, amerîkî wan bi trênê verêyî Gumuriyê dikin. Piştî li
sêwîxanê dibistanê temam bike H. Cindî dikeve Peymangeha
Perwerdeyê û sala 1929an temam dike. Dû re ew li gundên
Qudaxsazê û Camûşvanê mamostatiyê dike û pê re jî ji nû ve fêrî
zimanê kurdî dibe.
Ji wê salê ew dest bi berevkirina nimûnê folklora kurdî û karê
wergerê dike. Bi berhemên nivîskarên ermenî re tevayî ew
kitêbên tendurustiyê jî werdigerîne kurdî. Sala 1930î ew fakûlta
Fîlologiyê, ya zanîngeha Yêrêvanê tê hildan, ji sala 1932an jî li
Înstîtûta dîroka çanda materyaliyê dest bi lêkolînên zanyariyê
dike. Salên 30emîn dewraneke zêrîn bûn ji bo kurdên
Ermenistanê û H. Cindî bi êginayî dikeve nav kar û xebatê. Sala
1930î li Yêrêvanê Peymangeha Perwerdeyê, ya Pişkavkazê a Kurdî
vedibe û H. Cindî li wir dibe mamostê zimanê kurdî.
Wê salê usan jî dest bi weşandina rojnama ‘Riya Teze’ dibe.
H.Cindî dibe serokê beşa wêje û çandeyê û yekemîn berhemên
xwe li wir çap dike. Ji sala 1930î heta 1937an ew berpirsiyarê
radyoya kurdî bû.
H. Cindî yek ji amadekarên yekemîn konferansa Kurdnasiyê bû,
ku sala 1934an li Yêrêvanê pêk hat. Zanyarên ji Yêrêvanê,
Moskvayê, Lênîngradê û Tilbîsê beşdarî konferansê dibûn. Di
konferansê de usan jî mamostayên zimanê kurdî, ên ji
Ermenistanê, Azarbajanê û Turkmênistanê amade bûn.
Sala 1934an H. Cindî beşdarî kongra Yekîtiya Nivîskarên Yekîtya
Sovêtê, ya yekemîn dibe.
17ê meha Adarê, sala 1938an H. Cindî bi tawana pêwendiyên bi
mirovên dijî Yekîtiya Sovêtê re digrin û davêjne girtîgehê. Rast
piştî salekê, 17ê Adara sala 1939an H.Cindî azad dikin. Dûarojê
ew ê 17ê Adarê bike roja bûyîna xwe, ya fermî.
Sala 1940î H. Cindî bi têma "Kerr û Kulikê Silêmanê Silîvî" têza
xwe ya doktoriyê pawan dike.
Salên Cenga Cihanî ya Duyemîn H.Cindî nimûnên folklora kurdî
niştimanperweriyê berev dike û bi du kitêban çap dike.
Bi spartina hukumata Ermenistanê H. Cindî sala 1944an elfabêya
kurdî ya nû, ya ser bingeha tîpên kîrîlî amade dike û piştî
navbiriya şeş salan li Ermenistanê ji nû ve dest bi çapkirina
kitêbên kurdî dibe.
Eger em sala girtîgehê ji nav derxin, H. Cindî ji sala 1936 an heta
1959 an li Înstîtûta zaniyariyê, ya ziman û wêje kar dike. Mijarên
lêkolînên wî folklor, ziman û wêja kurdî bûn.
Sala 1959an Sêctora Rojhilatnasiyê, bi beşa Kurdnasiyê ve li
Akadêmiya Ermenistanêye Zaniyariyê tê damezirandin û H. Cindî
ji destpêkê, heta sala 1968 an serokê wê beşa bû..
H. Cindî ji sala damezirandinê1932an heta sala 1966an serokê
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beşa Nivîskarê kurd bû, ya bi ser Yekîtiya Nivîskarên
Ermenistanêye Sovêtiyê. Sala 1968 an li zanîngeha Yêrêvanê beşa
kurdnasiyê vedibe. H. Cindî li wir mamostê ziman, wêje û folklora
kurdî bû. Sala 1964an bêyî pawankirina têza doktoriyê, ser
bingeha berhemên H. Cindî navê doktorê zanyariyê didine wî.
Heciyê Cindî 1ê Gulanê sala 1990î li bajarê Yêrêvanê çû ser
dilovaniya xwe.
H. Cindî zanyarekî naskirî bû, ew bi ordêna "Dostiya gelan",
madalya bi navê X. Abovyan û gelek madalyayên mayîn ve hatibû
rewa kirin.
Kitêbên çapkirî; Perwerdeyê-8, kitêbên ziman û wêjeya kurdî ji bo
dibistanan-19, kitêbên destanên kurdî bi lêkolînên wan ve- 5,
kitêbên folklora kurdî, ku gelek ji wan bi zimanê rûsî û ermenî jî
hatine wergerandin-16, 2 kitêbên rêzimanî, 2 kitêbên ser wêjeya
kurdên Ermenistana Sovêtê. Heciyê Cindî berhemên gelek
nivîskarên ermenî wergerandine kurdî û çap kirine.
Gelek şi‘rên H. Cindî di almanaxên nivîskarên kurd de çap bûne.
Sala 1947an berevoka kurteçîrokên wî bi navê "Siba Teze" çap
bûye. Lê sala 1967an romana "Hewarî" çap dibe. Ew roman usan
jî bi zimanên rûsî, ermenî û erebî çap bûye.
Heciyê Cindî mîrateke mezin pey xwe hiştiye. (Ji nivîsa Tosinê
Reşîd)
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3948 :بابەتی ژمارە

Hefîz Ebdilrehman
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145150115890
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3949 :بابەتی ژمارە

Hejar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145150115891
...
Taybetmendiyên babetî
Mehabad
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojhelatê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3950 :بابەتی ژمارە

Hekîm Sefkan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145151115892
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3951 :بابەتی ژمارە

Hemîd Dilbihar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145153115897
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3952 :بابەتی ژمارە

Hemîd Emîn Musa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145153115898
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3953 :بابەتی ژمارە

Hêmin Mendanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020315273284706
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3954 :بابەتی ژمارە

Hemzeyê Miksî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092015110477562
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3955 :بابەتی ژمارە

Herîq
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304171149119550
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3956 :بابەتی ژمارە

Hesen Guneylî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921115923116301
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3957 :بابەتی ژمارە

Hesen Hişyar
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111716361587791
Hesen Hişyar kurdperwer, nivîskar, helbestvan û dîrokzanekî kurd
bû. Di sala 1907an de li gundê Serdê (bi tirkî: Seren) 70 km
bakurê rojhilatê bajarê Amedê di navbera Hênê û Liceyê de
hatiye dinê.
Di nav salên 1920î de bi tevgera kurd re dikeve danûstendinê.
Têkiliya Îhsan Nûrî Paşa bi navçeyên Hênê û Liceyê pêk tîne. Di
liberxwedana neteweyî ya Şêx Seîdê Pîran a sala 1925an de bi
şêweyekî kariger cih digire. Piştî şikestina liberxwedanê Hesen
Hişyar birîndar tê girtin û di dadgehê de tê arihkirin. Ji ber
biçûkiya temenê wî darvekirinê dikin 15 salan hebs. Lê piştî bûriya
giştî ya 1928an ji girtîgehê derdikeve, diçe Amedê û dikeve karê
dewletê, dibe kargêr û rêveberê cergeya tabûya Qulpê.
Dema ku liberxwedana Agiriyê dest pê dike Hesen Hişyar xwe
digihîne Agiriyê û wekî şervan cih digire. Piştî têkçûna
liberxwedanê bi Îhsan Nûrî Paşa derbasî Îranê dibe. Di sala
1934an de diçe Sûriyê û li Binxetê akincî dibe.
Di sala 1956an de Komela Zanistî û Alîkariya Kurd bi destê wî û
çend rewşenbîrên kurd hatiye damezirandin. Di sala 1966an de jî
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wî bi tena xwe kovara Agahî derxist. Dibêjin ku hejmarên vê
kovarê gihane 19 hejmaran.
Hesenê Hişyar di 14ê îlona 1985an de çû ser dilovaniya xwedê û li
goristana Dugirê li devera Qamişlokê hatiye veşartin.
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3958 :بابەتی ژمارە

Hesen Huseyîn Denîz
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923215902116381
Di sala 1960î de li gundê Sitilîlê yê girêdayî Nisêbînê ji dayik bû.
Dibistana seretayî û navendî li Serêkaniyê ya Ruhayê xwend.
Zaroktiya wî li vir derbas bû. Dibistana ziraetê li Sitenbolê
xwend.(1976-79) Di van salan de hevnasîna wî bi tevgera azadiyê
re çêbû. Piştî dibistan qedand bi erka teknisyentiya Ziraetê hat
Gercewsê. Di sala 1981ê de piştî hatina cûntaya 12ê Îlonê Li
Gercewsa Mêrdînê hat girtin. Qasî 8 salan di zîndana Amedê de
ma. Bi îşkenceyên tên zanîn re rû bi rû ma. Di sala 1988an de ji
zîndanê derket û derbasî Libnanê bû.
Dema li zindanê jî ceribandin û helbest û rojane dinivîsand û li
zindanê di derxistina kovara bi navê `Hawar` û `Çirûska Jiyan`
de cih digirt ku ev her du jî ji aliyê dîlên azadiyê ve bi dest dihatin
nivîsandin û zêdekirin.
Hesen Huseyîn Denîz ji malbatek welatparêz û rewşenbîr tê. Ji
zarokî ve mereqa wî li ser xwendin û nivîsandina kurdî hebû.
Birîna Reş û Qimil her du pirtûkên Musa Anter û Alfabeya M. Emîn
Bozaslan hîn di zaroktî de xwendibû.
Bi salên 1990î re, ji rojnameya Azadiya Welat re gotar dinivîsand,
ji Kovara Rewşen a li Ewropa derdiket re jî dinivîsand û demekê, ji
Rojnameya `Berxwedan` ê re berpirsyarî û edîtorî kir.
Piştî şehîdkirina birayê wî Huseyîn Denîz û xalê wî Mûsa Anter di
sala 1992an de wekî erka domandina pênûsa wan li ser milê xwe
dît û dest bi berhemdayînan kir. Li Herêma Parastina Rewa
Mamostehiya zimanê kurdî û nivîskarî bi hev re meşand.
Bi salan e ji malperên kurdî û rojameya Azadiya Welat re
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dinivîsîne. Herî dawî du pirtûkên wî bi alîkariya Enstituya kurdî ya
Brukselê li weşanxaneya Do hatin çapkirin; `Rênîşanêra Vegotina
Kurdî`Rêziman û kompozîsyon` , `Hêvî Her Dem Heye` Roman`
Qasî deh pirtûkên din ên li hêviya çapê yên nivîskar Denîz hene.
Zêdetirê van çîrokên ji bo zarokan û yên klasîkî yên wêjeya kurdî
ne.
Taybetmendiyên babetî
Nisêbîn
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3959 :بابەتی ژمارە

Hesen Îbrahîm
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021411150275777
...
Taybetmendiyên babetî
Romannivês
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3960 :بابەتی ژمارە

Hesen Polat
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145153115901
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3961 :بابەتی ژمارە

Hesen Silêvanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145154115902
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3962 :بابەتی ژمارە

Hesenê Hişyar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145154115903
Kurdperwer, nivîskar, helbestvan û dîrokzanekî kurd bû. Di sala
1907an de li gundê Serdê (bi tirkî: Seren) 70 km bakurê rojhilatê
bajarê Amedê di navbera Hênê û Liceyê de hatiye dinê.
Di nav salên 1920î de bi tevgera kurd re dikeve danûstendinê.
Têkiliya Îhsan Nûrî Paşa bi navçeyên Hênê û Liceyê pêk tîne. Di
liberxwedana neteweyî ya Şêx Seîdê Pîran a sala 1925an de bi
şêweyekî kariger cih digire. Piştî şikestina liberxwedanê Hesen
Hişyar birîndar tê girtin û di dadgehê de tê arihkirin. Ji ber
biçûkiya temenê wî darvekirinê dikin 15 salan hebs. Lê piştî bûriya
giştî ya 1928an ji girtîgehê derdikeve, diçe Amedê û dikeve karê
dewletê, dibe kargêr û rêveberê cergeya tabûya Qulpê.

2342

Dema ku liberxwedana Agiriyê dest pê dike Hesen Hişyar xwe
digihîne Agiriyê û wekî şervan cih digire. Piştî têkçûna
liberxwedanê bi Îhsan Nûrî Paşa derbasî Îranê dibe. Di sala
1934an de diçe Sûriyê û li Binxetê akincî dibe.
Di sala 1956an de Komela Zanistî û Alîkariya Kurd bi destê wî û
çend rewşenbîrên kurd hatiye damezirandin. Di sala 1966an de jî
wî bi tena xwe kovara Agahî derxist. Dibêjin ku hejmarên vê
kovarê gihane 19 hejmaran.
Hesenê Hişyar di 14ê îlona 1985an de çû ser dilovaniya xwedê û li
goristana Dugirê li devera Qamişlokê hatiye veşartin.
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3963 :بابەتی ژمارە

Hesenê Metê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051300001676278
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd
Mêjû

Netewe:
Pertûk:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3964 :بابەتی ژمارە
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Hêvî Berwarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145154115904
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3965 :بابەتی ژمارە

Hîkmet Yasîn Akreyî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145155115906
...
Taybetmendiyên babetî
Akrê
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3966 :بابەتی ژمارە

Hîlmî Akyol
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119151540118928
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan
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Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3967 :بابەتی ژمارە

Hişyar Rêkanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145156115908
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3968 :بابەتی ژمارە

Hizirvan Ebdulla
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145156115909
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3969 :بابەتی ژمارە

Hogir Berbir
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080911214389218
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3970 :بابەتی ژمارە

Hoşeng Broka
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145157115910
Hoşeng Broka di sala 1969an de li gundê bajarê Tirbesipiyê
Tilxatûnkê li Başûrê Rojavayî Kurdistanê ji dayik bûye. Di sala
1994an de dîploma sosyolojiyê li zankoya Şamê wergirtiye, berî
ku di zivistana 1994an koçberî Almanyayê bibe. Niha li bajarê
Bielefeld dimîne.
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3971 :بابەتی ژمارە

Hoşeng Osê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145157115911
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3972 :بابەتی ژمارە

Hozan Temelî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145157115912
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3973 :بابەتی ژمارە

Hozan Xelîl
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145158115913
...
Taybetmendiyên babetî
Efrîn
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

: 3974بابەتی ژمارە

Hozanê Girkundê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145158115915
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3975 :بابەتی ژمارە

Husên Hebeş

http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145159115917
n Hebeş helbestvanek kurd e, ku helbestên xwe bi zimanê erebî dinivîsîne. Ew di
70ê de li gundê Şiyê yê Efrînê li Kurdistana Suriyê ji dayik bûye û ji sala 1996ê ve
bajarê Bonn ê elmanî dijî. Ta niha du pirtûkên wî yên helbestan derketine. Di vê
eyvînê de, Hebeş li ser nivîsandina bi zimanên biyanî û sedemên nenvîsandina bi
radiweste. Herweha ew bersiva pirsên derbarey rewşa nivîskarên kurd li dervreyî
welat û ya berhemên wan dide.
ww.amude.net/Hevpeyvin_Kurdi_deep.php?newsLanguage=Kurdi&newsId=2561
Taybetmendiyên babetî
Efrîn
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2348

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3976 :بابەتی ژمارە

Husên M. Hebeş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145155115907
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3977 :بابەتی ژمارە

Huseyîn Denîz
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920151456116187
...
Taybetmendiyên babetî
Zimanewan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3978 :بابەتی ژمارە

Huseyn Kartal
http://www.kurdipedia.org/?q=20141008205505116966

2349

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3979 :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

3980 :بابەتی ژمارە

Îbrahîm Metînî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145200115922

2350

Îbrahîm Metînî kî bû? Ew helbestvanê kurdên Libnanê ye.
Evîndarê Kurd û Kurdistanê bû.. Sofiyekî Mîr Kamîran Bedirxan
bû..1 Hezkerê ziman û peyva kurdî a resen bû.. Ew ji Kurdistana
bakur, çiyayê Omeriyan, gundê Metîna ye.. Di sala 1909an li
gundê Metîna hatiye ser rûyê dinyê. Di sala 1930î de derbasî
binya xeta Fransawî bûye, anku hatiye nav kurdên Rojava. Çend
salekî mala wî li bajarê Amûdê û Qamişlo maye û li van herdû
bajaran dostaniya wî bi nivîskarên kovara Hawarê re çêbûye, di
serê wan de seydayê Cegerxwîn.. Di dawiya salên 1930î de mala
xwe barkiriye Beyrûtê û li wir dostaniyek mezin di navbera wî û
Mîr Dr. Kamîran Bedirxan de çêbûye.. Wê dostaniyê dirêjkiriye ta
bi mirinê..
Îbrahîm Metînî; komek helbest bi zimanê Kurdî hunandine, lê
mixabin ta niha nehatine çap kirin.. Ew, mîna yekemîn
helbestvanê kurd di nav kurdên Libnanê de tê naskirin.
Helbestvan Îbrahîm Metînî di roja 6ê adara 2001an de li Beyrûtê
koça dawî kiriye. Li ser daxwaza wî, ew di goristana malbata
Hemiyê de ya ku bi koka xwe kurdin li Beyrûtê hatiye veşartine.
Konê Reş, Qamişlo, 23.06.2014
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3981 :بابەتی ژمارە

Îbraîm Remezan Zaxoyî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822081789632
...
Taybetmendiyên babetî
Zaxo
Bajêr:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3982 :بابەتی ژمارە

Îdrîs Çelkî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145200115923
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3983 :بابەتی ژمارە

Îhsan Cûlemêrgî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145201115924
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3984 :بابەتی ژمارە

Îrfan Amîda
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145201115926
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3985 :بابەتی ژمارە

Îsmaîl Badî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145202115928
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3986 :بابەتی ژمارە

Îsmail Dîndar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127120531119067
...
Taybetmendiyên babetî
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3987 :بابەتی ژمارە

Îsmaîl Hacanê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145202115927
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3988 :بابەتی ژمارە

Îsmet Sherif Wanlî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711415687595
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:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3989 :بابەتی ژمارە

J. Îhsan Esparî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140924215300116393
J. Îhsan Espar 1956 de Pîran de maya xo ra bîyo. Ey 1979 de,
Dîyarbekir de Înstîtuyê Perwerdeyî qedênayo. Demeyêko kilm
Kurdistan de mamostetîye kerda. Ameyîşê Cuntaya Eskerî ya
1980î ra pey, semedê xebata ey a sîyasî polîs ci geyrayo. Menga
nîsana 1982 de Kurdistan ra vejîyayo, 1983 de şîyo Swêd û nika zî
uca ciwîyêno. J. Îhsan Esparî Swêd de zî unîversîte de tarîx, îlmê
cematkî û averşîyayîşê ziwanê ciwananê diziwanîyan wendo.
Hetanî ewro gelek nuşteyê ey ê kurdkî (kirmanckî, kurmanckî),
tirkî û swêdkî, hîkaye û şîîrî ey ê kirmanckî kovar û rojnameyan de
neşr bîy. O, Grûba Xebate ya Vateyî reyra ziwanê kurdkî û bi
taybetî lehçeya kirmackî ser o xebitîyêno. Û hûmara yewine ra
hetanî nika redaktorîya kovara Vateyî keno.

Kitabê ey:
Tanî Estanikî û Deyîrê Ma, Çapa yewine Weşanên Rewşen, 1995
Berlîn, Çapa diyîne Weşanxaneyê Vateyî, 2004 Îstanbul
Beyi Se Bena?, Weşanxaneyê Vateyî, 2004 Îstanbul
Ferhengê Kirmanckî (Zazakî)-Tirkî û Tirkî -Kirmanckî (Zazakî),
çapa yewine 2001, çapa diyîne ya hîrakerdîye 2004 Îstanbul, (No
Ferheng, Grûba Xebate ya Vateyî reyra amade kerdo.)
Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî), 2005 Îstanbul (No kitab, Grûba
Xebate ya Vateyî reyra amade kerdo.)
Dilopê Zerrî, Weşanxaneyê Vateyî, 2008 Îstanbul
Kitabê ke tadayê (tercume kerdê):
Beşîkçî, Îsmaîl, Çend gotin li ser ronakbîrên Kurd, 1992 Bonn
(Tirkî ra kurmanckî, J. Îhsan Espar & Amed Tîgrîs)
Nordqvist, Sven, Dema Findo biçûk bû û winda bû, 2001
Stockholm (Swêdkî ra kurmanckî)
Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, 2005 Îstanbul (Swêdkî ra
kirmanckî)
Hugo, Victor, Notre – Damea Parîsî, 2005 Îstanbul (Swêdkî ra
kirmanckî)
Wolde, Gunilla, Kreşa Emma, 2007 Stockholm (Swêdkî ra
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kirmanckî)
Wolde, Gunilla, Tûte û Malîne, 2007 Stockholm (Swêdkî ra
kirmanckî)
Wolde, Gunilla, Emmaya Eksî, 2007 Stockholm (Swêdkî ra
kirmanckî)
Wolde, Gunilla, Tûte bi Pişê Kay Keno, 2007 Stockholm (Swêdkî
ra kirmanckî)
Wolde, Gunilla, Tûte Hurdî yo, 2007 Stockholm (Swêdkî ra
kirmanckî)
Löfgren, Ulf, Rindo kincanê xo şuweno, 2008 Stockholm (Swêdkî
ra kirmanckî)
Nordqvist, Sven, Xuşka min li ku ye? 2008 Stockholm (Swêdkî ra
kurmanckî)
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3990 :بابەتی ژمارە

Jan Dost
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111011282687968
Li Kobanê, Kurdistana Sûriyê sala 1965an çêbûye. Xwendina xwe
her li bajarê xwe heta lîseyê qedandiye. Li zanîngeha Helebê beşê
biyolojiyê bêyî ku temam bike xwendiye. Ji sala 2000î ve li
Almanyayê dijî. Bi navê Mijabad û 3 gav û 3darek du romanê wî
çap bûne. Demek dirêj e li ser Ehmedê Xanî û bi taybetî Mem û
Zînê kar dike, heta niha çend çapên cihê amade kirine.
Taybetmendiyên babetî
Kubanê
Bajêr:

2356

✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

3991 :بابەتی ژمارە

Jana Seyda
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145203115930
...
Taybetmendiyên babetî
Amuda
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3992 :بابەتی ژمارە

Jîla Husênî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145204115932
...
Taybetmendiyên babetî
Seqiz
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Rojhelatê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3993 :بابەتی ژمارە

Kalê Qurdîsî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145204115934

2357

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3994 :بابەتی ژمارە

Kameran Mukrî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205135807119236
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
(Ekadîmî)
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3995 :بابەتی ژمارە

Kamran Simo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145205115935
Kamran Simo Hedilî
Hedil, di sibata 1955 de li gundê Hedilê ya bi ser navça Hezexê
hate dinyayê. Di zaroktiya xwe de mala xwe bar dikin bajarê
Batmanê. Di temenê ciwaniyê de dikevê nav tevgera azadiya
Kurdistanê. Ji terefî dewlata tirk ve, du caran tê girtin. Di cûnta
eskerî ya 12.10. 1980 de bi hevalên xwe re derbasî Rojavayî
Kurdistan û Lubnanê dibe. Xabata xwe li Rojavayê Kurdistanê
didomîne, li wir jî ji terefî dewlata Surî ve têgirtin. Di amadekarî û
xabata 15 ê tebaxa 1984 an a çekdarî de ji nû ve di nav
tevgerkirina gel li Bakurê Kurdistanê cihê xwe digire. Li Rojhilatê
Kurdistanê ji terefî dewlata Îranê ve jî tê girtin. Kamran Simo
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Hedilî, li her çar parçên Kurdistanê, hem di nav xabata
tevgerkirina gel de û hem di nav xabata artêşê de cihê xwe
digire. Ji 1982 ve dinivîse, pêşî bi tirkî dinivîsî. Piştre bi kurdî dest
bi nivîsandinê kir. Bi kurdî kurteçîrok, helbest, destan û lêkolînên
wî di rojname, kovar û malperan de hatine weşandin.
Kamran Simo Hedilî, endamê Pena Kurd a navnetewî ye. Vêga di
rêvebariya Înstutyiya Kurdî li Stockholm xabata xwe didomîne.
Berhem
Lorîna pênûsê, helbest
Civata giyanan, kurteçîrok
Ji Enfalê şeveke bêsibe, destan
Min deng kuştin, helbest
Du pirtûkên wî li ber çapêne:
Helbest çi ye? lêkolîn li ser danasîna helbestê
Kîjan kulîlk çavên te ne? Helbest
Wikipedia
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3996 :بابەتی ژمارە

Karlenê Çaçanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711362787596
1929 - 2012
Nivîskar û zaniyarê kurdî yê navdar Karlenê Çaçanî
Roja 9-ê nîsanê sala 2012-an zanîyar û nivîskarê kurdî navdar,
doktorê dîrokzanîyê, serokê para kurdzanîyê ya înstîtûta
Rohilatzanîyê ya Akadêmîya Ermenîstanêye zanîstîyê Karlênê
Çaçanî di 83 salîya temenê xwe da li Yêrêvanê çû li ser dilovanîya
xwe.
Karlênê Çaçanî 25-ê kanûnê sala 1929-an li gundê Cercerîsê li
Ermenîstanê ji dîya xwe bûye. Navê gûndê wan naha Dêrike. Ew
gûndekî kurdên êzîdî ye li navçeya Elegezê. Karlên hema di
bicûktîyê da terbîyet-torên kurdî li ber destên pîrika xwe Meyrê û
kalikê xwe Çaçan distîne, yên ku baş haj nimûnên zargotina
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gelêrî, erf-edet û rabûn-rûniştina civaka netewî hebûn. Ew bi rûhê
walatparêzîyê nebiyê xwe perwerde dikin û nasîya wî didine
cewiharên zargotina kurda. Li ser merîfeta Karlên ya efrandarîyê
usan jî bavê wî Aramê Çaçan bandûra xwe dihêle, yê ku di dema
xwe da gelek nimûnên zargotinê tomar kirîye û wek pirtûk çap
kirîye.
Karlênê Çaçanî sala 1948-an mekteba gundê Elegezê ya navîn
kuta dike û hema wê salê jî di înstîtûta Rewanê ya
dersdaramadekirinê da, li fakûltêta dirokê tê qebûlkirinê.
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3997 :بابەتی ژمارە

Kawa Nemir
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145207115940
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3998 :بابەتی ژمارە

Kawa Şêxê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145207115941
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Nivîskar û şanogerê kurd kawa şêxê (kawa chikha)02,05,1972 li
hesekê sûryê (rojava) hatiye dinyê. ji sala 1987 an de di şanoya
kurdî de kar dike û di warê nivîsin, lîstik û derhêneriya şano de
gelek berhemçn wî hene.
kawa şêxê her wiha li kêleka şano, senaryo joi bo kurte film, rêze
filim û filiman jî nîvisiye.
pirtûkên wî yên çapkirî:
1- yê revyayî (bi zimanê erebî) 2-derî veneke! şano ji weşanên
sema kurd (dubai) 3- şikeft (şano) ji weşanên tevn (istanbûl) 4neqşek ji agir (çîrok) ji weşanên han li berlîn 5- hisên hewran ji
weşanên han li berlînê 6- evînek rojhelatî(helbest) weşanên han li
berlîn
gelek berhemên hîna nehatine çapkirin jî hene..
du filimên wî ên kin hene 1- gulek ji bo nesrîn 2- solek nû
kawa şêxê rojnemavaniyê jî dike û di gelek kovan, malper û
rojnameyan de bi zimanên kurdî û erebî dinvîse.
Taybetmendiyên babetî
Heseke
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

3999 :بابەتی ژمارە

Kemal Burkay
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205134939119233
...
Taybetmendiyên babetî
Dersîm
Bajêr:
Çalakê siyasî
Corê kes:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4000 :بابەتی ژمارە

Kemal Necim
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145208115945
Ji başûr rojavayê Kurdistanê bajarokê Girkê Legê ye di slal 1970 ji
dayikbûye.
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4001 :بابەتی ژمارە

Kerîm Yildiz
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921093547116292
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4002 :بابەتی ژمارە

Kiyaksar Temîr
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145208115946
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kiyaksar temir di sala 1979 li bajarokê dirbêsiyê girêdayî bajarê
qamişlo li rojavayê kurdistan hatiye cîhanê .
xwendine serete û navendî û lîseyê li dirbêsiyê qed di sala 1999 li
istanbolê dest bi fêrbûna zimanê tirkî bû piştî sal û nîvekê
vegeriya welêt û dest bi fêrbûna zimanê ingilîzî bû di 2002 an çû
welatê ukrayna û li bajarê kiyêvê fêrî zimanê rûsî bû û xwendina
xwe ya zanîngehê ta mastirê di beşê abiya navnetewî li fakulta
têkiliyên navnetewî de di sala 2008 an de qed .
di malperên kurdî de helbestên xwe belav dikir herweha karê
wergerî dike bo zimanê kurdî û di meha adarê ya sala 2008 an de
di berhema a. balî ya ji çar bergan pêk hatîye li çapxaneya druck
day li almanya yê çap bû bi navê antolojiya helbestvanên kurd
navê kiyaksar temir û helbestên wî cî digrin .
karên bindest :
du dîwên kurdî bi rengên nuh û cuda tê nivîsin û du werger di
demeke ne dûr de wê bên çap kirin û .
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4003 :بابەتی ژمارە

Koçer Bêrtî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145208115947
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4004 :بابەتی ژمارە

2363

Konê Reş
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112120070365423
(Selmanê Osmanê Evdo) nivîskar û helbestvanê kurd e.
Di sala 1953'an de li gundekî ji gundên pir belav di navbera
tixûbên di nav Sûrî û Tirkiyê de çêkirî hatiye ser rûyê dinyayê. Li
Qamişlo û Hesekê bakaloriya standiye û gelek hewl dane xwe da
xwendina bilind jî bidawî bîne, lê ew pê re neçûye serî, ta ko di
Almanya ve derketiye.
Ji mêj ve bi dûv ziman, folklor û toreya gelê xwe de ye û gelek
dostaniyên wî bi rewşenbîrên kurdistanî re hene û di tev kovar,
rojname û belavokên kurdî de beşdariya wî heye. Hem jî xwediyê
kovara Gurzeke Gul e, ew kovara ko di nav salên 1989 û 1992'an
de li nav kurdên başûrê Kurdistanê dihate belav kirin.
[biguherîne]Berhemên çapkirî
Serpêhatiyên Mîran (1); Beyrût 1991
Mîr Celadet Bedir-Xan, bi Erebî; Şam 1992; bi Kurdî Stokholm
1997
Sîpan û Jîn (helbestên zarokan: 1); Beyrût 1993
Serhildana Sasonê: 1925-1936; Şam 1995
Şagirtê Bedir-Xan im (helbestên zarokan: 2); Beyrût 1996
Osman Sebrî: 1905-1993; Şam 1997
Xwedî û Berpirsiyarê kovara (Gurzek Gul) di navbera salên 19891992
Her weha xwediyê stoneke rojnemevanî bû bi navê (Hindik
Rindik) di heft nameya (Peyman) de li Duhokê û bi dehan gotar,
lêkolîn, pexşan û helbest di kovar û rojnameyên Kurdistanî belav
kirin
Welato! Konê Reş; 1998; Beyrût, Libnan.
Taybetmendiyên babetî
Qamîşlo
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4005 :بابەتی ژمارە

Kurmanc Hekarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145209115950
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...
Taybetmendiyên babetî
Hekarî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4006 :بابەتی ژمارە

Latîf Ozdemîr
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145209115952
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4007 :بابەتی ژمارە

Letîf Helmet
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204214931119221
...
Taybetmendiyên babetî

2365

🔥 Kerkuk

Bajêr:

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4008 :بابەتی ژمارە

Lokman Polat
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145210115954
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4009 :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

4010 :بابەتی ژمارە

M. S. Lazarev

2366

http://www.kurdipedia.org/?q=20150313133949119700
...
Taybetmendiyên babetî
Kurd(nas)
Corê kes:
Mêjûnûs
Corê kes:
Biyanî
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4011 :بابەتی ژمارە

Mahîr Berwarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145212115960
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4012 :بابەتی ژمارە

Mahmûd Baksî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091316555277442
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...
Taybetmendiyên babetî
Batman
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4013 :بابەتی ژمارە

Mahsum Özer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912234706115704
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4014 :بابەتی ژمارە

Medenî Ayhan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145212115962

2368

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4015 :بابەتی ژمارە

Medenî Ferho
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145212115963
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4016 :بابەتی ژمارە

Medhoş
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205135403119235
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4017 :بابەتی ژمارە

Mehdî Zana
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912233932115703
...
Taybetmendiyên babetî
Zîndanê siyasî
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4018 :بابەتی ژمارە

Mehemed Emîn Doskî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145214115966
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4019 :بابەتی ژمارە

Mehemed Malmîsanij
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090323101734058
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1952 de yew dewa Pîranî de maya xo ra bî. Wendişê xoyo verên
û mîyanên Kurdîstan de, unîversîte Anqara de qedênay. Dima
heşt serrî Kurdîstan de malimîye kerde. Mabênê serranê 1975 û
1981î de semedê kurdîye ra hîrê rey dekewt hepisxane.
1982 de welat ra vejîya. Unîversîteya Sorbonne (Parîs) û
Unîversîteya Uppsala (Swêd) de qismê ziwananê îranî wend.
Unîversîteya Linköpingî de qismê perwerdeyî de wend. Swêd de
Unîversîteya Göteborgî de masterê xo temam kerd.
Malmîsanij hîna zaf bi lehçeya kirmanckî (zazakî) û tirkî nuseno.
Ehmedê Xasî û 'Usman Efendîyê Babijî ra pey heta 1970 welat de
kirmanckî nênusîyabî. Malmîsanij keso tewr verên o ke serranê
1970 de welat de kirmanckî nuşto. Ey û tayê hevalanê xo 19791980 de Tirkîya de kovara Tîrêje vete. Nêmeyê na kovare
kirmanckî nêmeyê aye zî kurmanckî (kirdaskî) bî. Ferhengê
verênê kirmanckî Malmîsanijî hazir kerd û 1987 de neşr kerd. Ey
fariskî û tirkî ra tayê hîkayeyî zî tercumeyê kirmanckî kerdî. Reya
verêne ey Mewlidê Ehmedê Xasî û Usman Efendîyê Babijî herfanê
erebkî ra çarnayê herfanê latînkî ser û nê her di şaîrê kirmancan
bi ma dayê naskerdene.
Heta ewro nizdî pancas rojname û kovaran de, bi seyan nuşteyê
Malmîsanijî vejîyay û ey nê kovaran de redaktorîye kerde: Tîrêj
(Îzmîr), Hêvî (Parîs), Armanc (Stockholm), Çarçira (Stockholm),
Wan (Stockholm), Çira (Stockholm).
O demêk Swêd de serekê Komeleya Nuştoxanê Kurdan bi. Nika
serredaktorê kovara Vateyî yo.
Tayê kitabê ey tercumeyê îngilizkî, erebkî, kurdkîya başûrî
(soranî) û kurmanckî; tayê şîîrê ey zî tercumeyê îngilizkî, franskî û
swêdkî bîyê.
Heta ewro nê kitabê Malmîsanijî neşr bîyê:
A)Bi kurdkî (kirmanckî û kurmanckî)
1)Ferhengê Dimilkî [Zazakî]-Tirkî, Uppsala, 1987
2)Herakleîtos, Uppsala, 1988
3)Folklorê Ma ra Çend Numûney, Bälinge, 1991
4)Ferhengekê Kirdkî-Pehlevkî-Kurmanckî, Stockholm, 1997
5)Pîre û Luye, Stockholm, 2004
6)Rindê Kincan Xo ra Dana, Stockholm, 2004
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7)Rindê Heywanan Nas Kena, Stockholm, 2004
8)Gotibûn ku. . ., Istanbul, 2006
9)Mi Şêx Seîd Dî, Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul 2009

B)Bi tirkî
9)Yüzyilimizin Başlarinda Kürt Milliyetçiliği ve Dr. Abdullah Cevdet,
Uppsala, 1986
10)Said-i Nursi ve Kürt Sorunu, Uppsala, 1991
11)Abdurrahman Bedirhan Ve İlk Kürt Gazetesi Kürdistan sayi: 17
ve 18, Stockholm, 1992
12)Bitlisli Kemal Fevzi ve Kürt Örgütleri İçindeki Yeri, Stockholm,
1993
13)Cizira Botanli Bedirhaniler ve Bedirhani Ailesi Derneği’nin
Tutanaklari, Stockholm, 1994
14)Kird, Kirmanc Dimili Veya Zaza Kürtleri, İstanbul, 1996
15)Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi, Stockholm, 1998
16)İlk Legal Kürt Öğrenci Derneği Kürt Talebe-Hêvî Cemiyeti
(1912-1922), İstanbul, 2002
17)Diyarbekirli Cemilpaşazadeler ve Kürt Milliyetçiliği, İstanbul,
2004
18)Türkiye ve Suriye’de Kürtçe Kitap Yayimciliğinin Dünü ve
Bugünü, İstanbul, 2006
19)İlk Kürt Gazetesi Kurdistan’i Yayimlayan Abdurrahman
Bedirhan (1868-1936), İstanbul, 2006
20)Bu Kürtleri Nereden Çikardin İsmail Beşikçi? Vate Yayinlari,
İstanbul 2009
21)Yirminci Yüzyilin Başinda DİYARBEKiR’DE KÜRT ULUSÇULUĞU
(1900-1920), Vate Yayinlari, İstanbul 2010, 159 sayfa
C)Bi swêdkî
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22)Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgiving: bakgrund,
villkor, betydelse, Stockholm, 1998

Ç)Kitabê ke Malmîsanijî û nuştoxanê bînan pîya nuştê:
23)Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li
Tirkiyê Rojnamegeriya Kurdî-I, Uppsala, 1989
Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li Tirkiyê
Rojnamegeriya Kurdî-II, Stockholm, 1992
24)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Baxçeyê Kaloyî de,
Stockholm, 2004
25)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Vana Ê Min a,
Stockholm, 2004
26)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê û Keyeyê Xo,
Stockholm, 2004
27)Grûba Xebate ya Vateyî, Ferhengê Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) û
Kirmanckî (Zazakî)-Tirkî, Îstanbul, 2004
28)Grûba Xebate ya Vateyî, Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî),
Îstanbul, 2005

No kitab herfanê erebkî ra transkribe kerdo û ziwanê ey sade
kerdo: Celadet Âli Bedirhan, Günlük Notlar (1922-1925);
Stockholm, 1995.

Na kovare seba çape amade kerde û newe ra neşr kerde: DicleFirat, no: 1-8 (1962-1963), çapa newa: Stockholm, 1997.

Kitabê eyê ke tercume bîyê:
A)Îngilizkî
1)Malmîsanij, The Past and The Present of Book Publishing in
Kurdish Language in Turkey and Syria, İstanbul, 2007
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B)Erebkî
2)Malmîsanij, Bedirxanîyyû Cezîret Botan we Mehadir Ictima’atu’lCem’yyete’l-’Aîlîyye’l-Bedirxanîyye, Hewlêr, 1998
Malmîsanij, El-Bedirxanîyyûn fî Cezîret Botan Wesaîqu
Cem’yyete’l-’Aîlîyye’l-Bedirxanîyye, Beyrut, 1998
3)Malmîsanij, El-Qewmîyye el-Kurdîyye we D. ’Ebdellah Cewdet fî
Metle’î’l-Qernî’l-’Işrîn, Hewlêr, 2000
4)Aîletu Cemîl Paşa el-Dîyarbekrî we Nîdalu’l-Qewmî’l-Kurdî,
Hewlêr, 2007

C)Kurdîya başûrî (sorankî)
5)Malmîsanij, Binemaley Cemîlpaşa Diyarbekirî û Kurdayetî,
Hewlêr, 2007
6)Malmîsanij, Cemîyetî Teawun we Tereqqîy Kurd û Rojnamekey,
Silêmanî, 2007
7)Malmîsanij, Pêgey Kemal Fewzî Bitlîsî le Rêkxirawekanî Kurd da,
Silêmanî, 2007
8)Malmîsanij, Civata Hêvî Telebey Kurdan (1912-1922), Silêmanî,
2007

Ç)Kurmanckî
9)Malmîsanij, Cemîlpaşazadeyên Diyarbekirî û Neteweperweriya
Kurdî, İstanbul, 2008
Taybetmendiyên babetî
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4020 :بابەتی ژمارە

Mehfoz Mayî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145214115968
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4021 :بابەتی ژمارە

Mehmed Emîn Bozarslan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917101843116123
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4022 :بابەتی ژمارە

Mehmed S. Kaya
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091521593788772
...
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Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4023 :بابەتی ژمارە

Mehmed Uzun
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917110211116142
...
Taybetmendiyên babetî
Romannivês
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4024 :بابەتی ژمارە

Mehmet Dicle
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920164920116284
...
Taybetmendiyên babetî
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4025 :بابەتی ژمارە

Mehmet Gûltekin
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120095421118947
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4026 :بابەتی ژمارە

Mehmûd Badilî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145214115969
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4027 :بابەتی ژمارە

Mehsum Nisêbînî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145215115970

2377

...
Taybetmendiyên babetî
Nisêbîn
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4028 :بابەتی ژمارە

Mela Ehmedê Palo
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062323402683061
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4029 :بابەتی ژمارە

Mela Enwer Mayî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145215115973

2378

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4030 :بابەتی ژمارە

Mela Huseynê Bateyî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922303489210
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4031 :بابەتی ژمارە

Mela Mehemedê Koyî - Melay Gewre
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304103449119529
...
Taybetmendiyên babetî
Koye
Bajêr:
Ayînî
Corê kes:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Başûr - Soranî Ziman - Şêwezar:

2379

:کویک ریسپۆنس کۆد

4032 :بابەتی ژمارە

Mela Mehmûdê Yûsifî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145216115975
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4033 :بابەتی ژمارە

Mela Xidirî Deştî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145217115977
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4034 :بابەتی ژمارە

Melayê Batê
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304135434119544

2380

...
Taybetmendiyên babetî
Hekarî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Ayînî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4035 :بابەتی ژمارە

Mele Xelîlê Sêrtî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050500120376071
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4036 :بابەتی ژمارە

Mele Zahidê Diyarbekrî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912135411115696
...
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2381

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4037 :بابەتی ژمارە

Mem Bawer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145217115978
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4038 :بابەتی ژمارە

Mervanê Keleş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145218115980
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4039 :بابەتی ژمارە

Mesud Akko
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145218115981

2382

...
Taybetmendiyên babetî
Çalakê mafê mirov
Corê kes:
📰 Rojnamenvîs

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4040 :بابەتی ژمارە

Mesûd Sernî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145218115982
...
Taybetmendiyên babetî
Pêşmergeya dêrîn
Corê kes:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
KDP
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4041 :بابەتی ژمارە

Mesud Xelef
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145218115983

2383

Nivîskar û rojnamevanekî kurd e.
mesûd xelef di sala 1981ê de li gundê xeznaya qamişlokê jidayik
bûye. xwendina xwe ya seretayî li gundê navbirê temam kir û
xwendina xwe ya diwanavenicî li bajarê qamişlo bidawî anî.
pirtûka wî axaftina berî mirinê, di kewçêra 2005an de ji aliyê
weşanxana tevn ve hate çapkirin û belavkirin.
ji berhemên wî yên ku di sala 2008an de çap bûn, pirtûka wî ya bi
navê aryana sînên dûr ku ji aliyê yekîtiya nivîserên kurd liqa
dihokê ve hate çapkirin, her weha pirtûka kelha êrdê di sala
2010an de çap kir.
mesûd xelef endamê yekîtiya nivîserên kurd liqa dihok, endamê
sendîka rojnamevanên kurdistanê û endamê komela nivîskarên
rojavayê kurdistanê ye. di sala 2009an de xelata yekê bi helbestê
li dihokê wergirt.
endamê desteka nivîseran li kovara nûbûn.
endamê desteka nivîseran li kovara (lîterata cîhanî).
Taybetmendiyên babetî
Qamîşlo
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4042 :بابەتی ژمارە

Mezher Bozan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918115125116156
...
Taybetmendiyên babetî

2384

✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4043 :بابەتی ژمارە

Mihehmedê Mele Ahmed
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072709190589448
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4044 :بابەتی ژمارە

Mihemed Elî Heso
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145219115984
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4045 :بابەتی ژمارە

Mihemed Hemo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145219115985

2385

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4046 :بابەتی ژمارە

Mîkaêlê Reşîd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916143039115771
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4047 :بابەتی ژمارە

Mîr Qasimlo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921202947116307
Mîr Qasimlo di mejûya 1980 de, li bajarê Mûşê, li navçeya
Gimgimê hatiye dinê. Piştî heyameke kurt ji ser bûyîna wî re, bi
tevî malbata xwe koçî Bursayê kirin. Qasimlo beyî ku derkeve
derveyî welat, zêdeyî sê salan di kovara “Özgür Halk”ê de xebitî û
li Stenbol, Bursa û Mersînê gerînkariya wê kovarê kir. Di Adara
sala 2000 de, ji ber kurdbûna xwe neçar ma ku koçî Almanya
bike. Qasimlo ji sala 2000 vir ve, li Almanya dijî.
Pirtûkên wî:
(“Wêneyên Keserê” Stenbol-Weşanên Perî, 2008)
“GIYANÊN BAHOZÎ:” romana wî ya duyem e.
Taybetmendiyên babetî
Muş
Bajêr:

2386

Romannivês
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4048 :بابەتی ژمارە

Mîran Janbar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120094135118945
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4049 :بابەتی ژمارە

Miraz Ronî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145219115986
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4050 :بابەتی ژمارە

Mîrza Metîn

2387

http://www.kurdipedia.org/?q=20150119101852118920
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4051 :بابەتی ژمارە

Mistefa Aydogan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208233358119296
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4052 :بابەتی ژمارە

Mizgîn Mehmud
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145220115987
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2388

👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4053 :بابەتی ژمارە

Mizgîn Ronak
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119140855118923
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd
Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Netewe:
Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4054 :بابەتی ژمارە

Mohemed Emîn Zekî Beg
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021408102475771
...
Taybetmendiyên babetî
♕ Wezîr

Corê kes:

✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4055 :بابەتی ژمارە

Mueyed Teyib
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145221115989

2389

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4056 :بابەتی ژمارە

Muhammed Nureddîn Yekta
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145221115990
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4057 :بابەتی ژمارە

Muhsîn Qoçan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145221115991
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2390

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4058 :بابەتی ژمارە

Murad Canşad
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923221611116382
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4059 :بابەتی ژمارە

Mûrad Ciwan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150401220017120741
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4060 :بابەتی ژمارە

Murat Yapiştiran
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119121813118921

2391

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4061 :بابەتی ژمارە

Murşîd Efrînî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145158115914
...
Taybetmendiyên babetî
Efrîn
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4062 :بابەتی ژمارە

Mûrûvet Y. Cacim
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145221115992
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2392

👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4063 :بابەتی ژمارە

Musa Anter
http://www.kurdipedia.org/?q=20140924114754116385
...
Taybetmendiyên babetî
Tîrorkirî
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4064 :بابەتی ژمارە

Musedeq Tovî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145222115993
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4065 :بابەتی ژمارە

Narîn Umer
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020315230684705

2393

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4066 :بابەتی ژمارە

Navser Botanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145224115998
...
Taybetmendiyên babetî
Cizîre
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4067 :بابەتی ژمارە

Necîb Balayî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145225115999

2394

...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4068 :بابەتی ژمارە

Nergiz Îsmayîl
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145225116000
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4069 :بابەتی ژمارە

Nezîr Melle
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145225116001
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2395

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4070 :بابەتی ژمارە

Nezîr Palo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145226116002
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4071 :بابەتی ژمارە

Nîşan Bamernî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145227116004
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4072 :بابەتی ژمارە

Nûredîn Zaza
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145227116005

2396

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4073 :بابەتی ژمارە

Nûrî Dersîmî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111720273687780
...
Taybetmendiyên babetî
Dersîm
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4074 :بابەتی ژمارە

Omer Dewran
http://www.kurdipedia.org/?q=201309121213428880
4
...
Taybetmendiyên babetî
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4075 :بابەتی ژمارە

Ordîxanê Celîl
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091615434177492
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4076 :بابەتی ژمارە

Orhan Kotan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145227116007
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4077 :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 ji
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

4078 :بابەتی ژمارە

Pêzanê Alîxanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145228116010
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4079 :بابەتی ژمارە

Pîr Rustem
http://www.kurdipedia.org/?q=20140524163454100592
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4080 :بابەتی ژمارە

Pîremêrd
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306225855119610
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...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
📰 Rojnamenvîs

Corê kes:

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4081 :بابەتی ژمارە

Qaçaxê Mirad
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091611161877488
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4082 :بابەتی ژمارە

Qanatê Kurdo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903115211115584

2402

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4083 :بابەتی ژمارە

Qedrî Can
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105102047118653
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4084 :بابەتی ژمارە

Qedrî Şêro
http://www.kurdipedia.org/?q=20150408171558120827
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4085 :بابەتی ژمارە

Ramazan Botî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145231116017
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4086 :بابەتی ژمارە

Ramazan Çeper
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127115403119066
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4087 :بابەتی ژمارە

Ramazan Pertev
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921212052116311
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4088 :بابەتی ژمارە

Receb Dildar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120124210118949
Di sala 1958an de li Amedê hatiye dinyê. Xwendegehên pêşîn û
navîn liAmedê ya mamostatiyê li bajarê Kirşehirê xwendiye. Ji ber
xebatên siyasî qasîçar salan di Girtîgeha Amedê de mayê.
Xebatên xwe li ser zimanê Kurmancî dike ûdi vî warî de, di gelek
kovar û malperên Kurdî de gotarên wî weşiyane. Şi‘rên wîbi navê
“Kewê Canê” hatine çapkirinê. Romanek Seyit Alp bi navê
“Dewran”wergerandiye Kurdî û hatiye çapkirinê. Di pêşbaziya
çîrokên zarokan aŞaredariya Sûrê de bi çîroka bi navê “Şîno”
xelata yekê girtiye. Dîsa dipêşbaziya kovara Nûbiharê de çîroka wî
ya bi navê “Veger” xelata yekê girtiye.Zewicandî û bavê çar
zarokan e.
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Çîroknûs
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4089 :بابەتی ژمارە

Recep Dîldar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145232116019
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4090 :بابەتی ژمارە

Redwanê Alî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903130520115587
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4091 :بابەتی ژمارە

Refîk Sebîr
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305160704119572
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Perlemantar
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4092 :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

4093 :بابەتی ژمارە

Rehîm Rehmî Hekarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128161413119094
Ebdureîm Rehmî Hekarî (1890-1958) was a poet and a religious
scholar of the early twentieth century. He took an active part in
Kurdish cultural and political struggles up to 1923, when the
Republic of Turkey was established and Kurdish language was
banned. He published the first Kurdish play, Memê Alan, in 1919.
His poetry was a significant contribution to the evolution of
modern Kurdish poetry with his innovations in form. He
introduced new rhyme schemes and meters, and free verse to
Kurdish poetry. As a religious scholar and a political activist, he
tried to combine nationalism with Islam in his writings and played
an important role in the development of Kurdish nationalism.
Despite his great contributions to modern poetry and Kurdish
nationalism, he has been overlooked in both Kurdish literary
studies and studies of nationalism. This research is, therefore, an
attempt to bring his poetic innovations and his contribution to
modern poetry to light. Studying his works, including his
unpublished ones, will shed light on less known aspects of
Kurdish nationalism and reveals the diversity of voices in Kurdish
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society regarding the questions of modernity and nationalism.
Taybetmendiyên babetî
Wan
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4094 :بابەتی ژمارە

Remezan Alan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145233116022
Di sala 1968’an de hatiye dinyayê. Beşa Edebiyat û Zimanê Tirkî a
Unîversîtya Dîcle qedand. Li ser teoriya edebiyat û romanê lêkolîn
û rexneyên wî weşiyan. Saturn, romana wî ya yekem e.
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4095 :بابەتی ژمارە

Remezan Îsa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145234116023
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Pêşmergeya dêrîn
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4096 :بابەتی ژمارە

Remzî Mela Marîf
http://www.kurdipedia.org/?q=20150207152127119276
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4097 :بابەتی ژمارە

Rênas Jiyan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145234116025

2409

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4098 :بابەتی ژمارە

Reşîdê Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145234116026
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4099 :بابەتی ژمارە

Reyhan Serhan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145235116027
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4100 :بابەتی ژمارە

Rezoyê Osê
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051448093824
Navê wî Ebdulrezaqê Eliyê Îsayê Osê ye. Roja 10.10.1950 li
herêma Qamislo / hatiye ،gundê Deksûrî /Cizîrê -parêzgeha Hisiça
li gundê Tenûrî / gundê ،jiyanê. Xwendina xwe ya seretayî
sînordasê Deksûrî / kuta kiriye. Ya navendî û lîse jî li bajarê
Qamislo bi dest xistine. Bi navên: Aro; Rezo; Stêr; Azad; Pirs;
Ebdulrezaq Osê û Rezoyê Osê di gelek kovar û rojnaman de
ji wan: Stêr; Armanc; Dugir; ،nivîsiye / wilo jî di malperan de /
Pirs; Metîn; Dengê Azadî; Zanîn.
Ji havîna sala 1970 de dest bi nivîsandinê kiriye. Gelek gotar û
helbest / kevesop û nûjen / ،lêkolîn belav kirine. Wilo jî
folklor daye hev û belav ،sano di kovaran de belav kirine،nivîsiye
çîrokên zarokan dane hev û pênc pirtûk ،kurteçîrok nivîsîne،kiriye
bi navê Dîk-Dîko ; Libhinarê ;Bavê Hepûn;Sengê û Pengê ; Finda
Semal çap kirine /Wî bi Kurdî nivîsîne û Dr.M.Nejarî guhertine
zimanê Erebî û bi hev re di bin navê danehev û pêskêskirina
herdu navan
hatine çapkirin/.Bi kurtî:
،1. 1972 - 1974 Endamê komîta berpirsiyariya kovara "Soresgêr"
maye. ،ko li bajarê Berlîna Rojava derdiçû
ko sê pirtûk li ،2.Di van salan de jî bûye endamê komîta çapderîn
bi Kurdî. Helperkên ،Berlîna Rojava çap kirin / Dîwana S. Hêzanî
bi zimanê Elemanî. Miletek berxwedanê di ber ،yên folklorî ،Kurdî
bi zimanê Elemanî /. ،hebûna xwe de dike
ji grûpek ،3. 1977 kursê fêrbûna zimanê Kurdî li bajarê Mosko
xortên Kurd / yên zanîngehê / re vekiriye.
4. 1977 Bûye endamê komcivîna damezrandina "Hevbenda Kawa
bo wêjeya Kurdî" / dameznerên vê hevbendê : Bavê Nazê ;
Dr.M.E.Najarî ; Dr.S.Mulla û Rezo bûn / ko li Mosko pêk hat. Vê
çi jî ،çi wergerandin،hevbendê gelek pirtûk / bi zimanê Erebî
afirandin/ dane wesandin.
5. 1978 – 1980 Bûye endamê " komîta amadekar " bo pêkanîna
ko di bin ،yekbûna komeleyên xwendevanênKurd li Ewropa
çavnihêriya mamoste Ezîz Mihemed de kar dikir.
li ،6. 1980 – 1981 Berpirsiyariya belavoka " Ronakbîr "
kiriye. ،Sûriya
7. 1982 – 1984 Bi Bilûrvan re serkêsiya fêrbûna "Kursên zimanê
Kurdî" li binekova Cizîrê kiriye.
bi Bilûrvan re / weku ،8. 1983 – 1993 Berpirsiyariya kovara "Stêr"
pasê bi Dilovan û hin rewsenbîrên din re kiriye. ،damezrêner /
9. 1993 - … Endamê komîta berpirsiyar e di kovara "Pirs" de.
10. 2002 - … Endam û yek ji damezrênerên " Komîta xelata
Cegerxwîn" e.
11. 2003 - … Bûye endamê komîta sêwirdarên kovara "Pêl" ko li
Elmaniya der tê.Vê salê jî bûye endamê "PENa" Kurd.
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li Amedê û ،12. 2003 – Vexwendî çalakiyên sedsalaliya Cegerxwîn
bûye.Li wir " Xwendinek di berhemên Cegerxwîn de" ،Izmîrê
pêskês kiriye.
13. 2004 – Endam û çalakdarê komcivîna duwemîn ya "rojên
wêjeyê li Amedê" bûye û besdarî kiriye.
ko di ،14. 2005 – Endamê konferansa PENa Kurd û PENa Tirk bû
bin çavdêriya PENa Navnetewî û UNESCO de li Amedê pêk hat.
15. 2005 – Vexwendiyê festîvala rewsenbîrî ya yekemîn li Duhokê
da lîkolînekê li ser " hevoksaziya Kurdî ". pêskês bike. Lê ji ،bû
ber sedemên rewsa navwelatî / di navbera Sûriya û Îraqê de/
tenha lêkolîna xwe rê kir.،nikarîbû amade bibe
16. 2006 – Endam û çalakdarê festîvala rewsenbîrî ya duhemîn li
Duhokê bû.
17.2008 – Endam û çalakdarê festîvala Cegerxwîn li Hewlêrê bû.
18.2008 – wergêrê xelata yekemîn ya fablê li Wanê bû.
Nav û Naveroka Pirtûkan
pênc pirtûkên çîrokên ،Di destpêka miha êlûna sala 2005 an de
bi rêdaneke fermî / çapkirin û belavkirin / di bin ،li Sûriyê،zarokan
sernavê " Çîrokên Kurdî gelêrî yên zarokan " bi zimanê Kurdî û
hatine çapkirin.،Erebî
1. Dîk-Dîko / çapa didiwa / çar çîrokan himbêz dike / Çapa yekê
sala 1991/:
a. Rovî – beranê kovî.
b. Kerê pistkurmî.
c. Kêça kezîkur.
d. Dîk-Dîko.
2. Libhinarê / çapa didiwa / çar çîrokan himbêz dike/Çapa yekê
sala 1991/:
a. Destbiratiya Rovî û Melê.
b. Libhinarê.
c. Gurê tirsonek.
d. Pîrê û Rovî.
3.Bavê Hepûn / Çapa yekê / :
a. Bavê Hepûn.
b. Hirçê û Mihemedoko.
c. Kero hevsarzero.
d. Kêza Kêzxatûn.
4. Sengê û Pengê /Çapa yekê / :
a. Sengê û Pengê.
b. Gurê har.
c. Keçên Pîrê.
d. Beq û Tûpisk.
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5. Finda Semal / Çapa yekê / :
a. Finda Semal.
b. Gavan û Gur.
c. Mih û Gur.
d. Fatika Gavan.
Ev çîrokên zarokan yên gelêrî danehev û wergerandin im.Li ser
ev informasiyon hatine nivîsîn : ،qapê hundir jî
Necah Osman. ،Qap û wêne : Hunermend endizyar
Deqên Kurdî : A.Ossi / Rezo /.
Deqên Erebî : M. Najarî.
Lêvegera deqên Erebî : Sêx Tawfîq El-Huseynî.
" Dar All-Hassad "
Sûrîya 2005 ،Sam
bo pirtûkên 1;2 û 3 sala 1991 ،ko rêdana çapê،Hêjayî gotinê ye
nehatin ،di dema xwe de ،lê bo hin sedeman ،hatibû wergirtin
da nû îsal roniyê bibînin.Bo vê yekê hin cudahî di navbera ،çapkirin
deqên Erebî / wergerandina sala 1991 ê / û yên Kurdî /
pistî bidestxistiona hin formên nû ji çîrokan / de ،sererastkirin
têne pelandin.
. کۆچی دوایی کرد2010-03-03 رۆژی
 ماڵپەڕی ئاڤێستا کورد:سەرچاوە
Taybetmendiyên babetî
Cizîre
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4101 :بابەتی ژمارە

