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٢٠١٦ بههاری

کەالر یەکێک لە شارە گرنگەکانی گەرمیان و کوردستانی باشور  ،لە رووی مێژوو
و شوێنەوارەوە بۆخۆی خاوەنی رابردوویەکی گەشە بەو پێیەی چەندین شوێنەوار و
سەرچاوەی کۆنی تێدا دۆزراوەتەوە کە گەواھی بۆ دیرۆکی ئەم شارە دەدەن کە ھەندێکیان
مێژووەکەیان بۆ پێش زاین دەگەڕێتەوە و ھەندێکی تریان بۆ سەردەمی ساسانی و ھاتنی
ئیسالم و پاشتر ،لە مێژووی نوێ و ھاوچەرخیشدا کەالر بە پێی سەرچاوەکان ئاوەدان
کردنەوەی بۆ سەدەی  ١٨دەگەڕێتەوە و لێرە بەدواوە ووردە ووردە گەشەی کردووە بە
تایبەت دوای ئەوەی کە بەگزادەی جاف توانیان گەشە بە گوندی (کەالری کۆن) بدەن
کە ئێستا گەڕەکێکی گەورەی شارەکەیە ،لە ساڵی  ١٩٣١یەکەم قوتابخانە لە کەالر
دەکرێتەوە ئەمەیش دەبێتە ھۆی زیاتر گەشانەوەی الیەنی رووناکبیری کەالر بە جۆرێک
ئەم قوتابخانەیە چەندن منداڵی پێگەیاندووە و لە بواری روناکبیری و راگەیاندندا رۆڵییان
ھەبووە.
لە پاش ئەوەی بە مەرسومی کۆماری کەالر لە  ١٩٧٠/٢/٢٨دەبێتە قەزا زیاتر گەشە
دەکات ،ئەمەیش کاریگەری لەسەر الیەنە جۆربەجۆرەکان ھەبووە بە تایبەت کایەی
مەعریفی ،لە سەردەمی بە قەزابوونی کەالردا لەم شارەدا چەندین کەس کاری راگەیاندیان
کردووە و لەو رووە ناویان دیارە بەاڵم لە پاش راپەڕینی کۆمەاڵنی خەڵک لە کوردستان
لە بەھاری  ١٩٩١زیاتر ئەم شارە بەرەو پێش دەچێت ،یەک لەو الیەنانە بواری راگەیاندن
و رۆژنامەوانیە بە تایبەت رۆژنامەنوسی کە ھەر لە سەرەتاکانی راپەڕیندا یەکەمین
باڵوکراوە لێرەوە دەردەچێت بە ناوی (میلکان) ،قوناغ بە قوناغ کاروانی رۆژنامەنوسی
لەم شارەدا زیاترچرۆ دەکات بە شێوەیەک سااڵنە ژمارەی رۆژنامە و باڵوکراوەکانی بە
تەواوەتی زیادی کردووە.
لەم ببیلۆگرافیەدا من ھەوڵم داوە کار بکەم بەشێوەیەک بە پێی توانا لە ماوەی سااڵنی
 ٢٠١١ – ١٩٩١ئەوەی کە دەست کەوتووە بە تەواوی ( )٦٥باڵوکراوەم کۆکردوەتەوە
و ھەوڵم داوە لێرەدا بیخەمە روو ،بە ھیوام ئەم کارەی من سەرەتا بێت لەم رووە و
ھەر باڵوکراوەیەکی تر لەو مێژووەدا ھەبێت بخرێتە روو چونکە دڵنیام کە باڵوکراوەی
تر ھەبووە و رەنگە من دەستم نەکەوتبێت بۆیە دەکرێـت ئەم کارە درێژەی ھەبێت ،من
ئەم کارە بۆ خۆم زۆر بە پیرۆزی دەزانم وە ناوم لێدەنێم (بیست ساڵ خەباتی قەڵەم
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لە کەالر) ،سەرباری کار کردنم لەو بوارەدا ھەندێک تێبینی و سەرەنجم ال گەاڵڵە بوو کە
لێرەدا دەیخەمە روو وەک بەرچاو روونی بۆ خوێنەران و ئەوانەی لە داھاتوودا لەم رووە
کار دەکەن:
 – ١لە کەالر لە سەروبەندی راپەڕیندا یەکەم باڵوکراوەی کوردی تێیدا دەر دەچێت
بە ناوی (میلکان) کە ژمارە سێی لە سەرەتای مانگی تەموزی  ١٩٩١دەرچووە ،من
تەنھا ئەو ژمارەیەم دەست کەوت واتا ژمارە یەکی ئەو باڵوکراوەیە پێشتر دەرچووە و
رەنگە ژمارەی زیاتریشی لێ باڵوکرابێتەوە ،بەم شێوەیە دەر دەکەوێت لە کەالر یەکەمین
باڵوکراوەی کوردی لە دوای راپەڕین لەم شارەدا دەرچووە.