Riza Çolpan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905160240115630
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4102 :بابەتی ژمارە

Rizaliyê Reşîd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145236116030
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4103 :بابەتی ژمارە

Rizoyê Xerzî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145236116031
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4104 :بابەتی ژمارە

Rodî Demîrkapi
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145236116032
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4105 :بابەتی ژمارە

Rohat Alakom
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909093659115671
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4106 :بابەتی ژمارە

Rojen Barnas
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905085728115613
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4107 :بابەتی ژمارە

Rojen Bernas
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145237116033
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4108 :بابەتی ژمارە

Roman Motkî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140511112519100537
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4109 :بابەتی ژمارە

Rondik Amedî
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145237116034
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4110 :بابەتی ژمارە

Ronî War
http://www.kurdipedia.org/?q=20150115154920118841
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4111 :بابەتی ژمارە

Roşan Lezgîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145237116035
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
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✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4112 :بابەتی ژمارە

Royarê Amedî
http://www.kurdipedia.org/?q=20141126133235118158
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4113 :بابەتی ژمارە

Sabîha Otlu
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920131729116177
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4114 :بابەتی ژمارە

Saher Mîro
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145238116037
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4115 :بابەتی ژمارە

Şahînê Bekirê Soreklî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145238116038
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4116 :بابەتی ژمارە

Salhê Heydo
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203132910119191
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4117 :بابەتی ژمارە

Salhê Silo
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020413191357495
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4118 :بابەتی ژمارە

Salihê Heydo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145238116039
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4119 :بابەتی ژمارە

Salihê Kevirbirî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920170654116285
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Salihê Kevirbirî, di sala 1973-yan de li Batmanê hatiye dinyayê.
Xwendina xwe li navçe û bajarên wekî Batman, Farqîn, Misirc,
Edeneyê kiriye.
Di sala 1992-yan de bi derketina Rojnameya Welat re, ji zimanê
dayîka xwe haydar bûye. Li herêma Çukurovayê di rojnameya
Welatê Me de cara yekem dest bi karê rojnamegeriyê kiriye û
heta rojname hatiye girtin, li herêmê berpirsiyariya rojnameyê
kiriye. Piştî girtina Welatê Me, kar û barê rojnamegeriyê di
rojnameya Azadiya Welat de berdewam kiriye.
Di destpêka sala 1997-an de hatiye Stenbolê, di heman
rojnameyê de bûye Berpirsiyarê Karê Nivîsaran û ji ber vê
peywira xwe, bi dadgeh, girtîgeh û dozgeran re nasraw bûye.
Ji bilî Welat, Welatê Me û Azadiya Welat; nivîsar, hevpeyvîn û
lêkolînên wî di kovar û rojnameyên bi navê Ozgur Polîtîka,
Demokrasî, Ozgur Bakiş, Radikal 2, Milliyet Populer Kultur, Milliyet
Sanat, Taraf, Bîrgun, Esmer, Multîkultî, Çavreş, Tîroj, Evrensel
Kultur, Gulîstan, Rûdaw, Çira, Yeni Gundem, Jiyana Rewşen,
Avaşîn, Nûbihar û Nûdemê de hatine weşandin. Vê gavê di
malpera Netkurdê de, di quncikê xwe yê bi navê “Hevîrtirş” de bi
domdarî dinivîse.
Nivîskar, li ber qedandina “Antolojiya Dengbêjan” e û li ser
romana “Koçero” kar dike.
Kevirbirî, Endamê Navenda PEN-a Kurd, Endamê PEN-a
Navneteweyî û Endamê Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ye.
Taybetmendiyên babetî
Batman
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4120 :بابەتی ژمارە

Sebrî Botanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140902131248115577
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4121 :بابەتی ژمارە

Sebrî Silêvanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145239116043
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4122 :بابەتی ژمارە

Sebriyê Hekarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145240116044
...
Taybetmendiyên babetî
Hekarî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4123 :بابەتی ژمارە

Sedat Yurtdaş
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120094639118946
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4124 :بابەتی ژمارە

Segvan Ebdulhekîm
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145240116046
Nivîskar û rojnamevanê kurd Segvan Ebdulhekîm (1948-2010),
piştî jiyekê pir xebat di warê edeb û rojnamevanîyê de, duhî li
bajêrê Zaxoyê çû ber dilovaniya xwedê û her duhî li goristan
Kevin li Zaxoyê hat veşartin.
Di merasima veşartina xwedêjêrajî de gelek berpirsên hikûmetê û
partiyan, rewşnbîr, rojnamevan, nivîskar û xelkê deverê amade
bûn, û li ser gorê wî, li dor kar, xebat û berhemên wî, ji aliyê
Hesen Silîvanî serokê Yekêtiya Nivîskarên Kurd-şaxê Duhokê ve
peyvek pêşkeş kir.
Segvan Ebdulhekîm di salên hefiyan da li radiyoya kurdî li
Bexdayê çend salan kar kiriye, di rojnametên Bizav, Hawkarî,
Metin û Rengîn de karkiriye. Endamê yekêtiya Nivîskarên Kurdaşaxê Duhokê û endamê Sendîkaya rojnamevanên Kurdistanêşaxê Duhokê bû.
Segvan Ebdulhekîm piştî serhildana sala 1991ê hatiye Swêdê.
Piştî azadkirina îraqê careke din vegeriyaye Kurdistanê û li ser
xebatên xwe berdewam bûye û weke rêvebirê radiyoya Zaxo,
Delal TV û Çarçira TV karkiriye.
Ji berhemê rehmetî:
1- Heval hevaloşkê. Bo zarokan
2- Çoxkê Eyazî- li ser sitranbêj Eyaz Zaxoyî
3- Cegerxwîn- li ser xebat û berhemê Cegerwîn
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4- Elbuma Zaxoy, wêneyên bajêrê Zaxoyê
5- Kewê rubad- liser stranbêj Mihemed Arif Cizîrî
- See more at: http://www.rojevakurd.com/kultur/3589Rojnamevan-kurd-Segvan-Ebdulhekm-koadawkir.html#sthash.VWqzos6i.dpuf
Taybetmendiyên babetî
Zaxo
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4125 :بابەتی ژمارە

Sehîdê Îbo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916113625115758
Sêîdê Îbo an Sehîdê Îbo an jî Seîdê Rizgo Îboyan, di 8'ê gulanê
sala 1924'an li Ermenistanê, gundê Qarxûna jorîn, ji dayik bûye,
hebestvanekî kurd î welatparêz bû.
Prof. Dr. Sêîdê Îbo kolêj û înstîtuta bijîşkiyê ya Yêrêvanê xilas kir.
Doktora xwe jî li Moskovayê temam kir. Sehîdê Îbo wek bijîşkê
zarokan kar dikir. Di sala 1971'ê de bû serokê kafêdra bijîşkiya
zarokan (pêdiyatriya) li Înstîtûta Yêrêvanê ya Bijîşkiyê.
Îdîa hene ku Îbo ji aliyê hêzên îlegal û rastgir ên ermeniyan ve
hatiye kujtin. Piştî hilweşîna YKSS'ê, neteweperestên ermeniyan
êrîş birin ser kurdan, bi taybetî întelektuelên kurd. Ermenistanê
hebûna kurdan înkar kir û niha jî di destûra bingehîn a
Ermenistanê de bêjeya kurd nîne. Bes êzîdiyan nasdikin û dewlet
bi fermî êzîdiyan wekî geleke ji kurdan cuda dide naskirin.
Di sala 1974'an de li Washingtonê dibe endamê rêxistina
Ortemiletiyê ya bijîşkên nexweşiyên gurçikên zarokan. Li Glazgoyê
tê hilbijartin wek endamê rêxistina bijîşkên zarokan li Ewropayê.
17 kanûna yekê ya sala 1991'ê li bajarê Yêrêvanê ji aliyê kesê
“nenas” ve hate kuştin. Hejmara kitêb û berhemên Prof. Dr.
Sehîdê Îbo yên ilmî derheqa bijîşkiya zarokan da nêzîkî 100'î ne.
Hin ji berhemên wî:
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Terşinek bûyîna pişikê zarokên emrê hetanî yek salî de
(monografya, bi zimanê ermenî, 1976)
Danasîn bi bijîşkiya zarokan (monografya, bi zimanê ermenî,
1983).
Xwerekdayîna zarokên saxlem (kitêba bijîşkiyê, bi zimanê ermenî)
Şîretên doxtor (kitêba bijîşkiyê, bi kurdî, 1974)
Siba we xêr (kitêba bijîşkiyê, bi kurdî).
Bîst salên din (helbest, bi kurdî)
Quma min (helbest, bi kurdî)
Azadî (helbest, bi kurdî)
Sînem (helbest, bi kurdî) - Duryan (berevokeke serhatiyan, bi
kurdî)
Kurdê rêwî (roman, 1979) Kurdê rêwî. Sehîdê Îbo. Avetsa.
Stenbol, 2009. 208 rûpel.
Wikipedia
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4126 :بابەتی ژمارە

Seîd Dêreşî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145241116047
...
Taybetmendiyên babetî
Amêdî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4127 :بابەتی ژمارە

Seîd Tahîrî Haşîmî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145241116048
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4128 :بابەتی ژمارە

Se'îd Yûsif
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091111214177394
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Hunermend
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4129 :بابەتی ژمارە

Seîdê Îbo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145241116049
Sêîdê Îbo an Sehîdê Îbo an jî Seîdê Rizgo Îboyan, di 8'ê gulanê sala 1924'an li
Ermenistanê, gundê Qarxûna jorîn, ji dayik bûye, hebestvanekî kurd î welatparêz bû.
Prof. Dr. Sêîdê Îbo kolêj û înstîtuta bijîşkiyê ya Yêrêvanê xilas kir. Doktora xwe jî li
Moskovayê temam kir. Sehîdê Îbo wek bijîşkê zarokan kar dikir. Di sala 1971'ê de bû
serokê kafêdra bijîşkiya zarokan (pêdiyatriya) li Înstîtûta Yêrêvanê ya Bijîşkiyê.
Îdîa hene ku Îbo ji aliyê hêzên îlegal û rastgir ên ermeniyan ve hatiye kujtin. Piştî
hilweşîna YKSS'ê, neteweperestên ermeniyan êrîş birin ser kurdan, bi taybetî
întelektuelên kurd. Ermenistanê hebûna kurdan înkar kir û niha jî di destûra bingehîn a
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Ermenistanê de bêjeya kurd nîne. Bes êzîdiyan nasdikin û dewlet bi fermî êzîdiyan wekî
geleke ji kurdan cuda dide naskirin.
Di sala 1974'an de li Washingtonê dibe endamê rêxistina Ortemiletiyê ya bijîşkên
nexweşiyên gurçikên zarokan. Li Glazgoyê tê hilbijartin wek endamê rêxistina bijîşkên
zarokan li Ewropayê.
17 kanûna yekê ya sala 1991'ê li bajarê Yêrêvanê ji aliyê kesê “nenas” ve hate kuştin.
Hejmara kitêb û berhemên Prof. Dr. Sehîdê Îbo yên ilmî derheqa bijîşkiya zarokan da
nêzîkî 100'î ne.
Hin ji berhemên wî
Terşinek bûyîna pişikê zarokên emrê hetanî yek salî de (monografya, bi zimanê ermenî,
1976)
Danasîn bi bijîşkiya zarokan (monografya, bi zimanê ermenî, 1983).
Xwerekdayîna zarokên saxlem (kitêba bijîşkiyê, bi zimanê ermenî)
Şîretên doxtor (kitêba bijîşkiyê, bi kurdî, 1974)
Siba we xêr (kitêba bijîşkiyê, bi kurdî).
Bîst salên din (helbest, bi kurdî)
Quma min (helbest, bi kurdî)
Azadî (helbest, bi kurdî)
Sînem (helbest, bi kurdî) - Duryan (berevokeke serhatiyan, bi kurdî)
Kurdê rêwî (roman, 1979) Kurdê rêwî. Sehîdê Îbo. Avetsa. Stenbol, 2009. 208 rûpel.
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4130 :بابەتی ژمارە

Selîm Biçûk
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145242116051
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...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4131 :بابەتی ژمارە

Selman Kovilî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145242116052
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4132 :بابەتی ژمارە

Selwa Gulî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306093248119590
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👩 Xaniman

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4133 :بابەتی ژمارە

Şemal Akreyî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145243116054
...
Taybetmendiyên babetî
Akrê
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4134 :بابەتی ژمارە

Serdar Roşan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905150638115622
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4135 :بابەتی ژمارە

Şerefxan Cizîrî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140926091751116415

2429

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4136 :بابەتی ژمارە

Serhan Îsa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145243116056
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4137 :بابەتی ژمارە

Serkeft Botan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145244116057
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4138 :بابەتی ژمارە

Şêrko Bêkes
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112400088594
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Çalakê siyasî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4139 :بابەتی ژمارە

Şêrkoh Hopo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145244116059
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4140 :بابەتی ژمارە

Şêrzad Zeynelabidîn
http://www.kurdipedia.org/?q=201312221500438712
5

2431

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4141 :بابەتی ژمارە

Şêx Eskerî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145245116061
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4142 :بابەتی ژمارە

Şêx Evdirehmanê Axtepî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145245116062
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4143 :بابەتی ژمارە

Şêx Fethulla Werqanisî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121173722118967
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Ayînî
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4144 :بابەتی ژمارە

Şêx Hesîb Axtepî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122131821118985
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4145 :بابەتی ژمارە

Şêx Memdûhê Birîfkanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306101538119594

2433

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4146 :بابەتی ژمارە

Şêx Mihemed Kerbela
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145246116065
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4147 :بابەتی ژمارە

Şêx Rezay Talebanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306130459119598
...
Taybetmendiyên babetî
Çemçemal
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4148 :بابەتی ژمارە

Şêx Selam
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306172846119607
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4149 :بابەتی ژمارە

Seydayê Dilmeqes
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145247116069
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4150 :بابەتی ژمارە

Seydayê Keleş
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109145674068

2435

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4151 :بابەتی ژمارە

Seyîd Eliyê Findikî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145248116071
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4152 :بابەتی ژمارە

Sidîq Gorîcan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128124413119086
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4153 :بابەتی ژمارە

Sidqî Hirorî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140929083330116431
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4154 :بابەتی ژمارە

Sidqî Hirotî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910140348115682
...
Taybetmendiyên babetî
Romannivês
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4155 :بابەتی ژمارە

Şikoê Hesen
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916113156115757

2437

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4156 :بابەتی ژمارە

Şikoyê Hesen
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145249116072
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4157 :بابەتی ژمارە

Silêman Azer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145250116075
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2438

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4158 :بابەتی ژمارە

Simoyê Şemo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145250116077
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4159 :بابەتی ژمارە

Sîrwan Qiçço
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110572474081
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4160 :بابەتی ژمارە

Şivan Perwer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905145702115621
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...
Taybetmendiyên babetî
Urfe
Bajêr:
🎤 Dengbêj

Corê kes:

✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4161 :بابەتی ژمارە

Sîware Êlxanîzade
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145251116078
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojhelatê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4162 :بابەتی ژمارە

Siyamed Sîpan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145251116079

2440

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4163 :بابەتی ژمارە

Tehsîn Navişkî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145252116083
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4164 :بابەتی ژمارە

Temoz Şemalî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145253116084
...
Taybetmendiyên babetî
Efrîn
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:

2441

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4165 :بابەتی ژمارە

Tengezar Marînî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145253116085
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4166 :بابەتی ژمارە

Tosinê Reşîd
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306131758119601
...
Taybetmendiyên babetî
Zimanewan
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4167 :بابەتی ژمارە

Trîfe Doskî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306172722119606

2442

...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4168 :بابەتی ژمارە

Vazgal Bazîdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145255116091
...
Taybetmendiyên babetî
Bayezîd
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4169 :بابەتی ژمارە

Vehêl Amêdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150214165550119376

2443

...
Taybetmendiyên babetî
Amêdî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4170 :بابەتی ژمارە

Vînos Fayîq
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306140920119604
...
Taybetmendiyên babetî
Silêmanî
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4171 :بابەتی ژمارە

Wefayî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306131005119599

2444

...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojhelatê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4172 :بابەتی ژمارە

Wenda Şêxo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145257116096
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4173 :بابەتی ژمارە

Wezîrê Eşo
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050214474976045
Wezîrê Eşo di 1'ê sermaweza 1934an de li paytextê Gurcistanê
Tiblîsê ji dayîk buye. Pêşiyên Wezîrê Eşo ji Zêtka'ya Agiriyê koç
kirine.
Ew di sala 1953an de li fakulteya tarîxê ya Zanîngeha paytextê
Ermenistanê Êrîvanê tê qebûlkirin û gava ew xelas dike, di
navbera salên 1958–1961ê de li gundê Pampê wek serokê
dibistanê kar dike. Salên 1961–1963an wek berendamê doktorayê
beşa kurdzaniyê ya Enstîtuya Rohilatzaniyê de li Lenîngradê (niha
Sankt–Pêtêrsbûrg) di nava tarîxa Kurdistanê de kûr dibe. Salên
1964–1983an weke redaktor û redaktorê sereke yê polîtîkî di
radyo, televîzyon û weşanên Ermenistanê de kar dike. Salên
1983–1994an karê redaktorîkirinê û wergeriyê di beşa weşanên
kurdî ya Radyoya Êrîvanê de bi cî tîne.

2445

Weke rojnamevan zêdeyî hezar gotar û şiroveyên wî li ser rûpelên
rojnameya Rya Teze û gelek rojname û kovarên Ermenistanê û
Moskovayê yên navendî de hatine weşandin, lê welê jî di radyoyê
de hatine weşandin. Ji ber vê kedê ew kirine endamê Yekîtiyên
nivîskar û rojnamevanên Ermenistanê û yê Yekîtiya Sovyeta berê.
Wezîrê Eşo di sala 1991ê de hêjayî xelata Yekîtiya Nivîskarên
Ermenî û Seksyona nivîskarên kurd ya bi navê Erebê Şemo bû.
Wezîrê Eşo niha li Belçîkayê dimîne. Ew li Belçîkayê jî di kar û
mijûliyên nivîskariyê de berdewam e.
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4174 :بابەتی ژمارە

Wezîrê Nadirî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145257116097
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4175 :بابەتی ژمارە

Xalis Msewer
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020313234484703
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4176 :بابەتی ژمارە

Xayîlaza Reşîd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923102228116344
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4177 :بابەتی ژمارە

Xebat Arîf
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304170132119548
...
Taybetmendiyên babetî

2447

✍ Nivêser

Corê kes:

Wergêr
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4178 :بابەتی ژمارە

Xelîl Duhokî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903164603115588
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
✍ Nivêser

Corê kes:

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4179 :بابەتی ژمارە

Xelîl Sasûnî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020313155284702
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4180 :بابەتی ژمارە

Xemgînê Remo
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110593374082

2448

...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4181 :بابەتی ژمارە

Xemgînê Xanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145259116105
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4182 :بابەتی ژمارە

Xêrî Bozanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112721395073981
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4183 :بابەتی ژمارە

Xizan Şîlan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145259116106
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4184 :بابەتی ژمارە

Xurşîd Mîrzengî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122132631118986
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4185 :بابەتی ژمارە

Xusrew Caf
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120095901118948
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...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4186 :بابەتی ژمارە

Yeşar Kemal
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523224237100589
...
Taybetmendiyên babetî
Romannivês
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4187 :بابەتی ژمارە

Yildiz Çakar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145259116107
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4188 :بابەتی ژمارە

Yusif Sebrî Qamişlokî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145259116108
...
Taybetmendiyên babetî
Qamîşlo
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4189 :بابەتی ژمارە

Zana Farqînî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091110124077389
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4190 :بابەتی ژمارە

Zana Umer
http://www.kurdipedia.org/?q=20150528164300121228
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...
Taybetmendiyên babetî
📰 Rojnamenvîs

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4191 :بابەتی ژمارە

Zekeriya Kobanî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145300116109
...
Taybetmendiyên babetî
Kubanê
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4192 :بابەتی ژمارە

Zekî Nurçîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145300116110
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
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👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4193 :بابەتی ژمارە

Zerdeşt Heybet (Rizgar)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205162917119243
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4194 :بابەتی ژمارە

Zeynelabidîn Zinar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922134223116322
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4195 :بابەتی ژمارە

Zinar Soran
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111719270987784
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Zinar Soran di 2yê cotmeha 1955 de li gundê Qizilê ya Dêrika
Çiyayê Mazî hatiye dinyayê. Zaroktiya wî di odeya gund û di nav
civata eşîrtiyê de derbas dibe. Di wê demê de, ode û civata kurdî
hê ji şevbihêrkên dengbêj û çîrokbêjan xalî nebûne. Bingehê
ziman û kultura xwe ya kurdî ji wê civatê û wan şevbihêrkan
werdigre.
Berî ku ew dest bi dibistana destpêkê bike li cem Mele Mahmûdê
meleyê gund Quranê carî dike. Pênc salî dest di dibistana gund
dike. Ji gund xwendekarê pêşî ye ku piştî dibistana destpêkê
xwendina xwe didomîne. Dibistana navîn li Wêranşehrê, lîseyê jî li
Mêrdîn û Entabê dixwîne.
Pêwendiyên malbata wî û bi taybetî têkiliyên apê wî Hecî Hesen bi
hinek meleyên welatparêz yên wê demê re dibe destpêka
kurdperweriya wî. Hîna di dema dibistana pêşîn de, apê wî çend
helbestên kurdî bi wî dide jiberkirin.
Piştî xwendina xwe ya lîseyê diqedîne, di nîsana 1973an de dihere
Almanyaya Rojava. Beşdarî Festîvala Berlîna Rojhilatê ya
navneteweyî dibe. Di wê demê de bi Peymana 11ê Adarê di nav
Tevgera Kurdistana Iraqê û dewleta Iraqê de, kurdên Başûr mafê
otonomîyê bi dest dixin. Ji ber vê yekê jî cara pêşîn bû ku, grûbek
kurd li ser navê Kurdistana Iraqê, bi awayekî resmî û bi cil û
bergên kurdî beşdarî fesîtvaleke weha navnetewî dibûn.
Zinar Soran û apê wî Hecî Hesen 01.07.1956
Lê piştî demekê, ew qîma xwe bi jiyan û xebata siyasî ya
Ewrûpayê nayîne û vedigere welêt. Li Diyarbekirê dest bi
xwendina bilind ya mamostetiyê dike. Di wê demê de, ji hilekê de
xwendina xwe û ji hêla din de jî xebata xwe ya siyasî didomîne.
Lê ji ber ku karbidestên dewletê dibistana Diyarbekirê digrin, ew jî
wek gelek xwendekarên dinê xwendina xwe li Ankarayê didomîne
û di sala 1979an de xwendina xwe diqedîne.
Piştî darbeya leşkerî ya 12ê îlona 1980yî dadikeve Binya Xetê. Di
dawiya sala 1983an de jî tê Swêdê û niha li vir dijî. Ew zewicî ye û
sê keç û kurekî wî heye.
Li welêt di wê dema ku di nav tevgera neteweyî de çi bigre hemû
gotûbêjên siyasî bi tirkî bûn, ew yek ji wan kesên pêşî ye ku
dixwaze vê adetê bişkîne. Ew hewl dida ku di civîn, semîner û
gotûbêjên xwe yên siyasî de bi kurdî biaxive. Lê ji bilî hinek
têbinîyên taybetî yên di wan semîner û civînan de hîna dest bi
nivîsandina kurdî nekiribû.
Cara pêşîn li Binya Xetê ji bo kovara zarokan Kulîlkê dest bi
nivîsandina hinek çîrokên kurdî dike û ew çîrok di wê kovarê de
tên weşandin. Ji ber vê yekê jî ew wê kovara zarokan Kulîlkê wek
mamostayê xwe yê destpêka bikurdînivîsînê dibîne. Ew çîrok jî
pêmayiyên wan şevbihêrkên civata kurdî yên zaroktiya wî bûn.
Piştî ku ew tê Swêdê dest bi mamostetiya kurdî dike. Ew giraniya
xwe bêtir dide ser bikurdînivîsînê û wek prensîp êdî bi kurdî
dinivîse. Bi taybetî li ser dîroka komele û rêxistên kurdan dixebite.
Beşek xebat, lêkolîn û nivîsên wî di hinek kovar û malperên
kurdan de hatine weşandin.
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Ew demeke dirêj wek redaktorê berpirsiyar kovara zarokan Kulîlkê
derdixe. Nivîsandina bi kurdî weke perçakî xebata siyasî ya
neteweyî û demokratîk dibîne. Loma jî ji nivîskarekî bêtir xwe
dildarê bi kurdînivîsînê dibîne.
Ji havîna 1990î û heta niha beşdarî nav xebata KURMANCîyê dibe.
Weke tê zanîn ev xebat li ser zaravê kurmancî tê kirin û ji aliyê
Enstîtuya Kurdî ya Parîsî ve tê birêvebirin.
Yek ji wan bîst damezrînerên ku di 22.01.1995 de Komeleya
Nivîskarên Kurd li Swêdê damezrandin e. Piştî kongreya
damezrandinê heta îro di Komîteya birêvebir ya vê komeleyê de
cih girtiye. Herweha ji destpêkê heta dawiyê ew weke endamekî
redaksiyona ÇIRAyê xebitiye ku kovara Komeleya Nivîskarên Kurd
li Swêdê bû.
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4196 :بابەتی ژمارە

Zinarê Xemo
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051410023476298
...
Taybetmendiyên babetî
✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4197 :بابەتی ژمارە

Ziyad Neqîb Berwarî
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145301116113
...
Taybetmendiyên babetî
Duhok
Bajêr:
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4198 :بابەتی ژمارە

Zulkuf Kişanak
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145301116114
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4199 :بابەتی ژمارە

Bayan Azizi
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022717571519187
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journalist and Assistant Professor in Salahadin ،Author
University(Human Rights).
My Books:
1-Anatomy of violence
2- like water in the win
3-The American students revelation
4-Torture and another Inhuman treatment
publishing soon:
1- The Feminism and few papers of women study
2-Principles of Human Rights(for university)
Items Property
👩 Female

Gender:

Kurd
Academic

Nation:
People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4200 :بابەتی ژمارە

Christopher de Bellaigue
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030215000982416
...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4201 :بابەتی ژمارە

Dindar Farzenda Zubier
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422093183016
...
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Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4202 :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

4203 :بابەتی ژمارە

Ferhad Ibrahim
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122920134974530
...
Items Property

2459

North Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4204 :بابەتی ژمارە

Ferhad Pirbal
http://www.kurdipedia.org/?q=20150112145153118748
PERSONAL DETAIL
Name: Ferhad
Family name : PIRBAL
Iraq ،Arbil ،Date and place of birth : 20. 08. 1961
tow childrens ،Marital status: married
Arbil; Tel. 00964750 445 ،Zanko Village ،Hom address: No.81
0311
Email : ferhadp@yahoo.com
Education
1994 – Awarded ph.D. in Kurdish Modern Literatur; University of
France. ،Paris 3 ،Sorbonne
University of ،1990 – Awarded degree Master of Literatur
1990 ،Oct ،France ،Paris 3 ،Sorbonne
،Kurdish Department ،1983 – Complete B.Sc. Kurdish language
1979،07 ،Iraq ،University of Sulaimanie ،College of Arts
Languges:
Turkmen. ،Arabic ،Persan ،English ،Franch ،Kurdish
Expereinces
1994 – 1996 Lecture of Kurdish Modern Literatur in Kurdish
Arbil. ،University of Salahaddin ،College of Arts ،Department
Arbil. ،1994 - 2010 Editor of Weearan Magazin
Arbil. ،1994-1996 Journalist in Kurdistani Niwee Newspapar
1995 – 1996 Director of Central Library of Univesity of
Arbil. ،Salahaddin
،1995 Participating to Founding the Zamowa Gallery of painting
Sulaimanie.
Arbil. ،1995- 1996 Director of Arbella Gallery of Painting
1996 – 2002 Lecture of Kurdish Modern Literatur & Eshtetica in
University of ،College of Education ،Kurdish Department
Arbil. ،Salahaddin
College of ،College of Low ،1996 – 2002 Lecture of Kurdology
Arbil. ،University of Salahaddin ،Economie
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College ،1996 – 1997 Lecture of Franche in English Department
Sulaimanie. ،of Languages
1996-1997 Editor of Wegeeran Magazin published by Ministary of
Arbil. ،Cultur
1997 –1998 playing a key role in founding the College of Fin Arts
in University of Sulaimanie.
،1997- 1998 Lecture of Eshtetica in Plastic arts Department
Sulaimanie. ،College of Fin Arts
1997 – to date : Gave theoretical & practical lecturs in Kurdish
M.Sc. & Ph.D. students. ،Modern Literatur & Eshtetica to B.Sc.
Kurdish ،1998 – to date : Supervising one 7 M.Sc. students
،Department in Salahaddin University and University of Berlin
Germany 2010.
Arbil. ،1999- 2001 Presenting Emission in KTV Satalyte
Arbil. ،2000 to date : Director of MSB Cultural Center
2002 – 2003 Lecture of Philosophie of Art in Journalism
University of Sulaimanie. ،Department
،in Litr. Dep. ،2003- 2004 Lecture of Moderne Kurdish Literatur
Khanaqin (Un. Sul.).
2003 playing a key role in founding the Dapartement of Franche
College of Arts in University of Arbil. ،Litr
Arbil. ،2004 - 2005 Editor of Shin Magazin published by Aras Ed.
College ،2004 - 2005 Lecture of Traduction in English Department
University of Koysanjaq. ،of Literatur
College ،2005- 2010 Lecture of Eshtetica in Painting Department
Arbil. ،University of Salahaddin ،of Fin Arts
Sulaimaniye. ،2009- 2010 Presenting Emission in GelTV Satalyte
College of ،2009- 2010 Head of Cinematographics Departement
Arbil. ،University of Salahaddin ،Fin Arts
Publications
Publishing in journals such as: Zanko – the scientific journal of
Salahaddin University ; Brayeti Center ; Zanko y Sileimani – the
scientific journal of University of Sulaimanie; Zanko y Dihok – the
scientific journal of University of Duhok; Etudes Kurdes – the
scientific journal of Kurdish Institut of Paris (In franch language).
Publishing also in journal KurdishGlobe 55 articls about Kurdish
in Arbil. ،culture in english languge
Books :
published ،- 59 books and studies about Kurdish culture and Litr
،Spireez (Duhok); Gelaweej ،Hetaw (Arbil) ،Gulan ،by Ed. Aras
Serdem (Sulaimanie) 1996- 2010. ،Bedrxan ،Renj
9 pieces of theatre and one ،3 books of poems ،- 5 Romans
Scenario.
one book translated to Franche ،- 3 books translated to Persan
and two books translated to Arabic (Dar Al ،(Action Poetique)
Bayrout). ،Rabita – t Kawa ،jamal

2461

Traning Courses and Conferences
،Arbil ،2000 – 4th Scientific Conference of Salahaddin University
Iraq
France. ،Strasbourg ،1992- International Conference of Students
in Paris. ،1992 _ International Conference about Kurdes
،1991 – 13rd Scientific Conference of Kurdish Institut of Paris
Sweeden ،Stockholm
Kurdish Institut of ،1989– Scientific Session of Kurdish Literatur
Sweeden ،Stockholm ،Paris
References
110 ،President of Kurdish Institut of Paris ،1- Mr. Kendal NEZAN
Paris 10me. ،Rue LaFayette
College ،Kurdish Department ،2- Prof. Dr Izzeddin Mustefa RESUL
Sulaimanie. ،of Arts
Items Property
♖ Erbil

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎤 Singer

People type:

Academic

People type:

✍ Writer

People type:

Poet

People type:

🎨 Artist - Painter

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4205 :بابەتی ژمارە

Hewa Salam
http://www.kurdipedia.org/?q=20150301101101119486

2462

He was born in 17 March 1988 in Kurdistan Region of Iraq. He
has published his first novel in 2008, which is the first Kurdish
novel about Kurdish civil war in the 1990s. He has worked in
many youth organizations, and managed both Solidarity
Organization and Rebaz foundation in Koya volunteer. He won
HCDP-KRG scholarship and has finished his masters at University
of Exeter – UK. Currently, he is working as a lecturer at Koya
University – Kurdish department. Also, he published many articles
and scientific articles regionally and internationally.
Email address: hewasalam@gmail.com
His main publications:
- I am afraid of land’s escape – Novel – 2008
- Kurdish dialect continuum, as a standardization solution –
scientific article – 2014 - online available at:
http://www.ijoks.com/issue1/salamkhalid%2027-39.pdf
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4206 :بابەتی ژمارە

Ismet Cheriff Vanly
http://www.kurdipedia.org/?q=20140524150608100590
...
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
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4207 :بابەتی ژمارە

Jafar Hasanpoor
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021614115875798
...
Items Property
East Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4208 :بابەتی ژمارە

Jaffer Sheyholislami
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011720050863884
Jaffer Sheyholislami was born in 1960 in the city of Mahabad in
Mukriyan Province. He is currently an Assistant Professor at the
،School of Linguistics and Language Studies at Carleton University
Canada. He teaches courses in the areas of applied ،Ottawa
linguistics and discourse analysis on a variety of topics such as
research ،sociology of language ،language and power/ideology
and language and media. ،and practice in academic writing
He earned his PhD in Communication at Carleton in 2008. His
main research interests lie with a critical understanding of
with Co- ،language and other semiosis in social life. Currently
he ،editors Dr. Amir Hassanpour and Dr. Tove Skutnabb-Kangas
is preparing an edited volume on the Kurdish language with a
political and legal aspects of the language ،focus on the social
and how these are intertwined with education and identity in
Kurdistan. His other areas of research have included: critical
discourse analysis of the representation of Kurds in the US and
the ،Iranian ethnic media and citizenship in Canada ،Canada
the dialogic ،semiotic construction of Canadian national identity
and the place of ،nature of blogging in educational settings
blogging in the construction of Kurdish imagined communities.
Items Property
Mahabad
Cities:
East Kurdistan Country - Province:
👨 Male
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Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4209 :بابەتی ژمارە

Jawad Mella
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122411423987097
...
Items Property
West Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd
Political activist

Nation:
People type:

✍ Writer

People type:

Veteran Peshmerga

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4210 :بابەتی ژمارە

Jemal Nebez
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092015030288638
...

Sulaimaniyah

Items Property
Cities:

👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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4211 :بابەتی ژمارە

Kae Bahar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311131828119695
...
Items Property
North Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Badini Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4212 :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:
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✍ Writer

People type:

Political activist

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4213 :بابەتی ژمارە

Kameel Ahmady
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030318560682433
Kameel Ahmady originally hails from Iranian Kurdistan; now a London-based
anthropologist and visual ethnographer, he has a background in media, and has worked
extensively on issues relating to local cultures, migration, minority rights and Middle East
affairs. He has travelled widely, most especially taking an interest in everyday human
experience which persist in the face of conflict and poverty - in areas such as Bosnia,
Afghanistan and Iraq both before and after the wars. He has study interest in the four
regions of Kurdistan (Turkey, Iran, Iraq, Syria). He has worked on independent news
broadcasts to Europe, as well as Kurdish media and also provided support and
consultation on local the linguistic, cultural and political contexts to international media
groups.
Some of his more recent visual work included two short documentary pieces filmed
during his last visit to Iran/Iraq, dealing with cross border smuggling in the region,& its
relationship to underdevelopment in Kurdish regions, as well as film and photographic
reports and ethnographic research on changing Yezidi identity in the last century, free
media in Europe, and democratization in the Middle East. He read for a post-graduate
degree in anthropology and visual ethnography from the University of Kent, Canterbury
where his research dealt with media as a source of identity discourse amongst youth.
His research was about Media consumption, conformity and resistance: a visual
ethnography of youth culture in Iranian Kurdistan. He has also published widely on
themes gender, dispora, multiculturalism and modernity in the Middle East and other
regions. He is currently working in some community development projects with focus on
popular youth culture in Europe and the Middle East. In his work, he tries to give voice –
reflecting both art and fact - to the people and places he encounters; often obscured
from the majority understanding of the world we live in.
: Personal Web site of kemal Ahmadyسەرچاوە
Items Property
East Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4214 :بابەتی ژمارە

Kameran Mantik
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102510255073509
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Associate Prof .Dr Kameran Ahmed Mohamedamin (kameran
mantik)
Hawler- Kurdistan-Iraq
K.mentk@yahoo.com
Tel, Home: 2522403
Mob: 07504184452
: 07504555065
Personal Information
Nationality: Iraqi Kurd
Date of Birth: 1963
Spoken language
Kurdish
Arabic
English
Persian
Professional career
2001-2004 Lecture in college of law, Salahadin University,
hawler-Iraq.
2003- Teaching in the information department. Technical
Institute, hawler, Kurdistan-Iraq.2004-2007 Lecture at political
sciences in Salahadin University. Kurdistan, Iraq.
Education
1983 graduated in industrial school
1997 BC in modern history
2000 master degree in modern history in Salahadin University in
Erbil, Kurdistan –Iraq. (Thesis title : Kurdistan between
International and regional conflicts: economical and historical
study).
2000 BA in law. College of law in Salahaddin University,
Hawler(postponed for two years by Universities decision ).
2007 PhD in philosophy of history from Mussel university, (theses
title: International relations in light of the philosophy of
civilization: a critical and analytical study.
Publication: Books, Articles and Interviews
BOOKS
In Kurdish
- with out country ( a historical novel ) published in 3 Issue in
2005
- Kurdistan between international and regional conflicts (
published in 2000)
- The freedom between philosophy and law. A legal and political
study.
- International conflicts in 20th century (translated)2003
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- The victorious way (poem 1992)
- Tear of star (poem)1988
- Kurdistan in regional politics 2010
In Arabic
- International politics in light the philosophy of civilizations, an
analytical and critical study, lebunan, 2009.
Researches in Kurdish
- The freedom and the civilization. Journal of Nishtiman
- Kurdistan in regional relations 1939-1945 in Zanko Journal for
Humanities.
- The significance of Kurdistan geopolitics during the second word
war period unpublished.
- Kurds nationalism idea, Journal of Nishtiman
- The Kurds revolution under light of economic changes,
unpublished
- Kurdistan in the diplomatic attempt of the Baghdad pact 1955.
Tarazu Journal of legal studies
- The resolution of (PKK) Issue and its effects on U.S.A future in
the Middle East. Kurdistan post.
With number of articles published in the Kurdistan magazines and
news paper. In addition of number of interviews in the Kurds
media, about civil society, and Kurdish political parties.
Items Property
♖ Erbil

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:

Academic

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4215 :بابەتی ژمارە

Kerim Yildiz
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122713140474495
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is executive director of the London-based Kurdish Human Rights
Project (KHRP).
Items Property
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4216 :بابەتی ژمارە

Khorsow Jaff
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092922333573364
The architect , writer , and creative artist Khorsow Jaff ; was born
in 1945 in a village known as "kalar" .
He finished primary school in "kalar"; middle school in
"khanaqeen" ; last but not least high school in "Baghdad"
He majored in architecture at the university of fine arts in
"Tahran" , he later on received his masters in architecture.
Khosrow Jaff currently owns 60 books of variety kinds and
kurdish accents. Moreover , he has been awarded several times
for his outstanding accomplishments.
Items Property
Kalar
Cities:
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4217 :بابەتی ژمارە

Martin van Bruinessen
http://www.kurdipedia.org/?q=201308162243338913
4
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...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

🇳🇱 Dutch Language - Dialect:
Foreigner

Nation:

✍ Writer

People type:

Kurdolog

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4218 :بابەتی ژمارە

Marûf Xeznedar
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112712192187593
Marûf Xeznedar 1930 - 2010
Some of Marûf Xeznedar's works:
Al-Adl al-ejtem'ee (Social Justice), Translation from Kurdish to
Arabic, Baghdad, 1954.Aghani Kurdistan, Baghdad, 1956. (in
Arabic)Kêş û Qafiye le Şê'rî Kurdîda (Meter and Rhyme in Kurdish
Poetry), Baghdad, 1962. (in Kurdish)Ocherk istorii sovremennoi
kurdskoi literatury (History of the Modern Kurdish Literature),
Nauka Publishers, Moscow, 1967. (in Russian)Al-Akrad: Mulahezat
u Enteba'at (The Kurds: Notes and Impressions), By Minorsky,
Translation from Russian into Arabic, 99 pp., al-Nujum Publishers,
Baghdad, 1968.The Twelve Horsemen of Mariwan and Fifteen
Other Kurdish Tales, Moscow, 1968. (in Russian)Bûke şûşe, Short
story, 59 pp., Baghdad, 1969. (in Kurdish)Collection of Stories
(Eleman Kurdi), Baghdad, 1969. (in Kurdish)Ebdulla Begî Misbah Dîwan, Şaîrî Gewrey Xakî Mukriyan(Diwan of Abdulla Bagi Misbah,
The Great Poet of Mukriyan), 59 pp., Irshad Publishers, Baghdad,
1970. (in Kurdish)Ziman û Edebî Kurdî bo Polî Pêncemî
Amadeyî(Kurdish Language and Literature textbook for the fifth
grade of high school), Baghdad, 1971.Analysis and Correction of
Arabic Grammar in Kurdish by Ali Taramakhi, Dar al-Zaman
Publishers, Baghdad, 1977. (in Kurdish)Analysis and Correction of
Nali's Collection of Poems. Baghdad, 1977. (in Kurdish)Makhtutat
Farida u Matbooat Nareda, (Rare Handwritings and Journals),
Baghdad, 1978. (in Arabic)Tarikh Esteshraq wa al-Dersast alArabiya wa al-Kurdiya fi al-Mothaf al-Asiwi 1818-1968(History of
Orientalism and Arabic and Kurdish Studies), translated from
Russian, Baghdad, 1980. (in Arabic)Al-Rehalata al-Rus fi Sharqa
al-Awsat, translated from Russian, 431 pp., Beirut, 1981. (in
Arabic)Nalî le Defterî Nemirîda(The Eternal Nali), Baghdad, 1981.
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(in Kurdish)Le Babet Mêjûy Edebî Kurdiyewe(Regarding the
History of Kurdish Literature), Baghdad, 1984. (in
Kurdish)Kurdyade, A Poetic Novel, London, 1985. (in
Kurdish)Geştêk bo Erzurûm(A Travel to Erzurum), By Pushkin,
translated from Russian, Sweden, 1995. (in Kurdish)Edebî Rusî û
Kêşey Pasternak(Russian Literature and Problem of Pasternak),
Erbil, 1999. (in Kurdish)Mêjûy Edebî Kurdî(History of Kurdish
Literature), 7 Volumes, Aras Publishers, Erbil, 2001-2006. (in
Kurdish)Berew Roj, Collection of Short stories, 224 pp., Soran
Publishers, Sulaimaniya, 2006. (in Kurdish)Kurdish Prose (19451961), The Journal of Kurdish Studies, Vol.2, 1996-1997, pp.6570
The image of the struggle for national rights in Kurdish literature,
In Between Imagination and Denial:Kurds as Subjects and
Objects of Political and Social Processes, A Conference organized
by Free University of Berlin, May 1998.
Items Property
♖ Erbil

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
Academic
People type:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4219 :بابەتی ژمارە

Mehemed Malmîsanij
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090323030134155
Malmisanij was born in a village of Piran in 1952. He finished high
school in Kurdistan where he taught for eight years after an
university
education in Ankara.
He moved to Sweden in 1982. He read Iranian Studies at the
Sorbonne Nouvelle University in Paris, studied Iranian Languages
at Uppsala
University and Folk Education at Linkoping University; he has an
MA from
Goteborg University.
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Malmisanij mostly writes in Kirmanji (Zaza) dialect and in Turkish.
After Ehmedê Xasî and 'Usman Efendîyê Babijî who wrote the first
works in
Kirmanji in the late 19th and early 20th centuries, no one wrote
in the
language until 1970. Malmisanij was the first to revive written
Kirmanji in
the country in the 70's. He published Tirêj with some friends; half
of the
periodical was in Kirmanji, half in Kurmanji. He was the first to
prepare and publish a dictionary of Kirmanji in 1987. Malmisanij
transcribed Ehmede Xasi's and Usman Efendiye Babij's "mewlids"
from
Arabic to Latin script, introducing the poets to new generations.
He has also translated stories from Persian and Turkish into
Kirmanji. The author has had poetry and prose published in
various periodicals and was an editor of the following
publications: Tirej (Izmir), Hevi (Paris), Armanc (Stockholm),
Carcira (Stockholm), Wan (Stockholm), Cira (Stockholm).
Malmisanij, the editor-in chief of Vate, a literary and linguistic
periodical in the Zaza dialect published in Stockholm and in
Istanbul, was the president of the Kurdish Writers' Association in
Sweden.
Some of Malmisanij's books have been translated into English,
Arabic and Kurdish. Some of his poetry have also been translated
to English, French and Swedish.

The list of Malmisanij’s works published at present:
A)Kurdish (Kirmancki/Zazaki and Kurmancki)
1)Ferhengê Dimilkî [Zazakî]-Tirkî, Uppsala, 1987
2)Herakleîtos, Uppsala, 1988
3)Folklorê Ma ra Çend Numûney, Bälinge, 1991
4)Ferhengekê Kirdkî-Pehlevkî-Kurmanckî, Stockholm, 1997
5)Pîre û Luye, Stockholm, 2004
6)Rindê Kincan Xo ra Dana, Stockholm, 2004
7)Rindê Heywanan Nas Kena, Stockholm, 2004
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8)Gotibûn ku. . ., Istanbul, 2006

B)Turkish
9)Yüzyilimizin Başlarinda Kürt Milliyetçiliği ve Dr. Abdullah Cevdet,
Uppsala, 1986
10)Said-i Nursi ve Kürt Sorunu, Uppsala, 1991
11)Abdurrahman Bedirhan Ve İlk Kürt Gazetesi Kürdistan sayi: 17
ve 18, Stockholm, 1992
12)Bitlisli Kemal Fevzi ve Kürt Örgütleri İçindeki Yeri, Stockholm,
1993
13)Cizira Botanli Bedirhaniler ve Bedirhani Ailesi Derneği’nin
Tutanaklari, Stockholm, 1994
14)Kird, Kirmanc Dimili Veya Zaza Kürtleri, İstanbul, 1996
15)Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi, Stockholm, 1998
16)İlk Legal Kürt Öğrenci Derneği Kürt Talebe-Hêvî Cemiyeti
(1912-1922), İstanbul, 2002
17)Diyarbekirli Cemilpaşazadeler ve Kürt Milliyetçiliği, İstanbul,
2004
18)Türkiye ve Suriye’de Kürtçe Kitap Yayimciliğinin Dünü ve
Bugünü, İstanbul, 2006
19)İlk Kürt Gazetesi Kurdistan’i Yayimlayan Abdurrahman
Bedirhan (1868-1936), İstanbul, 2006
20)Bu Kürtleri Nereden Çikardin İsmail Beşikçi? Vate Yayinlari,
İstanbul 2009
21)Yirminci Yüzyilin Başinda DİYARBEKiR’DE KÜRT ULUSÇULUĞU
(1900-1920), Vate Yayinlari, İstanbul 2010, 159 sayfa

C)Swedish
22)Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgiving: bakgrund,
villkor, betydelse, Stockholm, 1998

2474

Ç)Books Malmisanij wrote in joint authorship:
23)Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li
Tirkiyê Rojnamegeriya Kurdî-I, Uppsala, 1989
Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li Tirkiyê
Rojnamegeriya Kurdî-II, Stockholm, 1992
24)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Baxçeyê Kaloyî de,
Stockholm, 2004
25)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Vana Ê Min a,
Stockholm, 2004
26)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê û Keyeyê Xo,
Stockholm, 2004
27)Grûba Xebate ya Vateyî, Ferhengê Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) û
Kirmanckî (Zazakî)-Tirkî, Îstanbul, 2004
28)Grûba Xebate ya Vateyî, Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî),
Îstanbul, 2005

This book has been transcribed from the Arabic script, its
language adapted to today’s Turkish: Celadet Âli Bedirhan,
Günlük Notlar (1922-1925); Stockholm, 1995.

He edited and republished this periodical: Dicle-Firat, no: 1-8
(1962-1963), çapa newa: Stockholm, 1997.

Malmisanij’s books in translation:
A)English
1)Malmîsanij, The Past and The Present of Book Publishing in
Kurdish Language in Turkey and Syria, İstanbul, 2007

B)Arabic
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2)Malmîsanij, Bedirxanîyyû Cezîret Botan we Mehadir Ictima’atu’lCem’yyete’l-’Aîlîyye’l-Bedirxanîyye, Hewlêr, 1998
Malmîsanij, El-Bedirxanîyyûn fî Cezîret Botan Wesaîqu
Cem’yyete’l-’Aîlîyye’l-Bedirxanîyye, Beyrut, 1998
3)Malmîsanij, El-Qewmîyye el-Kurdîyye we D. ’Ebdellah Cewdet fî
Metle’î’l-Qernî’l-’Işrîn, Hewlêr, 2000
4)Aîletu Cemîl Paşa el-Dîyarbekrî we Nîdalu’l-Qewmî’l-Kurdî,
Hewlêr, 2007

C)Kurdish (Sorani)
5)Malmîsanij, Binemaley Cemîlpaşa Diyarbekirî û Kurdayetî,
Hewlêr, 2007
6)Malmîsanij, Cemîyetî Teawun we Tereqqîy Kurd û Rojnamekey,
Silêmanî, 2007
7)Malmîsanij, Pêgey Kemal Fewzî Bitlîsî le Rêkxirawekanî Kurd da,
Silêmanî, 2007
8)Malmîsanij, Civata Hêvî Telebey Kurdan (1912-1922), Silêmanî,
2007

Ç)Kurdish (Kurmanci)
9)Malmîsanij, Cemîlpaşazadeyên Diyarbekirî û Neteweperweriya
Kurdî, İstanbul, 2008
Items Property
North Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4220 :بابەتی ژمارە

2476

Michael M. Gunter
http://www.kurdipedia.org/?q=201209081253167296
0
...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner
Kurdolog

Nation:
People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4221 :بابەتی ژمارە

Mohammed Ali Ahmed
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111116003787899
...
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4222 :بابەتی ژمارە

Mohammed Hamasalih Tofiq
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423001473865
...
Items Property
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👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4223 :بابەتی ژمارە

Nouri Talabany
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111110062987923
...
Items Property
🔥 Kerkuk

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4224 :بابەتی ژمارە

Qasham Balata
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091021572773010
Writer
Items Property
Dahuk
Cities:
South Kurdistan Country - Province:
👩 Female

Gender:

Kurdish - Badini Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4225 :بابەتی ژمارە

Ralph S. Solecki
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423051973867
...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4226 :بابەتی ژمارە

Saleem Esmael shahbaz
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070800103091157
...
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4227 :بابەتی ژمارە

Sema Güler
http://www.kurdipedia.org/?q=20150504195819121053
SEMA GÜLER was born in Ankara in 1971. She is originally from
Dersim and keeps her studying in The Department of History of
İstanbul University. Her poems, writings and conversations were
published in some journals like Esmer, Yasakmeyve and Şiirden.
She attended the festivals, meetings and the panels held in
Albania, Kosovo, Macedonia, Holland, Iraq, Wienna,Syria and
Georgia. Her poems were translated into Albanian, English,
Kurdish, Arabic and Bulgarian, and taken part in the anthologies.
She is the editor of Archaeology and Art History in Hel Publishing
House.
Her Books:
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Feyezân(2010),
The Awakening Tree (2011)
The Death The Seed and the Things / A Little Love (2014)
AsîmanTune Li Ba Min(2015)
I Know Nine Wordls(2015)
Items Property
North Kurdistan Country - Province:
👩 Female

Gender:

Kurdish - Badini Language - Dialect:
Kurd
Nation:
✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4228 :بابەتی ژمارە

Shahrzad Mojab
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060212560864988
Shahrzad Mojab is the Director of the Women and Gender Studies
Institute at the University of Toronto and Professor at the
the ،Department of Adult Education and Counselling Psychology
Ontario Institute for Studies in Education (OISE/UT). Shahrzad's
areas of research and teaching are minority women's access to
education; educational policy studies; comparative and
international education; anti-racism education; critical and
،state ،feminist pedagogy; feminism and nationalism; gender
militarization and ،war ،diaspora and transnationality; women
colonialism ،war and learning; and feminism ،violence; women
and imperialism; and cultural relativism as an ideological tool. Her
articles and book chapters on ،among others ،publications include
adult education ،feminism and nationalism ،‘Islamic Feminism’
women’s ،and the construction of civil society in the Middle East
feminism and neo- ،and diaspora ،NGOs and transnationalism
liberalism. She is the editor of Women of A Non States Nation:
co-editor of Of Property and Propriety: The Role of ،The Kurds
and Violence in ،Gender and Class in Imperialism and Nationalism
the Name of Honour: Theoretical and Political Challenges. She is
،diaspora ،currently conducting SSHRC-funded research on war
and learning; women political prisoners in the Middle East; and
،War ،war and transnational women’s organizations (Women
and Learning: Research Resources: ،Diaspora
www.utoronto.ca/wwdl.)
Items Property
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👩 Female

Gender:

Kurdolog

People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4229 :بابەتی ژمارە

Shanna Abdulla
http://www.kurdipedia.org/?q=20140807134952115460
...
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👩 Female

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4230 :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
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.
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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

4231 :بابەتی ژمارە

Sndis Nheli
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020912515792892
Sndis Ayoub Tayeeb (B.1987) Kurdish Author and Poetry, Born in Berce village,
Published Poem,Short story and article in kurdish newspaper and magazine ,publish two
books (Apiculture) and Novel by name (Heezar in Reversion), Sndis she a first women
Author writing novel in Dohuk . Graduate in Dohuk University Agriculture Depart.
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Items Property
👩 Female

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
Novel writer
People type:
Poet
People type:
📰 Journalist

People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4232 :بابەتی ژمارە

Soran Sewkany
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221225207118402
he was bn in 1964 ،san sewkany is from sulaimanyahkurdistan
from a highly recognized family. he graduated from the mosul
university/science departmentphysics.
he was one of the pioneers at developing the (islamic union) in
which he had later ped out started writing about the ،his youth
bad sides of interfering islam religion into politics ruling systems.
) تۆمارێكی تایبەت بۆ كوردیپێدیا لەالیەن (شێنێ ئەحمەد:سەرچاوە
20:42:09 2014-12-19 :سەبارەت بە (سۆران سێوکانی) لە
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4233 :بابەتی ژمارە

Stephen Mansfield
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110415145977875
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Stephen Lee Mansfield (Born 1958) is an American author who
writes about men's issues, leadership, history and modern culture
, Bibliography :
Never Give In: The Extraordinary Character of Winston Churchill
(Cumberland House Press, 1995)
Faithful Volunteers: The History of Religion in Tennessee
(Cumberland House Press, 1997)
Then Darkness Fled: The Liberating Philosophy of Booker T.
Washington (Cumberland House Press, 1999)
Forgotten Founding Father: The Heroic Life of George Whitefield
(Cumberland House Press, 2001)
The Faith of George W. Bush (Penguin, 2003)New York Times
Bestseller,Audie Award Winner, 2004 Retailers Choice Award
Winner
The Faith of the American Soldier (Penguin, 2005)
Pope Benedict XVI: His Life and Mission (Penguin, 2006)
No Retreat, No Surrender (Penguin, 2007)
The Faith of Barack Obama (Thomas Nelson, 2008)
Paul Harvey’s America with David Holland (Tyndale, 2009) 2010
Retailers Choice Award Winner
The Search for God and Guinness (Thomas Nelson, 2009)
The Faith and Values of Sarah Palin with David Holland (Charisma
House, 2010)
Where Has Oprah Taken Us? The Religious Impact of the World’s
Most Famous Woman (Thomas Nelson, 2011)
The Mormonizing of America (Worthy Publishers, 2012)
Lincoln’s Battle With God (Thomas Nelson, 2012)
Killing Jesus (Worthy Publishing, 2013)
The Miracle of the Kurds: A Remarkable Story of Hope Reborn In
Northern Iraq (Worthy Publishing 2014)
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
Foreigner
Kurdolog

Nation:
People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4234 :بابەتی ژمارە

Thomas Bois
http://www.kurdipedia.org/?q=201212271323517449
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7
...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner
Kurdolog

Nation:
People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4235 :بابەتی ژمارە

Vladimir Minorsky
http://www.kurdipedia.org/?q=201312210949559270
0
...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner
Kurdolog

Nation:
People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4236 :بابەتی ژمارە

William Rupert Hay
http://www.kurdipedia.org/?q=201311272317328792
7
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...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner

Nation:

♐ Military

People type:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4237 :بابەتی ژمارە

Zeynep N. Kaya
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092113014488588
...
Items Property
North Kurdistan Country - Province:
👩 Female

Gender:

Kurd

Nation:

✍ Writer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4238 :بابەتی ژمارە

Seyhmus Dagtekin
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120616205792709
Seyhmus Dagtekin, poète et romancier est né et élevé à Harun,
village kurde au sud-est de la Turquie.
Il a grandi dans une bourgade de montagne au mode de vie
quasi autarcique, sans voiture, ni télévision, ni radio.
Les hommes de son village vivaient, pour beaucoup, de
contrebande. Au village, l'écrit n'existe pas, sauf sur les
emballages d'aliments ou sur les paquets de cigarettes arrivés en
contrebande des pays arabes voisins. Le kurde, unique langue
des villageois, est interdit par l'Etat turc.
Pendant la petite enfance de l'auteur, seuls deux hommes, dont
son père, parlent le turc et lisent l'alphabet latin. Dans les années
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1970, L'Etat turc construit une école et nomme un instituteur,
l'auteur appartiendra à la première génération scolarisée du
village.
Puis ce fût l'université à Ankara et les études de journalisme et
d'audiovisuel.
En 1974, l'un des frères de l'auteur part travailler en France
comme ouvrier dans l'industrie lorraine. En 1987, Seyhmus
Dagtekin le rejoint pour compléter ses études universitaires. Il
"naît alors au français". Après Nancy suivent des études de
cinéma à Paris.
"" En rêver ne suffit pas, faut le faire " me disait mon père. Je me
suis levé et j'ai commencé. J'ai mis une parole dans ma bouche
qui puisse me lier au cœur de l'autre, qui puisse ouvrir mon cœur
dans la bouche de l'autre. ".
Quatre ans à peine après son arrivée en France, il commence à
écrire en français et choisit la poésie et son exigence
d'appropriation de la langue. Puis en 2004, Seyhmus Dagtekin
publie son premier roman, À la source, la nuit chez Robert
Laffont, roman à la langue poétique qui nous plonge dans la vie
du village de l'enfance de l'auteur et qu'il définit comme le roman
d'un monde d'avant le livre.
Aujourd'hui, l'écrivain est ancré dans la vie littéraire française.
"Je tente d'habiter un souffle, une transversalité et de le faire à
travers mes langues, sans que cela ne m'éloigne de ceux qui
habitent les autres langues et géographies. Tisser des liens dans
cette transversalité et les vivre intensément. Un Kafka, un
Dostoïevski, un Artaud, un Deleuze, un Rûmi font partie de ma
chair. Mais littéralement. Je me dis, tout comme j'appartiens à
l'humain, aussi tout ce qui est humain m'appartient."
Il n'est plus retourné en Turquie depuis 1992, où il reste en
délicatesse avec les autorités. Seyhmus Dagtekin aime à rappeler
qu'il n'a pas de drapeau qu'il soit turque, kurde ou français.

Kurde - Badini
Poète
Romancier
Kurd
Kurdistan du Nord

Articles propriété
Dialect:
Les gens de type:
Les gens de type:
Nation:
Province:

👨 Homme

Sexe:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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4239 :بابەتی ژمارە

Wirya Rehmany
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032423230762826
Né au Kurdistan iranien, a travaillé plusieurs années au Kurdistan
irakien en tant que journaliste. Il a écrit et traduit 14 livres en
anglais, persan et kurde (Sorani et Kurmanji) concernant l’histoire
kurde et notamment la politique des États-Unis envers les Kurdes.

Kurde - Sorani

Articles propriété
Dialect:

✍ Écrivain

Les gens de type:

Kurd
Est Kurdistan

Nation:
Province:

👨 Homme

Sexe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4240 :بابەتی ژمارە

Karl May
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091822375188712
Karl May wurde am 25.2.1842 in Hohenstein-Ernstthal als Sohn
eines armen Webers geboren und war bis zum 5. Lebensjahr
blind. Als Volksschullehrer wurde May wegen Diebstahls entlassen
und verbrachte insgesamt 7 1/2 Jahre wegen Eigentumsvergehen
und Betrügereien aus finanzieller Notlage im Gefängnis. Zunächst
schrieb er erzgebirgische Dorfgeschichten und Humoresken für
Zeitschriften in Dresden, später Kolportageromane. Mit seinen
Reiseerzählungen, die in ordamerika oder im Orient spielten,
wurde May berühmt. Karl May starb am 30.3.1912 in Radebeul
bei resden.
Artikeleigenschaften
👨 Männlich

Geschlecht:

Ausländer
Kurdolog

Nation:
Personen Typ:

✍ Schriftsteller

Personen Typ:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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4241 :بابەتی ژمارە

Latif Havrést
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032921571593084
Latif Havrest (15. März 1953 in Sulaimaniya, Irak) ist ein Sprachund Kommunikationswissenschaftler, Lyriker, Autor und Mediator
kurdischer Abstammung. Er verbrachte seine Kindheit und seine
ersten Jugendjahre in Seiner Geburtsstadt Sulaimaniya im
Kurdistan Irak. 1970 tritt er dem „Kurdischen Literatur- und
) in Sulaimaniya bei, zu کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردیKunstforum“ (
seinen Gründungsmitgliedern er auch gehörte. Zwischen 1970
und 1977 werden viele Gedichte, Kurzerzählungen und Artikeln
von ihm in den damaligen kurdischen Zeitungen, Zeitschriften
und Periodika Iraks veröffentlicht. 1973 maturiert er in
Sualimaniya, danach wird er zum irakischen Militär einberufen.
Doch vor dem Ende seiner Wehrpflicht verschlechtert sich die
politischen Beziehungen zwischen den Kurden und der irakischen
Zentralregierung in Bagdad. Der vierjährige Frieden von 1970 bis
1974 und eine Einigung auf eine autonome kurdische Region
scheiterten an die ölreichen kurdischen Gebiete, die die irakische
Regierung dem kurdischen Autonomen Gebiet zugestehen wollte.
So entflammte wieder bewaffnete Auseinandersetzungen
zwischen den Kurden und der irajischen Zentralregierung unter
Saddam Hussein. Havrest verließ dem irakischen Militär und
schloss sich der kurdischen Befreiungsbewegung an. Nach dem
Abkommen von Algier zwischen dem damals irakischen
Vizepräsidenten Saddam Hussein und dem iranischen Schah
Mohammad Reza Pahlavi am 6. März 1975 und Kapitulieren des
kurdischen Widerstands unter Barzani kehrte Havrest nach
Sulaiminay. Er arbeitete bis März 1977 für die Direktion für
Agrarreform in Sulaimania. Nach der Verschärfung der irakischen
Repressionen gegen die kurdischen politischen Aktivisten
migrierte Havrest 1977 nach Österreich, wo er zunächst von 1980
bis 1983 an der Karl-Franzens-Universität in Graz Übersetzer- und
Dolmetscherausbildung studierte. Nach seinem ersten Studium im
Jahre 1983 begann er eine Diplomausbildung zum
Organisationsprogrammierer im IT-Bereich. Nach einigen Jahren
beruflicher Laufbahn als Analytiker in der IT-Branche beginnt er
sein zweites Studium der Linguistik an der Universität Wien und
promoviert in der Soziolinguistik. Havrest ist Autor des im
Passagenverlag erschienen Buches „Sprachpolitik, Sprachenrecht
und Sprachplanung im geteilten Kurdenland“. In diesem Buch
behandelt er die politische, rechtliche und pragmatische Lage der
kurdischen Sprache in den Ländern (Türkei, Iran, Irak, Syrien,
Armenien, Aserbaidschan), auf denen das Land und das Volk der
Kurden geteilt sind. Mit einem Abstecher nach Israel und
Turkmenien durchleuchtet er auch die Situation der dort lebenden
Kurden und ihrer Sprache. Von L. Havrest stammt auch ein in
kurdischer Sprache erschienenes Gedichtband mit dem Titel „Die
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داستانی کۆچیGeschichte einer Reise ohne Ziel und Rückkehr (
). Er hat auch ein zweites nicht  گەڕانەوە.... بێ هەوار
veröffentlichtes Gedichtband und einige nicht veröffentlichte
Kurzerzählungen in kurdischer Sprache sowie ein nicht
veröffentlichtes Gedichtband in deutscher Sprache. Er arbeitete
von 2006 bis 2009 als DAF-Trainer und unterrichtete Deutsch als
Fremdsprache. Ab Jänner 2010 arbeitet er als Mediator bei
Wohnpartner, dem Nachbarschaftsservice der Stadt Wien im
gemeindebau. Neben seiner Tätigkeit als Mediator hält er ein
Seminar über „Diversity und interkulturelle Kommunikation“ am
Institut WIFI, in Wien.
(Aram Mose)  تۆمارێكی تایبەت بۆ كوردیپێدیا لەالیەن:سەرچاوە
9:55:57 2014-4-17 :( لەLatif Havrést) سەبارەت بە
Artikeleigenschaften
Kurdisch - Sorani
Dialekt:
👨 Männlich

Geschlecht:

Kurde

Nation:

✍ Schriftsteller

Personen Typ:

Süd-Kurdistan
Sulaimaniyah

Provinz:
Städte:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4242 :بابەتی ژمارە

Salar Basira
http://www.kurdipedia.org/?q=20150110154229118719
Am 01.07.1955 in Sulaimaniey-Irak geboren. Ich reiste 1976 nach
Deutschland.
1992 absolvierte ich das Studium der Politikwissenschaft,
Medienwissenschaft und Soziologie an der PhiliphsuniversitätMarburg.
Nach dem Studium arbeitete ich als Rechtsberater und
koordinator bei der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Marburg.
Diese wurde von der Arbeiterwohlfahrt-Hessen Nord e.V.
verwaltet.
Im Jahre 1997 führte ich zusammen mit Professor Klaus Rehbein
vom Fachbereich Erziehungswissenschaft im Wintersemester ein
Lehrgang zum Thema Gewalt und Erziehung an der UniversitätMarburg.
Juli 2004 promovierte ich an der Bergischen UniversitätWuppertal im Fachbereich Politikwissenschaft und erreichte den
Doktorgrad.
Ich beherrsche vier Sprachen (Kurdisch, Arabisch, Deutsch und
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Englisch).
Ich habe an zahlreichen wissenschaftlichen Konferenzen in
Deutschland und im Ausland teilgenommen, zum Teil mit
Vorträgen und Analysen. Für Mitte November 2009 wurde ich zu
einer internationalen Konferenz zum Thema Irak in Marburg mit
einem Vortrag eingeladen.
Artikeleigenschaften
Kurdisch - Sorani
Dialekt:
Geschlecht:

👨 Männlich

Nation:
Personen Typ:

Kurde
Akademisch

Personen Typ:

✍ Schriftsteller

Provinz:
Städte:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Süd-Kurdistan
Sulaimaniyah

بابەتی ژمارە4243 :

إبراهیم الیوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304083202119524
موالید عام  1960كتب الشعر منذ وقت مبكر من حیاته .نشر بواكیر
كتاباته النثرية منذ السادسة عشر من عمره !..إعمل في المسرح
المدرسي منذ سن الرابعة عشر .اشترك في مسرحیة ( -;-أحكام
قرقوش) (الظالل المحرقة ) من إخراج أحمد شويشكتب مسرحیتي ( :
استرنا هللا يسترك ـ الطبیب األمي ) -;- -;-أخرج كال ً من  :مسرحیة
القنبلة ( تألیف رياض عصمت ) ـ الطبیب األمي ( تألیف إبراهیم الیوسف
)ترك خشبة المسرح في العام 1980ـ أصدر خمس مجموعات شعرية
هي للعشق للقبرات والمسافة  -عام  1986هكذا تصل القصیدة عام
1988عويل رسول الممالك عام 1992االدكارات.عام 1995الرسیس عام
 *2000عضو اتحاد الكتاب العرب * عضو اتحاد الصحفیین * مؤسس
منتدى الثالثاء الثقافي في الجزيرة منذ  1982وحتى اآلن* مؤسس مجلة
مواسم منذ  *1992عضو أسرة تحرير مجلة ( كراس ) ((متوقفة عن
اإلصدار))* أول مراسل سوري لجريدة خه بات في كردستان العراق*
عضو لجنة استشارية في مجلة ( زانین ) الكردية سابقاً * كاتب زاوية
ساخرة سابقاً في مجلة * ASOعضو الهیئة االستشارية لدار سبیريز
للطباعة والنشر* المشرف العام لجائزتي ( رشید كرد ـ جكرخوين )*
كاتب زاوية دائمة في  * :األهالي ـ كوالن العربي * كاتب من أسرة
جريدة الزمان اللندنیة * مراسل سابق لجريدة نضال الشعب * مراسل
سابق لجريدة صوت الشعب * مراسل  -;-لجريدة قاسیون *في مجال
الترجمة والمراجعة اللغوية من الكردية الى العربیة:
1المراجعة اللغوية لكتاب ( حريق سینما عامودة )  -لألديب الكردي مالأحمد نامي
2-المراجعة اللغوية لكتاب ( االيزيدية والديانة االيزيدية ) للكاتب دخیل
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شمو
3تقديم كتاب ( میثیولوجیة الديانة األيزيدية ) -تألیف هوشنك بروكا4ترجمة أشعار الكثیر من الشعراء األكراد الى اللغة العربیةخصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شاعر
🎭مسرحي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4244 :

أحمد باشا بن إسماعیل باشا بن محمد کاشف تیمور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912554892366
ولد ألب کردي وأم شرکسیة في القاهرة عام 1871م ،أديب مصري بارز في عصره.
أهتم بجمع التراث العربي وتوثیقه ،له کتب في األمثال لدى العرب وفي ألعابهم وحکاياتهم
الموروثة ،توفي عام  1935م [].1
من مؤلفاته :اآلثار النبوية.
ال ُ
حب عند العرب.
األمثال العامیة.
لُ َعب العرب.
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4245 :

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 ژمارە4246 :

ابراهیم أحمد علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503201604121036
الشاعر الغنائي  :ابرهیم أحمد علي موالید بغداد 1935
من ابوين کرديین فیلیین (االب ملک شاهي واالم من کلهر ـ بیت داود
خان )
ولذلک کان احد ضحايا عملیات التهجیر القسري للکرد الفیلیین في
نیسان 1980
ساهم ابراهیم احمد مساهمة ف ّعالة في نجاح وانتشار األغنیة العراقیة
في خمسینیات وستینیات القرن الماضي ،اذيعت له العشرات من
األغاني في فترة الخمسینیات والستینیات ،ل ّ
حنها کبار الملحنین
العراقیین ،منهم ( :احمد الخلیل /رضا علي /عباس جمیل /خزعل فاضل
/محمود حجازي /محمد نوشي /وملحنون آخرون ).
غنت من کلماته حناجر عدد کبیر من المطربات والمطربین من بینهم :
(زهور حسین  /عفیفه اسکندر /مائدة نزهت  /لمیعه توفیق /صبیحه
ابراهیم  /نرجس شوقي  /سلیمه مراد  /نهاوند  /سمیره توفیق  /هناء/
احمد الخلیل  /رضا علي  /جمیل قشطه  /صالح وجدي  /حضیري ابو
عزيز  /عبد الجبار الدراجي  /شهید کريم  /سعید عجالوي  /عباس
البصري  /وآخرون )
..............................
اصدر عام  1952کراس صغیر بعنوان (شاعر الشباب ابراهیم احمد علي )
عن مطبعة جريدة البالد البغدادية
اصدر عام  1953کراس ثاني بعنوان(لوعات الحب )
عن دارومطبعة :الشیخ عبد العزيز الخلیفي ـ سوق السراي
عضو مؤسس لجمعیة الشعراء الشعبیین  /في عهد حکومة عبد الرحمن
البزاز1966
نظّم اکثر من  800أغنیة عراقیة و 300بیت أبوذيه و 2000موال وزهیري
يخص أهل المقامات العراقیة .نختار منها هذه االبوذية :
يمَن منک إبگلبي الیـوم يرحن
عذولي دم ِدمه إبراحاي يرحن
فده الجفنک جفون الغید يرحن
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مسلمین ونصاری وهـاي هیـه
ــ واألصل للشاعر مهدي قدرة ( :فدی جفنیک أجفان العذاری ...وکل
المسلمین والنصاری)() 1
..................................
عن بداياته مع الشعر الغنائي يتحدث (في شريط صوتي بعثه لي مؤخراً
من طهران) يقول :
(منذ الصغر والطفولة کنت احب االستماع الی االذاعة العراقیة ،وکان أحد
ابناء عمومتي يحبب الغناء الريفي إلي ،وهو المرحوم الشاعر (علي
حمزه)وکنت اسأله عن معاني االبوذيات فیشرح لي مفرداتها ويشجعني
علی نظم الشعر ،وهو الذي جعلني ان اکون احد شعراءاالغنیة العراقیة،
وله الفضل األول واألخیر في ذلک ).
َّ
ُ
کانت تربطه عالقات صداقة متینة ببعض الملحنین ومن اصدقائه الخلص
(الملحنَین الکبیرَين رضا علي وأحمد الخلیل) حیث کانا معظم الوقت
يزورانه و يجلسان عنده في محل عمله (محل خیاطة قمصان في سوق
األقمشة ـ شارع السموأل ـ أحد فروع شارع الرشید في بغداد )
............................
من أشهرأغنیات الشاعر ابراهیم احمد ) 2(:
ـ غنت له المطربة هیفاءحسین ـ من الحان محمد نوشي :
(الروح روحي وأرد أضحیها ...العین عیني وأرد ابجیها
لجل عین الحبیب..أريد أحمل مصايب ..
مدري الناس شعلیها ...مدري الناس شعلیها )
ـ غنت له المطربة سلیمه مراد ـ من الحان عباس جمیل :
(راح حبنه وانتهی ذاک الغرام )
ـ غنت له المطربة نرجس شوقي (:يا ربي الک بیهه اراده )
ـ غنت له المطربة صبیحه ابراهیم ـ من الحان مانو :
(ابعد عني ماريد حبک )
ـ غنت له المطربة مائده نزهت ـ من الحان أحمد الخلیل :
(گالو حلو کل الناس تهواه ...محبوبي ودلیلي صار وياه
سهرني لیالي ...عذبلي أحوالي
ياهو اللي يگلي اشلون انساه )
وغنت له ايضاً ـ من الحان أحمد الخلیل :
(همي وهم غیري علیَّه ..أگولن آه إشلون بیَّه
ساکن بوادي األوهام ..عايش بروض األحالم
يا ربي دفرجها علیَّه )
ـ غنت له المطربة عفیفه اسکندر ـ من الحان أحمد الخلیل :
(الک يومین دگاتک يا گلبي تزيدُ ..بشرة خیر لو واگع بحب جديد )
وغنت له ايضاً ( :حلوات العیون )
ـ غنت له المطربة هناء ـ من الحان رضا علي (في فلم ارحموني ):
(يولیدي يلال نام )
وقد غنتها فیما بعد المطربة العربیة سمیره توفیق .
ـ غنت له المطربة العربیة نهاوند ـ من الحان رضا علي :
(إتدلل علیَّه إتدلل ..إشما تريد إتدلل ..روحي وگلبي أقبل ..بس ال يولفي
تزعل
أهل الحسد يا غالي ..کلهم فده لعیونک ..إنته وردتي إنته ..خايف أنا
يشمونک
للگلب إنته سلوه ..غیرک أبد ما أهوه ...إتدلل علیّه إتدلل ..عمري إتدلل )
وقد غناها رضا علي فیما بعد ...وغنت له ايضاً من الحان رضا علي أغنیة
(:هالهل )
ـ وقد غنی له الملحن والمطرب رضا علي مجموعة من األغنیات منها
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(گیمر خدک )
وأغنیة (:من هللا النصر واحنه انتصرنه ـــ في أعقاب ثورة  14تموز ) 1958
کذلک غنی له اغنیة (حن يا حبیبي حن )
ـ غنی له سعید عجالوي( :فتانه عیونچ )
توّن المن )
ـ غنی له صالح وجدي ( :المن ِ
ـ غنی له حضیري ابو عزيز ( :عیون الغزال عیونه ـ ) 1953
ـ غنی له شهید کريم ( :بلوه بلیتني روح هللا يبلیک )
ـ غنی له عبد الجبار الدراجي ـ من الحان احمد الخلیل ( :اويلي وآه من
حبکم )
ـ غنی له الملحن والمطرب الفلسطیني جمیل قشطه ـ من الحان أحمد
الخلیل :
(احب ااڵه والتعذيب )
ـ غنی له الملحن والمطرب احمد الخلیل مجموعة من األغاني بصوته
منها :
(انا إشسويت يا احبابي ظلمتوني ..أنا إشسويت عفتوني وهجرتوني
تصب نار بجفاکم ظلت عیوني ..أنا إشسويت وإشسويت ظلمتوني )
وأغنیة (:گولوله الگلب يهواک گولوله ..ما يصبر علی فرگاگ گولوله )
واغنیة ( :اشبیدچ علی امر هللا يا روحي )
وأغنیة ( :بین دمعه وابتسامه ينگضي وياک عمري ..معرفت درب الندامه
سلمت بیديک أمري )
وأغنیة (:ال للهوی واالحباب افرح واغني )
ـ غنی له المطرب عباس البصري ـ من الحان احمد الخلیل :
(من لیالي الشوگ والحب والعذاب للمحب ابعث رساله )
ـ غنت له المطربة زهور حسین ـ من الحان محمود حجازي :
(اسمر يا حلو يا مکحل العینین ــــ و االبیات الفارسیة منها للحجازي )
وغنت له ايضاً من الحان رضا علي  :أغنیة ( :يا بنت البلد )
ـ وغنت له المطربة لمیعه توفیق ـ من الحان خزعل فاضل ( :من خمرة
هواکم ما صحینه)
http://www.gilgamish.org/
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .لري
شاعر

بابەتی ژمارە4247 :

ابراهیم محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110113383488092
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صدر للمؤلف
مغامرة المنطق البنیوي
صورة لألکراد عربیاً بعد حرب الخلیج
الجنس في القرآن
الدکتور قاسم مقداد جمیل باشا
البنیوية و تجلیاتها في الفکر العربي المعاصر
الهجرة إلى اإلسالم
الکرد في مهب التاريخ
أئمة و سحرة :البحث عن مسیلمة الکذاب و عبد هللا بن سبأ في التاريخ
جغرافیة الملذات :الجنس في الجنة
الفتنة المقدسة :عقلیة التخاصم في الدولة العربیة اإلسالمیة
المتعة المحظورة :الشذوذ الجنسي في تاريخ العرب
تقديس الشهوة :الرموز الفلکیة في النص القرآني
إيقاعات مدينة :فصول من سیرة مدينة القامشلي
صدع النص و ارتحاالت المعنى
الحنین إلى االستعمار
أرواح الیوم الثامن :لصوص الشکوى
أقنعة المجتمع
قراءة معاصرة في إعجاز القرآن
جمالیات الصمت في أصل المخفي و المکبوت
الشبق المحرم :انطولوجیا النصوص الممنوعة
الثقافة و المثقف في الوطن العربي (باالشتراک)
ثقافة األطفال (باالشتراک)
اإلقامة في السعادة (ترجمة عن الفرنسیة باالشتراک مع عزيز توما)
أيام حسو الثالثة -رواية اللش قاسو( -ترجمة عن الکردية)
الخراب -رواية اللش قاسو( -ترجمة عن الکردية)
في الثقافة العربیة المعاصرة :صراع االحداثیات و المواقع
صائد الوهم الطبري في تفسیره
أرکیولوجیا التوهم (کتاب لجاک دريدا  -ترجمة عن الفرنسیة باالشتراک
مع عزيز توما مع شروحات و تعلیقات)
الموسیقى عتبات المقدس و المدنس
نقد وحشي رؤية لنص مختلف
عنف العالم(ترجمة عن الفرنسیة باالشتراک مع عزيز توما مع وضع
المقدمة و التعلیقات و الشروحات)
انفعاالت لجاک دريدا (ترجمة عن الفرنسیة باالشتراک مع عزيز توما مع
وضع المقدمة و التعلیقات و الشروحات)
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4248 :

ابن الصالح الشهرزوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110222080888079
هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الکردي الشهرزوري ،محدث وفقیه
أصولي شافعي ،ولد سنة 577هـ (1181م) في قرية شرخان العراقیّة فنسب إلیها ولکنّه اشتهر
أکثر بنسبته إلى شهرزور القريبة منها .ل ّقب بتقي الدين وعرف بابن الصالح نسبة إلى أبیه عبد
الرحمن الذي کان يل ّقب بصالح الدين وکان عالما فقیها متب ّ
حرا في فقه اإلمام الشافعي وشیخ
شهرزور في وقته وعنه تلقى دروسه األولى في الفقه قبل أن يرحل إلى الموصل طلبا للعلم على
أيدي شیوخها في الفقه واألصول والتفسیر والحديث واللغة ..ومن شیوخه فیها ابن السمین أبو
جعفر عبید هللا بن أحمد الورّاق الذي سمع عنه الحديث وقرأ علیه کتاب "المه ّ
ذب" ألبي إسحاق
الشیرازي في الفقه الشافعي وکذلک العماد أبو حامد محمد بن يونس اإلربلي الموصلي إمام زمنه
في األصول والخالف ومصنّف "المحیط" في الشافعیّة..
ث ّ
م غادر الموصل إلى بغداد وخراسان وبالد الشام طالبا علم الحديث وفنونه على وجه التخصیص
ّ
وقد أفرد لهذه الرحالت کتابا س ّ
ماه "الرحلة في طلب الحديث" حث فیه على السفر طلبا للعلم
بقوله" :وإذا فرغ من سماع العوالي والمه ّ
مات التي ببلده فلیرحل إلى غیره".
وقد أقام ابن الصالح بالشام واستقرّ بها لما وجده فیها من قدم رسوخ في فن الحديث وعلومه
وفیها اشتهر وألّف معظم مصنّفاته وانتصب للتدريس بالمدرسة الناصريّة بالقدس المنسوبة إلى
الملک الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب ث ّ
م بالمدرسة الرواحیّة بدمشق فدار الحديث  .وعرف
بورعه وزهده في الدنیا.
من مؤلفاته :طبقات الفقهاء الشافعیّة ،حلیة اإلمام الشافعي ،األمالي ،أدب المفتي والمستفتي،
فوائد الرحلة ،شرح مشکل الوسیط ألبي حامد الغزالي ،شرح صحیح مسلم ،صلة الناسک في
صفة المناسک ،الفتاوى ،المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال ،والمقدمة في علوم الحديث..
توفي ابن الصالح بدمشق في  25ربیع الثاني سنة  643هـ (1245م).
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4249 :

ابو شوقي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111011005387975
...
خصائص السجل
نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4250 :

احمد اسماعیل اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052822100964938
قاص وکاتب مسرحیعضو جمعیة المسرح فی اتحاد الکتاب العرب-دمشقنشر العدید من القصص والمسرحیات والدراسات المسرحیة فی دوریاتعربیة وکردیة داخل سوریا وخارجها.
 ُقدمت بعض مسرحیاته فی عروض مسرحیة عدیدة داخل سوریا(القامشلی.رمیالن.دمشق.حمص.الالذقیة)..
وخارجها(مهرجان شفشاون الدولی لمسرح الطفل بالمملکة المغربیة
سنة  .2006مهرجان الشارقة لمسرح الطفل سنة .2006مهرجان قرى
الطفل برأس الخیمة فی دولة اإلمارات العربیة سنة 2007
نال العدید من الجوائز األدبیة فی مجالی القصة والمسرح ومن أهمها:جائزة الشارقة لإلبداع –اإلمارات العربیة المتحدة -عن مجموعته رقصةالعاشق سنة 2000
جائزة ثقافة الطفل العربی – اإلمارات العربیة المتحدة -أبو ظبی -عنمسرحیته – الحقل المنیع – سنة 2001
جائزة نقابة المعلمین فی سوریا-المکتب المرکزی-سنة  2001المرتبةاألولى عن مسرحیته الموجهة لألطفال (السور)
صدر له:
1مسرحنا المأمول -دراسات مسرحیة تمهیدیة لمسرح کردی–دمشقسنة 1997-
2عندما یغنی شمدینو 3 -مسرحیات-دمشق سنة 19993توبة الثعلب  4-مسرحیات لألطفال-دمشق (وزارة الثقافة)سنة 20004رقصة العاشق – مجموعة قصصیة -الشارقة سنة 20015جراب البدلیسی ()1البارزانی  -مسرحیة لألطفال-أربیل سنة 20036الحقل المنیع -مسرحیة لألطفال-أبو ظبی سنة 20037حکایة األشقیاء الثالثة -مسرحیتان لألطفال دمشق سنة 20048الثغرة -مسرحیة للفتیان-دمشق (وزارة الثقافة) سنة 2004بانتظار الطبع:
أهال ً جحا –مسرحیة ساخرةعفواً مموزین –مسرحیة ساخرةالفزاعة –مسرحیة لألطفالقاضی محمد –مسرحیة لألطفالتم تکریمه من قبل أکثر من جهة عربیة وکردیة داخل سوریا وخارجها.
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4251 :

احمد الزاويتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120815301674237
بکالوريوس علوم الجیولوجیابکالوريوس شريعةإعالمي في مؤسسات إعالمیة کردية 2000 -1998مراسل شبکة إسالم أون الين في کردستان 2004 -2002مراسل إذاعة صوت ألمانیا في کردستان 2004 -2003مراسل الجزيرة نت في کردستان 2006 - 2003عمل في حقلي التربیة والتعلیم في کردستان العراقعضو رابطة األدب اإلسالمي العالمیةعضو نقابة صحفیي کردستانله مؤلفات أدبیة مطبوعة باللغتین الکردية والعربیة ،وله مقاالت منشورةفي صحیفة الحیاة اللندنیة والغد األردنیة وغیرها من الصحف العربیة.
مدير مکتب الجزيرة في أربیل
التحق بالقناة في آذار 2003
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
اعالمي

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:

☪اسالم سیاسي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4252 :

احمد بن إسماعیل بن عثمان الکوراني شهاب الدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102421335510221
الشافعي ثم الحنفي (813هـ893 - 1410/هـ .)1488/مفسر کردى األصل
من أهل شهرزور.
تعلم بمصر ورحل إلى بالد الترک فعهد إلیه السلطان مراد بن عثمان
بتعلیم ولي عهده محمد الفاتح .تولى القضا و في عهد محمد الفاتح .له
عدة کتب منها:
غاية األماني في تفسیر السبع المثاني
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للسبکي وهو کتاب في األصول
شرح الکافیة البن الحاجب
توفى بالقسطنطینیة وصلى علیه السلطان بايزيد.

2499

صلته بالسلطان العثماني الغازي محمد الفاتح کما جا و في سیرة األخیر:
ُولد محمد الثاني ،للسلطان "مراد الثاني" و"هما خاتون" فجر يوم األحد
بتاريخ  20أبريل 1429 ،م ،الموافق في  26رجب سنة  833هـ في مدينة
أدرنة ،عاصمة الدولة العثمانیة آنذاک )12(.عندما بلغ محمد الثاني ربیعه
الحادي عشر أرسله والده السلطان إلى أماسیا لیکون حاک ً
ما علیها
ولیکتسب شی ًئا من الخبرة الالزمة لحکم الدولة ،کما کانت علیه عادة
الحکّام العثمانیین قبل ذلک العهد .فمارس محمد األعمال السلطانیة في
حیاة أبیه ،ومنذ تلک الفترة وهو يعايش صراع الدولة البیزنطیة في الظروف
المختلفة ،کما کان على اطالع تام بالمحاوالت العثمانیة السابقة لفتح
القسطنطینیة ،بل ويعلم بما سبقها من محاوالت متکررة في العصور
اإلسالمیة المختلفة.وخالل الفترة التي قضاها حاکماً على أماسیا ،کان
السلطان مراد الثاني قد أرسل إلیه عد ًدا من المعلمین لکنه لم يمتثل
ألمرهم ،ولم يقرأ شیئاً ،حتى أنه لم يختم القرآن الکريم ،األمر الذي کان
ٌ
مهابة وح ّ
دة ،فذکر
ُيعد ذا أهمیة کبرى ،فطلب السلطان المذکور ،رجال ً له
له المولى "أحمد بن إسماعیل الکوراني" ،فجعله معل ً
ما لولده وأعطاه
قضیبًا يضربه به إذا خالف أمره ،فذهب إلیه ،ودخل علیه والقضیب بیده،
فقال" :أرسلني والدک للتعلیم والضرب إذا خالفت أمري" ،فضحک
السلطان محمد الثاني من ذلک الکالم ،فضربه المولى الکوراني في ذلک
المجلس ضربًا شدي ًدا ،حتى خاف منه السلطان محمد ،وختم القرآن في
مدة يسیرة
هذه التربیة اإلسالمیة کان لها األثر األکبر في تکوين شخصیة محمد
الفاتح ،فجعلته مسل ً
ما مؤم ًنا ملتز ًما بحدود الشريعة ،مقی ًدا باألوامر
والنواهي ،معظ ً
ما لها ومداف ًعا عن إجراءات تطبیقها ،فتأثر بالعلما و
الربانیین ،وبشکل خاص معلمه المولى "الکوراني" وانتهج منهجهم .وبرز
دور الشیخ "آق شمس الدين" في تکوين شخصیة محمد الفاتح وبث فیه
منذ صغره أمرين هما :مضاعفة حرکة الجهاد العثمانیة ،واإليحا و دو ًما
لمحمد منذ صغره بأنه األمیر المقصود بالحديث النبوي ،لذلک کان الفاتح
يطمع أن ينطبق علیه حديث نبي اإلسالم
کان من مکانة الشیخ "أحمد الکوراني" أنه کان يخاطب السلطان باسمه
وال ينحني له ،وال يقبل يده بل يصافحه مصافحة ،وکان ال يأتي إلى
السلطان إال إذا أرسل إلیه ،وکان يقول له" :مطعمک حرام وملبسک حرام
فعلیک باالحتیاط
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ديني

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4253 :

احمد ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192618
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
ح .د .ک.
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
🎭مسرحي
نائب في المجلس
✍کاتب
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە4254 :

احمد شوقي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912524888452
أمیر الشعراء أحمد شوقي علي أحمد شوقي بک ،ولد بالقاهرة سنة
1868م ألب کردي من (السلیمانیة في کردستان العراق) وأم ترکیة،
وجدته ألبیه شرکسیة بینما جدته ألمه يونانیة.
أتم شوقي مراحل دراسته األولى في مصر ثم درس الحقوق في فرنسا،
نفاه اإلنکلیز إلى إسبانیة بسبب قصائد سیاسیة نظمها الشاعر .حصل
على لقب أمیر الشعراء في سنة  1927م ،وتوفي في  23أکتوبر 1932م.
تنوعت مواضیع أشعاره ،فقد نظم الشعر في مدح الرسول ،ونظم الشعر
في السیاسة والحنین إلى الوطن ،کما نظم في الغزل والمديح والرثاء
وکتب لألطفال ،وله رواية وحیدة هي الفرعون األخیر .هو أول من کتب
المسرحیات الشعرية في اللغة العربیة ،ومنها:
مصرع کلیوباترا ،ألفها سنة 1927م.
مجنون لیلى ،سنة 9331م.
عنترة.
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
کردي(ة)
شاعر
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4255 :

احمد عبدالعزيز محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031508543982575
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4256 :

احمد عثمان أبوبکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010823072286762
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4257 :

احمد محمود خلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111314023587862
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...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4258 :

احمد مال خلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111021520787948
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4259 :

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،
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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 ژمارە4260 :

احمد ياسین بندي
http://www.kurdipedia.org/?q=201305111133528280
6
...
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4261 :

ادريس شیخ شرفي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031622293893062
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:

شرق کردستان
👨رجال
کردي(ة)
مترجم
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4262 :

ادريس محمد حسن الدوسکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112516224487632
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4263 :

اديب جلکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282807
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4264 :

ارشاک بوالديان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922220640116339
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...
خصائص السجل
األقلیم:

🇲🇦أرمینیا

الجنس:

👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:

اجنبي(ة)
کوردولوج

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4265 :

ازاد عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022284987943
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4266 :

اسماعیل بشیکجي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111222131787867
...
خصائص السجل
األقلیم:

🇷🇹تركیا

الجنس:

👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

اجنبي(ة)
(صديق) الکورد
✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4267 :

اسو کريم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113213587911
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4268 :

الشیخ عالءالدين النقشبندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111222112587868
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4269 :

الشیخ محمد طاهر الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305230044119580
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علم وفضل ,
لشیخ محمد طاهر بن عبد القادر بن محمود الكردي من بیت
ٍ
حیث ترك والده الشیخ عبد القادر اربیل (شمال العراق) لیسكن مكة
المكرمة  ,تقرباً إلى هللا واجتهاداً في العبادة.
نشأته  :لما الحظ والده فیه مالمح النجابة والرغبة في العلم أدخله
مدرسة الفالح وقد تخرج منها عام 1339هـ  .ثم أخذه إلى األزهر الشريف
لینهل من معین كبار علمائها وكان ذلك في عام 1340هـ فمكث بمصر
سبع سنین ولما كانت همته عالیة التحق بمدرسة تحسین الخطوط
العربیة الملكیة فبرع وأتقن بل أشتهر بالخطاط فیما بعد.
شیوخه:
للشیخ محمد طاهر شیوخ من شتى البقاع ومن أكثر العلماء الذي أخذ
عنهم على سبیل المثال ال الحصر  :الشیخ محمد بخیت المطیعي ,
الشیخ يوسف الدجوي  ,الشیخ محمد السملوطي  ,الشیخ عبد الفتاح
الطالوي  ,الشیخ محمد العزي  ,الشیخ محمد الحلبي أما أكثرهم على
اإلطالق الشیخ محمد حبیب هللا الشنقیطي رحمهم هللا تعالى  .أما
شیوخه في الخط فعلى رأسهم الشیخ عبد العزيز الرفاعي التركي
والشیخ محمد إبراهیم االفندي والشیخ علي بدري والشیخ محمد غريب
العربي واألستاذ /محمد رضوان من المصريین
وظائفه:
1موظف بالمحكمة الشرعیة الكبرى عام  1348هـ2مدرساً بمدرسة الفالح بجدة 1349هـ إلى 1353هـ  .ثم مرة ثانیة عام 1355هـ ولمدة قصیرة.
3مدرساً بالمدرسة السعودية بمكة ثم العزيزية األبتدائیة .4مدير لمدرسة تحسین الخطوط واآللة الكاتبة.5عضواً في اللجنة التنفیذية لتوسعة وعمارة المسجد الحرام عام1375هـ  .ثم رئیس قسم التألیف واآلثار التاريخیة لمكتب مشروع
التوسعة  .واستمر إلى إحالته على التقاعد على رغبته عام  1383هـ.
طالبه  :للشیخ رحمه هللا طالب كثیر ومن جمیع البالد اإلسالمیة.
آثاره:
1ومن مفخرة آثاره ( مصحف مكة المكرمة ) الذي تشرف بكتابه وطبعهبمكة المكرمة.
2المشاركة في وضع الحجر األساسي لتوسعة الحرم الشريف.3وضع اإلطار الفضي للحجر األسود .4اإلشراف والمشاركة في ترمیم الكعبة الشريفة.5رسم لوحة نادرة قیمة لمقام إبراهیم علیه السالم لم يسبق ألحد أنقام بها .طبعة عام 1382هـ ومقاس اللوحة 22.50سم × 16.20سم .
وغیر ذلك.
مؤلفاته :
أما مؤلفاته فقد بلغت األربعین منها:
1.التاريخ القويم لمكة وبیت هللا الكريم (في  6أجزاء)
2.تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه
3.مقام إبراهیم علیه السالم
4.منظومة في بناء الكعبة المشرفة
5.حسن الدعابة فیما ورد في الخط وأدوات الكتابة
6.مجموعة الحرمین ( كراسات في تعلیم الخط)
7.إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة على مذهب اإلمام الشافعي
8.تُحفة ال ِعباد في حقوق الزوجین والوالدين واألوالد
9.أدبیات الشاي والقهوة والدخان
10.تاريخ الخط العربي وآدابه
11.شرح وتعلیق على اإلعالم بأعالم بیت هللا الحرام
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12.تبرك الصحابة بآثار رسول هللا صلى هللا علیه وسلم
13.رسالة في الدفاع عن الكتابة العربیة في الحروف والحركات
14.التفسیر المكي(  30جزء)
15.زهرة التفاسیر
16.حسن البساط في ديوان محمد طاهر كردي الخطاط
17.تراجم من لهم قوة الحافظة
18.مختصر المصباح والمختار في اللغة
19.المقارنة بین خط المصحف العثماني واصطالحنا في اإلمالء
20.إستحالة اإلقامة في القمر والكواكب
21.األدعیة المختارة
22.النسب الطاهر الشريف
23.دعاء عرفة
24.األحاديث النبوية في اآلداب الدينیة والتربیة اإلسالمیة
25.الهندسة المدرسیة
26.رسالة في حفظ التنزيل من التغییر والتبديل
27.بدائع الشعر ولطائف الشعر
28.نفحة الحرمین في تعلیم خطي النسخ والثلث
29.رسالة انتقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إلى الرفیق األعلى
30.عیش رسول هللا صلى علیه وسلم وأصحابه الكرام
31.الموعظة الحسنة في عدم الیأس والصبر والتفويض.
التاريخ القويم لمكة وبیت هللا الكريم – تاريخ الخط العربي وآدابه ( .
للشیخ محمد طاهر الكردي رحمه هللا) .
وفاتـه :توفي رحمه هللا في تمام الساعة  3.30صباحاً من يوم األثنین
1400/4/23هـ بمستشفى بخش بجدة ودفن بمقابر المعالة وله من
الذرية ابن (عبد الرحمن) وثالثة بنات.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
♖هولیر
ديني
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4270 :

الشیخ مراد زنكنه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503201235121035
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ان التأريخ هو عباره عن سجل لتسجیل احداث الماضي فالبد من الوقوف
عند شخصیات قد سجل لهم التأريخ اسماؤهم او لربما لمواقفهم او
البداعهم الدؤوب استطاعو ان يحفرو اسماءهم في اشرق سجالت
التأريخ ,فمدينه خانقین هي تلك المدينه التي تغفو على ضفاف نهر الوند
السرمدي وقد ظهر العديد من ابناء هذه المدينه من سیاسین و مناضلین
ومن أدباء ومن رجال دين فهي تلك المدينه الكوردستانیه ففیها العديد من
دور العباده كذلك التكايا ,,ان العديد والكثیر من الكورد لهم الدور البارز في
الحركه الثقافیه واالدبیه في تاريخ الدوله العراقیه بالرغم من كثره الويالت
التى اصیبت على الكورد
ففي هذه المدينه ظهر انسانا واصبح من احد شخصیاتها وكذلك ايقونتها
شاعرا متصوف عالما ومعلما ومتاحب ومسالم ,وهو الشیخ مراد زنكنه
.وهومراد بن ويس بن مراد زنكنه ولد في مدينه خانقین سنه 1870م من
ابوين كورديین لم يكن متعصب لمذهب معین ولم تكن نظرته الى
مجتمعه نظره طائفیه ضیقه وبسبب انتمائه القومي ومواقفه وشعوره
القومي ,سجن لمده عام كامل في الرمادي ثم تدخلت بعض االطراف
وتوسطت الجل أطالق سراحه فقد اصدر عنه عفو من قبل نوري السعید
بشرط نفیه الى كركوك وذهب هناك (وبعد ثوره  14تموز 1958انتمى الى
حركه انصار السالم والتي كان يتزعمها عزيز شريف وكذلك انتمى الشیخ
مراد الزنكنه الشاعر ورجل الدين المعروف وانتمى كذلك لهذه الحركه
العديد والكثیر من الوجوه والشخصیات االجتماعیه في خانقین منهم على
سبیل الذكر اال الحصر المناضل الراحل رشید باجالن والمالعارف يحي
ورجب صفر الخیاط وغیرهم) وكما ايضا انتمى الى مجلس السلم ايضا
بعد ثوره 14تموز كونه كان مناصرا للسلم  ,ترعرع في خانقین ودرس في
مساجدها على ايدي مجموعه من علماء الدين منهم المال عباس
القشبندي في خانقین وبعد ذلك ذهب الى مدينه النجف االشرف ودرس
عند المرحوم ابو الحسن الموسوي فاكمل مراحل متطوره من دراساته
للمقدمات والسطوح والدراسات االولیه في هذا المجال اذ درس المنطق
والفلسفه والحكمه المتعالیه والعرفان كانت الرواتب التي تصرف لطلبه
العلوم الدينیه قلیله جدا في ذلك الوقت فانها لن تكفي الطالب 15يوما
فكان هذا الشیخ يعمل وياكل من كده فعمل في اعمال مختلفه ويقال انه
عمل اسكافیا لتدير اموره ويعیش وكان يصرف نصف راتبه الشهري للفقراء
والمحتاجین .وقد تعرضت مدينه خانقین في االربعینیات الى مجاعه
فسافر الى ايران والى المناطق االخرى في كوردستان وبغداد لكي يوفر
المواد الغذائیه الرئیسه لسكان مدينته خانقین وقیل انه نصب مخیما
لتوزيها مجانا على اهالي المدينه لحین انقضاء فتره المجاعه.
وكذلك عمل مدرسا في مدارس الكاظمیه في بغداد لردحا من الزمن وثم
عاد الى كركوك وعمل فیها ومن ثم لیعود لمدينته االم خانقین وعمل فیها
اماماً وخطیبا في مسجد وحسینه المزرعه ومن ثم قام بنقل مكتبته
الخاصه الیها وسمیت بمكتبه (زهیر).اذ يعد الشیخ مراد من وجهاء مدينه
خانقین المعروفین في االوساط الشعبیه والدينه والثقافیه والعشائريه
وكان من مجابیلیه في خانقین من علماء الدين العالمه السید محمد
الشبر والسید احمد الشبر والسید ابراهیم القره داغي وخلیفه شمس
الدين والعالم عنايت هللا والشیخ محمد المدرس ومالعارف يحى بابان
والشیخ احمد فائز المفتي ,فأن الشیخ مراد كان من الرعیل االول من
الشخصیات التي شكلت االطار العلمي والثقافي والديني في المجتمع
الخانقیني فمن يذكر خانقین من مرحله النصف االول من قرن العشرين
وصوال الى مرحه الثمانینیات فالبد ان نستذكر هذه االعالم لما كان لهم
من اضفاء طابع مهم يمیز الشخصیه الخانقینیه عن غیرها وقد كان
للشیخ مراد زنكنه دورا فاعال ومحركا في مجتمعه لنزعته التوفیقیه بین
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أطیاف المجتمع بشكل عام فلم يعرف التعصب ولم يمیز في المعامله بین
احد على اساس الطبقیه والمذهبیه ,كان التمذهب ابعد من روحه
الشفافه العارفه والمتصوفه في حب الجمال والناس فكان بحق احد رواد
االدب الكوردي فكان بكبر عمره وشیخوخته متواضعا وصاحب نكته وكان
عارفا واديبا وشاعرا زاهدا واذ عاش نزيها ولم يتخذ الدين لمنافعه
ومكاسبه الشخصیه ومحبوبا من قبل الجمیع فكان مجلسه ترى الشیخ
الطاعن في السن من العاكفین الركع السجود وطالب العلم والمثقف
المتلهف للعلم والثقافه وذوي المشاكل الحیاتیه الذين كانوا عندما يخلو
مجلسه لیفضوا الیه بمكنونات قلوبهم وان اعوامه ال ( )105التي عاشها
لم تمنعه من القراءه والبحث والتدوين وكتابه الشعر حتى اخر ايامه
وكانت جملته المفضله التي يكررها دائما (حب الوطن من االيمان)
وتمیزت كتاباته الشعريه في حب الوطن ,الشطح الصوفي, ,مدحه لكبار
الصوفیه ,التنبؤ اذ يقول في الهیجان واللذه في خمرياته الشعريه فهي
تختلف عن باقي الخمريات اذ التعتبر تناصا مع شیرازي اذ انه سالك
العرفان والصوفیه فتكون هذه هي اشارتهم في نصوهم
خؤش وه حالى روژى پیروزه مورادى مه ى په رس
جه ژنه جه ژ نانه شه رابى مه ى په رستانه ..وه ره
أي:
طوبى لشاربي الخمر يومهم ..المبارك
هذا عید أالعیاد لعباد الخمره ..فتعال
ولیقول ايضا:
اال ايها الساقي فناولني من الخمر
يسكرني يخمرني الى ان ادخل قبري
وهنا جانب من الغزل الخمري اذ يقول
كم عبدت خمرتي تبت منها ..وعدت الیها
ألنني ارى ..فیها محبوبتي بعیوني الذابله
ففي الصوفیه والشطحات الصوفیه يتحدث الشیخ مراد زنكنه عن عالم
الذر وهو العالم الذي كان في النشاه السابقه حین اوقف هللا البشر قبل
ان تفیض في االجساد
اذ يقول :
قبل عالم االكوان روحي رأت وجه هللا
منذ ذلك الوقت مريد نور وجه هللا انا
وحین يقول:
سه رمه ستى نانوتى منم عنوانى الهوتى منم
عه المه تى هه ردو سه ره هه م بوون وهه م نه بونى خؤم
اي:
السكر الذي يظر في ناسوتي عنوان عنواني الالهوتي
وعالمه ...هاذين الطرفین بقائي وفنائي  ...أنــا
هنا يؤكد هذا الشیخ على مشكلته مع هیكله المادي ثم حین يرى هذا
التعلق يعود ويؤكد بان جسده االنساني (الناسوت)هو عنوان ومظهر
وحقیقه الالهوت وربما هنالك معنى اليعلمه احد وكما يقال المعنى في
قلب الشاعر ,الوطن في شعرالشیخ مراد انه لم ينسه موطنه بل ان
رموزه واشارته تطفح من خالل النصوص بحب الوطن وهو يصف وطنه
باعذب نسیج شعري فیقول:
نیشتماني من به شته بؤ به قاى .....من باقیه
به زمى عشقه ره زمى عشقه جامى عشقه كه وسه وى
اي:
وطني مثل الجنه لبقائي  ...هو باقي
حاله عشق مكان عشق كاس عشق كوثري
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وعندما يصف علم كوردستان يقول
نه قشى عه رشه نورى سه وز وقرمز وزه رد و سپى
ره نكى ئه م چاره له كه ونا ره مزى ئیسراره ..وه ره
اي:
فلو قسمنا االلوان نجدها االخضر واالحمر االصفر االبیض
وهي الوان العلم الكوردي ثم نتجه الى كلمه اصرار وتعال لنخرج بنتیجه
هنا يكون قصد الشاعر التستحي من نفسك فعلمنا مأخوذ من من انوار
مقدسه اي ان قضیتنا الكورديه مقدسه ورمز هذه االلوان هي االصرار
ففیها نوع من الثوريه وايضا في قصائده لديه قصائد يمتتدح فیها كبار
الصوفیه والمتصوفه ومنهم جالل الدين الرومي ت سنه 628هـــ في
رائعته المثنوي وكذلك يمتتدح لكثیر من مجابلیه من المتصوفه والعرفاء
في كوردستان السابقین علیه بفترات في كوردستان مثل مدحه للشیخ
حسن(حه سه نى قه ر ه چیوار) وخالد النقشبندي مؤسس الطريقه
النقشبنديه وعالء الدين نه قشى وكما قال في التنبؤ انه اثبت ان
المؤمنین اخوه اذ يشدد على انه لعلماء الدين دور في صد الفتن اذ قال:
سوونى وشیعه مم كه ن ئیوه به سه ر ما يه ى فه ساد
دينى ئیسالمى طريقى هه ر دو المانه وه رن
ئه ى مه ال كه ل وه حدتى ئیسالم ئه كه ر بیتان خوشه
باعوامى ناس نه ألى سو چى مه ال كانه وه رن
اي:
التخوضوا السنه والشیعه فهذا هو الفساد
دين االسالم طريقنا باتجاهتنا .فاقبلوا
ايها العلماء اذ كنتم تحبون وحده االسالم
فالتدفعوا عوام الناس بان يقولوا خطاهم فاقبلوا
ان قصائد الشیخ مراد انها تعالج مواضیع بذاتها اذ هو ذلك الصوفي في
قصائده وشطحاته الصوفیه وكذلك هو ذلك العاشق وشعره الغزلي
الخمرى لكن مجرد اشارت يراد بها هذا الشیخ الصوفي وكذلك حبه لوطنه
كوردستان ولعلمه المقدس ولقضیته الكورديه العادله وكذلك لدينه
ولمدينته خانقین فهو متصوف في حب الرب واالرض والوطن كما قرائنا له
في بعض مقطوعاته
ومن مؤلفاته
1.كولزارى عه شق (روضه العشق )وهوديوان شعري بجزئین مطبوع في
كركوك سنه 1972م ويشمل قصائد بالكورديه والعربیه ولديه من
المخطوطات التي لم تطبع
2.الله زارى عه شق ..كولزارى حیكمه ت ..اي مروج العشق ورياض
الحكمه (مخطوط)
3.روضه االيمان وحديقه العرفان (باللغه العربیه ) (مخطوط)
4.رساله االحكام (باللغه العربیه) ايضا (مخطوط)
5.اقمار الهدايه باالضافه الى رسائل اخرى في المواضیع العلمیه وهو
كتاب في الشیره النبويه واهل بیت النبي(ص) (مخطوط
النملك اال ان نتذكر هذه الشخصیه الخانقینه الذي ابرز االصاله في
نصوصه المفعمه بالحب والسالم
وفي الختام لیس لدينا ان نقدمه لهذه الشخصیه الخانقینه سوى الرحمه
له ولیجعل هللا الجنه فسیح جناته وانه على ذلك قدير,...
www.gilgamish
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .لري
خانقین
شاعر

بابەتی ژمارە4271 :

امانج ناجي نقشبندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090210034272802
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4272 :

امنة زکري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282808
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4273 :

اياد كامل الزيباري
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215110057118317
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4274 :

ايوب بارزاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010916395786751
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4275 :

اکو برهان محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122100520387144
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4276 :

بدرخان السندي
http://www.kurdipedia.org/?q=201305111133528280
9
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4277 :

بدل رفو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282810
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4278 :

بدل رڤو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150617110746124509
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
دهوک

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4279 :

بلند ابراهیم شالي
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022152545117036
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4280 :

بلند الحیدري
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306001634119585
الشاعر الكردي ورائد الحداثة في الشعر العربي بلند الحیدري ،ولد ببغداد
في  27أيلول  1926م ،وهو من عائلة الحیدري الكردية القاطنة في
المنطقة الممتدة بین إربیل وجبال السلیمانیة ،اما والدته فاطمة فهي
ابنت شیخ اإلسالم في األستانة العثمانیة الشیخ إبراهیم أفندي
الحیدري.
ً
كتب الحیدري الشعر باللغتین العربیة والكردية ،وكان حريصا على تسمیة
نفسه ب بلند الحیدري حین يكتب الشعر بالعربیة ،بینما كان يسمي
نفسه ب علي الحیدري حینما كان يكتب قصائده باللغة الكردية.
توفي سنة .1996
أعمال بلند الحیدري
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خفقة الطین ،دار الوقت الضائع ،بغداد 1946
أغاني المدينة المیتة ،بغداد 1951
أغاني المدينة المیتة وقصائد أخرى ،بغداد 1955
جئتم مع الفجر ،بغداد 1960
خطوات في الغربة ،منشورات المكتبة العصرية ،صیدا 1965
رحلة الحروف الصغیرة1968 ،
أغاني الحارس المتعب ،دار اآلداب ،بیروت 1971
حوار عبر األبعاد الثالثة ،وزارة اإلعالم ،بغداد ( 1972حازت على جائزة
أصدقاء الكتاب في لبنان)
األعمال الكاملة ،دار العودة ،بیروت 1975
Songs of a tired Guard, TR Press, London 1977ترجمة عبد هللا
العذري
الى بیروت مع تحیاتي ،دار الساقي ،لندن 1988
أبواب الى البیت الضیق ،دار رياض الريس ،لندن 1990
آخر الدروب ،دار سعاد الصباح ،القاهرة 1993
األعمال الكاملة ،دار سعاد الصباح ،القاهرة 1993
دروب في المنفى ،دار سعاد الصباح ،القاهرة 1996
Diallogue in three Dimesion, Pan Middle East Graphics publishing,
UK, 1982ترجمة حسین هداوي.
رحلة حروف الصفر ،ترجمها الى االنكلیزية محمد علوان ،ونشرت في
أمیركا.
النثر :مجموعة من المقاالت التي كتبها في الصحف العربیة خالل مكوثه
في لبنان ثم لندن.
إشارات على الطريق ،نقاط ضوء ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،
بیروت 1980
زمن لكل األزمنة ،نظرات وآراء في الفن ،المؤسسة العربیة للدراسات
والنشر ،بیروت 1981
مداخل الى الشعر العراقي ،الهیئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة 1987
عودة الى الماضي ،دار المتنبي ،باريس-بیروت1993 ،
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4281 :