 – ٢لەم ببیلۆگرافیەدا کە من کارم لەسەر کردووە سنورەکەی بریتیە لە سنوری فەزای
کەالر بە ھەر دوو ناحیەی (پێباز ،رزگاری) واتا سنوری کارکردن لەم رووە دیارە ،بە
ھەمان شێوە لە سەرەتای ساڵی  ١٩٩١تا کۆتای ساڵی  ٢٠١١ھەر باڵوکراوە و رۆژنامە و
گۆڤارێک دەرچوبێت و بەردەست کەوتبێت لێرەدا خراوەتە روو.
 – ٣ھەندێک لەو باڵوکراو و رۆژنامانە بە ناوی گەرمیان یان بە ناوی شوێنی ترەوە
دەرچوون بە تایبەت لەسەرەتای راپەڕینەوە باڵوکراونەتەوە ،بۆ نمونە ھەبووە لەسەری
نوسراوە لە الیەن (لقی خانەقین) ەوە دەرچووە لە کاتێکدا ئەو شارە لە کاتی راپەڕیندا
بۆ ماوەیەکی کەم ئازاد کرا و جارێکی تر لە الیەن بەعسەوە دەستی بەسەردا گیراوەتەوە،
وەک ووتم ئەو باڵوکراوەنە لە کەالر کاریان بۆ کراوە و زۆریشیان ھەر لێرە باڵوکرانەتەوە
و لەم شارەدا دەرچوونە بۆیە لەسەر کەالر حیساب دەکرێن.
 – ٤ھەندێک لە باڵوکراوەکانی سنوری کەالر تەنھا یەک ژمارەیان لێ دەرچووە و لە
دەرچوون وەستاون ئەمەیەیش ھۆکارەکەی بە زۆری بۆ الیەنی ماددی دەگەڕێتەوە.
 – ٥ھەندێک لە باڵوکراوەکان (مێژووی دەرچون) یان روون نیە بە تایبەت لە ژمارەیەکی
ئەو باڵوکراوەیەدا نەنوسراوە لە کەیدا دەرچووە ،ھەر بۆیە لەم رووە کەم و کورتی بەدی
دەکرێت و بۆ ئەمەیش پشت بە زانیاری کەسەکان بەسراوە یان لە ژمارەی پاشتری ئەو
باڵوکراوەدا نوسراوە کە یەکەم ژمارەی ئەو رۆژنامە کەی دەرچووە.
 – ٦بەشێک لە باڵوکراو و رۆژنامەکان بە شێوەیەکی رێک و پێک و خولی دەرنەچوونە
ئەمەیش بە گرفت دادەنرێت ،بە نمونە رۆژنامەیەک یان باڵوکراوەیەک کە لەسەری نوسراوە
مانگانە دەردەچێت کەچی ژمارەکانی بە رێک و پێکی بە دوای یەکدا دەرنەچوونە واتا
بە شێوەیەکی خولی رێک و پێک  نەبووە.
 – ٧بەشێک لە باڵوکراوەکان ناوی ستافی لەسەر نیە یان لەم رووە تێکەڵ و پێکەڵیەک
بەدی دەکرێت بە تایبەت ئەو باڵوکراوانەی لەسەرەتای راپەڕیندا دەرچوون ناوی کەسیان
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وەک ستاف لەسەر نیە.
 – ٨قەبارە و سایزی باڵوکراوەکان جۆر بە جۆرن واتا ھەندێکیان زۆر بچوک یان ناوەند
و گەورە ھەر بۆیە قەبارەوە باڵوکراوەکان جۆر بە جۆرن ،روون نیە ئەم باڵوکراوانە لە
رووی تیراژەوە چەند دانەیان لێ دەرچووە ھەر چەندە لەسەر بەشێک لە رۆژنامەکان
تیراژەکەی نوسراوە.
 – ٩ئەو باڵوکراوە و رۆژنامە و گۆڤارانەی کە لە ماوەی ئەو بیست ساڵەدا لە کەالر
دەرچوونە ژمارەیان ( )٦٥باڵوکراوەیە ،ھەر بۆیە باڵوکراوەی تر لەو مێژووەدا دەرچووە
و رەنگە بەردەستی من نەکەوتبێت ،ئەو باڵوکراوانە کە دەرچوون ھەمە جۆرن لە رووی
ناوەڕۆک و سیاستەوە واتا زۆر الیەنی ژیانیان گرتوەتەوە ،بەشێک لەو باڵوکراوانە لە
الیەن حزبە کوردستانیەکان بە تایبەت یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە دەرچوونە ،ئەمە
سەرباری ئەوەی لە باڵوکراوەی ئازاد و سەربەخۆیش دەرچوونە بە تایبەت لە دوای
پرۆسەی ئازادی عێراق لە پاش ساڵی  ٢٠٠٣دەنگە ئازادەکان زیاتر دەر کەوتون ،ھەر
چەندە لە سەرەتاوە باڵوکراوە و رۆژنامەکان گشتی بوونە بەاڵم پاشتر دەبنە تایبەت
مەند واتا رۆژنامە و باڵوکراوەی تایبەت بە ژنان و گەنجان و قوتابیان و خوێندکاران،
یان باڵوکراوەی تایبەت بە ئەنفال  دەرچوە ،ھەندیک لە باڵوکراوەکان لە بۆنە و یادێکدا
تەنھا ژمارەیەک یان دوانیان لێ باڵوکراوەتەوە.
  - ١٠سەر باری ئەو باڵوکراوانەی لێرەدا خراونەتە روو لە بواری نوسراودا ،بە ھەمان
شێوە سنوری کەالر لە بواری رۆژنامەوانی نوسراو و بینراویشدا گەشەی کردووە بە
شێوەیەک لە  ١٩٩٣/٦/١لە کەالر رادیۆی گەرمیانی مەڵبەندی کەالر دەستی بە پەخش
کردووە کە بە دوایدا چەندین رادیۆی تر لەم شارە پەخشیان کردووە کە ھەندێک لەوانە
تا ئێستایش لە پەخش کردن بەردەوامن ،ئەو رادیۆیانەیش (ئازادی حزبی شوعی،
دەنگی یەکگرتوو رادیۆی یەکگرتووی ئیسالمی  ،رادیۆی تەوار دەنگی یەکێتی ژنان «
یەکەم رادیۆی تایبەت بە ژنان لە کوردستان و عێراقدا « ،دەنگی کۆمەڵ رادیۆی کۆمەڵی
ئیسالمی ،رادیۆی دەنگ « یەکەم رادیۆی ئەھلی لە سنوری گەرمیان  ،رادیۆی کازیوەی
پارتی دیموکرات.
لە دوای ساڵی  ٢٠١١ەوە ئەم کاروانە درێژەی ھەیە بە شێوەیەک جگە لەو رۆژنامە و
باڵوکراوانەی لێرەدا ناویان ھاتووە باڵوکراوەی تر دەرچوون کە بەشێکیان بەردەوامن لە
دەرچوون بۆ نمومە  وەک (گەڕان ،رایەڵ ،رۆژ ،ھەڵمەت ،روانینی نوێ ،گۆڤاری زانستی
زانکۆی گەرمیان  ،پێشەنگ ،ھیوا  ,ھێما ،ئیلیان.)...
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 - ١میلکان:
باڵوکراوەیەکی سیاسی ئەدەبییە – لقی حانەقینی پارتی گەلی دیموکراتی کوردستان
بە ھەر دوو زمانی کوردی و عەرەبی دەریدەکات ،ژمارە سێ ( )٣ی ئەم باڵوکراوەیە کە
بەردەستە لە ( ١ی تەموزی  )١٩٩١دەرچووە.