بهزاد بامرني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150511101554121094
...
خصائص السجل
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األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
دهوک

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4282 :

بهیة مارديني
http://www.kurdipedia.org/?q=201311281737298755
7
...
خصائص السجل
الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4283 :

بیار بافي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282811
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4284 :

بیار زاويتى
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282812
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4285 :

بیار مصطفی سیف الدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052921310783029
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4286 :

بیان محمد سعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011810470674904
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4287 :

بیستون كورك
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020509342792874
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4288 :

بیوار خنسي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111422561887835
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
دهوک

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4289 :

تموز شمالي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302235647119499
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عضو مؤسس لمؤسسة اللغة الكرديةSZK 2007
من موالید عفرين –كفرصفرة.
خريج كلیة اآلداب /قسم التاريخ -/جامعة حلب.
والمجالت ُ
ّ
الكرديّة ،عمل كعضوهیئة تحرير
نشر قصائده في بعض الصحف
لجريدة جراخ) ،(iraxÇوكذلك لمجلة فكر الشبیبة ومجلة لیالن ومجلة
قنديل ،ومؤخراً لمجلة قلم اللغة(pênûsa ziman) .
تفرغ للبحث في اللّغة ُ
الكردية منذ ،2003ساهم في إنجاز بعض المناهج
ُ
الدراسیة واللغوية مع مؤسسة اللغة الكرديّة.
أعماله المطبوعة:
أمل الفراشات(HÊVIYA PIRPIRîKAN) -شعر -عام 2003
غبار القرى المنسیة– ) (KULXANA GUNDÊN JIBîRKIRîشعر -عام
2005
سیمفونیة الكلمات العذبة (SîMFONIYA NAZENîNA PEYVAN)-شعر-
عام 2009
رسالة الغزالن ( XEZALNAME 2008 )-رواية -عن انتفاضة قامشلو.
دروس تعلّم اللّغة ُ
الكردية)  (WANEYÊN FÊRBÛNA ZIMANÊ KURDîعام
ُ
 2007كمنهاج لمؤسسة اللغة الكرديّة في غربي كردستان للمرحلة
األولى.
قواعد اللغة الكرديةRÊZIMANA ZIMANÊ KURDî 2008 .
مبادئ الكتابة والقراءة FÊRBÛNA XWENDIN Û NIVîSîNÊ 2012
للمبتدئین وكمنهاج تجريبي لمؤسسة اللغة ُ
الكرديّة في مدارس غربي
كردستان للمرحلة األولى. .
أساسیات القواعد في اللغة ُ
الكرديّة ((BINGEHÊN
RÊZIMAN/Kurmanciya jorîn 2014.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
شاعر

بابەتی ژمارە4290 :

توفیق وهبي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150419125708120920
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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
مؤرخ
نائب في المجلس

بابەتی ژمارە4291 :

جاسم محمد الشرنخي
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215111928118318
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4292 :

جان بابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082411405271098
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
روائي

بابەتی ژمارە4293 :

جان دوست
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032620244682617
...
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4294 :

جبار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010121571486944
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

🔥کرکوک

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4295 :

جرجیس فتح هللا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070922083491165
ولد عام  1921في مدينة الموصل واکمل الدراستین األبتدائیة واألعدادية
فیها والتحق بکلیة الحقوق جامعة بغداد عام .1939وبعد تخرجه زاول مهنة
المحاماة في الموصل وذاع صیته وشهرته من القضايا التي کسبها
ودفاعه عن المتهمین بالقضايا السیاسیة ومن مختلف التوجهات الفکرية
المعارضة للحکومة الملکیة.
انخرط في العمل السیاسي في خمسینات القرن الماضي فانضم اوال
الى حزب الشعب الذي کان يرأسه المناضل المعروف عزيز شريف ،ثم
استقال منه وانضم الى الحزب الديمقراطي الکردستاني وظل وفیا
للحرکة التحررية الکردية ولقائدها البارزاني من خالل ماقدمه من نتاجات
مترجمة او تألیفه للکتب التي تعنى بالقضیة الکردية وماقدمه من جهد
في مؤسسات الحزب ومطبوعاته واشرافه على العديد من البرامج
الثقافیة وتدريسه لمواد في معهد الکوادر.
في الموصل رأس تحرير صحیفة (الروافد) ثم أصدر جريدة (الرائد) .وبعد
ثورة  14تموز اصدر جريدة (الحقیقة – راستي) باللغتین الکردية والعربیة
واشرف على القسم الکردي الشهید انورمائي  ،فکانت بحق منبرا للدفاع
عن شعب کردستان والتعريف به وصوتا ارق مضاجع عتاة الشوفینیین
والعنصريین.
اعتقل بعد انقالب  8شباط المشؤوم عام  1963وحکم علیه باألعدام وظل
طیلة خمس سنوات منتظرا تنفیذ الحکم الذي تأجل بسبب اصرارالقیادة
الکردية على األفراج عنه  ،وتم ذلک في النصف الثاني من عام 1968
فالتحق بثورة ايلول  .وحتى انتقاله للعمل في صحیفة التآخي ببغداد
،ترجم کتابین مهمین هما (مهد البشرية) و(رحلة الى رجال شجعان).
شارک في المؤتمرالثامن للحزب الديمقراطي الکردستاني الذي عقد عام
 1970واصبح عضو احتیاط في اللجنة المرکزية للحزب.
انهمک سنة 1974في اعداد مشروع الفدرالیة لتقديمه الى الحکومة
المرکزية  ،اال ان المشروع لم يرالنور بسبب اندالع القتال مجددا .وبعد
نکسة  1975ومؤامرة الجزائرالخیانیة توجه الى ايران ومن ثم الى السويد
وبقي فیها لحین عودته الى کردستان عام  2000لیواصل نشاطه الثقافي
واألدبي فاصدرعدة کتب اتحف بها المکتبة العراقیة والعربیة.
انتقل الى رحمة الباري يوم األحد المصادف  23تموز 2006وقد جرت في
توديعه مراسیم الئقة بکنیسة عنتکاوة شارک فیها األستاذ فاضل میراني
سکرتیرالمکتب السیاسي للحزب الديمقراطي الکردستاني ممثال عن
الرئیس مسعود البارزاني وعدد من کبارالمسؤولین في الحزب والحکومة
وشخصیات ثقافیة واجتماعیة وابناء الطائفة المسیحیة ووري جثمان
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الفقید الثرى بمقبرة عینکاوة.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردستاني
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4296 :

جالدت عالي بدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813343271889
ولد جالدت في السادس والعشرين من شهر أيار عام 1893م في مدينة
استانبول من والده :أمین عالي بدرخان ووالدته "سنیحة" شرکسیة
األصل.وقد کان لوالده زوجة ثانیة .فنشأ جالدت وترعرع في بیئة میسورة
غنیة مرهفة اإلحساس والذوق فعرف طیبات الحیاةَّ ،
إن جالدت وهو
سلیل األمراء وقد اعتاد على حیاة البذخ والرفاهیة واألمان يرفل في ثوب
الرخاء والثراء تبدلت أحوله وأحوال عائلته بعد المنفى ،فعاش في ضنک
من العیش وعوز وفاقة ويذوق علقم االغتراب ،وهکذا انعکست آالم العائلة
وهمومها على طفولة جالدت ومزّقتها شر ممزّق .هذه الطفولة التي
قاست مشقة األسفار من بلد الى بلد ومن أرض الى أرض .شب وترعرع،
تمأل نفسه أحالم آبائه وأجداده في حیاة حرة کريمة فوق أرض أسالفه
الغابرين .فکان في هذا وذاک األثر الکبیر في تکوين شخصیته .فإذا هو
يحمل بین جنباته کل الهم الکردي ويضع نصب عینیه السعي وراء الحلم
الکبیر وتحقیقه ...لقد نشأ جالدت واخوته واخواته في کنف أولئک
األسالف العظماء وساروا على نهجهم فکانوا خیر خلف لخیر سلف .
کان العثمانیون في ريب من أمر البدرخانیین لذلک کانوا يکلفونهم
بالوظائف الحکومیة واألعمال الرسمیة وکانوا ينقلونهم من مکان الى آخر.
وکان جالدت –في رفقة والده -يتنقل من مدينة الى أخرى بین النفي
واستالم منصب وظیفي مثل :استانبول ،اسبارطة ،وأدرنه ،وقونیه،
ونابلس ،وعکا ،وسالونیک ...ويتجول بینها ،وهکذا أمضى أيام طفولته
البريئة في حل وترحال .وهکذا کان األمر بشأن رواتبهم المهنیة تدفع حیناً
وتقطع حیناً وقد استمرت الحالة تتأرجح بین الغضب والرضي ال تعرف
االستقرار فکان السلطان يرضى عنهم يوماً ويغضب يوماً.
عندما بلغ جالدت من العمر ثمانیة عشر عاماً انتسب الى الکلیة الحربیة
وتابع فیها دراسته ولما تخرّج منها بصفة ضابط التحق بالجیش العثماني
في حرب القفقاس وحروب البلقان .
کتب جالدت بدرخان في مجلته "روناهي" العدد /25/الصادر عام 1944م
أنه کان في عام 1917م قد التحق بإحدى الوحدات العسکرية العثمانیة
التي ترابط قريباً من بحیرة "أورمیا" برتبة ضابط.
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بدأ جالدت وأخوه کامیران بالکتابة في سن مبکرة ،وهذا ما نالحظه من
خالل التاريخ الذي نشر فیه کتاب "حقیقة سقوط أدرنة" عام ()1913م.
هذا يعني أنهما عندما أعدا هذا الکتاب لم يکونا قد تجاوزا عشرين سنة
من عمرهما.
في عام  1919توجه جالدت عالي بدرخان و أخوه کامیران و أکرم جمیل
باشا وفائق توفیق الى کردستان والى جانبهم الضابط السیاسي
االنکلیزي الذائع الصیت" :المیجر ادوارد نوئیل" .للوقوف على مطالب
الشعب الکردي .وما إذا کان األکراد قادرين على حمل مسؤولیاتهم قبل
أن تعقد جلسة معاهدة (سیفر) بین الحلفاء والحکومة العثمانیة .في
البدء ذهبوا الى "مالطیة" والتقوا بالزعماء ورؤساء العشائر وکبار القوم
ولکن کمال باشا کان أکثر دهاء فقطع علیهم الطريق إذ اتصل بأولئک
الزعماء والرؤساء ووعدهم مواعید کاذبة بمنحهم المناصب واألموال ونجح
في خداعهم .وفي الوقت نفسه أرسل جنوده على ظهور الخیول الى
المنطقة لردع کل من يحاول انتفاضة أو تمرداً ،فلم تثمر جهود األمیر
واضطر الى التقهقر بعد ما لقي من غدر العثمانیین وخذالن العشائر له
شیئاً کثیراً .
ً
في هذه المرحلة تحديدا تکونت لديه فکرة تألیف ألف باء باألحرف الالتینیة
و لمعرفة کیفیة اعداده لأللفباء الکردية ،البد من العودة الى کتابه
المطبوع في دمشق(،صفحات من األلفباء) ضمن سلسلة
مطبوعات"هاوار" عدد( )2عام 1932م يقول في مقدمته" :في عام 1919م
توغلنا في عمق جبال "مالطیة" ودخلنا بین عشیرة "رشوان" وکان
المیجر نوئیل االنکلیزي يصطحبنا وهو الذي کان ملماً باللـەجات الکردية-
(الصورانیة) ويرغب في تعلم اللـەجة الشمالیة (الکرمانجیة) .وکنا نصغي
الى الناس وننقل عنهم األمثال والطرائف والقصص وندونها ثم يعود کل منا
الى قراءة ما کتبناه وتنقیحه وتهذيبه إن کان بحاجة الى ذلک .ولفت
نظري أن المیجر االنکلیزي کان يقرأ ما دوّنه بلکنة أجنبیة ولکنه کان يقرأ
کتابته بسهولة واضحة .أما أنا فکنت أجد مشقة کبیرة في لفظ األحرف
الصوتیة وتمییز الحرف ) (îمن الحرف ) (êوحرف الـ )(oمن حرف الـ )(û
الخ .إال إنني کنت أحرر کتاباتي باألحرف العربیة .وهذا الرجل االنکلیزي
يستخدم الحروف الالتینیة .وعندئذ أدرکت السبب وقررت بیني وبین
نفسي أن أضع أبجدية بالحروف الالتینیة واستخدامها في الکتابة الکردية.
کان من نتائج الحرب الکونیة األولى سقوط اإلمبراطورية العثمانیة ،ثم
نهوض الشعوب التي کانت تحت هیمنتها وظهور الحرکات الثورية الداعیة
إلى إطالق الحريات .وفي هذه الظروف نشط جالدت في االتصال
بالعشائر الکردية وحضها على التوحد وجمع الصفوف ساعیاً إلى رفع
الجور عن األکراد .ولکن العنصريین األتراک في حزب "االتحاد الترکي" في
کافة أرجاء األناضول ازدادوا شراسة وعدوانیة بعد تردي اإلمبراطورية
العثمانیة وجرت على أيديهم مجازر ومذابح جماعیة لألرمن واألکراد .وفي
هذه الفترة أصدر العنصريون أحکاماً جائرة لتبديد األسرة البدرخانیة
وتشتیتها ،ولهذا رأينا جالدت بدرخان وأخاه کامیران يسیران على طريق
منفى جديد ،ومستقبل غامض ومجهول.
بعد أن احتل الکمالیون مدينة استانبول وأخضعوها لنفوذهم وسلطانهم
عام 1922م قرروا القضاء على القومیین األکراد وفي الالئحة اسم جالدت
بدرخان .وفي هذه األثناء لجأ األمیر وشقیقه کامیران الى ألمانیا وهناک
بیّن جالدت سبب فرارهما للمستشرق "کارل سوسهايم" الذي اصدر
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کتاباً فیما بعد ذکر فیه :ان جالدت کان يقوم بالدور اإلعالمي للتحرر
الکردي وکان هو وکافة البدرخانیین يحتلون المراکز القیادية في کل
الحرکات الثورية .وقد ذکر لي أن أفراداً من العائلة البدرخانیة عبروا الحدود
اإلمبراطورية العثمانیة عن طريق الموصل وشارکوا في انتفاضة في ذلک
اإلقلیم .وأ ّ
ن محکمة "سیواس" کانت قد أصدرت قراراً بإعدامه .يستأنف
المستشرق "سوسهايم" القول :إن العثمانیین واألتراک کانوا يتجنبون
جالدت ويتهربون من مخالطته بسبب ذاک الحکم الصادر عن محکمة
"سیواس" .في تلک األعوام الثالثة اهتم باللغة األلمانیة وانکب على
دراستها .والسیما الجوانب األدبیة والترکیبیة .وعندما ذهب الى سورية
واستقر هناک في دمشق ألّف بعض الکتب مثل "ألف باء" و "النحو
والقواعد اإلمالئیة" بنا ًء على أسس علمیة وبحوث دقیقة اکتسبها في
ألمانیا .يقول جالدت في مجلة "هاوار"" :إ ّ
ن وحدة الشعوب تبدأ بوحدة
اللغة کان "بسمارک" قد وجد توحید اللغة األلمانیة شرطاً التحاد ألمانیا".
وتمت هذه الوحدة على يد "لوثر" وترسخت .وال تتم وحدة األکراد إال
بوحدة لغتهم ...وال تتوحد اللغة إال بتوحید حروف الکتابة أي أن الخطوة
األولى نحو توحید اللغة هي وحدة الحروف وبها يبدأ هذا التوحید.
عندما تفجرّت ثورة الشیخ سعید "بیران" عام 1925م تخلى جالدت عن
کل مهامه وأعماله وترک کل شيء رغبة في االلتحاق بالثورة ،ولکن-
واأسفاه -عندما وصل الى کردستان کانت الثورة قد أخفقت وانطفأ أوارها.
فعاد سراً الى ألمانیا .وبالتزامن مع هذا الحدث توفي شقیقه :صفدار في
ألمانیا بعد معاناة المرض .أما أخوه ااڵخر :توفیق فقد قضى على نفسه
بعد أن وثق بالکمالیین واستسلم لهم فغدروا به وقتلوه .أما کامیران
فأنهى دراسته القانون وحصل على شهادة الدکتوراه في الحقوق ،ولکن
جالدت لم يجد الفرصة سانحة لمتابعة الدراسة ونیل "الدکتوراه" ألن والده
کان مريضاً في القاهرة فسافر الیها لعیادة والده المريض الذي توفي عام
1926م .وبعد وفاة والده توجه الى بیروت وحل ضیفاً على دار عمه :خلیل
رامي بدرخان .وفي تلک األيام کان کثیرون من المثقفین والمتنورين
األکراد قد تجمعوا في مدينة بیروت فاختلط بهم وشارکهم في
اجتماعاتهم ،کما اختلط باألکراد في سورية.
في الخامس من أيلول عام 1927مُ .عقد في مدينة "بحمدون" اللبنانیة
اجتماع لتأسیس جمعیة "خويبون" التي من کان أهدافها مناصرة ودعم
ثورة آرارات من أراضي الجزيرة (السورية) واالشتراک في العملیات
العسکرية .ولک ّ
ن الثورة لم تفلح فلجأ الى ايران وفیها حاول شاه ايران:
محمد بهلوي تنحیته وإبعاده عن المسائل القومیة ،فأغراه بإسناد منصب
ب
"قنصل" إلیه في إحدى الدول التي يرغب فیها من العالم .ولکنه لم يل ّ ِ
ُ
خر َ
ج من األراضي اإليرانیة .فعاد الى
طلب الشاه ولم يحقق رغبته وأ ِ
کردستان الجنوبیة ومکث فیها أمداً ثم سافر الى العراق وأقام فیها مدة
ولکن االنکلیز کرهوا إقامته في بغداد فلم يسلم من مضايقاتهم .وغادر
الى بیروت وأقام هناک وفي 1929/4/16م انتسب الى نقابة المحامین
وحصل على إجازة في ممارسة مهنة "المحاماة" .ويبدو أنه باشر کتابة
مذکراته بتاريخ 1929/8/16م وهو في بیروت .
من أجل العمل السیاسي وتوسیع دائرة النضال عاد الى سورية ،حیث
أنضم الى أعضاء من عائلة جمیل باشا وحمزة بک مکسي وحاجو آغا
وأسسوا جمعیة باسم "الجمعیة الکردية لمساعدة بؤساء الکرد" ومقرها
في الحسکة ،وکانت الغاية من إنشاء هذه الجمعیة هي إغاثة أولئک
األکراد الملهوفین النازحین من الشمال .وکانت سورية في ذلک العهد
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تحت الوصاية الفرنسیة ،وکانت العالقات بین فرنسا والکمالیین طیبة
ووطیدة .وبسبب الضغوط الترکیة المتکررة لم تکن الحکومة الفرنسیة
ترغب في السماح له بالمکوث في المناطق الحدودية .
في  25شهر آب من عام 1930م أذنت حکومة االنتداب له مع لفیف من
المثقفین األکراد باإلقامة في دمشق بعد بذل جهود مضنیة وحثیثة .کانت
الحرکات السیاسیة العقیمة التي لم تثمر يوماً والدول المحدقة بکردستان
قد غیرت وجهة سیر جالدت بدرخان .وکانت أوضاع المنطقة ال تأذن لألکراد
بالتحالف مع دول ذات نفوذ ،کما لم تأذن لهم باإلعداد لقیام ثورة أو
انتفاضة قومیة ،إضافة الى أسباب أخرى.و عندما استقر جالدت في
سوريا لم يکن له أ ّ
ي مورد مالي ،وقد کانت الدولة العثمانیة قد توقفت عن
دفع التعويض له عن ممتلکات العائلة منذ تسلم اتاتورک الحکم .واستبدل
التعويض ببدل هزيل عن الملکیة نفسها .فعرضت علیه دولة فرنسا
المنتدبة نفقة خاصة فرفضها لیبقي حیاته حرة من کل قید مکرسة
تکريساً کلیاً للقضیة الکردية.
َّ
تأکد لـ جالدت وهو في دمشق أن األکراد -بشکل عام -تنقصهم المعرفة
وتلقيِ العلوم ،ورأى أن تحرير کردستان لن
وبحاجة الى القراءة والکتابة
ّ
يکون متاحاً قبل يقظة الشعب الکردي کله وااللتفات الى قضیته الوطنیة
والقومیة فکان يقول" :لو أن الشعب الکردي تعلم القراءة والکتابة
الستطاع رؤية أحواله البائسة وتذوق مرارة عیشه ،ومتى وصل الى هذه
الدرجة من الوعي والفطنة َ
س ُهل علیه االحتیال لذلک ،وتغییر أحواله
تغییراً جذرياً .وقد کان يشعر دوماً ان ساللته المجیدة تضع على عاتقه
مسؤولیة خاصة ويرى انه ال يمکن له ان يسعد في الحیاة بینما أکثرية
أبناء قومه يعانون الحرمان والظلم حتى أنهم ال تتاح لهم الحرية في
استعمال لغتهم.
إن جالدت يدرک جیداً أن البلوغ باألکراد الى هذه الدرجة من الوعي
والیقظة يحتاج الى عمل دؤوب وبذل جهود کبیرة وتحمل المشقة ،وهذا
الوعي ال يتأتى وال يتسنى إال عن طريق تعلم لغة الشعب الکردي .وأن
الشعب الکردي يمکن أن يکون متماسکاً وموحداً متى تعلم لغته
الکردية ...لغته القومیة ،وعندئذ سوف يشعر بوجوده القومي المستقل،
ولکي نستطیع توحید اللغة الکردية فإننا نفتقر الى أبجدية واحدة تکون
حجر أساس في هیکل اللغة الکردية .
وبنا ًء على هذه الرؤية وضع جالدت أبجدية باألحرف الالتینیة التي تالئم
اللغة الکردية عام 1919م ولتعمیم هذه الحروف وترسیخ الکتابة بها أصدر
مجلة "هاوار" عام 1932م.
يقول جالدت بدرخان في مجلة "هاوار" بعد أن أرسى قواعد االلفباء
الالتینیة متحدثاً عن األبجدية التي صاغها :ولما کانت الحکومة السورية
في دمشق قد منعتنا من التحرک ،تفرغت للعمل الثقافي وانکفأت -لیال ً
نهاراً -على البحث في قواعد اللغة وأبجديتها.
کان األمیر جالدت في تلک الفترة يقیم في غرفة ضیقة رطبة في طابق
أرضي کائن في حي الشهداء ،طريق الصالحیة ،فیستعمل تلک الغرفة
مکتبة وقاعة استقبال وغرفة نوم وداراً للتحرير في آن واحد .وکان يکتب
جمیع المقاالت ويوقعها بأسماء مستعارة مختلفة ثم ينضدها بنفسه
ويحملها الى المطبعة ويقوم بعد ذلک بتوزيع المجلة بنفسه .وکانت حیاته
الخاصة حیاة حرمان دائم فلم يکن له من مورد سوى العطايا الیسیرة
التي کان يجود بها األکراد وفقاً لتقالید العشائر إزاء أمرائها في کل عام
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اعترافاً منها بفضلهم وإظهارا الحترامهم.
کان جالدت يحاول حث األکراد على کتابة قصائدهم وقصصهم وحکاياتهم
وآدابهم الشعبیة والتعبیر عن آالمهم وأحالمهم وآمالهم وتاريخهم بلغتهم
القومیة ولیس باللغات األخرى.
في الیوم السادس والعشرين من شهر تشرين األول عام  1931حصل
جالدت بدرخان على رخصة وامتیاز إلصدار مجلة "هاوار" من وزارة الداخلیة
في سورية تحت الرقم  ./6224/وفي الخامس عشر من شهر أيار عام
1932م قدم العدد األول من المجلة الى مطبعة الترقي بدمشق واستمر
صدورها حتى تاريخ الیوم الخامس عشر من شهر آب عام 1943م وفي
هذه األعوام بلغت األعداد الصادر من "هاوار" سبعة وخمسین عدداً.
والجدير بالذکر أن "هاوار" کانت مجلة اجتماعیة -أدبیة -ثقافیة .يقول عنها
جالدت بدرخان" :إن مجلة "هاوار" هي صوت المعرفة ..معرفة الذات...
معرفة الذات هي سبیلنا الى الخالص والفالح ،طريقنا الى الرفاهیة
والرخاء".
کانت الغاية من صدور هذه المجلة من اسمى الغايات وهي إغناء األدب
الکردي والثقافة الکردية ،والدعوة الى تبني هذه الحروف الجديدة
والکتابة .واضافة الى جريدة "هاوار" أصدر جالدت بدرخان مجلة "روناهي".
دام صدورها منذ الیوم األول من شهر نیسان عام 1942م حتى عام
1945م وبلغت اعدادها ثمانیة وعشرين عدداً .کانت مجلة "روناهي"
صحیفة شهرية تصدر باللغة الکردية اللـەجة الکرمانجیة والحروف الالتینیة،
وکانت تنشر على صدر صفحاتها أنباء الحرب وأحداثها بإسهاب وکثافة،
وتندد بالفاشیستیة والنازية .وکان جالدت بدرخان يحاول بث أفکار عن
الديمقراطیة في صحیفته ونشرها في أذهان الناس.
کانت هاتان الصحیفتان سالحاً لنشر الوعي والعودة الى الذات والتعريف
بالهوية الکردية ...وکانتا رکنین من أرکان لغة األدب الکردي .ومنذ ذلک
العهد بدأت بحوث ودراسات جادة في اللغة وقواعدها وکل ما يمت إلیها
بصلة .وقصارى القول فإن اللغة الکردية مدينة لجالدت بدرخان في
قواعدها وأبجديتها الالتینیة.
في عام 1935م تزوج جالدت من السیدة الفاضلة "روشن بدرخان" التي
کانت تدرّس وتعلّم في مدارس دمشق ،عندئذ تحسنت أحواله المادية
فتغلب على البؤس وانتقل الى بیت رحب في حي الشمسیة بدمشق.
وبعد ثالثة أعوام –في  21آذارمن عام 1938م ،رزقا ابنة أطلقا علیها اسم:
"سینم" ،وفي  9تشرين الثاني عام 1939م ُرزقا ولدهما "جمشید" .وقد
کان لزوجته األمیرة روشن من زوجها األول(عمر مالک حمدي) ابنة تدعى
اسیمة ولدت في  15تشرين الثاني 1930م.
کان األمیر جالدت في جمیع الظروف واألحوال مثال الشفقة والحنان
يستقبل الفقیر والثرى على حد سواء ويخدم ذا الفاقة مثلما يخدم ضیفاً
کريماً ،وکان على قوة جسده وعلى الرغم من رباطة جأشه الدائمة ومما
القاه في الحیاة من صدمات وخیبات متکررة مرهف الحس رقیق العاطفة
وقد أغدق علیه هذا المزيج من القوة والعاطفة والحکمة مسحة من
الکمال کانت تؤثر في کل من اقترب منه تأثیراً عمیقاً .ومما زاد شخصیته
رونقاً هو حبه للمطالعة وشغفه بالحیاة الفکرية وشغفه بالحرب .وکان
على الرغم من الظروف المضنیة التي مرت به وعلى الرغم من شظف
العیش والحرمان اللذين عرفهما مراراً ،مغرماً ببعض مراتع الحیاة غراماً
مقیماً .وقد کان لَه ۆلَ ٌ
ع بالصید خاصة حتى انه عندما اضطر الى االکتفاء
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بتلک الغرفة الصغیرة التي کانت مکتبته وغرفة استقباله ونومه ومطبخه
کان يحتفظ بخادم مغن کردي يدعى (أحمد فرمان) ،وبکلب صید وکان
يمارس الصید بولع ال يعرف الملل.
في هذه المرحلة األخیرة کانت زوجته ال تألو جهداً في تقديم کل ما
تستطیع من دعم له إلصدار مجلة "هاوار" .فکانت تصفف الحروف
وتنضدها .لقد کانت خیر معین له في نضاله وکفاحه في معترک الحیاة
الیومیة.
کان جالدت يدرس اللغة الفرنسیة في مدرسة الصنائع بدمشق منذ نهاية
عام1934ولغاية 1936م ثم أصبح في 1939م محامي شرکة الريجي
ورئیس مفتشیها ،وقنع بحیاة عائلیة هادئة .و ُيذکر أنه کان يجید اللغة
الترکیة والعربیة والفارسیة والیونانیة والروسیة والفرنسیة واأللمانیة وکان
ملماً باالنکلیزية .
عرض على الثوار العرب في فلسطین خالل عام 1936م مساعدتهم
بتقديم الرجال والسالح فضاع اقتراحه بین األخذ والرد .وفي عام 1948
اقترح على الحکومة السورية ان يؤلف فرقة من األکراد تعین العرب على
صد هجمات خارجیة فلم تأخذ الحکومة السورية باقتراحه.
بعد اندالع نار الحرب العالمیة الثانیة بدأت الضغوط مرة أخرى تنهال على
المثقفین األکراد المقیمین في دمشق وفي ما بین أعوام 1943م و
1946م ألزمته السلطات الفرنسیة باإلقامة الجبرية ومنعته من مغادرة
دمشق .وعندما رفعتها عنه عام 1947م دعي األمیر الى ترشیح نفسه
للنیابة عن الجزيرة المأهولة باألکراد ،فلبى الطلب وذهب الى الجزيرة
بموافقة السلطات السورية للقیام بحملته االنتخابیة ،لکنه ما کاد يطؤها
ويقضي  24ساعة فیها حتى اعادته السلطات السورية الى دمشق
مخفوراً.
ومهما يکن من شيء فال ينبغي للمرء أن ينسى أ ّ
ن جالدت بدرخان،
باإلضافة الى نضاله القومي ،کان ضلیعاً في اللغة وقواعدها وخبیراً
بدقائقها ،وکان کاتباً ُمجیداً وشاعراً ومترجماً فذاً ...ينشر شعره وقصائده
باسمه الصريح وأحیاناً وأطوارا باسم مستعار .ومازالت أعماله الرائعة يعاد
نشرها ويقبل القراء على قراءتها بشوق کبیر ...وکأنها کتبت الیوم رغم
مرور أکثر من خمسة وسبعین عاماً علیها.
هذا القدر الذي هیمن على أيام األمیر األخیرة کان القدر نفسه الذي
رافقه منذ والدته ووجه حیاته توجیهاً لم يکن في يد احد ان يبدل شیئاً
فیه .فعندما ولد األمیر جالدت کانت والدته صعبة وأمه تأبى وترفض دعوة
الطبیب إال أنه استدعى على کر ٍه منها فحکم ان الطفل قد مات قبل
الوالدة ،واستخدم الکالبة لینتزعه وسلمه للخادمة لتضعه جانباً ،بینما
يؤدي اإلسعافات الالزمة لالم .فبقي الطفل مهمال منسیاً فترة من الزمن
حتى صرخ على حین غرة فتجمع األهل واألصحاب حوله يهللون من شدة
التأثر والفرح ،وقد بقي اثر الکالبة في رأس األمیر حتى آخر أيامه.
لم يکن جالدت قد تعاطي الزراعة أو التجارة يوماً في حیاته ولم يکن يعتقد
احد من معارفه انه خلق لیکون مزارعاً او تاجراً ،غیر ان لألقدار مشیئة غیر
مشیئة البشر .ففي سنة  1950طغت حمى القطن على البالد السورية
وأخذ المزارعون وغیر المزارعین يسعون الى زراعته ويحلمون ببناء ثروات
عجلى بفضل تصديره فاتصل "حسین بک ايبش" الذي يملک أراض واسعة
في قرية الهیجانة على بعد  35کیلو متراً من دمشق بصديقه األمیر
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جالدت وعرض علیه ان يشاطره استغالل تلک األراضي ،فقبل األمیر ،رغم
ممانعة زوجته .واقتضى المشروع حفر بئر کبیرة بلغ عمقها نحو  25متراً
ونصبت ااڵالت علیها لسحب المیاه وخزنها في برکة قريبة من البئر ،وکان
األمیر يذهب کل يوم الى الهیجانة لیراقب األعمال .والغريب انه منذ شهر
شباط 1951م ما کان ينظر مرة الى هذه البئر تتسع وتتعمق إال شعر
بانقباض عمیق حتى دعا البئر بالبئر (المق ّ
درة) قبل خمسة أشهرمن
وفاته .وکان يعنون رسائله من الهیجانة الى قرينته وأوالده بذلک االسم.
وکان يتوجس ان تحمل له هذه البئر شؤماً مقدراً.
وفي الساعة التاسعة من صباح يوم /15تموز1951/م بینما کان جالدت
جالساً على حافة برکة الماء المجاورة للبئر إذا بانفجار عنیف مفاجئ
يحصل في برکة الماء نتیجة للضغط فتتدفق المیاه بغزارة وتهدم الجدار
الذي کان جالدت واقفاً علیه وتجرفه مع الحجارة والتراب الى البئر فال يعي
جالدت إال وهو في قبضة (البئر المقدرة) التي کان قلبه يحذره منها منذ
أشهر.
بقي األمیر في قعر البئر فترة من الزمن قبل ان وصول النجدة فنقل الى
المستشفى الفرنسي بدمشق وکانت صورة بئر المقدرة ماثلة أمامه مع
انه لم يکن يعلم ان حالته تؤذن بالخطر الداهم .على انه لم يمکث في
المستشفى أکثر من بضع ساعات حتى فارقته الروح .وعندما وصلت
زوجته بناء على مخابرة هاتفیة وجدته جثة هامدة.
وقد قوبل النبأ المفجع في مختلف أوساط البالد بالحزن العمیق واألسى
البالغ لما کان يتمتع به الفقید من صفات علمیة واسعة أحلته محل
االحترام من نفوس معارفه واصحابه ،ومزايا خلقیة رفیعة أنزلته أسمى
منازل المحبة والود من قلوب أصدقائه .وقد احتفل بتشییع جثمانه بعد
ظهر يوم األثنین الواقع في /16تموز1951/م بموکب مهیب تقدمته
عشرات أکالیل الزهر ،ومشى فیه بعض الوزراء والوزراء السابقون وکبار
ضباط الجیش ورجال السیاسة وعلماء الدين ووجهاء المدينة وشبابها
وطالبها.
وفي تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم االثنین الواقع في
/16تموز1951/م وبعد ان صلى على جثمانه في مسجد الشیخ محي
الدين واصل الموکب سیره في حي األکراد حتى مقبرة الشیخ خالد
النقشبندي حیث أودع مقره األخیر .دفن في المقبرة التي دفن فیها جده
األمیر الکبیر :بدرخان.
وعلى شاهدة قبره نقشت أبیات من شعر صديقه الشاعر قدري جان.
أمیر األکراد وابن کردستان البار
حفید بدرخان صاحب العزائم
جالدت ...ذو التضحیات
ً
وان کان جسمه مدفونا هنا
إال ان روحه صعدت الى السماء
في سبیل الوطن
صاحب العهد والمیثاق
جعل روحه قرباناً
لم يمت هو خالد واسمه ابدي.
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من أعماله:
ما عدا عن مجلتیه القیمتین(هاوار و روناهي).يذکر الباحث مالمیسانز في
کتابه "البدرخانیون في جزيرة بوطان" الصفحة 181الئحة بأسماء کتب
ومؤلفات هي لثريا وکامیران وجالدت بدرخان منها المترجمة ومنها
المؤلفة ،ال نعرف فیما إذا کانت قد نشرت أم ال؟-1 ".الى أخوة الدين:
يشرح الکارثة الواقعة في روملي بلغة واضحة ألفه جالدت وکامیران
بدرخان-2 .سلطنة األدب :عبارة عن أربعة أجزاء يتضمن الجزء األول
القصائد والجزء الثاني النثر والجزء الثالث المقاطع -الرباعیات والجزء الرابع
األبیات -3 .الزفاف :يتألف من جزئین ،يتضمن الجزء األول القصائد والجزء
الثاني الشعر النثري وهو للشاعر کامیران بدرخان -4 .الوظائف
االجتماعیة للمرأة :تألیف آنا المبربر ،ترجمة :ثريا بدرخان-5 .االنفعاالت
أمام الکوارث :مبدع ومترجم أنها صرخات أدبیة ووطنیة للمؤلفین کامیران
وجالدت بدرخان-6 .حکومة العزيزي الکردية :ثريا بدرخان و کامیران
بدرخان-7 .شرارات المحاصرة :انها شرارات من النار الحقیقیة لمؤلفه
جالدت بدرخان بک-8 .مجرمو السیارة في محاکمة سان ) (senفي
باريس –لثريا بدرخان بک".
حقیقة سقوط أدرنة ،عام 1913م ،بالتعاون مع أخیه کامیران بدرخان .قواعد األلفباء الکردية :طبع هذا الکتیب ضمن سلسلة (مکتبة هاوار)-1-عام  ،1932في دمشق ،تحت اسمه المستعار (هراکول آزيزان).
صفحات من األلفباء :طبع هذا الکتیب ضمن سلسلة (مکتبة هاوار)-2-عام  ،1932دمشق.
المولد النبوي :کتب األمیر جالدت مقدمة لهذا الکتاب ،ونشرها عام 1933في دمشق.
صلوات الیزيديین :کتب األمیر جالدت مقدمة لهذا الکتاب ،ونشرها عام-1933دمشق.
رسالة الى حضرة الغازي مصطفى کمال باشا :ألفها جالدت بالترکیة،وطبعها عام  1933تحت سلسلة (مکتبة هاوار) العدد( .)6ترجمة الى
العربیة :روشن بدرخان .الناشر :دالور زنکي.
حول المسألة الکردية :ألفها جالدت بالفرنسیة ،ونشرها عام  1934تحتسلسلة (مکتبة هاوار) رقم( )8ترجمها ونشرها :دالور زنکي.
القواعد الکردية :أعدها ونشرها جالدت بالفرنسیة عام .1943قواعد اللغة الکردية :تألیف:جالدت بدرخان وروجر لیسکو ،طبعة عام 1970في باريس .ترجمها ونشرها :دالور زنکي عام 1990م في دمشق.
القاموس الکردي – الفرنسي :موجود في المعهد الکردي في باريس-غیر مطبوع.
القاموس الکردي -الکردي :مخطوط .موجود ااڵن لدى ابنته (سینم خانبدرخان).
أعرف نفسک :حول هذا الکتاب ،انظر مجلة (هاوار) العدد/.18/کتاب سینم خان :هذا الکتاب يبحث في قواعد اللغة الکردية ،وخاصة انهاعد ألجل األطفال راجع مجلة (روناهي) العدد/.19/
هفند :مسرحیة ،وهي مخطوط ،وقد نشرت في مجلة (هاوار)العدد/.20/
جوني وجیمینا :قصة انکلیزية ترجمها:جالدت بدرخان ،الى الکرديةوطبعها عام  1943بدمشق.
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األسماء التي کتب بها األمیر جالدت بدرخان وهي:
هراکول آزيزان-.والد جمشید-.والد جمشید وسینم خان-.أمیر بوطان.- C.A.Bهاوار-.صاحب هاوار .روناهي-.صاحب روناهي-.القاموسي-.نیرفان -.صیاد هاوار-.خبر کوهیز-.جیروک بیز-.ستران فان -.طاووس باريز-.
نفیسانوکا هاوار -.نفیسانوک .سیداي کروک.
على األغلب هناک أسماء وألقاب أخرى .ويرجع سبب اتخاذه األلقاب
المذکورة الى قلة الکتاب واألدباء في ذلک العهد وکان لقلمه النصیب
األوفر في مجلتي (هاوار) و (روناهي) لهذا کان يتستر تحت أسماء
مستعارة.
المصادر:
ذکرى األمیر جالدت بدرخان ( ،)1951-1897منصور شلیطا ويوسف ملک.مالمیسانز( :البدرخانیون في جزيرة بوطان) ،وثائق جمعیة العائلةالبدرخانیة .ترجمة :کولبهار بدرخان ودالور زنکي ،بیروت –لبنان.1998 ،
روشن بدرخان في لقاءاتي العديدة معها شخصیاً.مجلة هاوار .النسخ األساسیة.إصدارات سلسلة (مکتبة هاوار).مذکرات جالدت بدرخان ()1951-1893م ،جمع واعداد :دالور زنکي،مطبعة :آمیرال .بیروت –لبنان.1997،
دالور زنکي
خصائص السجل
األقلیم:

شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4297 :

جالل زن َ
كابادي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503203043121038
*االسم الكامل  :جالل حسین محمد َ
زنكابادي -لَرستاني
*ولد لعائلة كوردية في االول من كانون األول عام  1951في كردستان
العراق
*شاعر ،مترجم وباحث عراقي باللغتین العربیّة والكرديّة ،ويترجم إلیهما
َ
اإلنكلیزية  ،اإلسبانیة واآلذرية...
عن :الفارسیة ،
َ
*ينشر باسمیه (ج ورده) و(ج زنكابادي) وأكثر من عشرة أسماء
مستعارة .وهو من دعاة سلطة الثقافة وحوار الثقافات بین الشعوب
واألمم...وقد إختار النضال الثقافي منذ فتوته بصفته ديمقراطیّاً راديكالیّاً
مستقال ً ...
ي النشأة فبعد اغتیال والده في أواخر  1960لنشاطه الوطني ؛
*عصام ّ
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إسترجل مبكّراً وانخرط في شتى األعمال والحرف :صانع تنانیر ،عتّاالً،
عامال ً في مكافحة البعوض وعامل بناء ...ث ّ
م بائع كتب على األرصفة في
السنوات ( )1997-1987وقد تعرض للترحیل والتبعید وفقد دارين له حجزاً
ونسفاً في العهد العفلقي البائد.
*تثقیف ذاتي موسوعي  .إبتدأ القراءة الجادّة منذ ( )1961والكتابة منذ
( )1963ث ّ
م النشر في الجرائد والمجالّت منذ ( )1967لكنّه لم ينشر حتى
ّ
اآلن إال ّ القلیل من كتبه المؤلفة والمترجمة
ً
ّ
*تخرّج في دار المعلّمین اإلبتدائیّة بكركوك سنة  1969وعمل معلما في
م في الجرائد والمجالت محرراً  ،مشرفاً
التعلیم اإلبتدائي ( )1991 -1971ث ّ
ثقافیاً ولغوياً  ،في األقسام والملفات األدبیة والفنیة والثقافیة  ،وسكرتیراً
ومديراً ورئیساً للتحرير لبضع مجالت في اقلیم كردستان العراق.
*راجع ون ّقح الكثیر من النصوص األدبیة والبحثیة والكتب المؤلفة
والمترجمة ألدباء وباحثین كرد وعراقیین ومنهم أساتذة جامعیون .
*ساهم في الهیئات التأسیسیة لـ (جمعیة مترجمي كردستان)1992
و(الحركة الشعبیة الكردستانیة( ، )1996المركزالثقافي واإلجتماعي
لكركوك  )1998و(مجلة نه وشه فه ق2003بكركوك )
*شارك بدور شاهد رئیس في الفیلم التسجیلي (األراضي الضائعة) وهو
عن تدمیر البیئتین الطبیعیة والبشرية في كردستان العراق /في2000
*له مساهمات متواترة على صفحات بضعة مواقع إنترنتیة منذ 1999
*صدرت له :
1أوتار التنائي /...فرهاد شاكلي /ترجمة عن الكرديَة 2004 /دار الحصاد-دمشق /سوريا
2ظ ّل الصّوت و قصص أخرى /حمه كريم عارف /ترجمة وتقديم عن
الكرديَة 2005 /كركوك  /كردستان العراق .
ي عنوان و /.....جالل َ
3قصائد تأبى أ َّّ
مؤسسة الرعد –
زنكابادي /
كركوك /كردستان العراق
4ها هي معجزتي (قصائد حب) /جالل َزنكابادي  2009دار الجمل-
بیروت /بغداد
ّ
5سنة في الجحیم /مذكرات :مهاباد قرَداغي /ترجمة عن الكرديّة2010 /وزارة الثقافة والشباب /إقلیم كردستان العراق -أربیل
6ديوان عمر الخیّام /دراسة وترجمة منثومة عن الفارسیّة 2010منشورات الجمل – بیروت /بغداد
7الثقافة الكردية  ،مشكالت  ،معضالت وآفاق 2010/..منشوراتمؤسسة سردم للطباعة والنشر – السلیمانیة
8الخادمة (رواية) َكالويج ( /ترجمة)  -مؤسسة المدى 2012َ
ناوكردان (رواية للفتیان) َكالويج ( /ترجمة)  -مؤسسة
9أسطورة َكليالمدى 2012
10ثالث قصص للفتیان َ /كالويج ( /ترجمة)  -مؤسسة المدى 201211خورخیه مانريكي شاعر عصره /...الدار العربیّة للعلوم ناشرون -بیروت 2012
ّ
12الرحیل الدامي (رواية) ،حمه كريم عارف (ترجمة) /كردستان العراق2012
*شارك في ترجمة الكتب اآلتیة :
1عشرون قصّة كرديّة /لعشرين كاتباً كرديّاً /ترجمة مشتركة 7( :منهالجالل َ
زنكابادي ،والبقیّة لفیصل مصطفى حاجي وعبدالغني علي يحیى
ومح ّ
مد صابر مولود) مع دراستین لألستاذ :حسین عارف و د .عزالدين
مصطفى رسول) ( 210صفحات /قطع كبیر)1985 /األمانة العا ّمة للثقافة
والشباب لمنطقة كردستان -اربیل.
2ساعات من قصب 60 /قصیدة مختارة لشیركو َبیكس /ترجمة
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مشتركة 56( :قصیدة منها لجالل َ
زنكابادي ،والبقیّة لمح ّ
مد موكري و كريم
ّ
متوسط) 1994
دشتي) تقديم :سعدي يوسف 140 (/صفحة  /قطع
مؤسسة المدى -دمشق /بیروت
*نشر أيضاً أكثر من عشرة كتب مؤلّفة ومترجمة على صفحات المجالّت
بمثابة (كتاب العدد) وعلى صفحات المواقع النتیة .
*له قید النشر أكثر من ( 15كتاباً) منها  :عبر شب ّاك تاج محل لمحمود
كیانوش  ،عن الفارسیّة  /هكذا شطح الكائن مستقبلئذ  ،ملحمة مضادّة
َ
لسركون بولص ،ترجمة إلى الكردية  /لنعرف الخیّام
 81 /قصیدة مختارة
ّ
جیّداً /و ديوان الخیّام باللغة الكردية ...
ً
ً
دمت مجلّة َ
*ق ّ
(كالويز) الصادرة في مدينة السلیمانیّة ملفا خاصّا عنه في
( 140صفحة  /قرابة  40قصیدة  ،حوار معه و سبع مقاالت عن شعره) في
(ت ) 2008/ 2
*كرّمته نقابة صحافیي كردستان في ( )1993و( ، )1998مهرجان َكالويز
في ( )2005و جريدة (بارزان) في ()2011
كلكامش
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .لري

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4298 :

جمال رشید احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112912142487550
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

🔥کرکوک

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4299 :

جمال عبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543292591
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
✍کاتب
نائب في المجلس

بابەتی ژمارە4300 :

جمال غمبار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140919134328116166
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
شاعر

بابەتی ژمارە4301 :

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 ژمارە4302 :

جمیل صدقي الزهاوي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122215172487121
وهو ابن محمد فیضي ابن أحمد بن حسن بن رستم بن خسرو ابن
األمیر سلیمان الزهاوي.
وهو شاعر وفیلسوف عراقي کبیر کردي األصل  ،يرجع نسبه إلى أسرة
بابان وهي من األسر المشهورة في شمال العراق ،وولد جمیل الزهاوي
في بغداد يوم األربعاء  29ذي الحجة عام 1279هـ ،الموافق عام 1863م،
وبها نشأ ودرس على أبیه وعلى علماء عصره ،وعین مدرسا في مدرسة
السلیمانیة ببغداد عام 1885م ،وهو شاب ثم عین عضوا في مجلس
المعارف عام 1887م ،ثم مديرا لمطبعة الوالية ومحررا لجريدة الزوراء عام
1890م ،وبعدها عین عضوا في محکمة أستئناف بغداد عام 1892م،
وسافر إلى إستانبول عام 1896م ،فأعجب برجالها ومفکريها وتأثر باألفکار
الغربیة ،وبعد الدستور عام 1908م ،عین أستاذا للفلسفة اإلسالمیة في
دار الفنون بإستانبول ثم عاد لبغداد  ،وعین أستاذا في مدرسة الحقوق ،
وأنضم إلى حزب األتحاديین  ،وأنتخب عضوا في (مجلس المبعوثان) مرتین
 ،وعند تأسیس الحکومة العراقیة عین عضوا في مجلس األعیان  .ونظم
الشعر بالعربیة والفارسیة منذ نعومة أضفاره فأجاد وأشتهر به.
اشته َر الشاعر العراقي الخالد جمیل صدقي الزهاوي ()1936-1863
بطرائف نادرة ،وجوانب تدعو لالستغراب ،حري بنا تتبعها ونشرها النها
تسلط االضواء على هذه الشخصیة وتفصح عن معالمها غیر المعروفة.
من ذلک  :اعتاد الزهاوي ان ياخذ من زوجته السیدة زکیة هانم صباحکل يوم (يومیته) قبل ان يذهب الى المقهى التي تحمل اسمه حتى
الیوم في شارع الرشید ببغداد.
کان الزهاوي يحرص على ان تکون (الیومیة) (خردة) تضعها له السیدة
هانم في کیس صغیر لیسهل علیه توزيع (آناتها) (المفردة :آنة) ثمناً لما
يشربه تالمیذه من محبي شعره الذين يلتفون حوله في المقهى ..وبذلک
کان الزهاوي واحداً من اشهر العراقیین بـ(الوير) فالوير عادة شعبیة عراقیة
وهي ان يقوم المتقدم في الحضور الى المقهى او المطعم بدفع ثمن
الشاي للذي يجيء متأخراً والغاية من ذلک اظهار الکرم وتقوية اواصر
ط ،ادفع  ،کما
المحبة ،وکلمة (وير) مشتقة من لفظة (فرمک) بمعنى اع ِ
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ورد في (معجم االلفاظ الدخیلة في اللهجة العراقیة الدارجة )
لالستاذ رفعت رؤوف البزرکان.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4303 :

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 ژمارە4304 :

جکرخوين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070717445071857
اسمه شیخموس حسن علي ولد عام  1903في قرية هسارية ،وبعید
والدته هاجرت أسرته الى عامودا و استقرت فیها ،وقد توفي والده و والته
عیشانة بعد وصولهما الى عامودا بفترة قصیرة ،فتبناه أخوه خلیل و أخته
آسیا ،تنقل شیخموس بین القرى و البلدات الکوردية في سورية ،ثم رحل
الى جتوب و شرق کوردستان ،حیث تعرف على واقع الشعب الکوردي،
وقد أستقر بعد عودته في قرية تل شعیر لمتابعة دراسته الدينیة عند
الشیخ عبید هللا و من ثم االمام فتح هللا حتى حصل على اجازته
الشرعیة في العلوم الدينیة (مال).
وقد شغف جکرخوين بالعلم منذ الصغر ،وکتب الشعر و هو في ريعان
الشباب ،وذاع صیته بسرعة بینالناس الذين کانوا يتلقفون قصائده و
يتناقلونهافیما بینهم ،يعتبر جکرخوين من االوائل الذين قادوا النهضة
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القومیة الکوردية على کافة الصعد الثقافیة و االجتماعیة و السیاسیة في
سورية ،بدأ حیاته النضالیة معتمداعلى أيمانه العمیق بحق شعبه في
الحرية و االنعتاق ،و حارب بثبات کافة أشکال التخلف الذي کان يخیم
على المجتمع ،و تحول الى منارة شامخة تضيءلالجیال الناشئة دروب
التحرر ،وتحدى بعزيمة و صالبة الحکام و الطبقات الرجعیة في المجتمع
التي لم توفر جهدا في محاربة أفکاره دون جدوى.
دخل معترک النشاط السیاسي في الخمسینات فأيد الحزب الشیوعي
السوري ،ثم ساهم مع مجموعة من المتنورين الکورد في تأسیس حزب
آذادي ،وعندما تأسس الحزب الیمقراطي الکوردي في سورية انضم الیه و
أصبح عام  1958عضوا في لجنته المرکزية ،و بقي کذلک حتى وفاته.
تعرض خالل حیاته للمالحقة و السجن و التعذيب مرات عديدة ،ولم ينل
ذلک من عزيمته الوقادة بل کان ذلک يزيده شموخا و کبرياء و عطاء ،و
اضافة الى مشارکته الدائمة في النشاط السیاسي الکوردي فقد ترک
جکرخوين کما کبیرا من المؤلفات القیمة و التي أنتشرت بین جماهیر
شعبنا رغم القمع و المنع و المحاربة.
کتب جکرخوين في مجاالت عديدة و له أکثر من  37کتاب أهمها تاريخ
کردستان في جزأين ،و  8دواوين و هي
(النار و اللـەيب  ، AGIR ? P?T1945ثورة الحرية ، |ORE|A AZAD?1954و
من أنا KV< ،1973
و بعد وفاته أصدر أوالده بعض أعماله األخرى.
توفي جکرخوين في ستوکهولم في  22تشرين  1984و نقل جثمانه الى
قامشلو و دفن في منزله في موکب مهیب لم تشهد منطقة الجزيرة له
مثیال ،و تحول ضريحه الى مزار ألبناء الشعب الکردي.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4305 :

حبیب محمد کريم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022551487937
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*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 مجددا 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 ژمارە4306 :

حسن جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111715001087797
...
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خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4307 :

حسن خالد مصطفى محمود المفتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120611523674206
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4308 :

حسن نازي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303115819119512
الفنان الراحل حسن أحمد الملقب بـ حسن نازي من موالید قرية نازو
اوشاغي 1903
صاحب مدرسة فنیة خاصة بالغناء والشعر الكردي  ،حیث اشتهر هو و
شقیقه عفده شعره بغناء التراث والغزل والمالحم الكردية في جبل األكراد
.
له سبع أوالد (  2ذكور –  5اناث ) محمد نور استشهد بحرب تشرين
وعبدالقادر الذي تابع مسیرة والده في الغناء التراثي الشعبي الكردي وال
يزال محافظاً على إرثهم الفني  ،حیث شارك منذ عام  1961في أفراح
أهالي منطقة عفرين في مناسباتهم  ،حیث يقدم الفن التراثي الكردي
األصیل.
تعلم الفنان الراحل الغناء من أببه أحمد مال حسن ومن أقربائه الذين
اشتهروا بالغناء التراثي الشعبي الكردي  ،له مجموعة كبیرة من اآلغاني
التراثیة والفلكلورية ( لحن – كلمات ) من مؤلفاته  ( :خرزه محمد – هي
له يارا – كله يارا – نارين – حرب تشرين – حسن ُو بسمام – شیخ سعید
– زينبه – علي آغا جلمه  ......الخ
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ويعتبر حسن نازي وعفده شعره من الشخصیات الفنیة المهمة في
منطقة عفرين إلى جانب حمشكورك وابراهیم تركو وجمیل حسن كاره
.....
ويعتبر الفنان عبدالقادر ابن المرحوم حسن نازي من األشخاص الذين
حافظوا على نهج والده في الحفاظ على اآلغاني التراثیة الفلكلورية
الكردية القديمة  ،ويعتبر أكرم عبدالقادر حسن نازي من عازفي البزق
الممیزين في منطقة عفرين.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
شاعر

بابەتی ژمارە4309 :

حسن کاکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111023170287933
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
✍کاتب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4310 :

حلیمة السنجاري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111011133787972
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👩نساء
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4311 :

حنیف يوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071121342691170
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4312 :

حیدر الحیدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111213025987886
*تولد زرباطیة 1950
*انهى دراسته االبتدائیة والمتوسطة واالعدادية في بغداد .
*دبلوم معهد اعداد المعلمین  /بغداد .
*بکلوريوس فنون مسرحیة (اخراج) کلیة الفنون الجمیلة /جامعة بغداد .
*عضو الهیئة االدارية لفرقة مسرح الیوم  /منذ السبعینیات .
*عضو فرقة مسرح الصداقة  /في المرکز الثقافي السوفییتي سابقاً .
*عضو عامل في :ـ
ــ نقابة الفنانین العراقیین  /المقر العام .
ــ اتحاد المسرحیین العراقیین  /بغداد .
ــ نقابة فناني کوردستان .
ــ نقابة صحفي کردستان .
ــ إتحاد االذاعیین والتلفزيونیین العراقیین .
ــ اإلتحاد العام لألدباء والکتاب في العراق .
*مارس مهنة التعلیم في عدد من مدارس بغداد .
*کتب المسرحیات والقصص القصیرة والخواطر والبحوث والبرامج التلفزيونیة .
*نشر بعض اعماله في الصحف والمجالت العراقیة والمواقع الثقافیة واألدبیة .
*اخرج عدد من االعمال المسرحیة لالطفال في المدارس اإلبتدائیة في السبعینیات .
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*نشر عدداً من المقابالت الصحفیة مع فنانین رواد :
(هردويل کاکايي /حمودي الحارثي /الفنان الراحل ابراهیم الهنداوي )..
*اصدر مجموعة قصصیة بعنوان (:اصداء تدوي في فضاءات احالمي ) 2007/
عمل في قناة الحرية الفضائیة منذ تأسیسها ادارياً ومخرجاً ومعداً ومقدماً للبرامج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من اعماله المسرحیة المنشورة :
............................................
ـ نهاية الثعلب الماکر(مسرحیة لألطفال تألیف وأخراج )
ُقدم على خشبة مسرح الرشید في مهرجان مسرح الطفل /الثاني 2002
کما ترجمها الى السريانیة (لیون سمسون) وقدمها في احتفالیة لنادي آشور
ــ النبع العظیم في األرض الطیبة (مسرحیة لألطفال )
ــ الضباب في امريکا
ــ أصحاب الطرابیش
ــ نابو (اعداد عن قصة قصیرة لجابريل جارسیا مارکیز )
ــ لوحة مسرحیة لنوروز
ــ ولديه أعمال مسرحیة مخطوطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من بحوثه الدراسیة :
............................
ــ المسرح االلیزابیثي وتطور الدراما في انکلترا 1603 1576
ــ حکاية األسماء في األمثال البغدادية
ــ حکايتي مع التذوق الموسیقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من منشوراته النقدية واألدبیة :
..........................................
ـ فونتا مارا بني ويس
ـ حزمة ضوء على اوراق الخفاجي
ـ رسالة متاخرة الى صديقي کامل شیاع
ـ مرثیة الى عادل کورکیس )...
ـ اإلنتداب البريطاني وثورة العشرين
ـ الجواهري في ذکرى رحیله
ـ خواطر ساخرة تحت عمود الکلمة اللسناء
ـ وعشرات المواضیع األخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*کتابات أخرى :
......................
ـ مجموعة شعرية (مخطوطة) نشرت بعض قصائد المجموعة
ـ حکايات من الماضي (کتاب مخطوط لم ينشر )
ـ مختارات من دفتري القديم (مجموعة شعرية معدة للطبع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من المسرحیا ت التي شارک فیها بأدوار رئیسیة :
...................................................................
ــ يحدث هذا في الربع الرابع  /اخراج  :عادل کورکیس 1980
ــ وداعاً ايها الشعراء  /اخراج  :عادل کورکیس 1981
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ــ البولیس  /اخراج  :ياسین ماهود 1980
ــ العلوه  :اخراج  :صبحي الخزعلي 1992
ــ الحقیقة  /اخراج  :عبد الحسین الحیدري 1994
ــ کلکامش بدور اتنوبشتم  /اخراج :سا مي عبد الحمید 2002
ـ واعمال کثیرة أخرى ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أعماله التي قدمها لقناة الحرية :
..............................................
ــ برنامج  :قريباً من الماضي  /اعداد وتقديم ( 67حلقة )
ــ برنامج  :ضیف وسهرة  /اعداد واخراج ( 12حلقة منه) تقديم أمل غازي
ــ برنامج  :محالت بغدادية  /اعداد (حلقات نشرت بعضها في الصحف والمواقع األدبیة)
ــ برنامج  :اديان وطوائف  /اعداد واخراج ( 20حلقة )
ــ برنامج  :رمضانیات  /اعداد وتقديم ( 30حلقة )
ــ برنامج  :بغدادنه خوش بغداد  /اعداد وتقديم عدة حلقات  /من اخراج حکیم الشیخ
ــ برنامج  :بورتريه إمراة (اعداد حلقات عديدة منه )
ــ برنامج  :اطفال الحرية  /مشارکة في التقديم مع الفنان محمد فوزي
ــ برنامج  :اعیادنه ايام زمان  /اعداد وتقديم  /من اخراج احمد الشافعي
ــ برنامج  :طقوس وتقالید رمضان  /اعداد وتقديم ( 24حلقة )
ــ برنامج  :طقوس وتقالید العید في العراق /اعداد وتقديم
ــ برنامج  :اجمل طرفة واحلى عید  /اعداد واخراج من تقديم شاکر عواد
ــ برنامج  :کیو( 4حلقات  /تمثیل) من اعداد واخراج صباح الجاف
ــ المشارکة في العديد من البرامج السیاسیة
ــ سبعة سبوتات  /تمثیل عن االنتخابات البرلمانیة 2005
ــ تنفیذ برامج خاصة عن شهداء الکرد الفیلیة .
ــ عدد من السبوتات عن مکافحة االرهاب  /تمثیل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أعمال أخرى :
....................
ــ شارک بأدوار ثانوية في بعض المسلسالت التلفزيونیة :
(المتنبي  /الشافعي  /خاص جداً  ...الخ )
ــ اکثر من  20تمثلیة تلفزيونیة تربوية قصیرة في اوائل التسعینیات
/اعداد وتمثیل  /وکانت من اخراج صبحي الخزعلي
ــ فلم ( 10دقائق) اخراج لؤي فارس
ــ شارک بشکل فعال في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والندوات الثقافیة
واألدبیة والفنیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الصحف والمجالت والمواقع التي نشر فیها :
............................................................
ـ الصحف (اإلتحاد  /التآخي  /طريق الشعب  /األهالي  /الديمقراطي / 2003
إقرأ  / 2003الرسالة  / 2003البالغ  / 2003الراصد / 1970
الزمن  / 2002التأمیم / 2002نبض الشباب  / 2002حمرين /
خانقین  /آفاق الکورد  /الفیلي )
ـ المجالت (فدرال  /روافد دورية زاکروس  /الف باء / 1972
األحد البیروتیة  / 1970الفکاهة ) 1967
ـ المواقع (إيالف  /الحوار المتمدن الموقع الشخصي  /صوت کوردستان /
منتدى البارتي  /شفق  /وعشرات المواقع والمنتديات األخرى)
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خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

📰صحفي(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4313 :

حیدر لشکري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052921315583030
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4314 :

حکیم ندیم الداوودي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111317045587850
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4315 :

2546

خالد کاکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111317032387851
ولد بمدينة كركوك ،عام 1971
*شاعر ورسام وموسیقي ،وله أصدارات وأعمال موثقة في المجاالت
المذكورة.
*درس األدب واللغة األسبانیة في كلیة اللغات بجامعة بغداد وجامعة
أوتونوما بالعاصمة مدريد.
*غادر العراق عام  1994ويقیم في مدريد منذ أكثر من ستة عشر عاماً.
كما ونشر العشرات من المقاالت النقدية في الموسیقى والفن
التشكیلي والتراجم والقصائد واللقاءات في الصحافة العراقیة والعربیة
والعالمیة منذ العام .1992
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

🔥کرکوک

نوع الشخص:

🎨ف .تشکیلي

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4316 :

خالص مصور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203132557119190
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4317 :

خانزاد صباح محي الدين
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150624021158124554
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4318 :

خلیل اسماعیل محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012222336116988
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4319 :

خیري شنکالي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022430487940
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

جنوب کردستان
👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4320 :

خیري هه زار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282813
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4321 :

داود مراد الختاري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111222242087866
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4322 :

درسیم دیبگي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012109540992813
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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
مخمور
✍کاتب
سجین سیاسي

بابەتی ژمارە4323 :

درية عوني
http://www.kurdipedia.org/?q=201301042151497470
2
...
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4324 :

دالور زنکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113395492604
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4325 :

دالور عثمان مجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012319522175184
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4326 :

دالور قرداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192588
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
قرەداغ
شاعر
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4327 :

رؤف بیگرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192589
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4328 :

رزگار علي عبدالرحمن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914232155115731
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4329 :

رفیق البشدري
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153122117043
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...
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 ژمارە4330 :

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
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
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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 ژمارە4331 :

رمضان حمزة محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072817000589408
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4332 :

رمضان شريف الداودي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314312587666
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4333 :

روستم خاموش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030709040093039
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4334 :

زانا خلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072921052089386
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4335 :

زبیر بالل اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070820534391159
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هو الباحث اآلثاري والمؤرخ الکوردي المعاصر االستاذ زبیر بالل اسماعیل
من موالید أربیل سنة  1938والذي رحل ّ
عنا الى دنیا الخلود في
 1998/12/15تارکاً وراءه سلسلة قیمة من المؤلفات التأريخیة واآلثارية
عن الکورد منذ عصورها التأريخیة السحیقة في القدم الى يومنا هذا.
تربى االستاذ زبیر في أسرة دينیة معروفة في أربیل محبة للعلم واألدب.
دخل المدرسة االبتدائیة سنة  1945وتخرج منها بتفوق سنة 1951
واکمل دراسته المتوسطة واالعدادية في مدينته اربیل سنة  1956فدخل
في خريف تلک السنة کلیة اآلداب بجامعة بغداد -قسم اآلثار والحضارة
وتخرج منها سنة  1960بدرجة امتیاز وکان األول على طلبة الکلیة في
دورته وهو أول طالب کوردي يتخصص في التأريخ القديم وينال شهادة
البکالوريوس في اآلثار والحضارات القديمة.
عین االستاذ زبیر مدرساً لمادة التأريخ في ثانوية اربیل ثم نقلت خدماته
الى معهد المعلمین في اربیل وبعد أن خدم مهنة التدريس مدة  25سنة
أحال نفسه على التقاعد لیتفرغ کلیاً لکتابة بحوثه واکمال تألیفاته القیمة
عن تأريخ الکورد وکوردستان والسیما التأريخ القديم وتراث أربیل الحضاري
والتنقیبات األثرية فیها وقد أصبحت تلک التألیفات بعد طبعها ونشرها
مصدراً قیماً للدراسات التأريخیة واآلثارية االخرى عن کوردستان وجوانبها
الحضارية القديمة وتعتبر دراساته المنشورة في هذا المضمار أولى
الدراسات العلمیة الدقیقة عن تأريخ کوردستان القديم حیث لم يسبقه
في هذا المجال أي مؤرخ کوردي آخر ماعدا المؤرخ الکوردي الشهیر
محمد أمین زکي والسیما في البحوث اآلثارية.
وقد أصدر االستاذ الراحل کتباً تأريخیة قیمة منها:
1کتاب (أربیل في أدوارها التأريخیة) -طبع بمطبعة النعمان في النجفسنة  1971يقع في  384صفحة من القطع الکبیر.
2تأريخ اللغة الکوردية -طبع بمطبعة الحوادث في بغداد سنة  1977ويقعفي  72صفحة.
3أبن خلکان -طبع بمطبعة األمة في بغداد سنة  ،1979يقع في 120صفحة.
4علماء ومدارس في أربیل -مطبعة الزهراء الحديثة في الموصل.1984 -5الشیخ جولي -مطبعة صالح الدين -أربیل -سنة .19886ثورات بارزان -مطبعة وزارة الثقافة -أربیل سنة .19987تأريخ أربیل -مطبعة وزارة الثقافة -اربیل سنة ( 1999طبع بعد وفاته).8األکراد في کتب البلدانیین والرحالة المسلمین في العصور الوسطى-مطبعة وزارة الثقافة -أربیل سنة ( 2000طبع بعد وفاته).
وله أکثر من  12کتاباً مخطوطاً معداً للطبع منه:
1تأريخ الکورد وکوردستان القديم.2تأريخ الکورد الحديث.3أعالم أربیل (في ثالثة اجزاء)4األمارة الهذبانیة الکوردية.5تأريخ مصاصیر أو برادوست القديم.6الکورد وکوردستان في المعاهدات والمواثیق الدولیة.7امارة رواندوز أو سوران.8لتراث الشعبي في اربیل.9أولى المدارس في أربیل.10مساجد وتکايا اربیل.11تأريخ قبیلة بلباس الکوردية.12کوران -بحث مترجم للعالمة مینورسکي.وفضال ً عن مؤلفاته القیمة هذه ،کتب االستاذ زبیر الراحل أکثر من 250
بحثاً ودراسة نشرها في المجالت العربیة والکوردية حول تأريخ الکورد
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وکوردستان القديم والوسیط والحديث في مجلة المجمع العلمي الکوردي
ومجالت (الثقافة) و(شمس کوردستان) و(التراث الشعبي) و(سه نته ري
برايه تي) و(شانه ده ر) وغیرها.
وکان االستاذ زبیر عضواً فاعال ً في هیئات تحرير مجالت کوردية وعربیة
تصدر في کوردستان منها مجالت (کاروان) و(القافلة) و(شانه ده ر) ،کما
عمل خبیراً متخصصاً في المديرية العامة لآلثار التابعة لوزارة الثقافة
لحکومة کوردستان وکتب المادة العلمیة لکتاب (أربیل بین الماضي
والحاضر) الصادر عن محافظة اربیل سنة  1987واضافة إلى تلک العطاءات
العلمیة الثرية ،قدم مساعدات معرفیة لطلبة الدراسات العلیا -الماجستیر
والدکتوراه عند قیامهم باعداد اطروحاتهم حول تأريخ الکورد وکوردستان
وعلم اآلثار ،حیث کان الکثیرون منهم يراجعونه للحصول على المصادر
والمعلومات الضرورية التي يطلبونها ،وهکذا قضى االستاذ الراحل معظم
حیاته في البحث وتقصي الحقائق التأريخیة ألمته الکورد ووطنه
کوردستان حتى يوم وفاته اثر مرض عضال وشیع جثمانه الطاهر الى
مثواه األخیر في مسقط رأسه أربیل تشییعاً يلیق بمکانته العلمیة
واالجتماعیة وقد قیم آثاره التأريخیة کتاب عديدون واساتذة اعالم منهم
الدکتور کمال مظهر وغیره.
المصادر:
1حمید المطبعي -موسوعة أعالم العراق الحديث من القرن العشرين-ج( )1سنة .1995
2معلومات مستمدة من االستاذ جودت هوشیار عن سیرة شقیقهالراحل -سنة .2000
کريم شارزا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4336 :

زمكان عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020621364892883
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...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4337 :

زهدي الداوودي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111221481587871
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4338 :

زوهدي داودي
http://www.kurdipedia.org/?q=201010072123409867
ولد عام  1940في طوز /
العراق 1959 – 1957 -دار المعلمین اإلبتدائیة/
القسم األکاديمي في کرکوک -تشرين 8 –1960 1شباط  1963معلم في
قرية مامة قرب کرکوک1964 – 1963 -
حرکة األنصار 1966 – 1964 -سجن في معتقالت کرکوک ،بعقوبة،
الرمادي والحلة
- 1967 - 1972دراسة التاريخ والفلسفة في جامعة اليبزک /المانیا1976 -
شهادة الدکتوراه في فلسفة التاريخ من نفس الجامعة2005 – 1976 -
مدرس وأستاذ مساعد ومشارک في جامعات الموصل وقاريونس -البیضاء/
لیبیا وجامعة اليبزک وجامعة کرکوک
نبذة عن بدايات السیرة األدبیة األولى:
أولى محاوالته األدبیة بدأت في العام  ،1954حیث نشر في صحف النديم
األسبوعیة وکرکوک وصدى الشباب الطالبیة وفتى العراق وصوت
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المحاربین والمجتمع والتقدم والحرية وغیرها .وفي تلک الفترة تعرف في
طوز بالمرحوم موسى العبیدي وعبد اللطیف بندرأوغلي وآخرين ،حیث
أصدروا صحیفة سرية مکتوبة بالید بأسم صدى الواعي .وفي داقوق تعرف
بکل من المعلمین ابراهیم الداقوقي ومحمد خورشید ،حیث کانا يشجعانه
على الکتابة ويزودانه بأعمال الکتاب الروس واألمريکان الصادرة في
سورية .وفي تلک السنة تعرف بقحطان الهرمزي ،الذي جا و لیدرس في
ثانوية طوز بحکم وظیفة والده هناک ،وعرفه في سفراتهما االسبوعیة
الى کرکوک بکل من أنور الغساني ،مؤيد الراوي ،فاضل العزاوي ،يوسف
الحیدري وعلي شکر البیاتي ،نورالدين الصالحي وجلیل القیسي واألب
يوسف سعید وغیرهم ،فأسسوا حلقة أدبیة سرية معارضة للعهد
الملکي ،أطلقت على نفسها بالبداية أسم (جماعة أبنا و الشقاء) ،عرفت
فیما بعد على نطاق العراق بجماعة کرکوک .انتهى تقلید عقد
االجتماعات السرية وکتابة المحاضر ،عندما تم اعتقال کل من أنور
الغساني و علي شکر في العام  ،56کما وانتهى استعمال أسم (جماعة
أبنا و الشقاء) .وفي العام  1956أضطر أن ينتقل إلى کرکوک لمواصلة
الدراسة المتوسطة في الثانوية األهلیة بعد أن تم فصله من ثانوية طوز
بسبب قیادته إضرابا طالبیا ضد العدوان الثالثي على مصر .وفي العام
 1957ترک کتابة الشعر والرسم متوجها إلى القصة والنقد األدبي ونشر
أول قصة في مجلة األديب اللبنانیة ،وتعرف على کل من المرحوم القاص
عبد الصمد خانقاه والقاص محمد أحمد رستم ومحمد المال کريم ومحي
الدين زنکه نه ومعروف خزنداروغیرهم .وساهم في تحرير مجلة "الشفق"
الصادرة في العام  1957والتي أشرف على تحريرها المرحوم القاص عبد
الصمد خانقاه الملقب بالقصصي الصغیر.
مع حلول ثورة  14تموز  1958تعرف بمصطفى صالح خوشناو ،سرکون
بولص و فلک الدين الکاکائي الى جانب عدد من الفنانین في مجاالت
المسرح والموسیقى مثل علي حسین السعیدي وقادر محمود وغیرهم.
في العام  1959انتمى إلى اتحاد األدبا و العراقیین .في فترة اعتقاله في
سجن الحلة  1966 – 1965تعرف على مظفر النواب ،الفريد سمعان،
يوسف الصائغ ،فاضل ثامر ،جاسم الجوي ،هاشم الطعان ،نصیف الحجاج،
هاشم صاحب ،جمعة الاڵمي ،صادق قدير الخباز ،نعیم بدوي ،سعدي
الحديثي وغیرهم ،وقد لعب هؤال و دورا کبیرا في تحريک الجو الثقافي
واألدبي والمسرحي ،لیس في السجن حسب ،بل وخارجه أيضا .في
ربیع العام  1967ترک العراق متوجها إلى ألمانیا الديمقراطیة
للدراسة.ساهم مع زمالئه في الخارج بتأسیس رابطة الکتاب والفنانین
والصحفیین العراقیین في الثمانینات وأنتخب ألکثر من مرة سکرتیرا عاما
لفرع الرابطة في ألمانیا الديمقراطیة .
من مؤلفاته:
اإلعصار ،مجموعة قصص ،اتحاد األدبا و العراقیین ،بەغداد  -.1962رجلفي کل مکان ،رواية ،دار الفارابي ،بیروت  -.1974الزنابق التي ال تموت،
قصص ،دار الکتاب ،الموصل  -.1978رحلة الى بابل القديمة ،ترجمة عن
األلمانیة ،دار الجلیل ،دمشق  -.1984أسطورة مملکة السید ،قصة
طويلة ،دار سومر ،اليبزک  -.1990أطول علم ،رواية ،المؤسسة العربیة
للدراسات والنشر ،بیروت ،عمان  -.1994زمن الهروب ،رواية ،المؤسسة
العربیة ،بیروت ،عمان  -.1998فهد والحرکة الوطنیة في العراق ،دراسة
نقدية باالشتراک مع أ .د .کاظم حبیب ،دار الکنوز األدبیة ،بیروت -.2003
وداعاً نینوى ،رواية ،مؤسسة شفق /کرکوک  -.2004تحوالت ،رواية،
المؤسسة العربیة ،بیروت ،عمان  -.2007فردوس قرية األشباح ،دار
ئاراس ،أربیل .2008
جاهزة للطبع :

2559

أساس المسألة (مسرحیة)باللغة األلمانیة -:األکراد :تاريخ ،حضارة ،کفاح مصیري ،دار ئومشاو،
فرانکفورت ،ط ،1987 1ط .1988 2ترجم الى اللغة الترکیة -.سعار،
مجموعة قصص قصیرة ،دار کیبنهوير ،اليبزک  -.1991أطول عام ،رواية،
کیبنهوير ،اليبزک  -.1993وداعا نینوى ،رواية ،دار کلتور فیرک ،هیدسهايم
.2001
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
اديب

بابەتی ژمارە4339 :

زکي جعفر الفیلي العلوي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112616450887605
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4340 :

سات محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=201402041716259287
3
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...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4341 :

ساالر عبدالکریم فندي الدوسکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021909470082324
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4342 :

ستیر االوسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304090221119525
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
شاعر

2561

بابەتی ژمارە4343 :

سردار محمد صالح عبدالكريم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031220530493050
...
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
کردي(ة)
📰صحفي(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4344 :

سرهد أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215121402118320
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4345 :

سعدي عثمان هروتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010814452286772
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4346 :

سعید مموزيني
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021415091892995
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4347 :

سالم بااليى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382814
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4348 :

سالم سعدي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020623510792884
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
سجین سیاسي
📰صحفي(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4349 :

سالم ناوخۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022205287944
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4350 :

سالم يار احمد ولي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030216473733580
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
االتحاد الوطني الكردستاني
✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4351 :

سلوى کولي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382815
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4352 :

سلوی المحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110111273188095
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوب ح .التین
شاعر

بابەتی ژمارە4353 :

سلیم برکات
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052106229807
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روائي وشاعر وأديب کردي من سوريا من موالید عام  1951في مدينة
القامشلي ،سوريا ،قضى فترة الطفولة والشباب األول في مدينته والتي
کانت کافیة لیتعرف على مفردات ثقافته الکردية باإلضافة إلى الثقافات
المجاورة کااڵشورية واألرمنیة .انتقل في عام  1970إلى العاصمة دمشق
لیدرس األدب العربي ولکنه لم يستمر أکثر من سنة ،ولینتقل من هناک
إلى بیروت لیبقى فیها حتى عام  1982ومن بعدها انتقل إلى قبرص وفي
عام  1999انتقل إلى السويد...
أعماله تعکس شخصیة أدبیة فريدة ،کما کانت أعماله الشعرية األولى
تنبئ بمولد أديب من مستوى رفیع ...وبالفعل أتت أعماله التالیة لتقطع
أشواط وأشواط في عالم إبداعي لم يعتد علیه قرآ و األدب المکتوب باللغة
العربیة .کما جاءت أعماله مغامرات لغوية کبري ،تحتوي على فتوحات في
الدوال والمعاني والتصريفات.
لم أ َر کاتباً ينفذ إلى عمق الموجودات مثل سلیم ،فیتحدث بلسان
الموجودات والالموجودات ويحس بنبض األرواح في کل ذرة يصل إلیها نظره
أو يمتلئ بها إدراکه المتراکم .حتى تفهم سلیم علیک أن تصادق الظالل
والنور والفراغ والريح وما ينتظر دوره في رحم األرض لیخرج من المعدوم
إلى الموجود ولیستمر بعدها في رحلته في األطوار التي خلقها اللـە.
(أعماله
کل داخل سیهتف ألجلي ،وکل خارج أيضاً (شعر)
هکذا أبعثر موسیسانا (شعر)
للغبار ،لشمدين ،ألدوار الفريسة وأدوار الممالک (شعر)
الجمهرات (شعر)
الجندب الحديدي (سیرة الطفولة) (سیرة)
الکراکي (شعر)
هاته عالیاً ،هات النّفیر على آخره (سیرة الصبا) (سیرة)
فقها و الظالم (رواية)
ّ
بالشباک ذاتها ،بالثعالب التي تقود الريح (شعر)
کنیسة المحارب(يومیات)
أرواح هندسیة (رواية)
الريش (رواية)
البازيار (شعر)
الديوان (مجموعات شعرية في مجلد واحد) (شعر)
معسکرات األبد (رواية)
طیش الیاقوت (شعر)
الفلکیون في ثلثا و الموت :عبور البشروش (رواية)
الفلکیون في ثلثا و الموت :الکون (رواية)
الفلکیون في ثلثا و الموت :کبد میالؤس (رواية)
المجابهات ،المواثیق األجران ،التصاريف ،وغیرها (شعر)
أنقاض األزل الثاني (رواية)
األقراباذين (مقاالت في علوم النّظر)
المثاقیل (شعر)
األختام والسديم (رواية)
دلشاد (فراسخ الخلود المهجورة) (رواية)
کهوف هايدراهوداهوس (رواية)
المعجم (شعر)
ثادريمیس (رواية)
موتى مبتدئون (رواية)
الساللم الرملیة (رواية)
األعمال الشعرية (مجموعات)

2566

شعب الثالثة فجرا من الخمیس الثالث (شعر)
لوعة األلیف الال موصوف المحیر في صوت سارماک (رواية)
ترجمة البازلت (شعر)
هیاج اإلوزّ (رواية)
التعجیل في قروض النثر (مقاالت)
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
روائي
اديب

بابەتی ژمارە4354 :

سمكو محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140620170301100939
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4355 :

سیروان حجي برکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111221505587870
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...
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4356 :

سیپان حسن علي بنگلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052822292283027
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4357 :

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
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(گۆران).
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 ژمارە4358 :

شاخوان عبدهللا صابر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112460887912
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4359 :

شاهو گوران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150217135516119394
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...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4360 :

شعبان سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382816
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4361 :

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:
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بابەتی ژمارە4362 :

شمس الدين الشهرزوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110222040892541
(ت .بعد  687هـ  /بعد  1288م) هو طبیب و مؤرخ کردي.
هو محمد بن محمود ،شمس الدين اإلشراقي الشهرزوري .من کتبه «الشجرة اإللهیة في علوم
الحقائق الربانیة» نسخة منه في طوبقبو ،و «نزهة األرواح وروضة األفراح» ،و «التنقیحات شرح
التلويحات» في الحکمة ،و «الرموز واألمثال الالهوتیة».
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4363 :

شیرزاد زين العابدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382817
ـ الشاعر شیرزاد زين العابدين موالید ،1954قرية(جه م سه يدا) التابعة
لقضاء العمادية في کوردستان العراق.
ـ خريج معهد اعداد المعلمین \اربیل.
ــ التحق بصفوف الثورة الکوردية ،قاطع اتروش في الشیخان،عام .1974
تعرض لعملیات االنفال السیئة الصیت وفي مخیم ماردين للالجئین الکورد
تعرض لمآس کثیرة وضمن قصائده الکثیر منها کتبت في هذا المخیم.
ــ منذ عام ،1989يعیش الشاعر مغتربا في فرنسا.
ــ ينحدر الشاعر من عائلة لها االلمام بالشعر والثقافة ونشر الشاعر
ديوانین وهو اآلن بصدد طبع ديوانه الثالث  ،الديوان األول کان بعنوان  :وه
التێ ترس و ته حلییا والثاني بعنوان: ji kûratiya xemên be deng
نموذج من شعره باللغة العربیة والذي أعتبر من أجمل أبیات الشعر
العربي الفصیح في موقع أبیات القصید
مر طیف
ٌ
ُ
طیف ِمن َ
اللیل البهیم
ل في دجى
مر
خیا ٍ
ِ
ً
فأضرم َ
ََ في قلبي نارا کما يسري في الهشیم
َ
ترون ما أرا ُه ِمن ثُريّا ودرر
هل
َ
َ
ُ
ْ
هواها ک َ
ج َننت في َ
أَم َ
یف أدري ياعلیم
ش ُ
أدم ُ
فت کأسَ ال ُ
َ
صمت اللیالي أرتَ َ
منى
َنت
َ
َ
ق کأطیابِ النعیم
لذکرى حبیبٍ عابِ ٍ
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الفکر حزين
ضاع ُعمري في هواها شارد
ِ
ُ
کانت أنسي في اللیالي و ُمنى قلبي السقیم
أَفِ ْ
السها ُد لِ ُ
ُ
ق ِمنَ الکرى فقد طا َ
حـ
ل
بٍ َ
لعطر َفواّحٍ کالنَسیم
هزّ کیاني
ٍ
أَينَ أصبَحَت لیالینا  ،أَمانینا والسهَر
ُ
ُ
ت أَصب ُ
ل وا ٍد أَهیم
غب ِ
منذ أَن ِ
َحت في ک ِ
َ
سأَمألُ ال ُدنیا نوراً وشعراً وغزل
سأَ
ُ
لِ ُ
منى لُقیاک َ
طرق أَبوابَ الجحیم ٠
شیرزاد زين العابدين
٢٠١٢
من أقوال الشاعر المأثورة
ُ
فأخترت ال ُ
خیروني بین أن أکون سعیداً أو ُ
حرية
حراً ،
شیرزاد زين العابدين
العیش کحمار في مجتمع إنساني أفضل من العیش کإنسان في مجتمع
حمیري
شیرزاد زين العابدين
أکبر دلیل على أن العقل البشري لم يتطور بعد وجود األسلحة الفتاکة ،
بل وجود األسلحة أصال ً
شیرزاد زين العابدين
عجبي من الدول التي تمنع حکم اإلعدام في حین تصنع وتبیع أفتک أنواع
األسلحة ألیست هذه األسلحة تستخدم إلعدام الناس بأبشع الطرق ؟
شیرزاد زين العابدين
حکام الدول التي قسمت علیهم کوردسان بأنهم ُ
لو عرف ُ
سذج لقبولهم
بالطعم المسموم لسارعوا بمساعدة الکورد بِ ِإقامة دولتهم الموحدة
المستقلة
شیرزاد زين العابدين
ما أقبح المثقف الذي بسبب إنتمائه الفکري أو اإلتني أو الديني أو
المذهبي يغض النظر عن الجرائم التي ترتکب بحق البشر أ ّ
ي کان هويته
شیرزاد زين العابدين
أخطر الجرائم الهدامة للمجتمع البشري مصادرة آراء الناس
شیرزاد زين العابدين
أفضل وصف للنص األدبي الذي ال وزن وال قافیة له بالشعر أنه شعر میت.
شیرزاد زين العابدين
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
آمیدي
شاعر

بابەتی ژمارە4364 :

شیركو كرمانج
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118161512118905
أستاذ محاضر زائر في جامعة اوتارا مالیزيا.
عمل سابقاً کزمیل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة جنوب أسترالیا،
وکذك کمدیر في برنامج تطوير الكفاءات البشرية لوزارة التعلیم العالي في
حكومة إقلیم كردستان بأربیل.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4365 :

شیرکو هژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551092608
...
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

شرق کردستان
کاژيک
کردي(ة)
ک .جنوبي
مهاباد
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نوع الشخص:

ناشط سیاسي
✍کاتب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4366 :

شیالن عبدالمناف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382818
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4367 :

شکر خضر مراد بازو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121820474374387
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4368 :

صالح حیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213530287293
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من موالید  -6آذار  / 1956قرية حسي أوسو  /ناحیة عامودا  /يحمل
الشهادة االعدادية.
بدأ اهتمامه بالشعر في وقت مبکر من حیاته ،و مع بداية الثمانینات کانت
انطالقته الحقیقیة مع القصیدة مع الوجع .تابع رحلته في رحاب الکلمة
بثقة عالیة ،تسعفه اطالعه على روائع األد ب الکالسیکي الکردي (احمد
خاني ،نالي ،فقي تیران ،وجکر خوين) وثقافته المتنوعة ،و بقي محافظا
على األيقاع والموسیقا في قصید ته ،و يعد اآلن أحد األسماء الهامة
على خارطة الشعر الکردي .نشر نتاجاته في أغلب الصحف والمجالت
الکردية داخل الوطن وخارجه ،واحیا العديد من األمسیات الشعرية في
المناسبات القومیة .ال يعرف الهد وء ،قلق (کأن الريح تحته) وکالسند باد
دائم الترحال والتنقل !!!!
حاول الشاعر ومنذ بداياته ان يکون له صوته الخاص ،يعمل بهدوء وال يأبه
بالضجیج االعالمي الذي يصطنعه اآلخرون حول فتوحاتهم الشعرية!!؟
انصب اهتمامه في السنوات األخیرة على التراث والفلکلور الکردي ونشر
العديد من الدراسات الهامة حول األزياء الکردية ،واألغاني التراثیة
وماتتعرض لها من انتهاکات على ايدي ادعیاء الفن  ،وسبل المحافظة
علیها
صالح حید يغني بصوته ويعزف على التمبورة وله  6کتب شعرية زائد کتاب
عن األغنیة الفلکلورية الکوردية
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
آمودا

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شاعر

بابەتی ژمارە4369 :

صالح شیخو الهسنیاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521421687623
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4370 :

صباح ارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522512382736
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4371 :

صبري صالح نهیلي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382819
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4372 :

صديق شرو
http://www.kurdipedia.org/?q=201305111133538282
0
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...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4373 :

صديق عثمان محو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141123163633118147
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4374 :

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:
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بابەتی ژمارە4375 :

ضیاء الدين ظاظا
http://www.kurdipedia.org/?q=201405022256067605
4
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4376 :

طارق جامباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041807591982691
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4377 :

طارق حمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111021471392570
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4378 :

طلحت حمدي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912323888457
يعتبر أحد أعمدة الدراما السورية المعاصرة ,إلى جانب حضوره الممیز
کممثل في التلفزيون والسینما والمسرح ,له تجربة في اإلخراج أيضاً,
شارک في حوالي أکثر من  80عمل فني ،من أهمها “حمام القیشاني”
بأجزائه العدة.
ويترجم كتب وروايات وقصص كردية ألى اللغة العربیة (ولديه اطفال هم
محمد و هفال و هیفین و هیف).
الفنان الراحل طلحت حمدي من عائلة کردية تسکن منذ عقود في حي
األکراد (رکن الدين) في العاصمة السورية دمشق.
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4379 :

ظاهر روژبیاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112616323587608
...
خصائص السجل
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األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4380 :

عباس البدری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150419120711120919
عباس باقر کاظم (عباس البدري)
موالید  1943التسابیل عقد االکراد ،بداية کتباته تعود الی عام  1959و
في عام ( )1960عمل في جريدة (خه بات – النضال) ،في عام ()1961
محرر القسم الثقافي في جريدة (صوت االکراد) .في عام ( )1963التحق
بثورة (ايلول)،اعتقل في عام ( )1963النه کان يعمل في تنظیمات بغداد و
سجن لمدة ( )3سنوات ،من ابرز السجون الذي اعتقل في کان سجن
(نقرة السلمان).
في عام ( )1968اي بعد اطالق سراحه عمل في جريدة (روناکی – النور)
لحین اغالق الجريدة في عام .1971
في عام ( )1973عمل في مجلتي (االذاعة و التلفزيون و السینما و
المسرح) و عمل ايضا في صحف (الفکر الجديد – الجمهورية – العراق) و
اذاعة (بغداد) الی عام ( )1980عام الهجرة الکبری للکورد الفیلیین.
عام ( )1988مدير التحرير في صحیفة (الشرارة) و عمل ايضا في االذاعة
المرکزية لالتحاد الوطني الکوردستاني (صوت شعب کوردستان)،حتی
اذار عام ( )1991و کان له دور کبیر في االنتفاضة المذکورة.
و بعد ما يقرر الحزب تغیر اسم صحیفة (الشرارة) الی (االتحاد) اصبح
عباس البدري اول رئیس تحرير لجريدة (االتحاد) ،و کان له دور کبیر في
تطوير جريدة (کوردستانی نوی).
عام 1997 – 1993
مدير االذاعة المرکزية لالتحاد الوطني الکوردستاني (صوت شعب
کوردستان).
مسؤول قسم االخبار في قناة شعب کوردستان.
اعداد و تقديم برنامج سیاسي ثقافي ادبي اجتماعي يومي بعنوان
(حديث الیوم).
عام 2000 – 1998
وکان له ايضا برنامج باسم (مع الحدث و ما وراء الحدث) في اذاعة صوت
شعب کوردستان.
عام () 2000
مؤسس قسم العربي لفضائیة ) (kurdsatو کان له برنامج بعنوان
(الی الملتقی) و ايضا کان يعمل في جريدة (االتحاد).
عام ()2001
مراسل جريدة الشرق االوسط.
و شارک ايضا في مسلسل (خەمی چۆلەکەکان  -احزان العصافیر)
للمخرج الکوردي الكبیر (حسین میسري) .مقاطع هذا المسلسل موجود
علی موقع (يوتوب).

2580

عام ()2003
بعد سقوط الدکتاتورية کان له دور کبیر في نقل جريدة االتحاد من
کوردستان الی العاصمة بغداد و اصبح اول جريدة کوردية و عراقیة تطبع
بعد سقوط حکم البعثیین.
واستمر في العمل في الجريدة المذکورة الی عام .2006
عام 2010 – 2006
عضو هیئة االمناء في شبکة االعالم العراقي.
عباس البدري عاد الی السلیمانیة او (عشقستان) کما سماه ،و استمر
في الکتابة في عديد من الصحف الیومیة العراقیة او العربیة و بعض
المواقع العراقیة و العربیة.
و في ظهیرة الیوم  2015/1/14و بعد هذه السنوات من الکفاح و النضال
االعالمي و السیاسي و االدبي توقف قلب عباس البدري و وري جثمانه
في تراب کوردستان و (عشقستان).
قالت لي امراة :انا وانت مجنونان حبا بکوردستان ،فهل تحبنا کوردستان؟
فقلت لها  :و هل هناک حب اعظم من ان تضمنا ذات يوم تحت ترابها؟!
عباس البدري 1993
المطبوعات و الکتابات:
مع االسف کثیر ما کان عباس البدري يکتبه لیس موجود االن السباب
عدة منها ...بعد ترحیله من بغداد و مع االسف ايام الحرب االهلیة في
کوردستان العراق.
المهم اللي موجود االن:
رواية:
( 1-المقیدون من الخلف – قضیة ممدوح زوزان) 1972 – 1970
2فضول من اللیلیات الهضبة الموسیقیة19763کتاب الجرائم – طلقة الی الحلبجة – طلقة لوعول الجمیلة19884المیديون واللیلیات القديمة  /مجموعة شعرية  1990طبعت فيالجبال.
5يومیات االنتفاضة  /توثیق لیومیات انتفاضة کردستان آذار 1991طبعتفي اربیل ،والطبعة الثانیة في السلیمانیة(عشقستان).
6بغداديات عباس البدري  /ذکريات الطفولة والصبوة /طبعت فيالسلیمانیة (عشقستان( 1999
7قرنلفة الصباحات /مجموعة شعرية تحت الطبع20088ترجم عدة نصوص من الکردية والفارسیة الی العربیة.خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر
📰صحفي(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4381 :

عبد الجلیل فیلي
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113284287910
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4382 :

عبد الستار قاسم کولهور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120900185074250
...
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
المکان:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
حمام
مترجم

بابەتی ژمارە4383 :

عبد الستار نورعلي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503232809121049
*كان الوقت عام  1942حین ولد في بغداد لعائلة من الكورد الفیلیین،
فشهدت عقود باب الشیخ (مسقط راسه) سنین ترعره ونشأته االولى.
*اكمل كل مراحل دراسته ببغداد حتى حصل على لیسانس اآلداب من
جامعة بغداد – قسم اللغة العربیة عام 1964
*نسب للعمل مدرساً للغة العربیة في ثانوية المدحتیة للبنین ثم مديراً
لمتوسطة المدحتیة في الحلة حتى عام  1967حیث انتقل الى بغداد
لیواصل عمله التربوي .
ل مديراً لثانوية الفیلیة المسائیة حتى تأمیمها عام  ، 1974ومديراً
*عم َ
ً
ً
إلعدادية الكاظمیة  ، 1979ثم مدرسا  .ثم أحیل على التقاعد مبكرا عام
. 1989
*يكتب الشعر والنقد األدبي والترجمة والمقالة السیاسیة منذ عام 1964
في مختلف الصحف والمجالت العراقیة والعربیة ،وعلى المواقع
االلكترونیة.
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*هاجر من العراق مع عائلته في  27كانون الثاني  1991الى بلغاريا  ،ثم
مهاجراً في السويد منذ آب عام . 1992
*عمل مترجماً ومؤسساً لصحیفة (مونديال) التي كانت تصدر باللغات
السويدية والعربیة والكردية واالسبانیة بمركز أنشطة الكومبیوتر في مدينة
اسكلستونا حیث يقیم .
*نشر في صحیفة )  (Folketالسويدية قصائد ومقاالت  .شارك في عدد
من المهرجانات الثقافیة السويدية والعراقیة  .كما أقامت له عدد من
النوادي العراقیة في السويد أمسیات شعرية .وقد أنتج عنه التلفزيون
السويدي في مدينته فیلماً وثائقیاً قصیراً .
*أصدر في السويد:
1.على أثیر الجلید – مجموعة شعرية (باللغتین العربیة والسويدية )
2.جلجامش – ترجمة  ،مسرحیة شعرية للشاعر السويدي أبه لینده
3.في جوف اللیل – محموعة شعرية
4.باب الشیخ – مقاالت
5.شعراء سويديون  ،دراسات ونصوص  :تراجم
*له كتابان في انتظار الطبع على حساب وزارة الثقافة العراقیة وهما :
1.برومثیوس حبیساً :مجموعة شعرية
2.في رحاب الكلمة :مقاالت نقدية
له مجموعة كتب تنتظر الطبع :
1.أنا ابن الصباح :مجموعة شعرية
2.الرصاصة والوردة :مجموعة شعرية
3.الرواية األولى :مجموعة شعرية
4.مقامة المتهجد :مجموعة شعرية
5.يومیات مدينة :شعر
6.شعراء سويديون ج :2تراجم
ْ 7.
من شعراء العالم :تراجم
8.الكرد الفیلیون تاريخ ومعاناة
http://www.gilgamish.org/
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .لري

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4384 :

عبد الكريم يحیى الزيباري
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215105945118316
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4385 :

عبدالحمید علي البرزنجي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611284391153
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4386 :

عبدالرحمن سلیمان الزيباري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113454687909
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4387 :

عبدالرحمن مزوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382821
ـــ ولد في  1948/2/1في قرية ايتوت ،حیث مولد الشاعر الصوفي الخالد
نورالدين البريفكي والشاعر الشیخ صالح االيتوتي والعالم المؤلف حسن
االيتوتي ...وقد ابتلعت مدينة دهوك الیوم تلك القرية التاريخیة الجمیلة.
انهى المرحلة اإلبتدائیة في قريته ،والمرحلتین المتوسطة واإلعدادية في
مدينة دهوك ،ثم التحق طالباً بقسم الجغرافیا/كلیة التربیة/جامعة بغداد ،
وتخرج منها عام 1969م.
مارس كتابة الشعر في المرحلة الجامعیة ،ونشر اولى قصائده عام
1967م ،ويعتبر عام  1970وبعد صدور بیان آذار ،البداية الحقیقیة لكتابة
الشعر عنده.
باإلضافة الى كتابة الشعر ،له مساهمات في حقل الدراسات االدبیة
والتاريخیة والجغرافیة ،باللغتین الكوردية والعربیة.
من مؤلفاته:
1.في عشق المصابیح القديمة (ذئةظینا ضرايیَن كةظن) ،شعر ،بغداد،
1980م.
َّ
شريني) ،شعر،
من
ل
تةحلي
خةلكي
(ل
للناس
ة
ر
وم
لي
عذبة
2.
َ
َ
بغداد1987 ،م.
3.إفتراءات اليارد ردّ على إفتراءات اليارد في البحث عن نینوى ،تاريخ،
برلین2000 ،م (بالعربیة).
4.نوروز والضحاك والكورد ،تاريخ ،برلین2001 ،م( ،بالكوردية).
5.تاج العارفین عدي بن مسافر الكوردي الهكاري ،تاريخ ،برلین2004 ،م
(بالعربیة).
6.تطور الفكر الجغرافي عند المسلمین ،رسالة ماجستیر غیر منشورة
(بالعربیة).
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
دهوک
شاعر

بابەتی ژمارە4388 :
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عبدالرقیب يوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192582
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4389 :

عبدالعزيز الخیاط
http://www.kurdipedia.org/?q=20150126155430119060
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4390 :

عبدالفتاح علي البوتاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020310295775554
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4391 :

عبدالفتاح علي بوتاني
http://www.kurdipedia.org/?q=201311111348299260
6
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4392 :

عبدهللا اوجالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111422511987836
...
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 ژمارە4393 :

عبدهللا سلیمان عبو
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http://www.kurdipedia.org/?q=201305111133538282
2
...
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4394 :

عبدهللا قادر دانساز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012813514592837
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:

کردي(ة)
مترجم

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4395 :

عبدالمجید عزت شیخو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303112252119508
من موالید عفرين  /قرية جلبل عام 1951
درس في مدارس عفرين ( ابتدائیة الريفیة عام  – 1957اعدادية ابن رشد
الخاصة بعفرين – ثانوية فیصل قدور)
سافر إلى المانیا عام  1973ودرس في معاهدها  ،وحاز على شهادة
دبلوم من اكاديمیة اللغات ( باللغة األلمانیة عام ) .1977
سافر إلى موسكو عام  1978بقصد الدراسة  ،التحق بكلیة الصحافة في
موسكو  /السنة التحضیرية  /وبعدها انتقل إلى لیننغراد حیث أتم دراسته
في الصحافة حتى نال شهادة الماجستیر غام  1984وفي نفس العام حاز
على شهادة جامعیة لتعلیم اللغة الروسیة ومن ثم شهادة دكتوراه في
الصحافة عام  1988وكان موضوع رسالة الدكتوراه بعنوان  :دور مجلة كو
مكار في الحركة التحررية الكردستانیة  /باللغة الروسیة.
صاحب فكرة إقامة مهرجان الشعر الكردي في سوريا عام ، 1994/10/22
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طبعاً  10/22هو تاريخ يوم وشهر وفاة الشاعر الكردي الكبیر جیكرخوين ،
حتى أصبح هذا المهرجان ذو طابع عالمي ويقام في اوروبا من كل عام ،
وهو عضو في اللجنة التحضیرية لهذا المهرجان لسنوات عدة  ،أقیم أول
مهرجان في قلعة النبي هوري .1994/10/22
صاحب فكرة درع جائزة اوسمان صبري 1999وهي عبارة عن ( صورة
للراحل اوسمان صبري مطلي إطاره بماء الذهب تحته عنوان  :من أجل
صداقة الشعوب )  ،حیث تمنح هذه الجائزة كل ثالث سنوات لكل شخص
غیر كردي  ،يساند ويدافع عن القضیة الكردية في المحافل الدولیة  ،و
منح العالم التركي الكبیر اسماعیل بشكجي أول جائزة ( جائزة اوسمان
صبري األولى ) الذي اعتقل عشرون عاماً من أجل الدفاع عن حقوق
الشعب الكردي وله مؤلفات متعددة حول الكرد  ،أما الجائزة الثانیة منحت
لزوجة الرئیس الفرنسي السابق فرانسوا میتران ( دانییل میتران ) التي
لقبت بأم األكراد  ،لوقوفها ومساندتها لحقوق الشعب الكردي  ،أما
الجائزة الثالثة فقد منحت إلى البروفسور منذر الفضل ( بروفسور في
مجال القانون الدولي  /عضو لجنة الدستور الدائم في العراق وكان
مستشاراً قانونیاً للسید نیجرفان برزاني  ،أما الجائزة الرابعة التي حان
موعدها وحیث تتمنى اللجنة أن تكون لشخص عربي من سوريا لكن
حتى اآلن لم تجد اللجنة هذه الشخصیة المحبة والصديقة والمدافعة عن
الشعب الكردي ؟؟؟؟؟؟؟ وجدير بالذكر أن لجنة درع جائزة اوسمان صبري
تتألف من  – 1 :الدكتور عبدالمجید شیخو ( عفرين )  /مؤسس – 2
الكاتب والناقد حیدر عمر( عفرين  /مقیم في المانیا ) /مؤسس – - 3
الكاتب ِدالور زنكي ( دمشق )  /مؤسس –  – 4الشاعرة ديا جوان (
دمشق ) –  – 5البروفسور جمال نبز ( كردي عراقي مقیم بالمانیا ) – 6
– المرحوم الكاتب والباحث محمد مال أحمد ( قامشلي – ) – 7
الصیدالني هوشنك أوسمان صبري ( المانیا) .
أحد مؤسسي جريدة النوروز في سوريا باللغة الكردية عام (  ) 1995وكان
رئیس تحرير ها عام ( ) .1997 – 1995
كان عضواً في هیئة تحرير مجلة ( برس ) باللغة الكردية الصادرة في
سوريا عام 1993
رئیس تحرير مجلة ( بنوس  /القلم ) المحررة باللغتین الكردية والعربیة في
المانیا عام 2000
له العديد من األعمال نذكر منها:
– 1في مجال الترجمة:
أ – تاريخ دراسات اللغة الكردية ( لهجاتها )  .المؤلف البروفسور قنات كردو
 /ترجمة د .عبدالمجید شیخو من الروسیة إلى العربیة عام  1991سوريا
ب – موجز تاريخ األدب الكردي المعاصر  /للدكتور معروف خزندار  /ترجمة
إلى العربیة  1993سوريا
ج – باقة من الشعر الكردي المعاصر  /ترجمة من الكردية إلى العربیة
.1995
– 2في مجال التألیف:
أ – مجلة جیا  /مرآة الصحافة الكردية في اوروبا  /باللغة الكردية  /بحث
اكاديمي في المانیا .2004
ب – الشعب الكردي غرب كردستان ( التاريخ – التنظیم – السیاسة )
عام  ، 2003حیث يتم فیه أيضاً عرض العالقات العربیة والكردية عبر التاريخ
.
ج – موضوعات كردية باللغة العربیة  /سلسلة بحوث ومقاالت في أعوام
مختلفة.
د – شجرة الزيتون تتحدث ونهر عفرين يتألم ( سیرة ذاتیة ) حول رحلة
تدريس الدكتور عبدالمجید شیخو في كردستان  /هولیر  ،حیث د َّرس
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مادة اللغة الكردية في جامعة هولیر عام .1993
هـ  -ديوان شعر بعنوان ( أرجو أن ال تبكي ) اصدار عام .2011
و ( – برهم  /نتاج ) مجموعة مقاالت – بحوث ( سیاسیة – اجتماعیة –
ثقافیة – فكرية – علمیة ، ) 2012باالضافة إلى مجموعة كتب أخرى
مطبوعة ومن منشورة  ،حیث يكرس الدكتور عبدالمجید شیخو قلمه في
الكتابات الكردية خاصة بقصد تطوير اللغة الكردية  ،حیث يعتبر من األوائل
في المنطقة في تعلیم اللغة الكردية بشكل أكاديمي في منطقة عفرين
وحلب.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
افرين

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4396 :

عبدالمصور بارزاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112515110273901
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4397 :

عبدي حاجي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070713373691154
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
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الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4398 :

عزالدین مصطفی رسول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063020322791134
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4399 :

عزيز حسن البارزاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072711560289439
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4400 :

عصمت شريف وانلي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112016580487729
...
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 ژمارە4401 :

علي حیدر يرکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081713184165235
...
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
حزب العمال الكردستاني
کردي(ة)
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4402 :

علي سیدو الگوراني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120811025374232
کاتب ،دبلوماسي ،مترجم ،لغوي  .ولد بمدينة ع ّ
مان عاصمة األردن في أول سنة 1908م ،وهو
ْ
ينتمي إلى قبیلة دودکان  Dodkanالکردية من الفرع الذي يقطن في السهل المعروف بـ (دَشتا
َکو ْ
َران) الواقع بین مدينتي ديار بکر وأرغني في کردستان ترکیا ،واسم قريته (لغريLexeri).
جاء جده علي الکوراني مع القوات الترکیة سنة  1880إلى بلدة السلط في األردن ،التي افتتحت
فیها السلطات العثمانیة أول مرکز حکومي ،وجعلت فیها قائم مقاما وشرطة ودرکاً ،باإلضافة إلى
الدوائر الحکومیة األخرى ،وکان جمیع رجال األمن فیها من األکراد ،توفي جده في مدينة (السلط)،
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ودفن بالقرب من قلعتها ،وأسرته منذ ذلک التاريخ تقیم في األردن وتعرف باسم الکردي.
بدأ دراسته االبتدائیة سنة 1916في عمان بمدرسة افتتحها العثمانیون أول مرة سنة 1915م
وجعلوا التدريس فیها بالغة الترکیة ،وفي سنة  1920التحق بمدرسة إنجلیزية في مدينة القدس
تدعى مدرسة المطران (جوبت) ،وتشتهر بمدرسة صهیون ،لوقوعها على جبل صهیون .وفي هذه
المدرسة أکمل الصف الثاني اإلعدادي ،ثم التحق بمدرسة روضة المعارف الوطنیة في القدس
أيضا ،وأتم فیها تحصیله الثانوي.
في هذه الفترة حدث أن قال له أستاذه األرناووطي " :أنت کردي ولست عربي؟ ،وعلیک االهتمام
بهويتک؟!!" .ثم طاف به في مدينة القدس القديمة ،وقال له ":إن ما شاهده من آثار ما هو إال من
صنع أجدادک األکراد األيوبیین" ،ومنذ تلک اللحظة نمى عنده الشعور القومي ،ودفعه هذا الشعور
الى االهتمام بدراسة التاريخ والتراث الکردي وظهر ذلک جلیا في کتاباته.
وفي نهاية عام 1924التحق بالجامعة األمريکیة في بیروت ،وتخرج منها في  22حزيران /يونیو 1928
بدرجة بکالوريوس علوم في السیاسیة واالقتصاد ،وکان بذلک (أول أردني جامعي).
وفي عام 1929م عین أستاذا للغة اإلنجلیزية في ثانوية عمان الحکومیة ،وبعد خمسة أعوام عین
سکرتیراً للمجلس التشريعي األردني .وفي عام  1938نقل مديراً لثانوية الکرک ،وفي عام 1940
نقل مديرا لثانوية عمان ،ثم نقل الى ثانوية السلط في سنة  ،1948ثم مديراً لثانوية اربد ،ولم يطل
بقاؤه فیها غیر شهرين،إذ جرى تعینه سکرتیراً أوال في وزارة الخارجیة ،ونقل فورا إلى مدينة (جدة)
بالسعودية ،وأصبح قائماً باألعمال للمفوضیة األردنیة فیها ،وکان ذلک سنة  1949عندما شرعت
الحکومةـ بعد أن نالت استقاللها سنة 1948ـ بافتتاح قنصلیات ومفوضیات لها سنة  ،1948وتن ّقل
في السفارات األردنیة في مدن أنقرة ودمشق ،وطالت خدمته في هذا السلک نحو خمس عشرة
سنة ،ثم تقاعد عن رتبة وزير مفوض سنة  ،1963خدمها في السعودية والیمن وترکیا وسورية.
وکتب خالل عمله بالوظیفة والسلک الدبلوماسي کتابا بعنوان " من عمان إلى العمادية أو جولة
في کردستان الجنوبیة" طبع في القاهرة سنة 1939م ،ثم طبع کتیباً عن " التعلیمات القنصلیة
األردنیة" کان لفترة طويلة المرجع الوحید لموظفي السلک القنصلي في المفوضیات والسفارات
األردنیة ،وبعد تقاعده تفرغ لمهنة التألیف والترجمة ،وقدم للمکتبة الکردية مؤلفات غدت مرجعا
أساسیا لکل من يبحث عن تاريخ الکرد ولغته الى فترة مديدة .
وقد طبع من مؤلفاته کتاب" :من ع ّ
مان إلى العمادية ،أو جولة في کردستان الجنوبیة" طبع ألول
مرة في القاهرة ،عن مطبعة السعادة1358،هـ1939/م.
کما وضع معجما لغويا کرديا – عربیا بعنوان" القاموس الکردي الحديث :کردي = عربي" ،نشر في
ع ّ
مان :شرکة الشرق األوسط للطباعة  1405هـــ1985/م ،ضمنه  25ألف کلمة کردية وما يقابلها
من المعاني في اللغة العربیة ،وحسب من المعاجم الشهیرة التي نالت اهتمام وإعجاب األکراد
في الخارج.
يضم هذا الکتاب تفاصیل رحلة قام بها الکاتب في کردستان الجنوبیة (کردستان العراق) سنة
 ،1931بعد إنهائه دراسته الجامعیة في الجامعة األمريکیة في بیروت ،رغبة منه في التعرف عن
قرب على الشعب الکردي ،وإعطاء فکرة صحیحة عنهم ،وقد دون فیه مشاهداته خالل رحلته من
عمان إلى دمشق ،ثم بغداد والسلیمانیة وأربیل وزاخو وغیرها من مناطق کردستان ،کما أضاف
إلیها فصوال من تاريخ المنطقة وجغرافیتها وسکانها ،وخصص األجزاء األخیرة من الکتاب للحديث عن
کردستان الشرقیة بین إيران وترکیا التي لم يتمکن من زيارتها.
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4403 :

علي سیدو گوراني
http://www.kurdipedia.org/?q=20141126131011118157
...
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4404 :

علي صالح المیراني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610134575607
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4405 :

علي صالح میراني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121116571987314
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...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4406 :

علي نبي صالح الدوسکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072110582089519
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4407 :

عمر میران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112309142273831
موالید  / 1924اربیل شقالوة
بکالوريوس حقوق  /کلیة الحقوق  /جامعة بغداد 1946
حاصل على شهادة الدکتوراه  / 1952 /جامعة السوربون /تخصص تاريخ شعوب الشرق األوسط
أستاذ التاريخ  /في جامعات دول مختلفة
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
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المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4408 :

غفور صالح عبدهللا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080123385589339
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4409 :

فؤاد حمة خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120223320287477
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4410 :

فرست مرعي اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111221593087869
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...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4411 :

فرهاد بیربال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908132212126185
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:

(اکاديمي)

نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

✍کاتب
شاعر
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4412 :