لەم ژمارەی میلکاندا ناوی کەسی وەک ستاف لەسەر نیە ،بەاڵم بە قەبارەی بچوک بە
دوانزە الپەڕەی رەش و سپی باڵو کراوەتەوە ،ھەر چەندە ئەم باڵوکراوەیە لە الیەن لقی
خانەقینی ئەو پارتەوە دەرچووە بەاڵم زۆر تر لە کەالر دەرچووە و کارەکانی لە کەالردا
بووە چونکە ئەم شارە لە راپەڕیندا بۆ ماوەیەکی کەم ئازاد بوو زۆرێک لە ئیش و
کارەکانی ئەم شارە لە کەالر رای دەکرا بە تایبەت کارە حزبیەکان (ئەم باڵوکراوەیە بە
یەکەم باڵوکراوەی کەالر و گەرمیان دادەنرێت کە لە پاش راپەڕین لە سنورەکە دەرچووە،
واتا پێش ئەو بەروارە ئێمە باڵوکراوەی ترمان بەرچاو ناکەوێت ،گەر ئەم باڵوکراوەیە
مانگی جارێکیش دەرچوو بێت ئەوا ژمارە یەکی لە مانگی ئایار دەرچووە).
میلکان بابەتەکانی بە ھەر دوو زمانی عەرەبی و کوردی باڵوکراوەتەوە ،کە زۆر تر
بابەتەکانی ژمارە سێ بە زمانی عەرەبی بووە ،مانشیێتی ئەم ژمارە بریتیە لە « الحکم
الظاتی ھو اقل مما یطالب بە شعب کردستان».
 - ٢پەیامی ئازادی:
ئۆرگانی ناوەندی لقی دیالی  /حزبی سۆسیالیستی کوردستان  /عێراقە ،ژمارە ( )٢ی
لە تشرینی یەکەمی  ١٩٩١باڵوکراوەتەوە ،ژمارە دووی کە بەردەستە بە ھەشت الپەڕەی
قەبارە بچوک بە رەش و سپی بە زمانی کوردی دەرچووە.
لە پەڕەی یەکەمی ژمارە دوودا چەندین بابەت بەرچاو دەکەون لەوانە :سەروتار کە لە
الیەن شێروان شێروەندیەوە نوسراوە ،ھەروەھا وێنەیەکی سەیدا ساڵح یوسفی بەدی
دەکرێت کە لە ژێر وێنەکەدا نوسراوە «دامەزرێنەری حزبی سوسیالیستی کوردستان /
عێراق ،شەھیدی نەمر سەیدا ساڵح یوسفی».
پەیامی ئازادی بە ھەمان شێوەی میلکان لە باڵوکراوە یەکەمینەکانی سنوری گەرمیان
دادەنرێت کە بە ناوی دیالە و خانەقینەوە باڵوکراوەتەوە بەاڵم وەک ووتمان بە ھۆی
گرتنەوەی خانەقین لە الیەن رژێمی بەعسەوە ،کارەکانی ئەو شارە لە کەالر بووە بۆیە
ئەم باڵوکراوەیە بە دووەمین باڵوکراوەی پاش راپەرین لە گەرمیان و کەالر دادەنرێت.
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 - ٣تیشک:
تیشک گۆڤارێکی رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتییە ھەموو مانگێک لە الیەن قوتابی عادل مەال
ساڵحەوە دەردەچێت ،ژمارە چوار ( )٤ی لە ساڵی  ١٩٩٤دەرچووە (ئەم گۆڤارە بە
دەست نوسراوەتەوە لەسەر دەفتەرێکی قەبارە بچوک  و باڵوکراوەتەوە).
بەڕێوبەری گشتی و سەرنوسەر :عادل مەال ساڵح ،دەستەی نوسەران (عادل نازێی،
ئەرسەالن محەمەد رۆستەم).
 - ٤وەرزش و گەرمیان:
باڵوکراوەیەکی وەرزشییە ،یانەی وەرزشی شێروانە مانگی دوو جار دەریدەکات ،ژمارە
سێی ( )٣ی لە  ١٩٩٦/٤/١٨بە چوار الپەڕەی قەبارە بچوک دەرچووە.
لەم ژمارەیەدا نوسراوە ،دەستەی نوسەران (حەسەن عەلی سەلیم ،عەدالەت عەبدوڵاڵ،
خەلیل رەفغەت حەسەن) ،یەکەی کۆمپیوتەر (کامەران جەمال ،ھێرۆ ئەحمەد ،ھەاڵڵە
عەلی) ،لە مانشێتی ئەم ژمارەیەدا نوسراوە « لە وەرزی نویێدا ،باشتر وایە لیژنەی
ئۆڵۆمپی کوردستان کار و پلەی کادیرەکانی ھەڵسەنگێنێت».