فرهاد جلبي
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101136443870
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یعد الشاعر والقاص الکوردی السوری ،فرهاد جلبی من المساهمین
الفعالین فی المشهد الثقافی واحد االعالم المرموقین فی الساحة
االدبیة ،وقد کان ذا مواهب واهتمامات متعددة ،منها الصحفیة حین کان
یتراس مع الصحفی عبدالباقی حسینی هیئة تحریر مجلة "زانین =
المعرفة" الکوردیة ما بین أعوام ( ،)1997-1991حیث عمال معاً علی اصدار
ُ
إثنی عشرة عدداً من المجلة ،والتی أعتبرت وقتها أفضل المجالت
الثقافی واألدبیة بین أکراد سوریا ..والتی توقفت بنا و علی توحید
المجالت الحزبیة االخری لساڵح مجلة شاملة باسم " بـُهار= الربیع" کما
ترأس الراحل تحریر مجلة "کلستان روضة الورود" ،األدبیة لمدة أربع
سنوات بعد مجلة "زانین" ،وتراس مجلة بـُهار السابق ذکرە اعالە لمدة
خمس سنوات  ،2002-1997والتی اصدرت سبعة اعداد خاللها..
کما ..وکانت لە اهتمامات قصصیة ،وقد فاز فی مسابقة القصة القصیرة
والتی اجرتها) ، (Koma Xanî a wêje û çanda Kurdîجمعیة خانی
للثقافة الکوردیة فی مدینة حلب بالجائزة الثانیة العام  ،1994بقصتە
والتی تسمی "الحقیبة( "- Çenteوالتی ترجمتها(المعد) فی العام 1999
ونُشرت حینها فی مجلة کوالن العربی ،)2 ,ولکن لالسف لم تجمع قصصە
فی مجموعة حتی االن وهی مبثوثة بین دفات المجالت المحلیة
والقطریة.
کما ..وکان ذا حس مرهف فی کتابة القصیدة الحدیثة اوالشعر الحر،
والذی یعد – دون مواربة اومجاملة – من المعدودین علی االصابع فی
کتابتها ،والتی لم تأخذ لها سمة بارزة بعد ،التی تتشکل بوادرها باقالم
بعض المبدعین المثابرین ،وقد اصدرمجموعة باسم "(یارا من عاشقتی)"،
العام 2002م ،والتی تعد خطوة رائدة فی کتابة الشعر الحدیث وبصمة لها
مذاقها الجدید دون ریب ،والتی لالسف لم تأخذ حقها من الدراسة والنقد
والتقییم – کما کل شی و عندنا ،حقیقة یعتبر فرهاد جلبی من شعرا و
الکورد المعاصرین المجددین ،واعتقد فی مستقبل االیام سیکون لە شأن
فی هذا المضمار حین یجد الجد.
(واذا سنحت الفرصة لی ،قریبا ..ساکتب قراءة او قل دراسة الئقة اتناول
شعرە ضمن مجموعتە الشعریة ): Yara Minالمعد.
کما کان مهتماً بالترجمة من االدب العالمی امثال (اوکتافیو باث)و(جاک
بریفیر واخرین )2 ,مترجما من العربیة ،کما وترجم الشعر العربی الحدیث،
فقد ترجم للشاعر السوری ریاض ساڵح الحسین (قصائد مختارة) من
العربیة إلی الکوردیة العام ()..1992
وکانت لە نشاطات جمة منها الفلکلوریة والموسیقیة فی االعیاد
والمناسبات الخاصة والمهرجانات ،حیث کان یتراس الفرق الفلکلوریة نیروز
وروشن الخ ،کما کان نشیطا حرکا وذا شخصیة وادا و متمیزین..
وال عجب فقد حصل علی جائزة مهرجان الشعر الکوردی العاشر سنة
 ،2002عن مجمل خدماتە لالدب والثقافة الکوردیة ،وفی لفتة مؤثرة،
وایثارا عن النفس اهدی جائزتە الی اوالده.
أعمالە غیر المطبوعة:
1ـ الشعر الکوردی (رؤیة خاصة) أبحاث.
2ـ المجالت الکوردیة المحظورة .قصص ومقاالت،
3ـ الجندب الحدیدی(سیرة الصبا ،سلیم برکات) ترجمة إلی الکوردیة .
وداع
توفی االدیب الفقید "فرهاد جلبی" یوم األحد المصادف 2004/10/31عن
عمر یناهز الثالثة واألربعین ،إثر حادث مرور مروع علی طریق قامشلی
حلب ،بالقرب من مدینة الرقة السوریة مفرق عین عیسی ؛ وتوفی فی
نفس الحادث إثنان من أخوته :زبیر وشیرو جلبی.
ودفن فی حفل مهیب الی مثواە االخیر فی مسقط راسە عامودا االثنین
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 ..2004/11/1وقد القی المعد"جوانیعب ْـدال" کلمة باسم الکتاب الکورد فی
سوریا علی ضریحە معددا مناقیە ومتعهدا بانە سیبقی فی الذاکرة الحیة
ابد الدهر ،مادامت انفاس تترای فی الذات الکوردیة متحدیا القدر الغشوم
والدهر الصروم ...
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئامودا
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شاعر

بابەتی ژمارە4413 :

فريدون علي امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192611
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
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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
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
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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:

بابەتی ژمارە4414 :

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 ژمارە4415 :

فوزي االتروشي
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227005146118520
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...
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 ژمارە4416 :

قادر سلیم شمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081521222089154
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
👨رجال

الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4417 :

قادر محمد حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521241287625
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4418 :

قاسم أمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912440188454
المفکر قاسم بک بن محمد بک بن أمین بک الشهیر بلقب محرر المرأة.
ولد في بلدة (طرّة) بمصر في األول من کانون األول سنة 1863م لعائلة
کردية من أمراء السلیمانیة ثم أنتقل مع عائلته إلى القاهرة ،درس
الحقوق فیها ثم تابع دراسته في فرنسا حیث تخرج من جامعة مونبلییه،
وقد توثقت صالته بجمال الدين األفغاني ومحمد عبده خالل فترة تواجده
في فرنسا.
قاسم أمین أحد أشهر رجاالت األصالح االجتماعي في عصر النهضة
العربیة ،دعا إلى تحرير المرأة من الظلم االجتماعي والى تعلیمها وإفساح
المجال أمامها لتأخذ دورها إلى جانب الرجل في بناء المجتمع وتقدمه،
کما عمل على إنشاء الجامعة األهلیة في مصر ونجح في تحقیق ذلک
بدعم الزعیم سعد زغلول له.
توفي أمین مبکراً في  23نیسان 1908م عن عمر لم يتجاوز ال  44عاماً
[].23[]22[]21
قال فیه الشاعر أحمد شوقي:
َّ
ٌ
ٌ
ل
عظیمة
إن المصیب َة في األمین
ة األقدار أوفى الرجا ِ
محمولة لمشیئ ِ
ه والجار
لعهده ولرأيه وأبرهم بصديقـ ِ
من مؤلفاته:
المصريون أصدره سنة 1894م بالفرنسیة ،رد به على کتاب للدوق
الفرنسي دارکور الذي هاجم مصر والمصريین وطعن بالدين اإلسالمي.
أسباب ونتائج وأخالق ومواعظ صدر عام  1898م.
تحرير المرأة صدر عام 1899م ،تحدث فیه عن الحجاب وعن تعدد الزوجات
والطالق.
المرأة الجديدة أصدره عام 1901م ،رد به على منتقديه وطالب فیه
بتشريع قانوني يکفل للمرأة کامل حقوقها بما فیها الحقوق السیاسیة.
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4419 :

2603

قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543292597
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
شاعر

بابەتی ژمارە4420 :

قدري شیرو
http://www.kurdipedia.org/?q=201305111133538282
3
...
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شاعر

بابەتی ژمارە4421 :

كفاح محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150619153927124524
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:

کردي(ة)
اعالمي

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4422 :

لقمان ديرکي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305231444119581
أبصر النور في بلدة الدرباسیة شمال شرق سوريا من عائلة کردية في
حي يعج باألکراد والسريان و ااڵشوريین و األرمن و العرب ،ثم تابع نموه
في مدينة حلب ،وکان من شعراء الملتقی األدبي في جامعة حلب في
الثمانینات ،وخالل تلک الفترة کتب المقاالت ونشر قصائده في الصحف
والمجالت السورية والعربیة ،ثم انتقل إلی دمشق وعمل في المسرح
والتلفزيون کممثل وکاتب ومخرج ،وکان من مؤسسي أول جريدة مستقلة
في سوريا بعد ( 1970الدومري) والتي حصدت شعبیة واسعة مع رسام
الکاريکاتیر علي فرزات عام  ،2001کما قدم مسرحیة(سمح في سوريا)
في نفس العام ،بدأ کتابة الزاوية الیومیة في جريدة بلدنا الخاصة لخمس
سنوات متتالیة من  2006حتی توقف في  ،2011وفي السنوات الخمس
نفسها أسس مشروعاً ثقافیاً ناجحاً هو مشروع " لیلة بیت القصید"
األسبوعیة في قبو فندق فردوس تاور ،وفي کل لیلة کان عدد الجمهور
يتراوح بن ال  150وال  300شخصاً ،جمهور بیت القصید کان محظوظاً
باإلستمتاع والتفاعل مع الشعر من کل أنحاء ولغات العالم بفضل األسس
التي وضعها لتقديم هذه اللیلة ،حیوية بیت القصید دفع بحرکة الترجمة
ل مشابهة لبیت
فیه إلی آفاق غیر متوقعة ،کما دفعه لتقديم عدة لیا ٍ
القصید في النرويج لمرتین ولمرة واحدة في بلجیکا ،کل هذا الوقت لم
يتوقف عن کتابة الشعر إلی ااڵن ،بعد أن نشر منذ العام  1994حتی العام
 2008ستة کتب شعرية وکتاباً قصصیاً واحداً .کما أنه يقدم برنامجاً إلذاعة
سوريالي بعنوان (ألف سردة وسردة).
کتبه(عدل)
ضیوف يثیرون الغبار .شعر.حلب  .1994دار الفکرة.
کما لو أنک میِّت ،شعر.دمشق  .1998وزارة الثقافة.
وحوش العاطفة .شعر .دمشق  .2000دار کنعان.
األب الضال .شعر .دمشق  .2003دار ألف.
شخوص الممالک الزائلة .شعر .دمشق  .2006دار نینوی.
األعمال الشعرية .الطبعة الثانیة .دمشق  .2006دار نینوی.
من سیرة الهر المنزلي .قصص .بیروت  .2006دار الريس.
ک .شعر .دمشق  .2008دار ممدوح عدوان
ال غبار علی ِ
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في نوفمبر  2012غادر سوريا مع عائلته إلی کردستان العراق
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:

📰صحفي(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4423 :

لقمان محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112914052887549
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4424 :

ماجد الحیدر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503203959121040
االديب الكردي الدكتور ماجد الحیدر
*ولد ببغداد يوم  29من شباط عام  1960لعائلة كوردية فیلییة
*تخرج من كلیة طب األسنان  /جامعة بغداد سنة 1984
*عضو اإلتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق
***************
من اعماله المنشورة :
*النهار األخیر ـ شعرـ بغداد 2000
*في ظل لیمونة ـ مجموعة قصصیة مشتركة ـ بغداد 2001
*ماذا يأكل االغنیاء ـ قصص ـ 2002
*مزامیر راكوم الدهماء وقصائد أخرى ـ شعر ـ بغداد 2002
*نشید الحرية وقصائد أخرى لشیللي ـ مترجمة عن اإلنكلیزية ـ دار
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الشؤون الثقافیة  /بغداد 2004
*االيدز  ...بین المناعة والفايروس /دار الشؤون الثقافیة العامة /
الموسوعة الثقافیة () 8
بغداد  / 2004ط1
*عبور الحاجز ـ قصائد من الشعر العالمي ـ مترجمة عن اإلنكلیزية ـ دار
المأمون  /بغداد 2007
*ناجون بالمصادفة ـ شعر ـ دار سبیريز للطباعة والنشر  /دهوك ـ العراق
 2009ط1
*الثلج والنار واالغنیات ـ مختارات من شعر مؤيد طیب  /دار الثقافة
والنشر الكردية  /بغداد 2010
*الضحك كالبكاء  -مقاالت ساخرة
************
له في انتظار الطبع :
بین األدب القصصي الشعبي وأدب األطفال ( دراســة )
الغرانیق تحلق جنوباً (قصص مختارة من األدب العالمي )
في الذكرى السنوية لرحیلي (مجموعة قصصیة )
الزغابة الطائرة (قصائد مترجمة من الشعر اإليراني الحديث )
ستأخذنا الريح (مائة قصیدة وقصیدة من األدب النسوي العالمي )
********
من المواضیع التي نشرها الدكتور ماجد الحیدر
استعراض المواضیع بحسب التسلسل األبجدي ...
*آدم-شعر
*آه ما أبعد بغداد-شعر
*أثینا-شعر
*أحس بالخجل-شعر
*أحالم-شعر
*أخبرني العراف-شعر
*أخضر بلون المطر-شعر
*أرقد بسالم أيها الصنم السعید-شعر
*أغنیات خالدات-الحلقة األولى-لويس آرمسترونغ
*أغنیات خالدات-الحلقة التاسعة-شیرلي باسي
*أغنیات خالدات-الحلقة الثالثة عشرة-بوب ديالن
*أغنیات خالدات-الحلقة الثالثة-أديث بیاف
*أغنیات خالدات-الحلقة الثامنة-مايكل جاكسون
*أغنیات خالدات-الحلقة الثانیة عشرة-جو داسان
*أغنیات خالدات-الحلقة الثانیة-دبمس روسس
*أغنیات خالدات-الحلقة الحادية عشرة-توم جونز
*أغنیات خالدات-الحلقة الخامسة عشرة-وتني هیوسن
*أغنیات خالدات-الحلقة الخامسة-داريوش إقبالي
*أغنیات خالدات-الحلقة الرابعة عشرة-كوكوش
*أغنیات خالدات-الحلقة الرابعة-إلفیس بريسلي
*أغنیات خالدات-الحلقة السابعة-سیلین ديون
*أغنیات خالدات-الحلقة السادسة عشرة-شارل أزنافور
*أغنیات خالدات-الحلقة السادسة-فكتور جارا
*أغنیات خالدات-الحلقة العاشرة-میراي ماتیو
*أغنیة أخیرة-شعر
*أغنیة األخت الثامنة-شعر
*أغنیة األربعین-شعر
*أغنیة التم-شعر
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*أغنیة العام الجديد-شعر
*أغنیة العامل بخبز يومه-شعر
*أغنیة العامل بخبز يومه-شعر
*أغنیة الالهث األبدي-شعر
*أغنیة الى صورة أخي-شعر
*أغنیة تحت المطر-شعر
*أغنیة ثانیة لصورة أخي-شعر
*أغنیة ثانیة لصورة أخي-شعر
*أغنیة شارع المتنبي-شعر
*أغنیة صغیرة لشهید صغیر-شعر
*أغنیة عن التصاوير-شعر
*أغنیة فاالنتاين الصغیرة-شعر
*أغنیة في الغبار الثقیل
*أغنیة لتمثالي-شعر
*أغنیة لربات الفنون-شعر
*أغنیة للبصرة-شعر
*ألواح إنلیل..رؤيا كاتب من نفر-شعر
*أوراق من كتاب تدبیر المحبین-شعر
*أين الديناصور يا سیادة رئیس الوزراء-أدب ساخر
*أيها المصور..يا مصور الحانة العجوز-شعر
*إحتفال-شعر
*إرحل الى النوم-شعر
*إمرؤ القیس-شعر
*إنه الماضي ألیس كذلك-شعر
*إيمیل-شعر
*اعتذارية من أديب عراقي الى اتحاد األدباء العرب-أدب ساخر
*اغنیة الى ابنة العنقود-شعر
*اقتراح متواضع-مقالة ساخرة-جوناثان سويفت
*األجراس-شعر
*األلفاظ والمصطلحات المتعلقة بالحاسبات في اللغة العامیة البغدادية-
دراسة
*األمیر والشاعر-قصة
*األمیرة-رواية قصیرة-د ه لورنس
*التجربة المصرية بین المتنبي والجواهري-دراسة
*التجربة-قصة قصیرة-إراكلي لوموري
*الترجمة صراع مع الشیطان-حسین رشید
*التنین الحادي والخمسین-قصة قصیرة-هیوود براون
*الثیاب تصنع اإلنسان-قصة قصیرة-هنري ديفیرنوا
*الجلوس على خلیج الذاكرة-شعر
*الحادث-قصة قصیرة-إراكلي لوموري
*الحصان-شعر
*الحصان-شعر
*الخطاب األخیر لفرس النهر الساذج العجوز-قصة قصیرة
*الرأس-شعر
*الربان والبحر-شعر
*الرجل الذي عقر الناقة-قصة قصیرة
*الساحر العجوز وخاتمه العجیب-قراءة في مسرحیة محي الدين زنكنه-
دراسة
*الشاعر-شعر
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*الصعلوك-قصة قصیرة
*الصوت الذي ال أسمیه-سعر
*العالم في عین امرأة-الحلقة األولى-إمیلي ديكنسون
*العالم في عین امرأة-الحلقة الثالثة-كريستینا روسیتي
*العالم في عین امرأة-الحلقة الثانیة-إلیزابیث براوننغ
*العالم في عین امرأة-الحلقة الخامسة-سلفیا بالث
*العالم في عین امرأة-الحلقة الرابعة-إمیلي برونتي
*الغراب-قصة قصیرة
*الغرانیق تحلق جنوبا-قصة قصیرة-إدورد ماك كوت
*الفارس الضلیل-شعر
*الفارس الضلیل-شعر
*القول عند دخول أرض السواد-شعر
*اللهم-شعر
*المحجر األبدي-شعر
*المسافر-شعر
*المسافر-قصة قصیرة
*المسجد بیت هللا-شعر قوبادي جلیزاد
*المقامة الدينارية-قصة قصیرة
*المالك األلثغ الصغیر-قصة قصیرة
*النشر االلكتروني ..ماله وماعلیه-كتابات نقدية ودراسات
*النهار األخیر-شعر
*النهار األخیر ،جدل القصیدة بین الذاتي والجمعي-سلیمان البكري
*النهار األخیرمجموعة شعرية
*النهر-شعر
*الهؤالء-شعر
*الهاتف-شعر
*الولد الذهبي-شعر
*الى دفتري-شعر
*انهضي يا صغیرتي-شعر
*بكائیة العرانیس-قصة
*بیتي حیث أنت-شعر
َ
تأخرت جداً-شعر
*
*تأكید-شعر
*تحوّل-قصة قصیرة
*ترجمة الشعر ..مهنة المجانین-كتابات ساخرة
*تكريس-شعر جون میسفیلد
*توابیت صغیرة للسلوى-قصة قصیرة
*ثورة الهم-شعر
*جزيرة النسیان-شعر
*حجر في سراب-شعر
*حدث في مقهى البرازيلیة-قصة
*حديقة الجنون-شعر
*حفلة صلب في منتصف ظهیرة صیف-قصة قصیرة
*حقائب الجنود-شعر
*حكاية العرانیس-قصة قصیرة
*حكاية قديمة-شعر
*حكاية-شعر
ً
*د .هـ .لورنس شاعرا-قصائد مترجمة
*درس في الشعر-شعر
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*دهوك-شعر مؤيد طیب
*دودة!-قصة قصیرة
*ديالوج-قصة
كلكامش
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .لري

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4425 :

ماجد خالد شرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060909182983056
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4426 :

ماهین شیخاني
http://www.kurdipedia.org/?q=201209130854537305
4
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...
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
قاص

بابەتی ژمارە4427 :

محفوظ مائي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382826
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
دهوک
شاعر

بابەتی ژمارە4428 :

محمد احسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022720035282396
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4429 :

محمد امین دوسکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020110411075475
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4430 :

محمد اوزون
http://www.kurdipedia.org/?q=201311111339549260
3
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4431 :

محمد سعید بلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382827
...
خصائص السجل
القومیة:
نوع الشخص:

کردي(ة)
شاعر
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4432 :

محمد سعید بن الشیخ رمضان البوطي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912481688453
ولد سنة 1929م في قرية (جیلکا) الکردية التابعة حالیا لمدينة المالکیة
شمال شرقي سورية.
يکنى بالبوطي نسبة إلى جزيرة ابن عمرو (جزيرا بوتا بالکردية) ،أنتقلت
عائلته إلى دمشق سنة 1933م ونزلت في حي األکراد عند سفح
قاسیون.
حصل البوطي على شهادة الدکتوراه في أصول الشريعة اإلسالمیة من
کلیة الشريعة باألزهر الشريف سنة 1965م ،وهو من أبرز علماء الدين
السنة المتخصصین في العقائد والفلسفة المادية ،هو من المدافعین عن
الفقه اإلسالمي المذهبي والعقیدة السنیة األشعرية ،ويعد من أهم
المرجعیات الدينیة لمذاهب أهل السنة األربعة في العالم اإلسالمي.
من مؤلفاته:
کبرى الیقینیات الکونیة.
ال يأتیه الباطل يکشف في هذا الکتاب بعضا من األباطیل التي ألصقت
بالقرآن الکريم.
الحب في القرآن ودور الحب في حیاة اإلنسان.
الالمذهبیة أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمیة.
مموزين رواية شعرية ألحمد الخاني بالکردية ،ترجمها الشیخ البوطي إلى
العربیة.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ديني

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4433 :

محمد شمس الدين بريفکاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112108575787718
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4434 :

محمد صالح ديالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192583
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
شاعر

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4435 :

محمد عبدو علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150501095134120988
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4436 :

محمد علي الصويرکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120123161487508
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4437 :

محمد علي القرەداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022033787947
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4438 :

محمد علي عوني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121119421387312
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ولد محمد على عوني عام  ،1898في مدينة سیورک 'أکبر محافظة کردية
في جنوب شرق ترکیا' ،حیث أتم دراسته االبتدائیة والثانوية .کان والده
عبد القادر عوني مفتیا بسیورک ،ولم يتبوأ هذا المنصب الديني الرفیع إال
ألنه ککثیر من أجداده ،وأفراد عائلته کانوا قد عرفوا طريقهم إلى األزهر
الشريف ،الذي کان وال يزال ،يتمتع بمکانة کبیرة في قلوب المسلمین
في أنحاء العام اإلسالمي وکان کمنارة النتشار اللغة العربیة وعلوم
الشريعة والفقه واإلسالم السني ،خاصة بعد أن حوله صالح الدين
األيوبي من مؤسسة لتدريس المذهب الشیعي لمؤسسة تدرس
مذاهب السنة.
کما أنشأ فیها نظام األروقة لکل الجماعات والنحل واألثنیات وکان رواق
األکراد من من أهم هذه األروقة ،حیث کان يصرف علیه بسخاء عن طريق
األوقاف التي أوقفها األمراء واألمیرات 'مثل زينب خاتون' علیه ،وقد ألغت
ثورة  1952هذا النظام  .أرسل الوالد عبد القادر عوني ابنه إلى مصر هربا
من بطش واضطهاد السلطات الترکیة للطلبه األکراد ،لیکمل دراسته في
األزهر الشريف الذي نال منه شهادة العالمیة 'التي تعادل اآلن الدکتوراه'.
وبعد تخرجه عین في الديوان الملکي في عهد الملک فؤاد األول لیشرف
على قسم الوثائق والفرمانات الخاصة بتاريخ مصر منذ عهد محمد على
باشا والمدونة باللغة الترکیة القديمة 'العثمانیة' ،وأشرف على توثیقها بعد
ترجمتها إلى اللغة العربیة .کما أنیطت إلیه مسئولیة اإلشراف على
ترجمة الوثائق الخاصة بأسرة محمد على باشا. images
کان محمد على عوني يتقن عدة لغات شرقیة 'الترکیة  -الکردية –
الفارسیة – العربیة' کما کان يتقن الفرنسیة .وقد مکنته معرفته بهذه
اللغات واطالعه الواسع واتصاالته مع المفکرين والمستشرقین المهتمین
بالشرق ،أن يصبح من أهم المتخصصین في ترجمة الکتب التاريخیة
القديمة والتي تستدعي باإلضافة إلى عدة لغات ،معرفة کیفیة مقابلة
األسماء القديمة للمدن واألشخاص باألسماء الحديثة ،کذلک تحويل
التقاويم القديمة في اللغة العربیة والفارسیة والترکیة إلى السنوات
المیالدية والهجرية .کان محور اهتمامه عند انتقائه الکتب التي ترجمها أو
ألفها ،هو التعريف للقارئ العربي بتاريخ الشعوب األصلیة في المنطقة
'العرب  -الفرس – الکرد' والتعريف بإسهامهم في تأسیس الحضارة
اإلسالمیة والثقافة العربیة.
رکز محمد على عوني على تعريف القارئ العربي عن طريق الترجمة،
بثالثة مؤلفین يعدون من أوائل من سلطوا األضواء على تاريخ شعوب
المنطقة ،لقد بدأ اهتمامه بالمؤلف شرف الدين خان البدلیسي الذي
کتب 'عام 1054هـ  1597 -م' کتابه الشهیر 'شرفنامه' باللغة الفارسیة،
رغم أنه من أصل کردي ،ألنها کانت اللغة األکثر انتشارا ،عن تاريخ
وماضي الشعب الکردي ،وعن اإلمارات الکردية التي حکمت منذ صدر
اإلسالم لغاية تاريخ التألیف .کما کتب عن تاريخ الشعب الفارسي
والشعب الترکي .وطبع ونشر کتاب 'شرفنامه' الجزء الخاص باألکراد ،في
القاهرة عام  1939باللغة الفارسیة.
وعهد لمحمد على عوني بمهمة تحقیقه واإلشراف على طبعه ،کما قام
بکتابة مقدمته باللغة العربیة. imagesوأضاف إلیها ترجمته من الفرنسیة
إلى العربیة للمقدمة التي کان کتبها المستشرق الروسي 'ف.فیلیانوف'
حین طبعت وألول مرة النسخة الفارسیة في
الغرب عام  ،1860في سانت بطرسبورج في روسیا ،ثم أکمل محمد على
عوني هذ بکتابة مقدمة علمیة ذکر فیها أحدث األبحاث التي ظهرت عن
تاريخ الشعب الکردي وکردستان .ثم کلفته لجنة األلف کتاب في مصر
بترجمة کتاب 'شرفنامه' من الفارسیة إلى العربیة ،وقد نشرت وزارة
التربیة المصرية عام  1958هذه الترجمة 'بعد  6سنوات من وفاته' وأشرف
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على طبعه وقدم له الدکتور يحیى الخشاب أستاذ اللغة الفارسیة في
جامعة القاهرة .وقد ترجم إلى اللغة العربیة محمد على عوني الجزء
الثاني من کتاب 'شرفنامه' الخاص بتاريخ الشعب الفارسي ولم ينشر
هذا الجزء بعد .وفي عام  ،1936قام بترجمة وتحقیق والتعلیق على کتاب
'تاريخ الکرد وکردستان من أقدم العصور إلى اآلن' للمرحوم محمد أمین
زکي الوزير العراقي األسبق الذي ألفه عام  ،1931وقد استطاع محمد
على عوني بفضل اإلمکانات المتوافرة له االطالع على آخر االکتشافات
األثرية واألنثروبولوجیة..إلخ .إثراء هذا الکتاب القیم بمعلومات جديدة
وتوضیحات ومقارنات وحواشي ضرورية ومفیدة للقارئ العربي .وفي عام
 1945ترجم إلى العربیة وراجع کتاب 'تاريخ الدول واإلمارات الکردية في
العهد اإلسالمي' ثم ترجم کتاب 'مشاهیر األکراد' لنفس المؤلف .وفي
الثالثینیات ألف بالعربیة کتاب 'القضیة الکردية' ونشره باسم مستعار 'د.
بلة شیرکوه' لکي ال يحرج القصر الملکي الذي کانت له
عالقات جیدة مع ترکیا.
کما کتب محمد علي عوني سیرة األسرة التیمورية وهي من أصل کردي
وتاريخ نزوحها إلى مصر ولم تنشر هذه الدراسة بعد .وعندما خطبت
األمیرة فوزية إلى شاه إيران رضا بهلوي ،کلف القصر الملکي محمد علي
عوني تدريس اللغة والحضارة الفارسیة لألمیرة فوزية ،وقد أعطاها أربعین
درسا في الفارسیة وقد منحه شاه إيران وساما فارسیا رفیعا تقديرا له
عالوة على وسام النیل الذي منح له من مصر .وفي األربعینیات کلفته
لجنة األلف کتاب بترجمة الجزء العاشر من 'سیاحة نامة' للمؤلف الترکي
'أولیا شلبي' الخاص بوصف مصر والسودان والحبشة الذي کتبه حوالي
عام  ،1660ورغم مرور أکثر من نصف قرن على هذه
الترجمة فإنها لم تنشر إال في بداية عام  2004عن دار الکتب .وقد کان
محمد علي عوني معجبا جدا بهذا الرحالة ،وکان مطلعا على کل أعماله،
وقد استفاد من وصفه للشعب الکردي ولکردستان 'الذي خصص له
مجلدين'  ،کما استفاد من وصفه للشعب اإليراني والشعب الترکي .کما
شعر بحب وانبهار أولیا شلبي لمصر فأراد محمد علي عوني ورغم مرضه
الشديد في آخر أيامه أن يضیف حبه وانبهاره لمصر إلى حب أولیا شلبي
لها وترجم هذا العمل الضخم لیتعرف علیه أبناء مصر وقراء العربیة بعد أن
قامت بنشره دار الکتب بعد سنوات طويلة من التغیب .تزوج محمد على
عوني 'زينب محمد الرفاعي' وهي مصرية من صعید مصر وأنجب ولدين
وبنتا .توفي محمد على عوني في يولیو  1952ودفن في سفح جبل
المقطم في حديقة المغاوري البکتاشیة التي تطل على مقبرة المتصوف
اإلسالمي 'عمر بن الفارض' .وفي السبعینات أهدى أوالده مکتبته القیمة
بکتبها النادرة إلى عدد من أساتذة اللغات الشرقیة بجامعة القاهرة وأهدوا
بعض مخطوطاته ومنها القاموس العربي الکردي إلى المجمع العلمي
الکردي في بغداد الذي ألغته الحکومة العراقیة قبل نشر القاموس.
خصائص السجل
األقلیم:

شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4439 :

محمد عمر أوسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305222303119577
محمد عمر أوسو ممثل وكاتب تلفزيوني ،كتب مسلسل "بكرا أحلى"
ولعب أدوارا في عدد من األعمال التلفزيونیة بینها بكرا أحلى ()2005
وكسر الخواطر ( )2006وكثیر من الحب كثیر من العنف ( )2007والوزير
وسعادة حرمه ()2006
محمد اوسو نجم كوردى من اصل كوردى ام واب
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:

ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4440 :

محمد كرد علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306013749119587
اسمه الكامل :محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي .ولد في دمشق
 1293هـ 1876 ،م  .مفكر سوري ومن رجال الفكر واألدب والصالح
والمدافع عن اللغة العربیة .فهو أول وزير للمعارف والتربیة في سورية،
وكان رئیسا لمجمع اللغة العربیة في دمشق منذ تأسیسه  1919م حتى
وفاته  1953م.
نشأة محمد كرد علي
نشأ في أسرة كريمة ،ألب كردي وأم شركسیة .تعلم في الكتاب القراءة
والكتابة والقرآن الكريم ،ودرس المرحلة اإلعدادية في المدرسة الرشدية،
ثم أتم تعلیمه الثانوي في المدرسة العازرية للراهبات العازريات ب
دمشق .تلقى تعلیمه االبتدائي في مدرسة "كافل سیباي" حیث تعلم
القراءة والكتابة ومبادئ العلوم اإلسالمیة والحساب والطبیعیات ،ثم انتقل
إلى المدرسة الرشدية (الثانوية) ،ودرس بها التركیة والفرنسیة ،وفي
هذه الفترة مالت نفسه إلى القراءة ومطالعة الصحف ،ووجد والده عونا له
في إشباع هذه الرغبة ،حیث كان يساعده على اقتناء الكتب.
اتصل بعدد من علماء دمشق المعروفین ينهل من علمهم وأدبهم :الشیخ
سلیم البخاري ،والشیخ محمد المبارك ،والشیخ طاهر الجزائري ،وقرأ
علیهم كتب األدب واللغة والبالغة والفقه وعلم االجتماع والتاريخ والفقه
والتفسیر والفلسفة.
ماذا عمل محمد كرد علي
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عمل كاتبا في قلم األمور األجنبیة سنة ( 1310هـ= 1892م) وهو في
السابعة عشرة ،وكان يعرف الفرنسیة والتركیة .في العام  1897م ُعهد
إلیه بتحرير جريدة (الشام) األسبوعیة الحكومیة في سوريا ،واستمر مدة
ثالث سنوات .ثم أخذ كرد علي يراسل مجلة (المقتطف) المصرية لمدة
خمس سنوات ،فانتقلت شهرته إلى مصر.
إلى دمشق بعد االنقالب العثماني فیها
كان أول من أسس مجمعاً علمیاً عربیا وهو مجمع اللغة العربیة في
دمشق ،ثم تاله بعض المجامع األخرى في عدد من بلدان الوطن العربي.
من مؤلفات محمد كرد علي
كتب محمد كرد علي العديد من المؤلفات:
خطط الشام ،وطُبع سنة (1344هـ= 1925م )في  3أجزاء ،وهو من أهم
كتبه.
اإلسالم والحضارة العربیة :وطبع في القاهرة في مجلدين سنة
(1353هـ= 1934م).
تاريخ الحضارة :جزآن ،ترجمه عن الفرنسیة.
غرائب الغرب :مجلدان.
أقوالنا وأفعالنا :ويضم عد ًدا من مقاالته اإلصالحیة ،وطبع بالقاهرة سنة
1946م.
دمشق مدينة السحر والشعر.
غابر األندلس وحاضرها.
أمراء البیان :جزآن .وطبع بالقاهرة سنة 1937م
من مؤلفات محمد كرد علي
كتب محمد كرد علي العديد من المؤلفات:
خطط الشام ،وطُبع سنة (1344هـ= 1925م) في  3أجزاء ،وهو من أهم
كتبه.
اإلسالم والحضارة العربیة :وطبع في القاهرة في مجلدين سنة
(1353هـ= 1934م).
تاريخ الحضارة :جزآن ،ترجمه عن الفرنسیة.
غرائب الغرب :مجلدان.
أقوالنا وأفعالنا :ويضم عد ًدا من مقاالته اإلصالحیة ،وطبع بالقاهرة سنة
1946م.
دمشق مدينة السحر والشعر.
غابر األندلس وحاضرها.
أمراء البیان :جزآن .وطبع بالقاهرة سنة 1937م
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

♕وزير

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4441 :
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محمد مسعود محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022082887946
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4442 :

محمد مال احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010413587983
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4443 :

محمد واني
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215130854118323
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4444 :

محمود شیخ سین حسو الريکاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121820500374389
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
✍کاتب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4445 :

محمود نجم الدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031416315993059
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
قاص

بابەتی ژمارە4446 :

محمەد معصوم انور مايي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150619154309124525
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
دهوک
شاعر

بابەتی ژمارە4447 :

محوي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543292595
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
شاعر

بابەتی ژمارە4448 :

مروان بركات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303113155119509
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من موالید صوغانكه  /جبل لیلون 1964
درس االبتدائیة في القرية ثم االعدادية والثانوية في مدارس حلب ومن
ثم درس المعهد التجاري  ،ثم أعاد الشهادة الثانوية وحصل علیها 1987
ودرس في كلیة اآلداب  /قسم اللغة االنكلیزية  /لكن لألسف لم يستطع
متابعة الدراسة في الكلیة ألسباب خاصة.
عام  1988قام بمهنة التعلیم في المدارس االبتدائیة في منطقة عفرين
من عام  – 1988ولغاية  1994وقد تم فصله من سلك التدريس بسبب
نشاطاته الثقافیة الكردية في منطقة عفرين وخاصة في مجال تعلیم
اللغة الكردية.
في عام  1999ولغاية  2006قام بتدريس اللغة االنكلیزية في مدارس
عفرين وايضاً تم فصله من التدريس بسبب نشاطه في تعلیم اللغة
الكردية.
بدأ الكتابة باللغة الكردية في بداية عام  1988ونشر أولى قصائده باللغة
الكردية في مجلة خناف عام  . 1989وقصائده باللغة العربیة عام 1986
ونشر في بعض الدوريات
ً
وفي عام  1996أصبح عضوا في هیئة تحرير مجلة خناف  ،وغیرها من
المجالت التي كانت تصدر في سوريا مثل ( مجلة المنبر  /بالعربي –
مجلة بهار باللغة الكردية  ،ومجلة مجلة برس) .
عضو مؤسس في مؤسسة تعلیم وحماية اللغة الكردية عام  2006سوريا
في عام  1998وحتى اآلن يقوم بتدريس وتعلیم اللغة الكردية ألبناء
منطقة عفرين.
حاضر في العديد من الملتقیات الثقافیة أهمها ( األمسیات الثقافیة في
دمشق  /أعوام مختلفة  /مهرجان الشعر الكردي) .
له العديد من االصدارات باللغتین العربیة والكردية منها:
1ـ شذا األيام ـ شعر ـ  2002م.
2ـ من ذاكرة القلب ـ شعر ـ  2007م.
3ـ فوضى الرحیل ـ شعر ـ 1010م.
4ـ همسات مملكة البراءة ـ قصص قصیرة ـ 2006م.
5ـ جبل لیلون في مرآة التاريخ ـ بحث جیولوجي ،تاريخي ،أثري،
اجتماعي موثق 2006م.
6ـ عفرين عبر العصور ـ بحث جیولوجي ،جغرافي ،تاريخي ،أثري موثق
2008م.
7ـ مواضیع في حیاة اللغة ومعاناة اللغة الكردية ـ بحث لغوي ـ 2011م.
- Berhemên bi zimanê Kudî:
1 - Pêlek ji Deryayê Viyanê - helbest 2003z.
2 - Çaverêbûn - helbest - 2007z.
3 – Nameyên Azadiyê – helbest.
4 – Hestên Biharî – helbest.
5 - Gulistana Zimên ( Kurdî - Erebî ) ji bo fêrkirinê ye 2008z.
6 - Abeya Zimanê Kurdî - ji bo fêrkirinê ye - 2009z
7 – Ez Rêzimanê Kurdî Fêr Dibim - ji bo fêrkirinê ye - 211z.
8 - Pêkenokên gelêrî . 2011z.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4449 :

مريم عباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113494887908
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4450 :

مسعود خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482828
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4451 :

مسعود محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060622180683049
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
کويسنجق

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:

♕وزير

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

لغوي

بابەتی ژمارە4452 :

مصطفى سلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482829
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4453 :

مصطفى عسكري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111316434087853
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4454 :

مال احمد بالو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304134540119542
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4455 :

مال محمود بايزيدي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118212238118911
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شمال کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
بايزيد

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4456 :

مال نجم الدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192584

2626

...
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 ژمارە4457 :

ملكة مزان
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 ژمارە4458 :

ممو فرمان عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080420045489285
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:

ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4459 :

مهاباد قرداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543292593
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
قرەداغ
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4460 :

موسی مصطفی السنیاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022321087942
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4461 :

میديا عبدالمجید محمود
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013012915520575417
...
خصائص السجل
الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4462 :

میفان بروشکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482830
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4463 :

مکرم رشید الطالباني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121121355774303
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4464 :

ناري
http://www.kurdipedia.org/?q=201311111254329259
6
...
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4465 :

نازدار جلیل مصطفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113005983041
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4466 :

ناصر رزازي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112542992573

2630

...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شرق کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سنندج

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیشمرگة قدامی

بابەتی ژمارە4467 :

ناظم ختاري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113444192605
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4468 :

نالي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543292594
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4469 :

نجم الدين فقي عبدهللا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012016170475019
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4470 :

نجم سلمان مهدي الفیلي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010120005786951
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4471 :

نجیب صالح بااليي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482831
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4472 :

نور الدين زازا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032344242391
ولد الدکتور نور الدين زازا عام  1919في قضا و معدن الواقع بین ديار بکر
وآل عزيز ،وهو سلیل اسرة وطنیة عريقة قدمت الدعم والمساندة
لنضاالت الشعب الکردي ،وبشکل خاص أبان ثورة شیخ سعید 1925
ونتیجة لذلک اودع والده مال يوسف وشقیقه األکبر الدکتور نافذ السجن
في ترکیا .بعد اإلفراج هاجر الدکتور نافذ وأخوه نور الدين الذي لم يکن
يتجاوز السابعة من عمره إلى سوريا ،وبعد تنقالت عدة استقر بهما
المقام في القامشلي حیث مارس الدکتور نافذ مهنة الطب واضعاً
إمکاناته الطبیة في خدمة شعبه .
وعندما اتم نورالدين المرحلة الثانوية في سوريا ،حاول االلتحاق بالثورة
الکردية في کردستان العراق ،إال أنه اعتقل وأودع السجن في بەغداد.
وبعد اإلفراج عنه سافر إلى لبنان ،حیث أکمل المرحلة الجامعیة األولى،
ومن ثم توجه إلى سويسرا حیث نال شهادة الدکتوراه في العلوم التربوية
عام  1956وکان على اتصال دائم بقضايا شعبه ،وقد بذل جهوداً کبیرة
لشرح معاناة واوضاع الشعب الکردي للرأي العام األوربي .وأسس جمعیة
طلبة األکراد عام  1949مع بعض زمالئه ،واصبح رئیساً لها ،واصدر مجلة
(صوت کردستان ).
في عام  1956بعد حصوله على الدکتوراه ،عاد إلى سوريا لمتابعة مسیرة
النضال ،ولکن بشکل اکثر تنظیماً ،فکان عام  1957الذي ساهم مع
مجموعة من رفاقه األوائل في تأسیس الحزب الديمقراطي الکردي في
سوريا ،وعین رئیساً له فیما بعد ،فبدأت مرحلة جديدة من النضال عنوانها
الدفاع عن وجود الشعب الکردي وحقوقه المشروعة .بعد فترة قصیرة لمع
نجم الحزب في الشارع السیاسي السوري ،مما أدى إلى اعتقاله عام
 1960وأثنا و المحاکمة قدم الدکتور مذکرته الشهیرة إلى رئیس محکمة
أمن الدولة العسکرية ،التي دلت على سعة فکره بمختلف القضايا
السیاسیة واالجتماعیة والحقوقیة ومعرفته بوضع الشعب الکردي وحقوقه
السیاسیة والقومیة .مما جا و في تلک المذکرة :
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(سیدي بالرغم من حوادث التفرقة والتمییز العنصري ،تجري وتطبق في
مجاالت عديدة وبطرق شتى ،فأريد أن اکشف لسیادتکم قبل عرض
الوقائع عن السبب الرئیسي الذي يؤدي إلى تلک الوقائع والحوادث
المؤسفة ،وذلک السبب هو أن في اإلقلیم الشمالي في العربیة المتحدة
واقع ملموس وموضوعي هو حقیقة وجود الشعب الکردي الذي کان وال
يزال يعیش على أرضه ضمن نطاق جمهوريته العربیة المتحدة ،جنباً إلى
جنب مع إخوانه العرب ،وهو شعب له لغته وعاداته وتقالیده الخاصة به،
وهو غیور على هذه اللغة والعادات والتقالید ،وحافظ على مقوماتها…
وااڵن نحن في هذا التاريخ من حیاة البشرية التي تسعى حثیثة من اجل
تعاون وتفاهم الشعوب،لتحقیق تقدم ورخا و أفضل لإلنسان وتوطید
السالم واالرتقا و بالشعور والکرامة اإلنسانیة إلى مستواها الالئق؛ کما
قلت أن اللغة الکردية والعادات والتقالید الکردية لدى الشعب الکردي
وتمسکه بها لم يکن في يوم من األيام مصدراً من مصادر التفرقة والخالف
بین الشعبین العربي والکردي ..).
دخل االنتخابات البرلمانیة عام  1961کمرشح عن البارتي ،وکاد أن يحقق
فوزاً ساحقاً في االنتخابات لوال تدخل السلطات وقیامها بتزوير النتائج .
سافر إلى لبنان واعتقل هناک ثم عاد لسوريا عام  1963حیث نفته
السلطات إلى محافظة السويداء .
في عام  1967عاد إلى ترکیا ومن هناک سافر إلى سويسرا عام 1970
حیث وافته المنیة هناک عام . 1989
لقد شارک الدکتور نورالدين بفعالیة في الحرکة الثقافیة والسیاسیة
لشعبه ،وکتب في عدة صحف ومجالت مثل هوار ،وروناهي .وقام بطبع
ملحمة مم آالن بالحروف الالتینیة ،وترجم الراعي الکردي لعرب شمو إلى
الکردية .وفي عام  1982اصدر کتاباً بعنوان (ندا و إلى الشعب الکردي)
عن حیاته ومعاناة الشعب الکردي.
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شمال کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4473 :

نور شوقي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112616352987607
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...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4474 :

نیوار عبدالقادر حجي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482832
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4475 :

هاوری عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012100125692809
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4476 :
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هاوژین عومر کریم عزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011521573692794
ولد في مدينة السلیمانیة (إقلیم کردستان العراق) في . 1979/3/11حاصل علی شهادة البکلوريوس في العقیدة والفکر االسالمي ،جامعةالعراقیة  -بغداد .
عمل کرئیس تحرير صحیفة (کومال) الکوردية حتی عام . 2012رئیس تحرير صحیفة (البیان) الکوردية (الی االن ).عضو مؤسس لمشروع (تیشک -الضیاء) للتألیف والترجمة والنشر( 2005الی االن ).
عضو الهیئتین التأسیسیة والتنفیذية في مرکز الزهاوي للدراساتالفکرية (فرع کردستان للمعهد العالمي للفکر االسالمي ).
عضو عامل في نقابة صحفي کردستان ،وعضو االتحاد الدوليللصحفیین .
من مؤلفاته( :کتاب أمیر وراء القضبان (الکوردية والعربیة والفارسیة)،معالم في المنهج القرآني (العربیة) ،االرهاب والديمقراطیة والدعاية
والرأي العام (الکوردية ).
شارک في العديد من النشاطات والمؤتمرات الدولیة الخاصة بالصحافةواالعالم والفکر االسالمي في (القاهرة ،دمشق ،طهران ،بیروت ،عمان،
أسطنبول ).
صاحب المئات من المقاالت والحوارات الصحفیة باللغات الکوردية والعربیةواالنجلیزية.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
📰صحفي(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4477 :

هدى محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303113700119510
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الشاعرة و الكاتبة باللغتین الكردية والعربیة هدى محمد
من قرية بیك أوبه سي  /بلبل موالید 1981
اإلعاقة هي إعاقة الفكر ولیس الجسد" هذا هو شعارها في الحیاة
مؤمنة أن الحیاة تتسع للجمیع ,رافضة مبدأ التحیز الالمبالي منطقي.
هدى محمد فتاة عاشت طفولة صعبة مع االعاقة  ,استطاعت أن تتحدى
العادات االجتماعیة البالیة ,وأن تقهر كل الظروف لتثبت أنها تستطیع أن
تعیش وتثبت وجودها في هذا الحیاة رغم إعاقتها.
حازت على جوائز كثیرة منها:
ثالث شهادات تكريم على المستوى جمیع محافظات سوريا ضمن حلب
عاصمة ثقافة اإلسالمیة ومديرة الثقافة بحلب و تكرم تجمع جمیع شعراء
من جمیع المحافظات بأفضل شاعرة
ولها مطبوعة شعرية بعنوان (الحب لغة واحدة)
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
شاعر

بابەتی ژمارە4478 :

هفال برواري
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215121508118321
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
دهوک

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4479 :

هفال فندي
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482833
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4480 :

هوگر طاهر توفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523091347100580
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4481 :

ياسین سردشتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051213444682837
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4482 :

ياسین كريم عبدهللا عزيز
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014020509352592875
...
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
کردي(ة)
📰صحفي(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4483 :

يحیى ريشاوي
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215155331118326
...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
✍کاتب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4484 :

ڤینوس فائق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150409104343120839
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
شاعر
✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4485 :

کامران منتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102510290073510
االستذ المساعد .د.کامةران احمد محمد امین (کامەران مەنتک)اربیل-کوردستان-العراقK.mentk@yahoo.com
Tel, Home: 2522403
Mob: 07504184452
: 07504555065
الهوية الشخصیة
القومیة :کورديةتاريخ المیالد :اربیل1963المسیرة العلمیة
تخرج من اعدادية الصناعات الکهربائیة ،قسم کهرباء عام 1982دخل االمتحانات الوزارية في القسم االدبى عام  ،1992کممتحنخارجى.
حصل على بکالوريوس في التاريخ ،جامعة صالح الدين – اربیل1997 ،ماجستیر في التاريخ الحديث ،جامعة صالح الدين – اربیل2000 ،دکتوراه في فلسفة التاريخ ،جامعة الموصل2007 ،بکالوريوس في القانون ،جامعة صالح الدين2000 ،الخبرات التدريسیة
درس في کلیة الحقوق المسائیة .2004-2001درس کمحاضر في قسم االعالم في المعهد الفنى في اربیل 2002حالیا يحاضر في کلیةالقانون و السیاسیة في جامعة صالح الدين.المنشورات العلمیة واالدبیة
باللغة الکوردية
دمعة النجمة ،ديوان  -شعر 1988 -خرجیة طريق النصر – قصیدة 1992 -کوردستان بین الصراعات الدولیة واالقلیمیة  ،1932 -1890دراسةاقتصادية – سیاسیة .2000
بیوار ،رواية تاريخیة ،الجزء االول _ التهجیر 2004 -بیوار ،رواية تاريخیة ،الجزء الثانى – الزوبعة – 2005الحرية بین الفلسفة والقانون ،دراسة في فلسفة القانون والسیاسة2005
باللغة العربیة
السیاسة الدولیة في ضوء فلسفة الحضارة ،دراسة تحلیلیة نقدية ،دارالمعرفة ،لبنان.2009،
المؤلفات غیر المنشورة
الحرية والحضارة ،دراسة في فلسفة التاريخکوردستان في العالقات االقلیمیة  ،1939-1932دراسة سیاسیةالقومیة والحرکة القومیة الکوردية-الثورات الکوردية في ضوء التغیرات االقتصادية في اواخر القرن التاسع

2640

عشر.
االهمیة الجیوبولتکیة لکردستان خالل الحرب العالمیة الثانیةکوردستان في النشاطات الدبلوماسیة لحلف بغداد . 1955دراسةسیاسیة
بیوار ،رواية تاريخیة ،الجزء الثالث ،العودةاالنتقام ،روايةالوردة السحرية ،مجموعة قصصمع العديد من البحوث والمقاالت نشرت في الصحف والمجالت الکوردية
ومواقع االنترنیت
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

(اکاديمي)

بابەتی ژمارە4486 :

کامیران عبدالصمد احمد الدوسکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070722434491156
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4487 :

کرمانج هکاري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382824
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...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4488 :

کريمة رشکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101510362573424
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
شاعر

بابەتی ژمارە4489 :

کمال مظهر احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022342687941
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
(اکاديمي)
✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4490 :

کوفان خانکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382825
...
خصائص السجل
کردي(ة)
القومیة:
شاعر
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4491 :

احمد قاضی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072414323291454
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
حزب:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
حزب ازادی کردستان
🇰🇩دانماركی
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4492 :

امید رحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010720172663695
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در سال  1979در شهر بانه متولد شده ،تحصیالت خود را تا مقطع
کارشناسی معماری از دانشگاه کردستان ادامه داده .از سال 1991
نوشتن شعر و داستان و مقاله و نقدهای ادبی اجتماعی را شروع کرده
و همزمان در زمینه کاری خود یعنی معماری و طراحی داخلی کار کرده
است .با  4زبان کوردی ،فارسی ،انگلیسی و ایتالیایی آشنایی دارد و
هم اکنون در یک شرکت معماری و طراحی داخلی در تهران مشغول به
فعالیت است.
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
بانە
ک .جنوبی
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4493 :

ایل بگی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220293310835
)(898 -961
ایل بگی جاف که ازاکابر وعظمای اهل حق است ،بنابه مقدمه ی دیوان
خطی ایل بگی که در نزد سید باقر ئەحمەد تکابی بوده ،وی  858سال
پس از شهادت حضرت علی علیه السالم متولد شده و  63سال هم
عمر کرده است .چون شهادت حضرت علی د رسال چهلم هجری اتفاق
افتاده ،لذا تولد ایل بگی بسال  898هجری وفات او هم در سال 961
هجری خواهد بود عال الدین سجادی هم د رتاریخ ادب کردی چاپ سال
 1371هجری می نویسد ( :چنانکه میگویند ایل بگی چهار صد سال
پیش می زیسته است).
ایل بگی در شهر زور متولد شده و مقدمات ومبادی تحصیلی رادر همانجا
فرا گرفته و ظاهرا به متون فلسفه ی عرفانی و فلسفه محض اشراق
توجهی داشته است و سپس د رتمایل به علم باطن و طریق اسرار
مترصد فرصت بوده و پس از فراغ از تحصیل علوم ،لباس نمد پوشیده و در
مناطق خلوت به مجاهدت و ریاضت پرداخته است .پس از آن به بەغداد و
بالد ایران سفر کرده و سرانجام در اورامان متوطن شده و به ارشاد وعظ
مردم پرداخته.چون عمرش به شصت و سه سال رسیده روح بزرگش به
عالم نور خرامیده و قالب خاکیش درهمانجا به خاک سپرده شده است.
ازایل بگی جاف دیوانی در پیشگوئی بیادگار مانده که تا کنون به حلیه
طبع نرسیده است .وی در پیشگوئیهایش از اوضاع اجتماعی و
اختراعاتی که در آن روزگار وجود نداشته در قالب شعر های خود خبر
داده است .البته بعضی از این پیشگوئیها به صراحت و برخی دیگر از
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طریق کنایه ی صورت گرفته است در حالیکه این سخنان در زمان حیات
وی جز خیال پردازی چیزی دیگری تلقی نمی شده است.
پوشیده نمانده که پیشگویی از زمان بسیار قدیم در میان ایرانیان رایج
بوده و بخشی از ادبیات دینی زرتشتی را هم پیشگویی تشکیل می
دهد من جمله (زنده وهومن یسن) و بخشی از کتاب (دینکرد) و
(بندهشن) و (زرتشت نامه) و (جا ماسب نامه) نیز راجع به پیشگوئی
است.در برخی از کتابهای اسالمی نیز مانند ( :مظاهر االنوار) و (نجم
الثاقب) (تبصرة العلوم) و پیشگوئیهائی درباره ی آینده می بینیم که
بیشتر آنها رابه پیغمبر اکرم صلی اللـە علیه وسلم وعرفای دین نسبت
داده اند .در ادیان دیگر هم مانند کلیمی ومسیحی پیشگوئیهایی
دارند.اینک چند بند از اشعار ایل بگی جاف که ادیب المما لک فراهانی
هم برخی از آنها رابه فارسی ترجمه کرده اند عینا نقل می شود .ولی
ادیب الممالک اشتبا ها آنها رابه تیمور نسبت داده اند .درادیان دیگر هم
مانند کلیمی و مسیحی پیشگوئیهایی دارند.
اینک چند بند از اشعار ایل بگی جاف که ادیب الممالک فراهانی هم
برخی از آنها را به فارسی ترجمه کرده اند عینا نقل می شود .ولی ادیب
الممالک اشتبا ها آنها را به تیمور نسبت داده است.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨مردان
کرد
شاعر
دینی

بابەتی ژمارە4494 :

بابامردوخ روحانی (شیوا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150331113913120719
در سال  ١٣٠٢ه .ش .در روستای کاشتر در اطراف کامیاران به دنیا آمد .او در فراگیری علوم را نزد
پدرش (شیخ حبیب هللا مدرس) آغاز کرد .از دیگر آموزگاران او میتوان از مال محمد مدرس گرجی و
بدیع الزمان مهی سنندجی نام برد .او آثاری در زمینههای فقه ،تفسیر ،ریاضی ،منطق ،عروض،
قافیه و ...نوشته است .از مهمترین آثار او میتوان به تاریخ مشاهیر کرد اشاره کرد .مردوخ پس از
اتمام تحصیل علوم قدیم در کردستان ،به تهران رفت و در دانشگاه تهران شروع به تحصیل
دانشهای آکادمیک کرد .از اساتید او در این دوران میتوان به بدیع الزمان فروزانفر و محمد شهابی
اشاره کرد .او پس از تمام کردن دوره دانشگاه به کردستان بازگشت و به آموزگاری پرداخت .او در
سال  ١٣۶٧ه .ش .در تهران به سبب بیماری سرطان درگذشت.
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان
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جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

👨مردان
کامیاران
ک .جنوبی
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4495 :