ژمارە ( )٥ی گەرمیان و وەرزش لە  ١٩٩٦/٨/١٧بە چوار الپەڕەی قەبارە بچوک
دەرچووە ،لەم ژمارەیەدا سەرنوسەر :حەسەن عەلی سەلیم ،بەڕێوەبەری نوسین:
عەدالەت عەبدوڵاڵ ،سەرپەرشتیاری ھونەری :خەلیل رەفعەتە ،لەم ژمارەیەدا بە ھەردوو
زمانی کوردی و عەرەبی چەندین بابەت بەدی دەکرێت و باڵوکراوەکەیش بووەتە مانگانە.
 - ٥کەڵیار:
  رۆژنامەیەکی مانگانەی رۆشنبیری زانستی گشتی خوێندکاریە ،لەسەر ئەرکی کۆمەڵێک
خوێندکاری پەیمانگای تەکنیکی کەالر دەردەچێت .ژمارە ( )٠ی لە  ١٩٩٦/٤/٨بە دوو
الپەڕەی قەبارە بچوک باڵوکراوەتەوە ،ژمارە ( )١ی کەڵیار لە  ٨ی تەموزی  ١٩٩٦بە
شەش ( )٦الپەڕەی قەبارە گەورە دەرچووە
لە مانشێتی ژمارە ( )١دا نوسراوە « دوو پەیمانگا بناغەی زانکۆیەکی مۆدێرنە « ،ئەم
باڵوکراوەیە ناوی ستافی لەسەر نیە.
 – ٦فەرتەنە:
مانگنامەیەکی رەخنەئامێزی خوێندکاری بووە ،ژمارەیەک لە خوێندکارانی ناحیەی
رزگاری دەریان کردووە بە قەبارەی بچوک و بەدەست نوسراوەتەوە و دواتر چەندین
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دانەی لێ کۆپی کراوە.
ژمارە ( )١ی لە تشرینی دووەمی ساڵی  ١٩٩٦دا دەرچووە بە چوار پەڕە  ،ئەم
باڵوکراوەیە لەالیەن دەستەیەک لە خوێندکارانەوە دەرکراوە لەوانە (حەسەن ئەحمەد،
مەحمود ساڵح  ،خەڵەف غەفور  ،عزەت عەلی ،ئارام قادر) ،ئەم باڵوکراوەیە کە بە دەست
نوسراوەتەوە و زۆربەی بابەتەکانی رەخنەگرتن بووە لە دۆخی پەروەردە و خوێندن و
تەنھا پێنج ژمارەی لێ دەرچووە کە ژمارە پێنجی لە ئازاری  ١٩٩٧باڵوکراوەتەوە و دواتر
لە الیەن ھێزە ئەمنیەکانەوە داخراوە.
 - ٧گۆڤار:
گۆڤار ،گۆڤارێکی سیاسی رۆشنبیری گشتییە ،ژمارە( )١ی لە کانونی دووەمی  ١٩٩٨لە
کەالر بە ( )٥٢الپەڕەی رەش و سپی بە بەرگێکی تا رادەیەک رەنگاوڕەنگ باڵوکراوەتەوە،
لەسەر بەرگەکەی وێنەیەکی قەاڵی شێروانەی لەسەرە کە لە پاش راپەڕێن گیراوە و
خەڵکێکی زۆری لەسەرە ،بەرگی دواوەی تابلۆیەکی ئیسماعیل خەیاتە.
لە ژمارە یەکدا (سەردار عەبدوڵاڵ) سەرنوسەر بووە ،دەستەی نوسەران بریتین لە
(لوقمان خەیاڵی ،مەجید ساڵح ،تەھا سلێمان ،عەدالەت عەبدوڵاڵ) ،بە ناونیشانی (قسە
قسە دێنێ) سەروتارێک نوسراوە.