بازیل نیکیتین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091913380088681
بازیل .پ نیکیتین ) (Basile P. Nikitineاول ژانویه سال  1885در شهر
سوسنوویتس کشور لهستان به دنیا آمد .پدرش روس و از خانوادەهای
بزرگ سنپترز بورگ و مادرش لهستانی بود.
وی دوره تحصیالت ابتدائی و متوسطه را در ورشو گذراند و از طریق معلم
فرانسوی خود که در کالس درس فرانسه ،از شرح سفرهای خویش به
مشرق زمین سخن میگفت ،وی عاشق سفر به شرق شد.
نیکیتین در طول سالهای  1900تا  1902که پدرش در ماموریت ادسا بود
چندینبار از این بندر دریای سیاه بازدید و از نزدیک با زندگی مردم شرق و
همچنین مسلمانان آشنا و بیش از پیش شیفته زندگی و روابط
اجتماعی با آنان شد.
moreسرو  2000ساله هرزبیل
نیکیتین در سال  1907مدرک دیپلم خود را از انستیتوی الزارف گرفت و
برای اشتغال در وزارت امورخارجه ،به نزد والنتین ژوکفسکی؛ رئیس
دانشکده زبانهای شرقی رفت و از او در خصوص مطالعات میدانی در
خصوص ایران توصیەهای مفیدی دریافت کرد.
وی در دوران تحصیل در سالهای  1910-1904در شهرهای سن پترزبورگ
و مسکو در دانشکده الزاروف به فراگیری علوم و زبانهای مختلف عربی،
فارسی ،و فرانسه پرداخت.
نیکیتین در تعطیالت تابستان و ترمها برای مطالعه اوضاع و احوال ملل
خاوری با در دست داشتن معرفینامه از اساتید خود مکرر به خارج
مسافرت کرد و مأموریتهایی در قسطنطنیه انجام داد و در مؤسسه
باستانشناسی در سال  1905و در سال  1906در پاریس در دانشکده
السنه خاوری به نواقص تحصیلی خود پرداخت.
وی در سال  1909و پس از  2سال کار در وزارت امورخارجه ،به عنوان
نایب کنسول روسیه به اصفهان رفت .این نخستین سفر نیکیتین به ایران
به حساب میآید.بازیل .پ نیکیتین)(Basile P. Nikitine
بازیل نیکیتین در سال  1911در مسابقه دیپلماتیک پذیرفته شد و در
همان سال حامل اخبار در سمت چاپار مخصوص مأمور برلن ،پاریس و
لندن شد.
همچنین در نوامبر همان سال به سمت منشی و مترجم کنسولگری
روسیه در رشت مشغول به کار شد .فوریه سال بعد نیکیتین به همراه
همسرش در قدیمیترین کنسولگری روسیه در ایران اقامت گزید.
وی راجع به ایران رساالتی در موضوعهای مختلف انتشار داده؛ از قبیل
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ملت ایران و مطالعاتی راجع به رمانهای تاریخی و مباحث اجتماعی و
ادبیات ایران معاصر ،افشارهای ارومیه ،طوالش ،رشت و ایالت اردالن و
فرقه طاووسی ،مهماندار کنت گوبینو؛ ماهیت اقتصادی ایران و... .
همچنین مقاالت زیادی در روزنامەهای یومیه و مجالت غیر خاوری نوشته
است.
از مهمترین آثار نیکیتین که در حقیقت معرف او به عنوان یک ایرانشناس
میباشد کتاب "ایرانی که من شناختەام " و"کرد و کردستان" است؛ که
هر دو به زبان فارسی ترجمه شده است.
وی در کتاب کرد و کردستان به بررسی جامعه شناسی و اوضاع
اجتماعی مردم کرد و تاریخ کردستان پرداخته و از دیدارها و اقدامات خود
در زمانی که در ارومیه و ساوجبالغ (مهاباد) ماموریت داشته و
مشاهداتی که در این ماموریت از مردم و مناطق کردنشین و وقایع پیش
آمده داشته به تفصیل سخن گفته است.
این کتاب توسط محمد قاضی ترجمه و انتشارات نیلوفر تهران در سال
 1366به چاپ رسانده است.
این شرقشناس شهیر که مدتی در ایران زندگی کرده است ،شرح حال
پرماجرای زندگی خود در ایران را در کتابی تحت عنوان «ایرانی که من
شناختەام» تشریح کرده است.
این کتاب را علیمحمد فرەوشی ترجمه کرد و استاد ملک الشعرای بهار
مقدمەای جامع برای آن نوشت و توسط نشر معرفت در سال 1329
شمسی به بازار کتاب عرضه شد.
«ایرانی که من شناختەام» اثر موسیو ب .نیکیتین کتابی است در 325
صفحه که مطالب خوب و جالبی از سالهای آغاز مشروطه در ایران تا
استعفای رضاشاه را دربر دارد.بازیل .پ نیکیتین)(Basile P. Nikitine
او از سال  1912تا  1919در ایران در سرویس کونسولگریهای روسیه در
رشت ،تبریز ،ارومیه ،ساوجبالغ (مهاباد) و تهران به کار اشتغال داشت و
بألخره در تابستان  1919ایران را ترک و به پاریس رفت و در آنجا تا پایان
زندگی به سر برد.
نیکیتین در این کتاب همانند یک جامعه شناس ورزیده اوضاع اجتماعی
ایران در نقاط مختلف را شرح داده و تحلیل کرده و برای مشکالت آن
راهکار ارائه میدهد.
وی در اوج جنگ جهانی دوم ،با تالیف این کتاب ،ایراندوستی خود را
نشان داد و از بدو ورود به پاریس با ایرانیان رابطه برقرار کرد.
همچنین در آن ایام در انجمن آسیایی ،روابط خود را با عباس اقبال،
سعید نفیسی ،محمدعلی فروغی ،حسیئ عالء ،اسماعیل مرآت،
عبدالحسین میکده ،خانبابا بیانی ،بهمن کریمی و صنعتیزاده نزدیکتر کرد.
نیکیتین در دوره حضورش در ایران بارها از مناطق آذربایجان ،گیالن و
کردستان دیدن کرد و مشاهداتش را به رشته تحریر درآورد.
بخشی از آثار که در مورد ایران منتشر شده به تاریخ کردها ،تاریخ
افشارها ،ادبیات فارسی معاصر و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی
عصر پهلوی اختصاص دارد.
بازیل نیکیتین در  8ژوئن سال  1960در پاریس پایتخت فرانسه از دنیا
رفت.
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

جنس شخص:

👨مردان

ملت:

بیگانە
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نوع شخص:

کورد شناس

نوع شخص:

✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4496 :

بهزاد خالوندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121521555887219
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
کرد
📰روزنامەنگار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4497 :

بهزاد خوشحالی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831134550125684
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

جنوب کردستان
👨مردان
سقز
ک .جنوبی
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4498 :
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حاجی نیعمەتوڵاڵ جەیهون ئابادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220411110839
که از عظما و مشاهیر اهل حق است ،بنا به مدارکی که در دسترس است در سال  1288هجری
در دیه جیحون آباد از بخش دینور کرمانشاه متولد شده است و در همانجا به تعلیم و تحصیل
مشغول شده و سپس به درس احادیث و با علم و باطن پرداخته است .در آخر عمر به قصد زیارت
عتبات به عراق سفر کرده و با کردان کاکائه کی مالقات و گفتگو کرده است .در آخر بسال 1338
در جیحون آباد ودیعة حیات به موکالن قضا و قدر سپرده و در همانجا بخاک ابدی سپرده شد.
آقای دکتر محەمەد مکری در مقدمه کتاب (شاهنامة حقیقت) می نویسد :حاج نعمت اللـە جیحون
آبادی متخلص به (مجرم) فرزند میرزا بهرام مکری است ،وی در سال  1288هجری در دیه جیحون
آباد پای بدین جهان نهاد .حاج نعمت اللـە پس ازگذراندن تحصیالت و قسمتی از اوان شباب خود
در شهر کرمانشاه ،در سال  1318هجری در زادگاهش خلوت و گوشة انزوا گزید و به سیر و
سلوک عرفانی و تألیف آثارخود پرداخت و در سال  1338هجری در همانجا چشم از این جهان فرو
بست.
حاج نعمت اللـە طبق نوشتة خود در عالم مراقبه و در حال بی خبری و مستی روحانی از طرف
حق ملقب به حاج وهاب گردید.وی در سال آخر حیات خود به قصد زیارت به عتبات شتافت و با
کردان اهل حق ساکن عراق مالقات کرد.
طبق گفتة مینورسکی در (دائره المعارف اسالمی) ،حاج نعمت اللـە زمان را برای ظهور حقیقت و
ابراز اسرار و مکتومات مناسب می یافت.
حاج نعمت اللـە طبق نوشتة در عالم مراقبه و در حال بی خبری و سستی روحانی از طرف حق
ملقب به حاج وهاب گردید .وی در سال آخر حیات خود به قصد زیارت به عتبات شتافت و با کردان
اهل حق ساکن عراق مالقات کرد.
طبق گفتة مینورسکی در (دائره المعارف اسالمی) ،حاج نعمت اللـە زمان را برای ظهور حقیقت و
ابراز اسرار و مکتومات مناسب می یافت.
حاج نعمت اللـە عارفی وارسته و دل سوخته و مجذوب عوالم پاک حقانی بوده است ،مریدان
خاصش او را یکی از اولیا و اللـە دانسته اند و کراماتی چند که به بزرگان اهل تصوف نسبت می
دهند بر او می بندند  :مهمترین اثر او به زبان فارسی (شاهنامة حقیقت) است که دربار و کرامات
بزرگان اهل حق می باشد .از او نیز دیوانی کردی باقی مانده که اشعارش بسی دلنشین و شیو
است .و اینک چند بیت از قصائد او را بنام (تلقین) می کنیم:
فالن کس مردن ،فالن کس مردن یاشا آمانن فالنکس مردن
اگر گنارکار ار کردار کردن و دین یاری حسرتش بردن
پنا و درگای سلطان آوردن و شرط بنیام سرش سپردن
لقمة حاللی حقیقت وردن خیانت و دین یاری نکردن
و جوز و اقرار دینشان مورن هر ویت مزانی و چه دستورن
یاشا قبول کر الله ورجامان بگذر و تقصیر جرم گنامان
روح فالن کس و فانی ویرد و بارگنا روش و عقبا کرد
یا حق نکری نه کون عذابش هر چه بپرسون ایدن جوابش
اولش یارن اخرش یارن پیرش بنیامین شاش خاوندکارن
یعنی  :ای خداوند گار بزرگ ،فالن کس مرده است .اگر گناهکار بوده و یا کردارش نیک بوده ،به
دین یارسان ایمان آورده و حسرت برده ،پناه به درگاه (سلطان) خداوندگار آورده و با شرط و پیمان
بنیامین سرش را سپرده ،لقمه حاللی حقیقت را خورده و به دین یارسان خیانت نکرده .با جوز و
سکه دینش ممهور است و خودت می دانی و آگاهی که چه کارهائی کرده است .ای خداوندگار،
البه و خواهش ما را بپذیر و از تقصیر و جرم گناهانمان بگذر .روح فالن کس از دنیای فانی گذشت
و با بار گناه به سوی آخرت رفت .تا حق در روز پسین عذابش ندهی و هر چه بپرسید این جوابش
است  :اول و آخرش یار است و پیرش بنیامین و شاهش خداوندگار است.
جملة اول و آخر یار در اشعار فوق یاد آور سومین آیه از سورة(حدید) در قرآن کریم است که می
فرمادید  :هواالول واالخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی علیم .یعنی اوست اول و آخر و ظاهر و
باطن ،و اوست به هر چیزی عالم و دانا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
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خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4499 :

حسن ارفع
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060522342165056
سرلشکر حسن اَ َ
رفع ( 1365 - 1273خورشیدی) رئیس ستاد ارتش ایران
در سالهای  1944تا  1946میالدی و از همکاران کودتای  28مرداد بود.
وی دارای گرایشهای فاشیستی بود.
حسن ارفع فرزند میرزا رضاخان ارفعالدوله دانش بود .چهار ساله که بود
پدرش با تقدیم پیشکشی قابل مالحظەای از مظفرالدین شاه برای او
لقب ارفعالسلطان گرفت.
حسن ارفع تحصیالت خود را به اقتضای شغل پدرش که غالباً مقام
سفارت داشت ،در استانبول و پاریس انجام داد .از دانشکده نظامی
سنسیر و سمور فرانسه دانشآموخته شد .او و برادرش (ابراهیم ارفع)،
هر دو از نظامیان عالی رتبه ارتش ایران بودند.
حسن ارفع ،به عنوان یک افسر ایرانی سالها در نواحی مرزی با مسائل
کردها درگیر بوده و کتابی به نام (کردها) در این باره نوشتەاست.
وی در  1323درجه سرلشکری گرفت و به فرمانداری نظامی راەآهن و راه
شوسه برگزیده شد .زمانی نیز وابسته نظامی ایران در انگلیس بود .در
 1323به ریاست ستاد ارتش انتخاب شد و نزدیک یک سال و چند ماه در
این سمت قرار داشت.
توقیف سرلشکر ارفع
برخی تکاپوهای آلوده به تفکرات هیتلری همچنان در ارتش ایران حاکم
است که با آن مقابله میشود -نظیر بازداشت سرلشکرارفع -اما نه
آنچنان که این مقابله به قربانی شدن ژنرالهای ارتش بیانجامد .دوران
کوتاهی دست آنها از ارتش کوتاه میشود و سپس به خدمت فراخوانده
میشوند .مانند سرهنگ منوچهری (آریانا) که بعدها ارتشبد و رئیس
ستاد ارتش شد و یا سرلشکر ارفع.
در ارتش سرلشکر ارفع رئیس ستاد ارتش به تعقیب افسران آزادیخواه
آغاز نمود .حزب نهضت ملی که بدست سرلشکرارفع و رهبری مستقیم

2650

سرهنگ منوچهری (سپهبد آریانای بعدی) در ارتش تشکیل گردید دامی
بود برای افسران جوان که هر کس از عضویت آن سر میپیچید در معرض
تعقیب و در لیست تبعیدیهای جنوب قرار میگرفت.
روز  21فروردین سال  1325خبر زیر از طرف رادیو تهران منتشر گردید :نظر
به سوء ظنی که نسبت به عملیات سرلشکر ارفع رئیس سابق ستاد
ارتش و اقدامات وی بر علیه حکومت مشروطه موجود بود به امر رئیس
محترم دولت مقارن نیمه شب گذشته نامبرده بازداشت و در دژبانی
زندانی گردید.
ارفع در  1365در اروپا درگذشت.
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

جنس شخص:

👨مردان

ملت:

بیگانە

نوع شخص:

♐سربازی

نوع شخص:

✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4500 :

خاتون دایراک رمزبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220110010828
(متوفی سال )745
خاتون دایراک رمزبار دختر حسین بیگ جلد که بنا به نامه ی سرانجام،وی از زنان پرهیز کار و با
تقوا ی سده ی هفتم هجری است و در شهر حلوان متولد شده ،او همسر شیخ عیسی برزنجه
ی و مادر سلطان اسحاق می باشد که جزو هفتن محسوب می شود.
در خالصه ی سرانجام آمده است که وی زنی عفیفه و صالحه بوده و سلوکش محبوبانه و سیرش
مجذو بانه و همچنین عاشقه ئی صادقه بوده که عشقش بر عقلش غالب و ادراک ظهورات صفات
را از ظاهر طالب جانش پر شور و دلش پرنور و وفاتش در دیه شیخان بسال  745هجری اتفاق
افتاده است.
از خاتون دایراک ملقب به رزبار و رمز بار اشعار زیادی بجای مانده که از اشعارش چنین استنباط
می شود وی شاعره ی عشق و فنافی اللـە بوده ،چون به عقیده ی او زندگی در مرگ ونعمت و
خوشبختی درتالش وفنای می باشد ،پس باید در راه عشق حجب و موانع رادور انداخت و هستی
خود را بدست عشق سپرد ،عشقی که حالج را به فنا سپرد .غالب اشعار او در مدح و تعریف
فرزندش سلطان اسحاق می باشد .وی موسیقی خاصی به اشعار خود بخشیده است .اینک از
اشعارش نقل می شوند.
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)(1
بی قوه ی دل ،بی قوه ی دل آزیز امر تو بی وقوه ی دل
هر چی فرماوایت قبولن قبول و یادم میو وشیانم مشغول
مدی شاهدی از و بی مشکل نه لوح یاقوت آتش قاتل
ظهور دل او نور دیوان کامل هفتوان جه نور شاهباز عادل
پی شرط میردان تو کرد وحاصل پری دستگیری یاران فاضل
یعنی  :ای رهبر عزیزم ،امر و فرمان تو مایه ی قوت و نیروی قلبها گردید ،هر چه فرموده ای قبول
داریم ،هنگامیکه به فکر روز ازل می افتیم،دلم شکفته می شود .من شهادت می دهم که بدون
تردید ،در لوح یاقوت (طبقه ی پنجم آسمان) در میان آتش کشنده آن نور دیوان کامل را ظاهر
کردی .ای شهباز عادل ،منظورم از آن نور هفتوانه است که برای اجرای پیمان روز ازل که با روان
یاران بستی آنرا پدید آوردی،تا یاران دانا و فاضل رادستگیری نمایند.
)(2
او سایه وشمی اوسایه و شمی بارگای شام و ستن او سایه و شمی
چنی سه تنه بیام درهمی سیمرغ بیانی جه رای رستمی
یعنی  :بارگاه رهبرم رادر سایه ی شمع جای دادم و من در آنگاه با سه تن از فرشتگان دیگر بسر
می بردم و زمانی هم چون سیمرغ به کمک رستم شتافته ام.
این دو بیتی اشاره به داستان زال و سیمرغ د رشاهنامه است.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩زنان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4501 :

درویش ایاز فرزند درویشقلی کرندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220535710843
)(1286-1391
درویش ایاز فرزند درویشقلی کرندی ،بنا به مقدمۀ دیوانش که فرزندش عابدین خادمی که بر آن
نوشته،وی در سال  1286هجری در کرند متولد شده و تحصیالت خود را در همان شهر آغاز کرده و
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پس از درگذشت پدرش بجانشینی او در آرامگاه پیر موسی نشسته و به ارشاد و وعظ زوار اهل
حق پرداخته و سراسر عمرش را در آنجا بسر برده تا در سال  1391در  105سالگی جهان را بدرود
گفته و در جوار آرامگاه پیر موسی بخاک سپرده شده است.
از درویش ایاز اشعاری به زبان کردی که شامل غزلیات و قصاید و قطعات است بیادگار مانده که
بسی نغز و دلنشین و شیرین است .از اوست:
شیرین زوانان ،شیرین زوانان مرغم کفت و شون شیرین زوانان
و شرط و اقرار صاحب چوگانان تاویام نه کورۀ مساح مکانان
شاد بیم و جمال ،شاد بیم و جمال شیم و دالهو شاد بیم و جمال
آوردیم دفتر نه هر چوار محال یاوایم و سراو سرچشمۀ زالل
یعنی :پرنده و مرغ روحم به دنبال یاران شیرین زبان افتاد ،طبق شرط و پیمانی که در ازل با حق
تعالی بسته ام ،باید در کورۀ حق تعالی پخته شوم.
به داالهو رفتم و به جمال آن پیر کامل شاد شدم،و از چهار گوشۀ اورامانات خبر آوردیم تا به
سراب و آن چشمۀ زالل رسیدیم.
اشاره به مقام بابا یادگار و دیگر پیران اهل حق است که آرامگاهشان در اورامانات و ازراف داالهو
می باشد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4502 :

درویش ذوالفقار گوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220501610841
(متولد سال )1172
درویش ذوالفقار گوران که از اعاظم و عظمای اهل حق است ،بنا به نامۀ دیوان خطی او ،وی در
سال  1172هجری در بانیاران متولد شده است.پس از تحصیل صرف و نحو و حکمت و ادبیات ،در
حلقۀ ارادت سید یعقوب گوران درآمد و به سیر و سلوک آغاز کرد و مورد عنایت خاص او قرار گرفت
و از دست وی نیز خرقۀ ارشاد پوشید.
ذوالفقار که طبع غرائی داشت ،ابتدا به سرودن غزل پرداخت ،اما ناگهان بنا به دستور سید یعقوب
تغییر فکر و رویت داد و به تفسیر اشعار سرانجام سرگرم شد و در ردیف بزرگترین شعرای تصوف

2653

قرار گرفت .از او دیوانی به یادگار مانده که حاوی قصاید و قطعات و دوبیتی است.اشعار او بسی
نغز و دلنشین و دلکش است .
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4503 :

درویش نوروز سورانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220325910836
(متولد سال )1260
درویش نوروز سورانی که از بزرگان و مشاهیر اهل حق است .بنابه نوشته های خطی یارسان و
مقدمة دیوان دست نویس او ،وی بسال  1260هجری در دیه سوران از دهستان سنجابی
کرمانشاه والدت یافته است .پدرش که از دهاقین سوران بود ،فرزندش که طفلی بیش نبود به
خانقا و برد و نوروز هم در خانقا و به تعلم و حفظ سرانجام و روایت اشعار و تحصیل زبان عربی و
فارسی و سپس به درس تاریخ و علم باطن پرداخته است .در جوانی به دیه توت شامی سفر
کرده و به خدمت سید براکه رسیده و از وی کسب فیض نموده و خرقة درویشی نیز از دست او
پوشیده و به دستور آنجانب به وعظ مردم سرگرم شده و پس از مدتی به زادگاهش بازگشته و
بقیه زندگیش را در خانقاهی که تحصیل علم کرده بود گذرانده و در همانجا نیز بدرود زندگی گفته
است.
از درویش نوروز دیوانی بنام (دیوان نوروز) بجای مانده که بیشتر اشعارش دربارة تفسیر اصطالحات
سرانجام و حاالت عرفا و تشویق مردم به کسب معرفت می باشد .اینک یکی از غزل های او نقل
می شود:
دله حال زان ف دله حال زانی دل قدر و قیمت حال ،حال زانی
و قول قاصد صاحب زمانی شون پیر شرط بی را نرانی
و عین ادب امر ارکانی جوالی کاال باف سفید دکانی
مگوی مانگ ور سر پنهانی بی تان بی پو هفت آسمانی
رفیق رقاص روح روانی چرخچی چاالک جمله جهانی
اگر بوانم مغز ئی معانی مشوت او سر آو باز ترالن
اختر کاال باف کارخانة گوهر ئوستاد زاغاو تیغ دیم جوهر
یعنی  :ای دل ،تو حال دادن هستی و قدر و قیمت همه را خوب می دانی به قول (قاصد) تو
صاحب زمانی و راه پیر شرط را خوب بلدی و از آن پیروی می کنی ،و با چشم ادب ،سلوک می
رانی و ارکان سلوک از آن تست .تو بافنده کاالی سفید و اسرار مگوی ماه و خورشیدی ،و دارای
هفت طبقة آسمان بی تار و پودی و رفیق و مونس روحی و گردانندة چاالک جهان هستی .اگر
این کلمات را واضحتر بگویم و تفسیر کنم ،بازان و ترالن ها از فرط شادی بر روی آب می پرند .من
اختر کاالباف کارخانة گوهرم و استاد تیغ جوهر دارم .در نامة سرانجام ،آمده است  :که دل مخزن
اسرار الهی و محل ادراک حقایق و اسرار معارف و خلوتخانة مهر و محبت پروردگار است که هر
گاه از آلودگی پاک و منزه شود انوار الهی در آن متجلی می گردد..
الزم به ذکر است که به تازگی دیوان درویش نوروز با زحمات آقای حیدر خسروآبادی و با خط آقای
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جەالل خسروآبادی به طبع رسیده که جای بسی سپاس و قدردانی دارد هر چند که نسخه های
اندکی از آن در دسترس قرارگرفته است اما امید است با تالش این بزرگواران این گنجینه با ارزش
در نسخه های فراوانی چاپ و در اختیار عموم قرار گیرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4504 :

رحیم معینی کرمانشاهی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103121435292534
رحیم معینی کرمانشاهی ( ١٣٠۴کرمانشاه) نقاش ،روزنامه نگار،
نویسنده ،شاعر و ترانه سرا است.
پدرش کریم معینی ،ملقب به ساالرمعظم ،مردی شجاع و دلیر بود و به
واسط ٔه رفاقتی که با نصرت ال ّ
دوله فیروز داشت ،چندی از طرف وی به
حکومت فارس منصوب شد و مدتی نیز برای سرکوبی یاغیان کردستان با
سپهبد امیر احمدی همکاری کرد.
امید از سال ١٣۴١به کار نقاشی پرداخت و در این راه پیشرفت کرد و
تابلوهایی نیز به یادگار گذارد که از جمله تابلو حضرت مسیح (ع) با کار
سیاه قلم است و در ضمن کارهای نقاشی به نظم شعر می پردازد و
قسمتی از آثار ادبی و اجتماعی او در روزنام ٔه سلحشوران غرب به چاپ
رسید و داستان اختر و منوچهر را در چهار تابلو به رشت ٔه نظم کشید و در
آن حقایقی از اجتماع زمان را مجسم کرد .امید شاعری توانا و خوش
ذوق و دوست داشتنی است و ضمن سرودن شعر چندی به تصنیف
سازی پرداخت و تصانیف او که توسط خوانندگان رادیو خوانده می شد از
شهرت به سزایی برخوردار گردید .از آثار او چهار مجموع ٔه شعر به
نامهای :ای شمعها بسوزید ،فطرت ،خورشید شب و حافظ برخیزطبع و
نشر شد .استاد معینی کرمانشاهی قبال "عشقی" و بعد از مدتی
"شوقی" و سپس "امید" و باألخره "معینی" را برای تخلص برگزید.
معینی کرمانشاهی از سال  ١٣٨٧به دلیل کهولت سن و بیماری از به
نظم کشیدن تاریخ ایران دست کشید و در منزل شخصی بستری شد.
کتابها:
*ای شمعها بسوزید
*فطرت
*دوره تاریخ ایران (منظوم)
*خورشید شب
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خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4505 :

رسول کریمی (سوتاو)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112013365292628
آقای رسول کریمی متخلص به سوتاو دبیر فیزیک دبیرستانهای مهاباد
(بازنشسته)  ،از شاعران خوش ذوق و ادیب مهاباد می باشند.
اشعار زیبایی به مناسبت های مختلف سروده اند .آقای کریمی به
فارسی و به کردی شعر می گویند و در میان کارهای ذوقی ایشان از
همه مشهورتر ترجمه کردی منظومه حیدر بابای روانشاد استاد شهریار
است به همان وزن و آهنگ و به نظر اهل فن زیباترین برگردان کردی این
اثر جاودانه  ،کار آقای کریمی است.
سەرچاوە :منبع  :کتاب تاریخ مهاباد  ،سید محمد صمدی  ،انتشارات
رهرو مهاباد ١٣٧٣ ،
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
مهاباد
ک .جنوبی
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4506 :

رشید یاسمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112115251610807

2656

)(1371-1314
غالمرضا خان معروف به رشید یاسمی که از شعرا و ادبای مشهور اهل
حق است ،بنا به تذکرۀ شهرای کرمانشاه و نوشته های دیگر که در
دسترس است،وی در سال  1314هجری در کرمانشاه متولد شد.پدرش
محەمەد ولیخان میرپنج از خوانین ایل گوران بود مردی با اطالع و خوش
خط و ادب دوست و شاعر پیشه بود و گهگاه نیز شعر می سرود.
رەشید در کرمانشاه به تحصیل علوم پرداخت و سپس به تهران آمد و در
مدرسۀ سان لوئی به تحصیل ادامه داد.زمانی در وزارت فرهنگ کار کردو
پس از آن در وزارت دارایی خدمت نمود .وی گذشته بر زبان و ادبیات
فارسی ،زبان فرانسه و انگلیسی را نیز می دانست و کتابهائی از آن
زبانها به فارسی ترجمه کرد.
زندگی ادبی رەشید از سال  1305تا  1320خورشیدی خیلی پرثمر بود.
وی در سال  1313به استادی دانشگاه رسید و به تدریس تاریخ ایران بعد
از اسالم و ترجمه و تألیف کتابهای سودمند مشغول شد.زندگی را
بدینسان گذراند تا در سال  1371در  57سالگی در تهران رخت از جهان
بربست و جان به جان آفرین سپرد.
از کتابهای معروف استاد رەشید می توان (کرد و پیوستگی نژادی و
تاریخی او) و (تاریخ ایران در زمان ساسانیان)( ،تاریخ ادبیات معاصر)را نام
برد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
کرد
تاریخ نویس

بابەتی ژمارە4507 :

سوران کرباسیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020600005292879
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
مهاباد
ک .جنوبی
کرد
✍نویسندە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4508 :

سید ابوالوفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220273210834
(متولد سال )663
زید ة االولیا سید ابوالوفا و فرزند سید ئەحمەد شهرزوری که از اعاظم و بزرگان اهل حق است ،بنا
به یادداشت قرندی در سال  663هجری در شهر زور متولد شده پدرش که از علما ی آن روزگار بود
به پرورش فرزندش همت گماشت و بعد از اینکه در فرزند خود حاالت عالیه و متعا لیه دید در طریقه
ی طریقت،مرید پسر خود گردید غرض سید ابوالوفا بعد از مدتی به بەغداد رفت و قدم در جاده ی
سلوک نهاد و به معرج بلند و ارجمند رسید و بعضی از مردم آن زمان ارادات او را گزیدند و به حاالت
پسندیده و خصال حمیده فایض گردید ند .سید ابوالوفا و پس از چند سال به شهر زور بازگشت و
به ارشاد مردم پرداخت ،سپس بنابه دعوت سلطان اسحاق به دیه شیخان رفت و درسلک مریدان
سلطان در آمد و بنا به دستور سلطان برای ارشاد مردم به همدان رفت و تا آخر عمر در آنجا
زیست و در همانجا وفات یافت.
در نامه ی سرانجام آمده است که سید ابوالوفا و یکی از هفتوانه و از یاران سلطان اسحاق
بشمار میرود که در قرن هشتم هجری می زیسته وبنا به دستور سلطان به همدان رفته و مردم
آن سامان را ارشار کرده و در همانجا فوت کرده است.
دوست دانشمندم آقای عبید اللـە ایوبیان گفتند که ابوالوفا و کرد در جوار بابا طاهر همدانی بخاک
سپرد شده و قبر او در کنار آرامگاه بابا طاهر بوده و داویش به زیارتش میرفتند.ولی متاسفانه در
هنگام تجدید بنای آرامگاه بابا طاهر قبر ابوالوفا و راتخریب واثری از آن بجای نگذاشتند.
از ابو الوفا و اشعار زیادی بجای مانده که در نامه ی سرانجام مسطور است اشعار او بسی
دلنشین و شیوا است .اینک چند بیت از او نقل می شود:
)(1
بورتمن نارین،یورتمن نارین نه یانه ی ازل یورتمن نارین
یورتم رضوانن هامپای قله ی چین قاپی بهشتی و دست از بین
هوادارنا ن از نه کوی ماچین ماموی رسولم ،حمزه نان یمین
ازنان سوار معرکه ی مدین ئیسا نی پرده وفاداریم هین
یعنی  :در روز ازل من مظهر آتش بودم و کسوت دیگرم رضوان بود که در بهشت بدست من
گشوده شد ،سپس در جهان خاکی به جسم جان عموی رسول خدا یعنی حمزه تجلی کردم و در
جنگهای مدینه رشادت بکار بردم و اکنون بنام ابوالوفا و ظاهر شده ام و به پیمان روز ازل وفا دارم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان
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جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4509 :

سید براکە گوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220521410842
)(1290-1210
سید حیدر فرزند سید منصور ملقب به سید براکه که از اعاظم و مشاهیر اهل حق است ،والدت
وی بنا به مدارک و نوشته های اهل حق در سال  1210هجری در دیه توت شامی کرمانشاه
اتفاق افتاده است.بنا به مقدمۀ نامه سرانجام دست نویس کاکائی و یادداشت دست نویس
کاکاردائی ،وی در سال  1210هجری متولد و در سال  1290هجری شهید شده است.سید براکه
از فاضالن و عرفا و داهیان عصر بوده و به فضل و درایت او مثل می زده اند.
آقای دکتر محەمەد مکری در حاشیۀ مقدمۀ (شاهنامۀ حقیقت) می نویسد:
حضرت آقا سید براکۀ گوران اعلی اللـە مقامه متولد بسال  1210و مقتول بسال  1280هجری
قمری در نزد گورانها (داود تکیه گاه)( ،تخت یادگار) و (تخت سلطان) و به عبارت دیگر (شاه
مهمان) بوده است.دورۀ او معروف به (دورۀ ظهور یری تنی) است.
سی و شش تن از یاران او سراینده بوده اند و هر کدام از آنها دیوانی دارند که نامی ترین آنان
(نوروز) و (شاه تیمور) و (ذوالفقار) می باشد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4510 :

سید شهاب الدین شهرزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220245210833
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)(748 -659
قدوة العارفین سید شهاب الدین شهرزوری که از اعاظم و بزرگان اهل حق بشمار می رود بنا به
یادداشت قرندی وی در سال  659هجری دردیه آغجلر متولد شده و در همانجا تربیت یافته و در
عنفوان جوانی در خدمت شیخ موسی برزنجه ی کسب فیض کرد و بدست وی خرقه فقر و
درویشی پوشید و سپس به دستورمرشد خود به کرکوک رفت و درهمانجا به جهاد و ارشاد مردم
پرداخت ،بعد از بازگشت به آغجلر ،سفر اورامان در پیش گرفت و از آنجا روانه دیه شیخان شد و به
خدمت سلطان اسحاق رسید و از وی کسب فیض و اقتباس انوار با طنیه نمود و تا آخر عمر با
آنچنان بود تا در سال  748در همانجا رحل اقامت افکند.در نامه ی سرانجام آمده است که شیخ
شهاب الدین یکی از یاران سلطان اسحاق و ازهفتوانه بشمار می رود که در قرن هشتم هجری
می زیسته و تا آخر عمر به خدمت سلطان بوده و در دیه شیخان دنیا را وداع گفته است.
از سید شهاب الدین اشعاری در نامه ی سرانجام مسطور است که بسی شیوا و دلنشین است
و اینک چند بیت آن نقل می شود:
پی بنیا مون ،پی بنیا مون آزیز جلوسمان پی بنیا مون
بنیا ممان چا کوی سرانجامون نشانه ش چا شار مصر و شامون
حسین و یاری ،حسین ویاری ها گلیمه کوال حسین و یاری
غمینا جه توی کشتی و سرکاری گیژت دان چاگیژ دجله و عیاری
ئازیز باورش چا گوشه و تاری بی بنیام طا قت نیمان جاری
یعنی  :ای رهبر عزیزم ،زندگی ما بسته به وجود پیر بنیامین است .پیر بنیامین ما در کوی
سرانجام است ونشانه هایش در شهر های مصر و شام نمایان است.
حسین یار ماست و اینک گلیم بدوش مظهر اوست .او در میان کشتی بسی افسرده و اندوهگین
است ،زیرا او را در گرداب اروند رود انداخته ای .ای رهبر عزیزم،وی را به گوشه ی انجمن و جمع
ما بیاور .زیرا ما بدون بنیامین تاب و توانی نداریم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4511 :

سید محمد طاهر سیدزاده هاشمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813165038125171
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سید محمد طاهر سیدزاده هاشمی (زاده1294دولت آباد روانسر -
درگذشته 2تیر ماه ،1370کرمانشاه) ،،شاعر ،خوشنویس ،عالم و مورخ
سرشناس ُکرد ایرانی بود .وی در روستای دولت آباد روانسر از خانواده
اهل علم و عرفان چشم به جهان گشود.
در شعر «طاهر» تخلص میکرد .ایشان فرزند سید قیدار هاشمی ملقب
به سید الدوله است .خاندان وی از سلسله سادات برزنجی(برزنجه)
است .جدش شیخ رسول سولهای برزنجی در حدود سال  ١٢۴٧ه .ق به
ایران آمده و عاقبه العمر در دولت آباد روانسر جایگزین میشود .و
مدرسه علوم دینی دولت آباد را بنا مینهد .ابتدا نزد خاتون مریم همسر
مرحوم سید عارف لونی شروع به قرآن خواندن و تحصیل میکند هم
چنین نزد سید عارف – مال محمد رحیم روحانی سنندجی – سید شریف
کردستانی – استاد بدیع الزمان مهی سنندجی – ونیز عالم شهیر
کردستان استاد شیخ حبیب هللا روحانی کاشتری پدر مرحوم بابا مردوخ
روحانی و مرحوم والدش درس خوانده و به تعلیم علوم معقول و منقول
پرداخته .بعد از فوت پدر ،مسئولیت اداره و سرپرستی مدرسه علمیه و
تکیه دولت آباد را به عهده میگیرد .اشعار و مقاالت خود را برای چاپ در
مجله کردی «گالویژ» با امضا طاهر کرمانشاهی ارسال میکرد مدتی با
بخش کردی رادیو همکاری میکرد و برنامههای ادیبی و تاریخی کردی و
فارسی من جمله گلزار ادب /هه وارگ ٔه دالن و مردان و زنان کردو...
نوشته واجرا مینمود .استاد در علوم اسالمی ،ادبیات عرب ،تاریخ
اسالم و ...خوشنویسی صاحب نظر بودند .خط نسخ سبک عثمانی را در
نهایت زیبایی مینوشت کتاب قرآن کریم ،صحیفه سجادیه ،دالیل
الخیرات و ...را با خط نسخ خود نوشتهاند .اشعارش به کردی و فارسی
بیشتر جنبه عرفانی و مناجات داشت .در مهر ماه سال  ١٣٧۵کنگرهای
در بزرگداشت سید طاهر هاشمی و اساتیدی دیگر من جمله هیمن ،هه
ژار ،قانع و ...به مدت  ٣روز در شهر سنندج با شرکت حدود  ١٠٠٠مهمان
ایرانی و خارجی برگزار گردید .در سال  ١٣٧٨همچنین همایشی تحت
عنوان بزرگداشت استاد سید طاهر هاشمی از سوی مرکز نشر فرهنگ
و ادبیات کردی وبا همکاری ادره ارشاد استان کرمانشاه در روزهای  ١١و
 ١٢آذر ماه با حضور مهمانان ایرنی و خارجی برگزارشد.
حضور در رادیو کردی کرمانشاه
درسال  ١٣۵٠به همکاری با رادیو کردی کرمانشاه و قصرشیرین دعوت
گردید .حاصل این همکاری پربار که تا هنگام تعطیلی این رادیو در
سالهای پس از انقالب ادامه داشت ،نوشتن و تهیه برنامههای فوق
العاده وزین و پر طرفدار به زبان کردی بود .وی با نوشتن و اجرای
برنامههایی چون هه وار گ ٔه دالن-گلزار ادب-مردان و زنان نامدار کرد-
عرفان و عرفا در غرب ایران بر شهرتش در سرتاسر کردستان ایران و
عراق افزوده گردید .سید طاهر با مجمع علمی کرد در بغداد ارتباط و
مستمرا مورد مشاوره با آن آکادمی بود.
آشنایی با چهرههای سرشناس
وی با بسیاری از چهرههای سرشناس ومعروف دوستی و مراوده و
مکاتبه مستمر داشت ..از جمله این افراد :دکترکریم سنجابی دکتر
ابوالقاسم انجوی شیرازی دکتر سید جعفر شهیدی دکتر بهرام فرهوشی
ماموستا مال عبدالکریم مدرس و ...هستند.
آثار و تالیفات
-١دیوان و غزلیات فارسی
-٢دیوان و غزلیات کردی
-٣مجموع ٔه شعر کردی «هه وار گ ٔه دالن»
-۴مناقب اهل بیت از دیدگاه اهل سنت.
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-۵موالنا خالد و طریقت نقشبندی
-۶خوشنویسی دالئل الخیرات
-٧کتابت و خوشنویسی قرآن کریم به خط نسخ سبک عثمانی
-٨کتابت و خوشنویسی صحیفه سجادیه
-٩عروض و بدیع وقافیه به زبان کردی
-١٠دالئل الخیرات و مجموعه ادعیه اهل سنت-خوشنویسی
-١١مجموع ٔه گنجواره شعر ونثر کردی هه وارگ ٔه دالن برای رادیو کردی
کرمانشاه
-١٢منظومه شیوا و مهدخت
-١٣لیلی و مجنون به زبان کردی سروده خود استاد.
-١۴منبع االنوار در احوال و حاالت سیدشیخ حسن برزنجی معروف به پیر
قره چی وار.
-١۵تصحیح دیوان شاعران بزرگ کردستان از جمله مولوی کرد -مال
مصطفی بیسارانی و میرزا محمد(ولی دیوانه)
-١۶تصحیح خسرو شیرین خانای قبادی و سرایش ناقص آن.
-١٧گرد آوری و تصحیح دیوان شاعر بزگ کرد مولوی(سید عبدالرحیم
تایجوزی)
-١٨خوشنویسی و کتابت قرآن کریم
-١٩گرد آوری و تصحیح دیوان شاعر بزرگ کرد مال مصطفی بیسارانی
-٢٠نگاهی به تاریخچه نقشبندیه در کردستان به انضمام گلچینی از
سرودههای شاعر فارسی سرای کرد "وفاً
-٢١مناقب و فضائل سید شیخ عبدالقادر گیالنی(غوث االعظم)
-٢٢تصحیح و گردآوری و خوشنویسی مناجات نامه غالمرضا خان ارکوازی
-٢٣خوشنویسی و مقدمه و نظارت بر جلد اول حدیقه سلطانی چاپ
١٣۶۴
-٢۴سه هفت بند ،از سه شاعر خانای قبادی ،سید وجیه الدین
هاشمی ،سیدمحمد طاهر هاشمی چاپ امیر کبیر ١٣۶٢
-٢۵و دهها رساله ومقاله ادبی -تاریخی-دینی و عرفانی
خوشنویسی
وی از خطی خوش و بسیار زیبا بهره مند بود .سبک وی در خط نسخ و
در سبک عثمانی بود .هنگام در گذشت او انجمن خوشنویسان مرگ
آخرین بازمانده و استاد مسلم خط نسخ سبک عثمانی را تسلیت گفت
درگذشت
سید محمد طاهر هاشمی در دوم تیرماه  ١٣٧٠شمسی در سن ٧۶
سالگی مصادف با عید قربان در کرمانشاه وفات نموده و با تجلیل فراوان
و تشییع کم نظیر در دولت آباد روانسر در جوار نیاکان خود به خاک
سپرده شد.
منابع
تاریخ تصوف در کرمانشاه-تالیف محمد علی سلطانی(صفحات  ٢۶٨تا
)٢٧۶
تاریخ تسنن در کرمانشاه-تایف محمد علی سلطانی
مجموعه مصاحبههای «میراث ماندگار» کیهان فرهنگی سال سوم و
چهارم شماره ٢/١٣۶۵
کتاب حدیق ٔه سلطانی تالیف محمد علی سلطانی جلد دوم-بهار -١٣۶٩
مرکز نشر فرهنگ و هنر ادبیات کردی
«مناجات نامه» به کوشش اسماعیل ططری و با خط و خوشنویسی
استاد سید طاهر هاشمی
«سه هفت بند» به کوشش مرحوم سید محمد فاتح سیدزاده هاشمی
وبه خط و خوشنویسی استاد سید محمد طاهر هاشمی-موسسه
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انتشارات امیر کبیر-تهران ١٣۶۵
تذکره مختصر شعرای کرمانشاه وانجمنهای ادبی-مطبوعات-تالیف باقر
شاکری(-صفحه )٧٩
گلزار شاعران کردستان-تالیف عبدالحمید حیرت سجادی (صفحه)١٧۵
باغ هزارگل-تذکره سخنوران کرمانشاه-تالیف فرشید یوسفی صفحه ۴٣٢
مجله سروه -سال هفتم-شماره-۶٠تیر ١٣٧٠
مجله ماموستای کورد-شماره  ١٣زمستان -١٩٩٢-١٩٩١صفحات  ٢۴و٢۵
چاپ سوئد
مجله «ئاوینه» شماره  ٩سال ١٣٧٠
مجله سروه-ویژه کنگر ٔه فرزانگان کرد-پائیز -١٣٧۵سنندج-
وبگاه محمد علی سلطانی
وبگاه مجله کیهان فرهنگی
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
ک .لری
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4512 :

سەید یەعقوب ماهیدەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220382110838
(متوفی سال )1324
سید یعقوب بن سید ویس که یکی از شعرای اهل حق است ،.در زبان
فارسی و کردی دست داشت و شعر نیکو می سرود و خط خوش می
نوشت .وی در جوانی به کرمانشاه رفت و تحصیل کرد و به شعر گفتن
آغاز نمود و سد تخلص کرد و بعد ها نزد آقا حسن خان حاکم کلهر تقرب
یافت و چون نیکو می نوشت .کاتب و نویسندة مخصوص وی شد و تا آخر
عمر در خدمت او بسر برد .سید در ساختن غزل و قصیده و مثنوی توانا
بود ،دیوانش که حاوی قصاید و غزلیات و قطعات کردی است به وسیله
ی محەمەد علی سلطانی به طبع رسیده است .در مورد تولد و وفات او
اختالف وجود دارد ،صاحب (تذکرة شعرای کرمانشا) تاریخ فوت او را
بسال  1324هجری نوشته است ،اما نویسندة کتاب (تاریخ ادب کردی).
تولد او را بسال  1228هجرسی و وفاتش را  1301ذکر کرده است.
آقای غیرت کرمانشاهی از جوانمردی های سید یعقوب قصه ای نقل
کرده که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست  :گویند سید در اوان
جوانی در کرمانشاه دل به مهر دختری زیبا بسته و او را از پدرش
خواستار می شود ،به علت جوانی و مکنت و سرشناسی و با بذل
سرمایه و مخارج زیاد پدر و دختر را راضی و مسئولش به اجابت میرسد،
صبح روز یکه قرار بوده مجلس عقئ و عروسی در شب آن منعقد گردد
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به قصد حمام از خانه ،خارج در رهگذر خود جوان ژنده و آشفته حالی را
بخاک افتاده و سر به دیوار می بیند و زار زار می گریسته ،در عین
مستی وصال و انبساط از ان آشفته حال تفقد کنان جویای احوال می
شود و آن جوان از ابراز درد خودداری و چند بار می گوید تو که هستی ؟
از حال من چه میخواهی ؟ سید با اصرار و سماجت دست او را گرفته
بجای خلوتی می برد و جدا جویای چگونگی می شود .جوان می گوید
دردم درمان پذیر نیست و آب از سرم گذشته .عاقبت با سوگند و اصرار
سید اقرار می کند من دلسوخته عشق دختری هستم که او نیز مرا می
خواهد و سالها است در انتظار روز وصالیم ،اینک آن دختر امروز مال
دیگری می شود و با ذکر نشانی معلوم می شود همان دختر است.
سید او را دلداری و امیدواری می دهد و با خود به حمام می برد و لباس
دامادی خود را به او می پوشاند و به منزل می برد و به او می گوید
مطمئن باش کارت درست می شود عصر او را با خود به مجلس عقد
برده و اهل مجلس که مقدم داماد را استقبال می کنند ،سید یعقوب فوراً
با صدای بلند اعالم می کند که خواستگاری من از ابتدا به نیت این جوان
بوده و اینک دختر باید به عقد او درآید و برای تأمین رفاه و معاش عروس و
داماد خانه و سرمایه کافی هم از خود به آنها می دهد و دو دلداده به
هم می رسند.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4513 :

شاه خوشین لرستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112219481310821
)(467-406
زین الواصلین و فخرالعاشقین مبارک شاه ملقب به شاه خوشین لرستانی فرزند جەالله خانم و
نوه ی میرزاامان اللـە لرستانی بنا به اسناد موجود در سال  406هجری در لرستان متولد و در
سال  467وفات یافته است او عاشقی است جانباز و عارفیست خانه برانداز و فرزانه ایست
محبوب و دیوانه ایست مجذوب و مستی است چاالک و رندی است بی باک در مجموعه ی
رسائل اهل حق آمده است که او از مادری متولد به نام جەالله ودر لرستان نشو و نما یافته وبر
طریقه ی طریقت قدم زده و جمعی از ارباب حال و اصحاب کمال را دیده و سپس علما و حکما به
خدمت او رسیده و از دانش او گلها چیده و باالخره سرانجام در آب رودگا ماسب فرو رفته و در
همانجا خفته است.
در یاداشت کارکاردائی آمده است  :شاه خوشین در هنگام کودکی در لرستان بزرگ شده و
سپس به همدان رفته و به تحصیل علوم پرداخته و در جوانی جامع علوم آمده و مدرس مدرسین
گشته و پس از آن به زادگاهش بازگشته و در سی ودو سالگی خود را مظهر الوهیت خوانده و در
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شصت و یک سالگی روزی با یارانش در رودخانه ی گاماسب به شنا کردن می پردازد و در آب فرو
می رود و روان پاک و مطهرش به جهان جاودانی پرواز می کند.
نوشته های گوناگون درباره ی زمان شاه خوشین بدیگونه است:
1برهان الحق او را در قرن چهارم هجری و همزمان بابا طاهر می داند.2در خالصه ی سرانجام خطی که نزد آقای سید کاظم نیک نژاد است.شاه خوشین را 366پس از حضرت علی علیه السالم می نویسد .چون حضرت علی (ع) در سال
چهلم هجری شهید شده ،از اینرو پیدا یش بسال  406هجری خواهد رسید .در مجموعه ی
رسائل اهل حق هم از ظهور او پس از  366یاد می کند که همان شماره پس از علی را نمایان
می سازد آقای دکتر محەمەد مکری در پیش گفتار شاهنامه حقیقت می نویسد  :مبارک شاه که
به نام شاه خوشین خوانده می شود در قری چهارم هجری از دختری بکر در میان لرها متولد شد.
رویهم رفته خالصه ی همه ی نوشته های زمان شاه خوشین را در نیمه ی قرن پنجم (از  406تا
 )467نشان می دهد.
نام چند تن از یارانش که با او هم عقیده و هم راز بوده اند بدین ترتیب است بابا طاهر همدانی،
بابا فقیه لرستانی ،بابا بزرگ لرستانی ،بابا حسن لرستانی ،کا کا ردا قاضی نبی خداداد قرندی،
هندو ،خوبیار ،حیدر ،پیر خزر ،ریحان ،پیر شهریار اورامی ،لزا خانم جاف و..
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4514 :

شیخ محمد علی حسام الدین عثمانی نقشبندی مجددی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120416151392699
مختصر زندگانی حضرت شیخ محمد علی حسام الدین عثمانی
نقشبندی مجددی (رضی هللا تعالی عنه).
شیخ محمد علی حسام الدین فرزند شیخ محمد ملقب به ابو البها فرزند
شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی قدس هللا اسرارهم در نصف شب
بیست و چهار ماه صفر سال  1278ه ق در روستای ته ویلی واقع در
شهر حلبچه در استان سلێمانیه دیده به جهان گشودند.
مادر ایشان طیبه خاتون فرزند شیخ عبد الرحمن کانی تو و خواهر سید
شیخ عبد الکریم زنبیل از نوادگان مال ابوبکر مصنف چوری بود.
آنحضرت دوران کودکی خود را تحت توجهات معنوی پدر بزرگش ،حضرت
سراج الدین گزراند و حدود شش سال سن داشت که حضرت سراج
الدین دار فانی را وداع نمود .
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حضرت حسام الدین مدتی در ترجان مشغول به فراگیری علوم دینی شد
و در سنین جوانی نزد پدرش ،حضرت بهاء الدین مراتب سلوک عرفانی را
سپری نمود؛ هر چند که آنحضرت مراد حق تعالی بود و نیازی به مرشد
ظاهری نداشتند و در کودکی حضرت سراج الدین نسبت به ایشان
فرمودند( :علی در شکم مادرش بود که من هفده دایره سلوک را به او
طی کردم و دیگر نیازی به مرشد ندارد).
آنحضرت بیست ساله شد که حضرت بهاء الدین وفات یافت و پس از آن
مسند نشین مشایخ نقشبندیۀ ته ویلی شد و اکثر خلفای حضرت سراج
الدین و حضرت بهاء الدین مانند :شیخ اسماعیل هجیجی و حاج شیخ
شکر هللا سنندجی و شیخ امین خال و شیخ علی افندی اربیلی و شیخ
محمد آیت النبی و ...با ایشان بیعت نمودند.
شیخ علی افندی اربیلی در کتاب سراج الطالبین فرموده است  :چند
شب پس از وفات حضرت بهاء الدین ،شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ احمد
شمس الدین برای تعین جانشینی حضرت بهاء الدین به حجره من آمدند
و پس از گفت و گوی فراوان و با توجه به وصایای حضرت سراج الدین ،آن
شب پس از ادای نماز صبح شیخ عمر ضیاء الدین عبای حضرت سراج
الدین و عمامه حضرت بهاء الدین را بر تن حضرت حسام الدین پوشاند و
آنحضرت را به عنوان جانشین معرفی نمود و دست او را نیز بوسید و
سپس اکثر خلفا و مریدان حضرت سراج الدین و حضرت بهاء الدین با
حضرت حسام الدین بیعت نمودند.
پس از آن از اقصی نقاط عالم اسالمی مانند  :ایران و ترکیه و سوریه و
عربستان و هند و مصر مریدان زیادی نزد حضرت حسام الدین آمدند و با
آنحضرت بیعت نموده و به سلوک در طریقه علیه نقشبندیه پرداختند و
تعدادی ازآنها به مقام خالفت رسیده و خود در مناطق نامبرده به تربیت
سالکان پرداختند.
سر انجام حضرت حسام الدین پس از  60سال ارشاد و راهنمایی طالبان
معرفت ،در سن  80سالگی در سال  1318ه ش برابر با  1358ه ق در
روستای باخه کون دیده از جهان فرو بست و آنحضرت را در همان روستا
به خاک سپردند.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مرید نقشبندی از
سنندج) سەبارەت بە (شێخ عەلی حیسامەدین نەقشبەندی) لە-12-3 :
22:14:06 2013
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:

جنوب کردستان
👨مردان
کرد
دینی
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4515 :

شیرکو بیکس
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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 ژمارە4516 :

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 ژمارە4517 :

عباس قنبری عدوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112421361887642
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
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نوع شخص:

✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4518 :

عبدالقادر عزیز پور اقدم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031316195370890
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 ژمارە4519 :

عثمان حسن زاده
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031316153770872
عثمان حسن زاده  -فرزند حسین  -متولد 1358/2/2
محل تولد :روستای سرین چاوه – بخش الجان – شهرستان پیرانشهر
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
پیرانشهر
ک .جنوبی
کرد
شاعر
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بابەتی ژمارە4520 :

علی حسین پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112421333887644
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4521 :

فیدایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012032111150
مال کریم پسر اسماعیل و آمان خانم میباشدکه اصل و نسب پدرش به
طایفة (بامه ره) ومادرش به طایفة (جاف) میرسد .سال (1348ه ق
1307ش) در روستای (سی سێر) یکی ازروستاهای منطقة سردشت
چشم به جهان گشود .استاد فدایی با خانوادة پدریش به روستای (کانی
ره ش) یکی از روستاهای (گه ورکایه تی) مهاباد کوچ میکنند .در این
روستا بدلیل بوجود آمدن اختالف با صاحب زمین مجبور به اسباب کشی
میشوند .استاد فدایی در این روستا نزد (مال عەبدوڵاڵ خندانی) قرآن را
فرامی گیرد .سپس کتابهای (جرم بخش ،اسماعیل نامه ،ناگهان ،عقیده
و باب اول گلستان سعدی) را نزد مال عەبدوڵاڵ میخواند .سپس بدلیل
اختالف با یکی ازخانوادەهای روستا و برای جلوگیری از تشدید اختالف
بار دیگر مجبور به کوچ شدند ،این بار به موطن اصلی خود روستای (سی
سێر) برگشتند .
در روستای (سی سێر) نزد مدرس حجره (مال سید حسین حسینی)
رفته و کتاب گلستان سعدی را تمام کرد .آنگاه خواندن درس علمی و
عربی را نزد استاد آغازنمود .
ایشان کتابهای (تصریف زنجانی) و (عوامل) و (انموضج) را تمام کرد.
اماهنوز کتاب (انموضج) را تمام نکرده بود که پدر بزرگوار ایشان دار فانی
را وداع فرمودند و کریم و برادرش (قادر) و مادر و تنها خواهرش (عایشه)
را در این دنیای وانفسا تنها گذاشتند .
ولی استاد فدایی با عنایت به عالقة وافری که به فراگیری داشت،
دست ازتحصیل علم برنداشت و کتابهای (اظهار) و (تصریف مال علی) و
(وضع و استعارة جامی) را تمام کرد و آنگاه خواندن کتاب (سیوط) را
شروع کرد ولی همیشه آرزوداشت برای فراگیری بیشتر از روستای
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(سی سێر) به جاهای دیگری برود .برای همین منظور به روستای
(سیوچ) یکی از روستاهای شهرستان بانه میرود و در آنجانزد (مال
ابراهیم) (سیوط) را تمام کرد .در جریان آتش سوزی شهرستان بانه و
هرج ومرج روستاهای دور و بر به دلیل آمدن (محەمەد رشید خان) به
بانه ،ناچار به بازگشت به روستای (سی سێر) شد و نزد (مال
عەبدولڕەحمان سی سێری) اکثر کتابهای علمی راتمام کرد .
آنگاه به روستای (هند آباد) یکی از روستاهای (که ڵۆی) سردشت میرود
ومدتی در خدمت (مال حسن حزینی) مانده و سپس نزد (قاضی علی)
در سردشت میرود و مدت  6ماه نزد ایشان تلمیذی میکند .
بار دیگر استاد فدایی برای افزایش علم و دانش خود روش حرکت و
تجربه راسر لوحة کار خود قرار میدهد .این بار راه روستای (تورجان) یکی
از روستای مکریان را در مینوردد و نزد (مال عەبدوڵاڵ محەمەدی
سوتویی)کتاب (گه له نبه وی برهان) را تمام کرد .
در همانموقع چون حجره (نمه شیر) از روستای اطراف بانه ،تقریباً خالی
شده بود ،نزد مدرس حجره (مال ئەحمەد حیدری) میرود و کتابهای (جمع
الجوامع )
و(تشریح) و (رساله حساب و تذهیب) را نزد ایشان میخواند .و در همانجا
اجازة (افتا) و ارشاد را گرفته و در سال ( 1373ه ق  1332ش) یعنی در
سن  25سالگی بصورت رسمی کارنامة افتا را از دست (مال ئەحمەد
حیدری) میگیرد و به موطن خودروستای (سی سێر) برگشتم و از انجا به
روستای (نستان) که در همسایگی زادگاهش بود ،میرود و مدت  5سال
در این روستا پیشنماز و مدرس روستای (نستان) بوده است .
آنگاه برای آخرین بار اسباب کشی میکند و به روستای (کاوالن علیا) که
درست وسط جاده سردشت مهاباد میباشد ،میرود .اسباب این بزرگوار
کال ً کتابهای ایشان بودند و الغیر این بزرگوار تا آخر عمر خود در این روستا
ماند و مشغول تدریس ،تحقیق ،کارهای ادبی و ...شد .
استاد فدایی بعد از یکسال تحمل رنج ناشی از سرطان ریه ،ساعت
 11:30شب پنج شنبه پنجم فروردین ماه سال  1372شمسی ،شب
عید سعید فطر (رمضان) سال  1372شمسی چشم از جهان فرو بست.
مقبرة این ادیب و استاد عالی مقام درروستای (کاوالن علیا) میباشد .
این بزرگوار مدت  30سال در روستای (کاوالن علیا) ماندگار شده و در
آنجاازدواج نموده است که حاصل این ازدواج  4پسر و  2دختر میباشد .از
این عزیز آثارگرانقیمت زیادی مانده و متأسفانه به اعتراف خودش
بسیاری از آنها در طول زندگیش از بین رفتەاند از جمله  300شعر که
ایشان روی آن کار کرده و بدالیلی نابود شدەاند .
حاصل عمر ادبی استاد،موارد زیر هستند که هر یک در چند سطر تا
اندازه ای معرفی می شوند و نمونه ای از اشعار آورده می شوند:
1الس و خزال :یک داستان فلکولوری کردی است در  3دفتر و  4750بیت
شعر سروده شده است.برای آشنایی بیشترخواننده گان این داستان
چند سطری را از صفحات 32تا(35خاطرات یک مترجم) اثر استاد بزرگوار
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جناب محەمەد قاضی عیناً نقل می کنیم:
یک وقت مرحوم دکتر جواد قاضی ضمن یادی از ماجراهای جوانی و
تاسف و حسرت بر آن روزگاران خوش زندگانی چنین نقل کرد:روزی که با
مرحوم اسکارمان و راوی مشهور و خوش آوازی به نام میرزا اسکندر در
بیشه سبز و خرمی در کنار رودخانه ی مهاباد گرد هم نشسته بودیم و
یادداشت های مربوط به بیت(الس و خه زال) را تلفیق و تدوین می
کردیم،میرزا اسکندر گاه گاه تکه های زیبایی از آغاز داستان الس و خه
زال و از گفت و گوی عاشق و معشوق را با آن صدای گرم و دلنشین خود
زمزمه می کرد.
ان روز داستان بسته شدن نطفه الس بر پشت شیر را که بی اغراق
یکی از شاهکارهای حساس ادبیات جهان است به آهنگ (حه یران)
خواند و سپس چند بیتی ازگفت و گوهای عاشقانه بین الس و خزال را
به همان آهنگ ادا کرد.خوش صدایی راوی و زیبایی شعرها در آن حال
خوش فراغ بال و صفای آب و هوا و دلنشینی منظره بیشه و رودخانه
چنان درآن غربی آشنا با روح شرقی کارگر افتاد که بی اختیار از جا بر
جست و شروع به پایکوبی و دست افشانی کرد و سوگند خورد که زیباتر
و نغزتز از این حماسه عشقی را در آثار هیچیک از بزرگان ادب اروپا ،از
دانته گرفته تا شکسپیر و گوته و غیره ندیده است...
استاد فدایی بعد از ده سال تمام پیگیری چند و چون این داستان زیبا و
ارزشمند،در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف (آهنگ مشهور ای
نام تو بهترین سر آغاز)در بیش از 4750بیت به شعر کردی سروده اند،که
در نوع خود کم نظیر است.نیایش سرآغاز داستان یکی از زیباترین و
شیواترین نیایشهای شعر کردی است.نظر با اینکه در منابع ذکر شده در
اول مقاله مقداری از آن نیایش ها را آورده ام در اینجا از تکرار آنها
خودداری میکنم.در قسمتی از شروع داستان می فرماید:
2ـ تاریخ زندگینامة فدایی :
سرگذشت استاد فدایی از دورة طفولیت تا سال  1357شمسی میباشد
که در قالب  1000بیت شعر آمده است .در آغاز کتاب،پس از یک نیایش
دلنشین میگوید:
3ـ دمدم نامه:
که داستان تاریخی قلعه دمدم جنگ بین امیر خان برادوست ولشکریان
شاه عباس صفوی در بیشتر  7000بیت شعر سروده است .که توسط
استادگرامی جناب آقای سید محەمەد صمدی با مقدمه و تصحیح این
بزرگوار به چاپ رسیده است .
4کلیات فدایی :مجموعه اشعار (غزلیات به ترتیب حروف الفبا در حرف
آخرتا قافیه) تخمیس ،بهاریه ،ملمح و ...به زبانهای فارسی و کردی .این
دیوان شامل  4000بیت شعر میباشد.
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
شاعر
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4522 :

لیال رضایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106210229118682
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👩زنان
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4523 :

ماه شرف خانم مستوره اردالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809461064912
ماه شرف خانم مستوره اردالن و یا به اختصار مستوره اردالن زادەی
 ،)1805( 1184درگذشت  .)1848( 1227شاعر ،نویسنده و تاریخنگار کرد
ایرانی بود.
وی در شهر سنندج در غرب ایران چشم به جهان گشود و از شاهزادگان
دربار اردالن به مرکزیت سنندج بود .زبانهای کردی ،فارسی و عربی را نزد
پدرش ابوالحسن بیگ قادری آموخت .همسرش خسروخان
اردالن حاکم امارت بود و با مرگ وی امارت اردالن دچار دخالتهای قاجار
شد .با هجوم قاجار به امارت اردالن در سده  ،19مستوره همراه با
خانوادەاش به امارت بابان در سلێمانیه کوچ کردند .پسرش رضا قلیخان،
جانشین خسروخان اردالن توسط قاجارها به زندان افتاد .دویستمین
سالگرد وی در اربیل در طی جشنوارەای به یاد وی برگزار شد.
ابوالحسن بیگ پدر ماه شرف خانم از سوی پدر از خوانین درگزین همدان
بود که جد بزرگ آنان قادر نام زمان شاه سلطان حسین صفوی (-1722
 )1105-1135 / 1693از همدان به سنندج مهاجرت کردەاست .میرزا
عبداللـە رونق این مهاجرت را در سال  1120هـ.ق مطابق  1708میالدی
نوشتەاست ،بخش دیگری از درگزینیها به سلێمانیه عراق کوچ کردند و
امروز محل ٔه درگزین به نام آنان است .حاج رجبعلی کالنتر جد بزرگ
مستوره در زمان احمد خان فرزند سبحان وردی خان مصادف با حکومت
نادر شاه ( )1153-1156 / 1740-1743مرد با نفوذی در دستگاه حکومت
اردالنها بودەاست .محمد آقای ناظر کردستانی پدربزرگ مستوره یکی از
شخصیتهای بلند مقام بود که پنجاه سال همعصر با چند تن از والیان
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مسئولیت آرامش داخلی و مرزهای کردستان و دخل و خرج و اداره والیت
را بر عهده داشته و در تمام جنگها به همراه خسروخان بزرگ به جنگ و
پیکار مشغول بودەاست.
ماه شرف خانم در سال  1226قمری (برابر با  1184خورشیدی و 1805
میالدی) ،زمان حکومت امان اللـە خان والی اردالن در خانواده اهل
فرهنگ قادری در سنندج به دنیا آمد و به تحصیل و تربیتش همت
گماشتند و برخالف سنت دیرین و جاری زمان ،ماه شرف خانم را هم
سطح با مردان به آموختن علوم متداول زمان تشویق و ترغیب نمودند،
دیری نگذشت که این زن توانمند و با استعداد در ردیف ادیبان و سخن
سنجان قرار گرفت و در عفت و پاکدامنی و آشپزی و خانه داری و
خصایص و صفات خاص ٔه زنانگی جزو زنان مجرب و کارکشته
گردید.مستوره با ذوق و قریح ٔه شعریش توانست با سرودن قصائد نغز و
غزلیات آبدار با شاعران نامدار زمان خود مقابله کند و در تاریخ نویسی پا
به پای مورخین در عرص ٔه وقایع نگاری جلوه نماید .میرزا علی اکبر منشی
دیوان غزلیات مستوره را بیست هزار بیت دانستەاست .میرزا علی اکبر
وقایع نگار در شرح حال او مینویسد :سزاوار است نام مستوره به خاطر
فضل و کمال و خط و ربط و شعر و تاریخ نگاری اش در ردیف زنان برجسته
و مورخین نامدار قرار گیرد.
ماه شرف خانم در هفده سالگی به اجبار به عقد و ازدواج خسرو خان
فرزند امان اللـە خان بزرگ درآمد .میرزا علی اکبر منشی مینویسد:
(مستوره چون شأن و شایستگی خود را برابر با مردان روزگار میدانست
از این مواصلت و مزاوجت امتناع داشت تا اینکه خسروخان پدر و جد او را
همراه چند تن از بستگان به زندان انداخت و ابوالحسن بیگ را مجبور به
پرداخت جریم ٔه سی هزار تومان نمود و شرط استخالص آنان را منوط به
عقد مستوره نمود ،مستوره به ناچار بدین مزاوجت تن در داد و جز
تسلیم در مقابل استخالص پدر و جدش راه دیگری نداشت در حالی که
خسرو خان پیش تر با حسن جهان خانم بیست و یکمین دختر فتحعلی
شاه قاجارازدواج کرده بود و از او سه پسر به نامهای رضا قلی خان ،امان
اللـە خان و احمد خان و سه دختر به نامهای خانم خانمها که زن اردشیر
میرزا برادر محمد شاه قاجار بود و دیگری عادله خانم همسر حسین خان
والی شیراز و سومی آغه خانم داشت.
حسن جهان خانم زنی بود ادیب و شاعر و سیاستمدار و صاحب قدرت و
مسلط بر زندگی خسروخان .مستوره بیشتر اوقات خود را به مطالعه و
سرودن شعر و نوشتن تاریخ میگذرانید و چون خسرو خان نیز شاعر بود
بیشتر او را بدین کار تشویق مینمود ،رفته رفته مستوره به خسروخان
عالقه مند شد .ماه شرف خانم در میان شاعران فارسی زبان با یغمای
جندقی ارتباط شعری داشت و با سید عبدالرحیم مولوی که از بزرگان
مکتب شعر گورانی است آشنا بود زیرا هر وقت سید عبدالرحیم مولوی
به دیدار دوستانش غالمشاه خان اردالن و رضا قلی خان اردالن به
سنندج میآمد از مستوره نیز دیدن میکرد و او را تشویق مینمود تا شعر
کردی گورانی بگوید .اشعار مستوره به علت پختگی و استحکام و زیبایی
در کردستان بابان دست به دست میشد ،نالی شاعر معروف کرد
سورانی سرا در اشعارش ضمن ستایش مستوره با گوشه و کنایه و طنز
میخواست از حرمت او بکاهد اما برخالف میلش موجب اشتهار و
معروفیت مستوره در شعر و ادب گردید.
برخی براین عقیدەاند که برخی از شعرای سورانیسرا به علت اینکه
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مستوره شعر کردی نمیگفت ناراحت بودند و غزلی را سروده به او
نسبت دادند به این مطلع:
گرفتارم به نازی چاوەکـــانی مەستــی فــەتتانت
بریندارم به زەخمی سینەسوزی تیری موژگانت
در منطقه کردستان اردالن تا آن تاریخ و بعدها سرودن شعر کردی
سورانی مرسوم نبود.
البته برخی آن غزل را از مستوره میدانند و آن را نمادی برای درهم
شکستن آداب و رسوم مردساالری آن زمان میدانند.
با سفارشهایی که مرتب مرحوم سید عبدالرحیم مولوی در سرودن
اشعار کردی به مستوره مینمود ،بعید به نظر میرسد که مستوره از قول
و گفته او سرپیچی نموده و شعر کردی گورانی نسروده باشد ،بعید
نیست که هنوز اشعار کردیای از مستوره در زوایای منازل یا بیاضها و
ُ
جنگها و اوراق پراکند ٔه قدیمی موجود باشد.
دوران خوش بختی و آرامش روحی و به قول مستوره روزگار اعتبارش
چندان طوالنی نبود ،زیرا خسرو خان اردالن در سال  1250هـ.ق به
عارضه کبدی گرفتار و پس از دو ماه مریضی در سن بیست و نه سالگی
درگذشت ،مرگ همسر و داغ از دست دادن برادر جوان ناکامش
ابوالمحمد که در سن بیست و دو سالگی وفات یافت ،عالوه بر اینکه
نشاط و شادابی جوانی را از او سلب نمود ،ضربات روحی زیادی بر پیکر
نحیف و ضعیف او بر اثر دو ماه مریض داری و شب نخوابی ،وارد ساخت و
او را به سوی انزوا و عزلت و مطالع ٔه کتب دینی و تالیف کتاب عقاید
کشانید.
مستوره سالیانی را به تنهایی در میان خانواد ٔه جانشینان خسروخان
گذرانید .میرزا عبداللـە رونق در شرح حال مستوره مینویسد( :در سن ٔه
 1263به علت َفترت والیت ،با خویش و عشیرت که یکی از آنها حقیر بود
جالی وطن اختیار و در ملک بابان و خاک روم سکونت قرار داده و بار سفر
آخرت را در آن مقام گشاده دست اجل گریبان حالش را گرفته بسوی
گلشن جنان کشید و در جوار زهرا آرمید).
در یک تذکره شعرای کردی چاپ عراق آمده( :جناز ٔه مستوره را از
سلێمانیه به نجف انتقال دادند) ممکن است کلمەای از نوشت ٔه میرزا
عبداللـە رونق در اینجا ترک و از قلم افتاده باشد و منظور آن باشد( :در
جوار زوج زهرا آرمید).
دکتر مهدی بیانی به نقل از مجمعالفصحا او را از خوشنویسان خط
نستعلیق دانسته است.
مستوره اردالن چندین کتاب شعر نوشت .تاریخ اردالن او به عنوان یکی از
متون شیوای فارسی شناخته شدەاست .اشعار پراکندەای نیز به گویش
گورانی زبان کردی از او بجا ماندەاست.
آثار مستوره عبارتاند از:
1دیوان اشعار که به فارسی سروده شده و در حدود دو هزار بیت استو سه بار به چاپ رسیدەاست ،چنانکه چاپ اولش در سال 1304
خورشیدی به همت حاج شیخ یحیی معرفت)اعتضاد االسالم(و اسداللـە
خان کردستانی در تهران انجام گرفته ،چاپ دوم به کوشش احمد کرمی
سلسله نشریات)ما(در سال  1363در تهران .چاپ سوم به وسیله آقای
صدیق صفی زاده بوره که یی که بیست غزل کردی سورانی را به نام
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مستوره در پایان اشعار فارسی بدان افزوده که جز یک غزل منسوب فوق
الذکر بقی ٔه اشعار برای مردم کردستان ناآشنا و فاقد اعتبار علمی و
تحقیقی است.
2تاریخ اردالن :این کتاب معروفیت و ارزش علمی و اجتماعی مستوره رادو چندان نموده زیرا تا اواخر قرن نوزدهم میالدی در تمام خاورمیانه در
عرص ٔه تاریخ نویسی خصوصا کردشناسی در میان زنان جز مستوره
کسی به این کار نپرداختەاست ،این اثر ارزشمند در سال  1947میالدی
مطابق  1326شمسی به وسیله مرحوم ناصر آزادپور در سنندج به چاپ
رسید.
3عقاید مستوره :این کتاب که رسال ٔه کوچکی از عقاید مستوره درمذهب اهل سنت شافعی است بر ارزش شخصی و عقاید دینی وی
میافزاید و به جرات میتوان گفت در میان زنان تا این زمان کسی به چنین
تالیفی نپرداختەاست.
در زمستان  85در اربیل عراق ،کنگرەی بزرگداشت مستوره اردالن برگزار
شد و در آنجا ده کتاب منتشر شد .کتاب مستوره برگهایی از تاریخ سر
به مهر ،نوشتەی جمال احمدی آئین و ترجمەی کردی آن از عدنان
برزنجی و کتاب شرعیات مستوره با تصحیح جمال احمدی آئین و
مقدمەی نوید نقشبندی و ترجمه کردی آن از نوید نقشبندی از این کتابها
بود.
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👩زنان
سنندج
ک .جنوبی
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4524 :

محمد حسین شیریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092221311788546
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
✍نویسندە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4525 :

محمد خاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230194801118564
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
سقز
کرد
✍نویسندە
پیشمرگ قدیمی

بابەتی ژمارە4526 :

محمد رئوف توکلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092109001577570
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
ک .جنوبی
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4527 :

محمدرضا فتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011918514386590
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...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4528 :

مصطفی داودان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220071210827
(متولد سال )642
مصطفی داودان که از بزرگان و اعاظم اهل حق به شمار می رود،بنا به یادداشت کاکا قرندی ،وی
در سال  642هجری در دیه دودان متولد شده و در همانجا به تحصیل علوم مقدماتی پرداخته و
سپس به شهر زور رفته و در خدمت مال الیاس شهر زوری به تحصیل فقه اسالمی مشغول شده
و پس از مدتی به زادگاه خود بازگشته وبه ارشاد مردم سرگرم گشته،در این هنگام سلطان
اسحاق در شیخان ظهور می کند و به سوی او می شتابد و پس از پذیرفتن مسلک یارسان ،در
خدمت آن جناب سرهنگ به مقامات بلند و حالت ارجمند وصول یافته به نحوی که مردم شیخان به
او اعتقاد و اعتماد پیدا می کنند و تا آخر عمر در خدمت سلطان بسر می برد و درهمان جا فوت
می کند.
در سرانجام آمده است که وی یکی از فرشتگان هفت گانه یا هفت تن به شمار می رود که در روز
ازل خداوندگار از گوهر خود او را با سایر فرشتگان هفتتن آفریده است .در این باره رجو شود به
مقاله هفتن.
از مصطفی داودان سرود های نغز و پر مغزی د رسرانجام بجای مانده که اینک چند بیت از آن نقل
می شود:
او بان و گیانی ،او بان و گیانی آزیز امر تو اوبان و گیانی
هر چه قولتن قبول منمانی نه لوح الست کرد و دیوانی
میوم ویرو زیلم وشیانی هفتوان جه نور ذات یزدانی
رازت پی نقش شرط میردانی پری دستگیری صف غالمانی
شاهم و موبت کردت میالنی هم آو هفت نورن کردت بیانی
چه پردیور دا مدان جوالنی رمز مور شرط سکه ی سلطا نی
یعنی  :ای رهبر عزیزم ،امر و فرمان ترا با جان و دل می پذیرم ،هر چه می فرمائی قبول می
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نمائیم در لوح الست (طبقه ی هفتم آسمان) جم و انجمنی فراهم آوردی ،و چون به فکر آن روز
می افتم دلم شکفته می شود که هفتوانه را از فروغ یزدانی خویش ،برای دستگیری همه ی
غالمان و بندگان تعیین کردی ،ای رهبرم ،مهر و محبت ورزیدی که چنین ارادهای کردی و هفتوانه
را از نور و فروغت آفریدی .آنان اکنون در پردیور د رگشت و گذارند و برای نگهداری رمز و اسرارت
می کوشند.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
دینی
شاعر

بابەتی ژمارە4529 :

معروف کعبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140607214407100645
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4530 :

مال معروف (کوکه یی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012530311161
(کوکه یی) ( 1253-1324خورشیدی) از شاعران شهر مهاباد ایران است .وی به فارسی و کردی
سورانی (مکرانی) میسرود.
زندگی
مال معروف به سال  1253ه.ش در روستای حاجی خوش مهاباد دیده به جهان گشود.
پدرش)ابراهیم(و مادرش)زبیده(از طایفه پربالو بود .وی به سال  1278ه.ش در سن بیست و پنج
سالگی با دختر مال رضای روستای سوت و بردەرش شهرستان بانه که با مادرش خویشاوندی
داشته ازدواج میکند .اسم همسرشان آمنه بودەاست .کوکەای شاعر به هنگام ازدواج یعنی سال
 1278ه.ش در روستای قولغه تپه ساکن بودەاست .مدت زندگی مشترکشان با آمنه خانم سی و
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هشت سال بوده ،یعنی به سال  1316ه.ش همسرشان فوت مینماید .مال معروف ازآمنه خانم
دارای چند اوالد بوده که بزرگترین آنان موسوم به)مال علی(به سال  1303ه.ش در آن هنگام که
پدرشان پنجاه ساله بودەاند به دست افراد مسلح یکی از خوانین پرنفوذ و پرقدرت منطقه به
نام)سرتیپ شریکندی(کشته شدەاست .پدرمال معروف در روستای شاگیلدی فوت میکند .موقع
فوت پدر مال معروف نوجوانی دوازده ساله بودەاست،یعنی سال  1265ه.ش پس با توجه به ازدواج
ایشان در روستای قولغه تپه خانواده آنان از شاگیلدی به روستای قوڵغه تپه مهاجرت کردەاند.
مال معروف به سال  1265ه.ش در سن دوازده سالگی موقعی که چوپان گله بوده آنها را رها کرده
و راهی عراق میشود ،بعد از شانزده روز پیاده روی به آن دیار میرسد ،در روز آدینه ،فصل بهار به
شهر سلێمانیه میرسد و در خانقاه محوی این شهر شروع به خواندن میکند و دوسال و پنج ماه
ماندگار میشود .برادران مال معروف ،ئەحمەد ،محمود ،رسول و قادر بوده و خواهری نیز به نام
فاطمه داشتەاند.
وی به شیوه قدیم در خدمت استادان بزرگواری درس خواند ،در آن دوره بیشتر تکیه بر کتب
مذهبی و قرآنی و صرف و نحو عربی میشد .وی بعد ازآموختن این علوم به دنبال ادامه تحصیل
خود به روستاهای زیادی سفر کرد،روستاهایی که درآن زمان کانون گرم علم و اندیشه بودند ،از
آن جمله میتوان به روستاهای قره کند ،قره گویز ،زنبیالن ،درویشان ،و خانقاه اشاره کرد که در آنها
استادان وعالمان به شیوه آن روز به طالبین و دانشجویان و پویندگان خود درس میدادند .کوکه یی
بعد از سپری کردن این دورەها سفری نیز به شهر سلێمانیه کرد وآنچه از علوم و فنون عربی بود
آموخت .وی در مسجد شاه درویش مهاباد شروع به تدریس کرد
مال معروف در فاصله بین سالهای  1313ه.ش تا  1315ه.ش دو مرتبه توسط مرکز بقوسیان ارمنی
در تبریز موردعمل جراحی چشم قرار میگیرند ولی متاسفانه عمل ،نتیجه مثبت نمیدهد و ایشان
از قدرت بینایی محروم میگردند .مال معروف کوکه یی در سال  1324ه.ش بعد از گذراندن هفتاد و
یک سال عمر درگذشت و در محله مسجد سرخ مهاباد و در کرایه نشینی منزل)حاج سید
محەمەد امین شمسی(وفات یافت .پیکر وی در قبرستان تخریب شده مالجامی مهاباد همجوار
مدفن و مرقد شیخ زاده خانم سریل آوا و مرقد شیخ)محەمەد عارف رشتی(مدفون گردید.
آثار
دیوان اشعار فارسی کوکەای با خط نستعلیق توسط مال عەبدولڕەحیم افشار نگارش یافته و به
چاپ رسیدەاست .غزلیات کوکەای بیشتر به شیوه استادان پیشین)حافظ(و)سعدی(میباشد.
قصاید پر محتوای وی از نوع قصاید قاآنی و)امیری فەیروزکوهی(است.
وی از جمله کسانی بود که نظم فارسی را در منطقه مکریان به اوج رسانید .در آثار او یک نوع
عرفان از گونەهای مولوی و حافظ یافت میشود .دیوان کردی کوکه یی دارای اشتباهات امالیی
فراوانی بوده که این نشانگر کم توجهی ناشران و کسانی میباشد که آثار ارزشمند این شاعر را
به چاپ رسانیدەاند .از مال معروف اشعار پراکنده دیگری نیز در گنجینەهای ادبی و جنگها و
کشکولها به یادگار مانده که هنوز منتشر نشدەاند.
اشعارش سرشار ازاشاره به شخصیتهای تاریخی و حوادث میباشد همچنان که سیالب سال
 1315ه.ش در مهاباد در قالب قصیدەای به یادگار نهادەاست.
از استاد کوکه یی کتابی نیز به خط خویش در مورد نمودار محورها و مختصات جبر و احتمال به
یادگار ماندەاست.
منابع
1دیوان اشعار کردی مال معروف کوکه ای -انتشارات سیدیان  -مهاباد2پارسی گویان کرد -سدیق بوره که یی3-یادداشتهای شخصی  -نگارندگان (س .خ)
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برگرفته از روزنامه سیروان
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
شاعر

بابەتی ژمارە4531 :

نور علی الهدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220555810844
)(1392-1313
نور علی الهی فرزند حاج نعمت اله جیحون آبادی که از مشاهیر و اعاظم
اهل حق است ،بنا به کتاب (آثارالحق) ،وی در سال  1313هجری در
قریۀ جیحون-صحنه آباد متولد شده است.چنانکه همانجا می فرماید:
هست تاریخ تولد این حقیر چهارشنبه شب ،به ساعت چهارگیر
بیست و یک ماه ربیع االول آن یکهزار و سیصد و سیزده بدان
در کودکی علوم مقدماتی را نزد پدر خود فرا گرفته و در کسب حدیث و
علوم قرآنی و علوم باطن،به سیاحت بالد رفته است و در کرمانشاه
حدیث شنیده است.
آنگاه به زادگاه خود بازگشته و سپس تمایل خاصی به علم باطن و طریق
اسرار مترصد فرصت بوده تا دست ارادت به پیری کامل بسپارد،و چون
پدرش را در مقام و پایه ای بلند و عالی مشاهده کرده،دست ارادت به او
داده و به سیر و سلوک و ریاضت پرداخته است .وی به عراق نیز سفر
کرده و عتبات مقدسه را زیارت نموده و پس از آن به کرکوک رفته و با اهل
حقهای ان دیار تماس گرفته است.در(آثار الحق)آمده است :که آنجناب از
نه سالگی حالت ریاضت داشته و علوم باطن و ظاهر را از پدرش اخذ و
به ارث برده است .در سال  1308به خدمات دولتی وارد گشته و تا سال
 1336که خود را بازنشسته نموده ،سمتهای زیر را داشته است:
شعبۀ دوم دادگاه شهرستان و عضو کمیسیون امالک واگذاری،رئیس
دادگاههای شهرستان و دادگاه گرانفروشان در کرمان،دادستان
شهرستان قم،مستشار دادگاه های استان کرمانشاهان،رئیس
دادگستری جهرم ،دادیار استان ،مستشار و رئیس دادگاه استان
مازندران .ولی حضرت استاد در این مدت با همۀ شغلهای خطیری که
داشته مشغول سیر و سلوک بوده است.
چون سنشان به هفتاد و نه سالگی رسید ،در شنبه سوم شوال سال
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 1392هجری در تهران روح بزرگش به عالم نور خرامید و قالب خاکیش در
بخش هشتگرد(کوی نور) به خاک سپرده شد و آرامگاهش اکنون زیارتگاه
صاحب دالن است.
نورعلی الهی یکی از مشاهیر بزرگ اهل حق بشمار میرود .وی وارث به
حق زهد و معرفت پدرش بوده و عده ای او را از (دیده داران) اهل حق و
هم طراز با شیخ امیر و آقا سید براکه می دانند .کرامات و حاالت او در
کتاب (آثار الحق)مستور است.
تألیفات استاد به نثر و نظم فارسی و عربی و کردی زیاد است که
مهمترین آنها عبارتند از :برهان الحق ،معرفۀ الروح ،آثار الحق ،تفسیر
القرآن ،فرقان االخبار ،رازهای عرفانی کرد.وی در سرودن اشعار فارسی
و کردی ید طوالئی داشته و اشعار او بسی دلنشین و شیواست.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یاران پردیور
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
شاعر
دینی

بابەتی ژمارە4532 :

هیوا فریادرس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012110191592817
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
📰روزنامەنگار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4533 :

وحید رنجبر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101813461173431
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زبانشناس و روایتشناس
متولد دیماه  1359کرمانشاه
آثار:
1دستور زبان کردی کرمانشاهی ( ،1388طاق بستان)2کردی معیار کرمانشاه ( ،1388نقدحال)3زبان و زبانگونەها ( ،1391باغ نی)4راوی ( ،1389باغ نی)5داستان و حکایت ( ،1391باغ نی)6بوطیقای داستان ( ،1391اندیشەپرداز )78سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (باخه وانی گۆالن)
سەبارەت بە (وحید رنجبر) لە20:30:03 2012-10-17 :
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
ک .لری
کرد
زباندان

بابەتی ژمارە4534 :

کاروان دوراندیش

http://www.kurdipedia.org/?q=2013112014143392629
کاروان دوراندیش متولد  ٢٩آذر  ١٣٧٧مهاباد
مسئول انجمن پژوهشگران مهاباد  ،خبرنگار خبرگزاری پانا  ،محقق  ،مدیر گروه برنامه نویس
مهاباد سافت  ،برنامه نویس و طراح وب سایت  ،عضو انجمن مترجمان سوما مهاباد.
سوابق:
1مسئول انجمن پژوهشگران مهاباد2خبرنگار خبرگزاری پانا3مدیر گروه برنامه نویسی کی پی سافت ()1390-914معاون گروه برنامه نویسی گالکسی ()13915مدیر گروه برنامه نویسی مهاباد سافت ()13926عضو انجمن مترجمان سوما مهاباد7برنامه نویس و طراح و توسعه دهنده نرم افزار8طراح و توسعه دهنده وب سایت9محققفعالیت ها:
انیمیشن:
1-روش من (آموزش زبان انگلیسی برای کودکان)
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طراحی لوگو:
گروه برنامه نویسی مهاباد سافت
شرکت عطریات بازرگانی شیخه
طراحی وب سایت:
وب سایت گروه برنامه نویسی مهاباد سافت)(www.mahabadsoft.ir
وب سایت ادبی "سابالغی)" (www.sablaghi.ir
شبکه اجتماعی مهاباد فیس)(www.mahabadface.ir
وب سایت انستیتوی زبان کردی سوما

برنامه نویسی (نرم افزار)
1خانه دین (اهل سنت)2زندگینامه بزرگترین رهبران سیاسی جهان (کسب مقام اول استان آذربایجان غربی درپنجمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی)
3همه چیز درباره استیو جابز4کوهنورد5دفترچه تلفن سه زبانه کی پی (انگلیسی – کوردی سورانی  -فارسی)6بیوگرافی بهنام تشکر (بازیگر تئاتر)7آموزش و آزمون ریاضی سوم راهنمایی8زبان آموز آدا "آموزش ،دیکشنری و آزمون زبان انگلیسی دوم راهنمایی" (کاندیدای جشجوان خوارزمی)
9آزمون علوم تجربی سوم راهنمایی تیزهوشان10سیستم بانک اطالعاتی موسسه روجیار کردستان11آموزش مفاهیم پایه به کودکان کرد زبان" 12-هنرمندان مهاباد" (در حال ساخت  :کاندیدای فستیوال  CEO 2015آلمان)
مقاالت:
1زندگینامه استاد عزیز شاهرخ (خواننده)2زندگینامه آقای لقمان صالحی (خواننده)3زندگینامه آقای جالل رحیمی (نوازنده ویلن)4زندگینامه دکتر عبدهللا ابریشمی (محقق و نویسنده)5زندگینامه دکتر جعفر ابریشمی (محقق و نویسنده)6زندگینامه آقای جعفر ماملی (خواننده  ،برادر استاد محمد ماملی)7زندگینامه استاد محمد ماملی (به روایت همسر استاد محمد ماملی "آمین مولودیان"پسرش "وریا ماملی) "
8زندگینامه آقای عبدهللا ماملی (خواننده)9زندگینامه آقای عبدهللا مویدزاده (شاعر)10زندگینامه آقای صالح خضری (خواننده و کارگردان و مستندساز)11زندگینامه آقای علی جافری (نوازنده سنتور برای استاد محمد ماملی)12زندگینامه آقای ابراهیم قادری (خواننده)13زندگینامه آقای هرمان وطمانی (شاعر و محقق و نویسنده)14زندگینامه آقای زانکو خلیفه (شاعر و محقق و نویسنده)15زندگینامه خانم مریم قاضی (شاعر و نویسنده)16زندگینامه آقای فتاح قاضی (سیاستمدار)17زندگینامه آقای ابراهیم بومی (بازیگر و دوبلر صدا و سیمای مرکز مهاباد)18-زندگینامه آقای امید فرهاد (نویسنده و کارشناس زرگری)
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19زندگینامه آقای سید کاظم قاضی مکری (تمام نشده  :پیرترین دانشجوی جهان اهلمهاباد)
20زندگینامه آقای ساکار صوفی زاده (تمام نشده  :شاعر و محقق)و ( ...بقیه در حال تکمیل شدن هستند)
عکس:
1عکس غروب خورشید (کاندیدای بهترین عکس دنبالر)2عکس خانه ای در مرکز شهر (کاندیدای بهترین عکس دنبالر)3-عکس دو مورچه (کاندیدای بهترین عکس طبیعی دنبالر)

داالن ارتباطی من و شما:
http://www.facebook.com/karwan.doorandish.3
http://www.facebook.com/KarwanDourAndish
http://www.twitter.com/kdpsoft
http://www.soundcloud.com/doorandish
http://www.plus.google.com/u/0/103714755927473781416
http://www.pinterest.com/karwand
http://www.youtube.com/channel/UCcj8kEvMmVkRKqb6Ptn_pTQ
/www.linkedin.com/profile/view?id=287560661&trk=nav_responsive_tab_profile
karwandoorandish@yahoo.com
kdpsoft@gmail.com
09338443911
خواص ایتم
مهاباد
شهرها:
(علمی)
نوع شخص:
هنرمند
نوع شخص:
مترجم
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4535 :

کامران امین آوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140927092054116426
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...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
ک .جنوبی
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4536 :

کلیم هللا توحدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201303091534588251
8
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

خراسان
👨مردان
کرد
✍نویسندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4537 :

کویستان عمرزاده
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021413495092993
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👩زنان
کرد
شاعر

نوع شخص:

✍نویسندە

نوع شخص:

فعالیت مدنی
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:کویک ریسپۆنس کۆد

4538 :بابەتی ژمارە

Abdullah Karabax
http://www.kurdipedia.org/?q=20150215153938119382
1955, Araban / Gaziantep. Düziçi Öğretmen Okulu ve Lisesi,
1968-1975. Öğretmenlik, 1975-1979. 12 Eylül Dönemi’nde göz
altina alindi, tutuklandi. Serbest birakildiktan sonra da defalarca
soruşturmalara maruz kaldi, göz altinda tutuldu. 1990’da yurt
dişina çikti. İsviçre’de yaşiyor. Şiirlerinde açik isminden başka; “A.
Karabağ, A. Karabag, A. Karabax” imzalarini da kullandi.
Dosya/kitaplari :
Türkçe :
Şarkim Karanfilde Kalsin -şiirHalkali Seher -şiirLacivert Oyalar -şiirYildiz Dali Yasakli Gönül -şiirTartiya Kalan Düşler -şiirGüldestan Gibi(5 dosya) -toplu şiirlerBir Yürek Çeşnisidir Yaşamak -nehir şiirKaranfil Ek Göğsüme/Tîlîlî-roman / nesirsel şiirİkonalar Yüzleşebilir -şiirKürtçe :
Sewta Berbangê -helbestTavên Stêrîn –helbest/çemQursên Kurdî -derslerBêjeyên Berhevkirî
Fransizca :
Boucles de Canicule -poésie-
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kuzey kürdistan
Siyasi tutuklu

Başlik özelikleri
Lehçe:
meslek:

✍ Yazar

meslek:

Kürt

Millet:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:

Gazi antep

Şehirler:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4539 :بابەتی ژمارە

Ahmet Kahraman
http://www.kurdipedia.org/?q=20140929084145116432
...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

✍ Yazar

meslek:

Kürt

Millet:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4540 :بابەتی ژمارە

Faruk Arslan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150406142139120808
...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

✍ Yazar

meslek:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4541 :بابەتی ژمارە

Faysal Dağli
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905103140115616

2687

...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4542 :بابەتی ژمارە

Hasan Yildiz
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729121815115400
...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

✍ Yazar

meslek:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4543 :بابەتی ژمارە

İsmail Beşikci
http://www.kurdipedia.org/?q=201312221634208711
6
...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kürdolog

meslek:

✍ Yazar

meslek:

Yabanci

Millet:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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4544 :بابەتی ژمارە

Kadri Yildirim
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042116290375915
...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4545 :بابەتی ژمارە

Mehdi Zana
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910140959115683
...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan

Lehçe:

✍ Yazar

meslek:

Siyasi tutuklu
Kürt
Kuzey Kürdistan

meslek:
Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4546 :بابەتی ژمارە

Mehmed Emin Zeki Bey
http://www.kurdipedia.org/?q=20150406133142120807
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...

Güney kürdistan
Tarihçi

Başlik özelikleri
Lehçe:
meslek:

♕ bakan

meslek:

Kürt
Güney kurdistan
Suleymaniye

Millet:
Özerk:
Şehirler:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4547 :بابەتی ژمارە

Mürüvet Y.Cacim
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305151919119569
...
Başlik özelikleri
👩 Kadinlar

Cinsiyet:

kuzey kürdistan
Şair
Kürt
Kuzey Kürdistan

Lehçe:
meslek:
Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4548 :بابەتی ژمارە

Mustafa Düzgün
http://www.kurdipedia.org/?q=2015022511032084803
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...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan

Lehçe:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4549 :بابەتی ژمارە

Mustafa Gazî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909210256115679
araştirmaci, yazar ve bestekâr mustafa gazî siverek’e bağli
şêxuliya jêrîn (eğriçay) köyünde 1958 yilinda dünyaya gelmiş.
daha bebekken babasi evi diyarbakir’a taşimiş. o günden beridir
diyarbakir’da yaşamakta. ilkokul, taokul ve liseyi diyarbakir’da
okudu. yillardir kürt dili, folklu ve müziğiyle uğraşmakta. hem kürt
müziğiyle ilgili derlemeler yapmakta hem de kürtçe müzik eserleri
oluşturmakta. yüzlerce müzik eseriyle kürt müziğinin gelişmesi için
emek harcadi. müzik eserleri şimdiye dek koma azad, koma
dengê azadî, koma dîjle, şiyar, siyabend, zinar sozdar, şilan aliş
yilmaz, serdar metin, sebaheddîn xoce, şeş, selinay, uç (süleyman
uç), azad bilen, yekbûn, murat küçükavci, alişan, îbrahîm nûhat,
ferhat kanat, engin derya, evin beyaz, ercan kan, ferman toprak,
rojin, çiyager, mesut kaya, zeki koçibar, samet ipek, hazal, deniz
mardini, brîndar ali, fesîh dilgerm, ümit demir, yildiz arslan vb.
grup ve sanatçilar tarafindan okundu. en çok taninan şarkisi
“xerîb im”dir. diyarbakir türkçesi’yle blues tarzinda yaptiği
“fisqaya” adli şarkisi da çok ünlüdür.
dil-folkl ile ilgili çalişmalari ve mizahi yazilari çeşitli dergi ve
gazetelerde yayimli.
1990 sonrasinda 12 yil boyunca kürtçe dil dersi verdi. 2007’de
diyarbakir büyük şehir belediyesi, kültür ve turizm bakanliği ve
avrupa birliği’nin takliğiyla yapilan “dengbêj ve dengbêjlik
geleneği” projesinde yer aldi. “mem û zîn”, “herdemciwanê”,
“şerefname” ve “bîra qederê” adli sesli kitap projelerinin hem
yönetmenliğini hem de müziklerini yapti.
şimdiye kadar yayinlanmiş olan kitaplari şunlardir:
*diyarbakir türkçesi, 1. basim elma yayinlari 2004, 2. basim do
yayinlari 2006
*pirpirim, elma yayinlari 2005
*ferheng, enstîtuya kurdî ya amedê yayinlari, diyarbakir 2006
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*gurzek ji zargotina zarokan, enstîtuya kelepa kurdî, süleymaniye
2006
*nifir û duayên kurdî, enstîtuya kelepa kurdî, süleymaniye 2006
*baweriyên batil ên kurdan (a. bengîn’le birlikte), enstîtuya
kelepa kurdî, süleymaniye 2006
*komek stranên folklîk ji devera silîvan, hewêl û batmanê,
enstîtuya kelepa kurdî, süleymaniye 2009
*komek stranên folklîk ji devera silîvan, mûş, şirnex, xerzan û
batmanê, enstîtuya kelepa kurdî, hewlêr 2009
*navên kevnar ên mirov û ajelan li ba kurdan, enstîtuya kelepa
kurdî, hewlêr 2010
*diyarbakir kabadayilari delileri ve pişo meheme, weşanên lîs,
amed 2013
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan

Lehçe:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4550 :بابەتی ژمارە

Necmettin Büyükkaya
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004092636116549
...
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan
Siyasi aktivist

Lehçe:
meslek:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4551 :بابەتی ژمارە
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Nevin Koçoğlu
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502193236121014
5 Kasim 1966’da Gaziantep’te doğdu. Çocukluğu İstanbul’da geçti.
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu ve ayni üniversitenin
sosyoloji bölümünde öğrencidir. Çeşitli gazetelerde köşe
yazarliğina devam etmekte, Ayrica Sivil Toplum Kuruluşlari’nda
aktivist olarak yer almaktadir. Halen "Piera Yayinlari " Genel Yayin
Yönetmeni ve editörüdür. Şiir ve yazilari Akköy, Güney, Eliz
Edebiyat, Karşin, Kurgu vb gibi dergilerde yayinlanmiş; İngilizce,
İspanyolca, Kürtçe ve Farsça’ya çevrilmiştir.
Kitaplari:
Tanrinin Vişne Bahçesi (2013)
Tanrinin Vişne Bahçesi - 2. Baski (2014)
BexçeyéVîşneyan é Xweda - Kürtçe çeviri (2014)
Tuz ve Gece (2015)
Başlik özelikleri
👩 Kadinlar

Cinsiyet:

kuzey kürdistan
Şair
Kürt
Kuzey Kürdistan
Gazi antep

Lehçe:
meslek:
Millet:
Özerk:
Şehirler:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4552 :بابەتی ژمارە

Nureddin Zaza
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905092811115615
...
Başlik özelikleri
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👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan

Lehçe:

✍ Yazar

meslek:

Kürt

Millet:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4553 :بابەتی ژمارە

Orhan Kotan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304095817119527
1944 yilinda Malazgirt’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini
Kürdistan’da tamamlayan Kotan, Üniversite eğitimine, Ankara’da
Dil-Tarih ve Edebiyat Fakültesi’nde başladi… 68 gençlik
hareketinin içinde aktif görev aldi. Ayni yil Malazgirt’e döndü ve
askerliğini er öğretmen olarak yapti.
Siyasal çalişmalarina Kürdistan'da devam eden Kotan ilk olarak,
Dr. Şivan hareketi içinde yer aldi, bölge sekreterliğine kadar
yükseldi.
74 sonrasinda ise DDKO sürecinde “Ocak Komünü” ekibinin
yaninda yerini aldi. KOMAL yayinevini kuruluşuna katildi ve
yönetimini üstlendi. İkinci kitabi olan “Gururla Bakiyorum
Dünyaya” da yer alan şiirleriyle, ’70’li yillarda militan Kürt
gençliğini en çok etkileyen şairlerden biri oldu..Yine bu dönem
Kürdistan tarihi üzerine pek çok belgenin su yüzüne
çikarilmasinda büyük emeği geçti.
Kürdistan ulusal demokratik mücadelesinin , ideolojik, siyasal ve
örgütsel tezlerinin tartişilmasi amaciyla 1976’da yayina başlayan
rizgarî dergisinin yazi kurulunda görev aldi. Rizgari sürecinde
hareketin önde gelen teorisyenlerinden biri olarak öne çikti.
Hareketin teorik ve siyasal tezlerinin kurulmasinda etkin bir rol
oynadi.
1976 yilinda Ankara DGM tarafindan tutuklandi ve 8 ay Merkez
Kapali Cezaevinde kaldi.
Kürdistan Komünist Partisi-Örgütlenme Komitesi’nde de yer alan
Orhan Kotan, Rizgari kadrolarina yönelik operasyonlarin arttiği ve
darbenin ayak seslerinin yakinlaştiği 80 darbesi öncesinde
örgütlenme çalişmalarini yürütmek üzere önce Suriye daha sonra
Avrupa’ya çikti.
Avrupa’da Dengê Komal lyayinlarini ve KKP-ÖK’nin yayin organi
olan “Yekiti” dergisini organize etti…Partiya Rizgariya
Kurdistan/Rizgari örgütünün kuruluşuna katildi ve yönetiminde yer
aldi. Modern Kürt basininda bir dönemeç noktasi olan “Kurdistan
Press” in başredaktörlüğü sirasinda ilk kez kendi imzasiyla yazilar
yazmaya başladi.
1991 yilinda partili arkadaşlariyla görüş ayriliğina düştü. MarksistLeninist ideolojik ve örgütsel görüşlerini terk etti.Yeni siyasal
perspektifini yalniz savunmaya karar veren O. Kotan örgütsel
ilişkilerden çekilerek, bundan sonra bir Kürt aydini olarak
çalişmalarini sürdürdü..
Yillar süren sürgünün ertesinde, 1995 yilinda İstanbul’a döndü. Ve
“Realite PRESS” gazetesinin yayinini örgütledi. …
Orhan Kotan yakin dönem Kürdistan Ulusal mücadelesinin en
renkli politik simalarindan biriydi... Bir politik teorisyen, bir şair ve
bir mücadele adami olarak ‘70 sonrasi kuşaklar üzerinde derin
izler birakti. Kamuoyunda ise Şair-Yazar- Gazeteci kimliğiyle
tanindi Behram Çupin ve N.Bora imzalarii da kullanan O.Kotan’in,
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Komal ve Rizgari yayin kollektiflerine sunularak kabul görmüş ve
yayinlanmiş pek çok yazisi bulunmaktadir.
Firtinali mücadele yillarinin bir anisi olarak yakalandiği hastaliklar
nedeniyle ağir sağlik sorunlari yaşadi. Ülserle birlikte böbrek
yetmezliği sonucunda uzun yillar diyaliz makinesine bağli olarak
yaşadi. Böbrek nakli ve kalp ameliyatlari geçirdi. Ne yazik ki
durumu giderek kötüleşmeye devam etti. 9 Temmuz 1998
tarihinde; Karolinska hastahanesinin issiz odalarinin birinde,
hayata veda etti.
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan
Şair
Kürt
Kuzey Kürdistan

Lehçe:
meslek:
Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4554 :بابەتی ژمارە

Rohat Alakom
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042520360664626
1955 yilinda Kars’in Kağizman ilçesine bağli Kabakom köyünde
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kağizman’da gördü. 1973 yilinda
Kars ile ilk kez bu ،Kars Alpaslan Lisesi’ni bitiren Rohat Alakom
yillarda tanişti. 1974-1978 yillari arasinda AÜ Eğitim Fakültesi’nde
،değişik ülkelerde kaldi ،öğrenim gördü. Daha sonra yurdişina çikti
insana bir zenginlik kazandirdiğini bu yillarda ،çokkültürlülüğün
yaşayarak öğrendi. 1983 yilindan bu yana İsveç’te yaşamaktadir.
Türkçe ve İsveççe ،Rohat Alakom’un şimdiye kadar Kürtçe
yayimlanan 15 civarinda kültür ve tarih içerikli kitabi
bulunmaktadir. Bazi incelemeleri başka dillere de çevrildi. Başlica
kitaplari şunlardir:
1987) ،- Kürdoloji Biliminin İki Yüz Yillik Geçmişi (Türkçe
1989) ،- Çağdaş Türk Edebiyatinda Kürtler (Türkçe
1991) ،- İsveç Kaynaklarinda Kürt Motifleri (Kürtçe
1991) ،- Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Saidi Kürdi (Türkçe
1992) ،- Ziya Gökalp’in Büyük Çilesi: Kürtler (Türkçe
1992) ،- Yaşar Kemal’in Yapitlarinda Kürt Gerçeği (Türkçe
1994) ،- Kürt Folklorunda Bir Kadin Hakimiyeti (Kürtçe
1995) ،- Kürdistan’da Yeni Bir Güç: Kadinlar (Kürtçe
،- Bir Kürt Diplomatinin Firtinali Yillari: General Şerif Paşa (Türkçe
1998)
1998) ،- Eski İstanbul Kürtleri (Türkçe
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1998) ،- Hoybûn Örgütü ve Ağri Ayaklanmasi (Türkçe
2000) ،- Bin Yil Boyunca İsveç-Kürt İlişkileri (İsveççe
2003) ،- Orta Anadolu Kürtleri (Türkçe
2004) ،- Kürt Aristokratlari: Torinlar (Kürtçe
2006) ،- İsveç Kürtleri (Kürtçe
2008) ،- Tarihin Aydinliği (Kürtçe
2004 yilinda da Kars ،Yazar 1998 yilinda Ağri Ayaklanmasi
yöresinde hüküm sürmüş olan Kürt aristokratlari Torinlar üzerine
bu sinir boylarindaki Kürtlerin tarihi ،yazdiği kitaplarindan sonra
Ağri ve Van yöreleri konusunda ،üzerine daha da yoğunlaşti. Kars
Kürtçe ve ،kaleme aldiği bazi incelemeleri değişik dergilerde
Rus ve İran sinirlarinin ،Türkçe yayimlandi. Tarihte Osmanli
yüz yillardir bir yaşam mücadelesi veren ،kesiştiği bir noktada
Rohat Alakom’un bu çalişmasi sayesinde ilk ،Kars Kürtlerinin tarihi
kez yazili hale getiriliyor.
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan

Lehçe:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4555 :بابەتی ژمارە

Şerafettin Kaya
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909132603115673
...
Başlik özelikleri
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👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan

Lehçe:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4556 :بابەتی ژمارە

Yaşar Batman
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910161359115687
1968, Antakya doğumlu. 2005 yilinda Marmara Üniversitesi Sağlik Eğitim
Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünde
eğitimini sürdürmektedir.
Batman’in, esas ilgi alanlari, ‘Dinsel, etnik ve cinsel azinliklara yapilan negatif
ayirimcilik’, ‘Kent Sosyolojisi’ ve ‘Sözlü Edebiyat ve Sözlü Tarih Araştirmalari’.
Serbest gazeteci olarak yaptiği sosyolojik haberler Radikal gazetesi, Agos gazetesi
ve Taraf gazetesi’nde yayinlandi. ‘Kentin Kimliksizleştirilmesi’, ‘Kirikhan’in Son
Ermeni’si’, ‘Yaşam Boyu Mozaik Bekçisi Köylüler’, ‘Şileki Tatlisinin Çiğnenen Onuru’,
‘Masalsi Bir Ermeni Festivali’, ‘Bir Kadin, Bin Ani, Bir Göç’, üzerine yazilari var. En
son çalişmasi olan ‘Bir Kadin, Bin Ani, Bir Göç’ Öykü-Haberi senaryolaştirilarak
belgeselleştirmek üzeredir. 2008’den itibaren projelendirdiği Urfa ve kirsalindaki
Sözlü Edebiyat ve Sözlü Tarih çalişmalarini bitirebilmeyi düşlüyor.
Bu araştirma Ankara Düşünceye Özgürlük Platformunun, 24-25.Nisan.2010
tarihinde Ankara’da düzenlediği uluslar arasi ‘1915 öncesi ve sonrasiyla inkar ve
yüzleşme’ adli sempozyumda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Başlik özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan

Lehçe:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4557 :بابەتی ژمارە

Yilmaz Güney
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903165155115589
...
Başlik özelikleri
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👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan
sinemaci

Lehçe:
meslek:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4558 :بابەتی ژمارە

Abdullah Öcalan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072914171889393
Abdullah Öcalan werd geboren in Ömerli, een dorpje in het
district Halfeti van de provincie Şanliurfa 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 İmrali 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:
👨 Man
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Geslacht:

Politieke activist

Mensen type:

✍ Schrijver

Mensen type:

Koerd
Noord Koerdistan
Urfa

Natie:
Provincie:
Steden:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4559 :بابەتی ژمارە

Christopher de Bellaigue
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030215003182417
...
Eigenschappen van de item
👨 Man

Geslacht:

✍ Schrijver

Mensen type:

Buitenlander

Natie:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4560 :بابەتی ژمارە

Frederike Geerdink
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010621464084552
De journaliste woont en werkt in opdracht van diverse
Nederlandse media in Diyarbakir, in Turks Koerdistan. Vorig jaar
publiceerde ze een kritisch boek over de achtergestelde positie
van de Koerden. De rode draad in 'De jongens zijn dood' is een
bombardement op het plaatsje Uludere, waarbij 34 Koerdische
jongens en mannen om het leven kwamen.
Bron AD.
Eigenschappen van de item
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👩 Vrouw

Geslacht:

📰 Journalist

Mensen type:

Buitenlander

Natie:

🌏 Buitenland

Provincie:

:کویک ریسپۆنس کۆد

4561 :بابەتی ژمارە

Sarwar Joanroy
http://www.kurdipedia.org/?q=20150327203250120697
...
Eigenschappen van de item
Koerdish - Sorani
Dialect:
👨 Man

Geslacht:

✍ Schrijver

Mensen type:

Koerd
Zuid Koerdistan
Sulaimaniyah

Natie:
Provincie:
Steden:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4562 :بابەتی ژمارە

Rohat Alakom
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042520343064625
en gränsstad i norra Kurdistan ،Rohat Alakom är född 1955 i Kars
mot Armenien och Persien. Han flyttade till Sverige 1983 och har
bott i Stockholm hela tiden. Under sitt tjugo år långa
författarskap har han skrivit en rad böcker om en förfalskad och
bortglömt historia och kultur på olika språk. Några av hans arbete
franska och engelska. Rohat ،finns även översatta till arabiska
Alakom har visat ett stort intresse för svensk-kurdiska möten och
kontakter i det förflutna. Han har under lång tid samlat olika typ
byggt ،av material som handlar om svensk-kurdiska förbindelser
upp ett arkiv och ett speciellt privat bibliotek med inriktning på
sverigekurdernas historia och tidigare kontakter som sträcker sig
ända till vikingatiden. Den föreliggande boken är en fortsättning
på hans kritikerrosade debut på svenska: Svensk-kurdiska
2000). ،kontakter under tusen år (Apec
Av Rohat Alakom har tidigare utgivits:
- Kurdologins 200-åriga historia (1987)
- Kurder i den moderna turkiska litteraturen (1989)
- Kurdiska motiv i svenska källmaterial (1991)
- En bortglömd historia: Seîdê Kurdî (1991)
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- Den kurdiska verkligheten i Yasar Kemals verk
- Ziya Gokalps största dilemma: Kurder
- Kvinnomakt i den kurdiska folkloren
- General Cherif Pascha
- En ny kraft i Kurdistan: Kvinnor
- Kurder i det forna Istanbul
- Organisationen Hoyboun och revolten i Ararat
- Svensk-kurdiska kontakter under tusen år
- Kurder i centrala Anatolien
- Kurdiska Aristokrater: Toriner
- Sverigekurder
- Om Gunnar Ekelöfs Diwansdiktning

(1992)
(1992)
(1994)
(1995)
(1995)
(1998)
(1998)
(2000)
(2003)
(2004)
(2006)
(2007)

Dessutom har han sammanställt böckerna:
- Jesidkurder (2003) av Maria Anholm
- Kurdisk resa (2005) av Elon Ahlbäck
Pirtûka Rohat Alakom a bi navê Kurdên Swêdê (1965-2005) vê
carê bi zimanê Swêdî hat wesandin.
Ev pirtûk bi navê KURDERNA Fyrtio år i Sverige (KURD Çil Sal li
wek versiyonek nuh di nav ،Swêdê) bi hin guhartin û zêdekirinan
Wesanên Serkland'ê de derket.
Di dawiya pirtûkê de bîblîyografiyek fireh û albûmek ku ji gelek
wêneyên kevn pêkhatî cih girtiye. Pirtûk bi pêsgotinek dirêj a
nivîskara swêdî Sigrid Kahle ve dest pê dike. Sigrid Kahle keça
îranîst û rohilatnasê navdar H. S. Nyberg (1889–1974) ye. ،fîlolog
Kesên ku bixwazin vê pirtûkê bi dest bixin dikarin ji vê adrêsê
bixwazin:
SERKLAND FÖRLAGET
ralakom@yahoo.com

Kurdiska - Badini

Artiklar Property
Dialekt:

✍ Writer

Folk skriver:

👨 Man

Kön:

Kurd
North Kurdistan

Nation:
Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4563 :بابەتی ژمارە

ВАСИЛЬЕВА ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112311063887678
...
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Свойства элементов
Академический
Люди типа:
✍ Writer

Люди типа:

Foreigner

нация:

👨 Мужские
🇷🇺 бывшего Советского Союза

пол:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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