لە ژمارە دووەوە (رەفعەت عەبدوڵاڵ) بووەتە خاوەنی ئیمیتاز ،رەحمان خانیش ھاتوەتە
ناو ستافی نوسینەوە ،ژمارە ( )٢لە مانگی ئازاری  ١٩٩٨بە ( )٦٢الپەڕە دەرچووە،
ژمارە سێ و چوار پێکەوە بە  ٥٢الپەڕە لە ئایار و حوزەیرانی  ١٩٩٨باڵوکراوەتەوە،
ژمارە پێنجی بە  ٥٠الپەڕە لە کانونی دووەمی  ١٩٩٩بە بەرگ و شێوازێکی باشتر و
جوانتر دەرچووە.
 -٨تۆژەر:
تۆژەر وەرزانەیەکی روناکبیری ،زانستی ،گشتییە ،پەیمانگای تەکنیکی کەالر بە زمانی
کوردی و عەرەبی دەریدەکا ،ژمارە ( )١ی  لە ھاوینی  ١٩٩٨بە پەنجاو ھەشت ()٥٨
الپەڕەی رەش و سپی بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :یونس ساڵەی ،سەرنوسەر :ئەحمەد باوەڕ ،لە بەرگی پشتەوەی ئەم
گۆڤارە وێنەی بەشێک لە دەرچوانی پەیمانگای تەکنیکی بۆ ساڵی خوێندنی – ١٩٩٧
 ١٩٩٨باڵوکراوەتەوە ،ئەم گۆڤارە تەنھا ئەم ژمارەی دەرچووە.
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 - ٩پرشنگی نوێ:
پرشنگی نوێ گۆڤارێکی رۆشنبیری مانگانەی گشتیە کۆمەڵێک خوێندکار لە سمود
دەریدەکەن ،ژمارە ( )٠ی لە کانونی یەکەمی  ١٩٩٨بە بیست ( )٢٠الپەڕەی رەش و
سپی بە قەبارەی بچوک دەرچووە (ئەم گۆڤارە بە دەست نوسراوەتەوە).
سەرنوسەر :مەریوان حەسەن قادر ،جێگری سەرنوسەر :مەحمود ساڵح قادر ،بەڕێوەبەری
نوسین :حەسەن ئەحمەد محەمەد ،دەستەی نوسەران (عومەر ئەحمەد ،ئەیاد ئەحمەد
رەشید ،ھەژار ئیراھیم ،دیاری ئەسعەد ،ئیبراھیم سدیق ،دیار عەلی).
ئەم گۆڤارە کە بە دەست نوسراوەتەوە و کۆپی کراوە تەنھا ئەم ژمارەی لێ دەرچووە.
 - ١٠سۆز:
سۆز باڵوکراوەیەکی ڕۆشنبیری گشتی مانگانەیە   -بەرنامەی باخچەی ئێزگە لە دەنگی
یەکگرتوو رادیۆی کەالر دەریدەکات،ژمارە ( )١ی   سۆز کە لە شێوەی گۆڤارێکی
گیرفانییدا بووە لە دووتوێی چل ( )٤٠الپەڕەدا لە ( ١ی کانوونی دووەمی )١٩٩٩
دەرچووە ،کە ھاوکات بوو بە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان و سەری ساڵی تازەی زایینی
 ،١٩٩٩ناوەڕۆکەکەی بریتی بوو لە ھەڵبژاردەی گرنگترین بابەتی ئەو نامەو دەفتەرنامانەی
ھاوڕێیانی بەرنامەی باخچەی ئیزگە بۆ بەرنامە دەیاننارد.
ئەم باڵوکراوەیە ژمارە ( )٤ی بە ( )٣٨الپەڕەی بچوک (گیرفان) بە ھەر سێ رەنگی
رەش و سپی و سورێکی کاڵ دەرچووە( ،مێژووی دەرچونی لەسەر نیە) ،ســۆز  ()٥
ژمارەی لێ باڵوکراوەتەوە  ،لەالیەن ھەریەکە لە کارمەندانی ڕادیۆ (عادل حسین قادر،
فەریق محەمەد ێالح ،والی محەمەد مەحمود) ەوە بەڕێوەدەبرا.
 - ١١پێنووس (پێنوس):
باڵوکراویەکی مانگانەیە یەکێتی گشتی قوتابیانی کوردستان – عێراق ،لیژنەی ناوچەی
کەالر دەریدەکات ،لە ژمارە ( )٩یدا نوسراوە باڵوکراوەیەکی رۆشنبیری گشتییە ،لقی
کەرکوکی – یەکێتی گشتی قوتابیانی کوردستان دەریدەکات ،ژمارە ( )١ی لە سەرەتای
تەموزی  ١٩٩٩دەرچووە بە قەبارەی بچوک بە ( )١٢الپەڕەی رەش و سپی.
ئەم باڵوکراوەیە خاوەن ئیمتیازی لەسەر نەنوسراوە بەاڵم وەک دەردەکەوێت رێکخراوەکە
بووە ،سەرپەرشتیار :محەمەد عەزیز ،دەستەی نوسەران بریتین لە (ئارام حەسەن،
کاروان عەلی ،ئازاد عوسمان).
ئەم باڵوکراویە چەندین گۆڕانکاری بەسەر ستافەکەیدا ھاتووە ،لە ژمارە ( )٩یشدا دەبێـە
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ئۆرگانی لقی کەرکوکی رێکخراوەکە ،لە ژمارە ( )١٤دا ،سەرپەرشتیار :ھیوا محەمەد،
سەرنوسەر :ئارام ئیکرام بووە
ئەم باڵوکراوەیە تێکڕا ( )١٤ژمارەی لێ باڵوکراوەتەوە کە دوا ژمارەی کە ژمارە ( )١٤یە
بەھەڵە لەسەری نوسراوە ( )١٣لە ئازاری  ٢٠٠١دەرچووە ،پاشکۆیەکی باڵوکردوەتەوە
لە .٢٠٠٠/٥/١٥
 -١٢خەمسەگی (پێنجەم):
خەمسەگی (پێنجەم) بالوکراوەیەکی قەبارە بچوکی مانگانە بوو،ژمارەیەک خوێندکاری
پۆلی پێنجەمی وێژەی لە دواناوەندی کەالر دەریان کردووە.
خەمسەگی (پێنجەم) ژمارە ( )١ی لە کانونی دووەمی  ٢٠٠٠بە چوار پەڕەی بچوک
باڵوکراوەتەوە ،ئەم باڵوکراوەیە بە دەست دەنوسرایەوە و دواتر چەند دانەیەکی لەسەر
دەردەکرا کە بابەتەکانی زۆر تر تایبەت بوون بە دۆخی پەروەردە بە زمانی رەخنە و
تەنز ،ئەم باڵوکراوەیە لە الیەن ژمارەیە خوێندکاری پۆلی پێنجەمی وێژەی لە دواناوەندی
کەالری تێکەڵ لە شارەدێی کەالری کۆن دەرکراوە.
باڵوکراوەی خەمسەگی (پێنجەم) لە الیەن ژمارەیەک قوتابیەوە دەرکاوە لەوانە (عەلی
لەتیف ،سەباح عەلی جاف  ،سەباح حسێن  ،شاخەوان حەسەن ،)...ئەم باڵوکراوەیە
تەنھا سێ ژمارەی لێ دەرچووە کە دواین ژمارەی لە ئازاری ساڵی  ٢٠٠٠دەرچووە.
 - ١٣پژمە:
پژمە گۆڤارێکی کاریکاتێری واقیعی ھەمەڕەنگە ،لەسەر بەرگی ژمارە دووی نوسراوە
ھەرکات ئارەزوومان ھەبوو دەریدەکەین،کە لەالیەن ژمارەیەک قوتابی پەیمانگای تەنیکی
کەالرەوە باڵوکراوەتەوە.
پژمە ژمارە ( )٢ی لە ساڵی  ٢٠٠٢دا بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەش و سپی
دەرچووە کە بابەتەکانی بە دەست نوسراوەتەوە بە شێوەی تەنز و کاڵتە ئامێز.
خاوەنی ئیمتیازی پژمە :پەیمانگای تەکنیکی کەالر ،دەستەی نوسەران( :چۆمان جەمال،
زانیار ێەالح ،دەروێش فەرەج ،دڵشاد شەریف ،رێبوار لەتیف ،حەسەن رەزا) ،پژمە تەنھا
ئەم ژمارەی بەردەستی منە بۆیە زانیاریەکان لەسەر ژمارە یەکی بەردەست نیە  .
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 - ١٤بزە:
گۆڤارێکی کۆمەاڵیەتی زانستی کاریکاتێریە ،لە الیەن ژمارەیەک خوێندکاری پەیمانگای
تەکنیکی کەالرەوە دەرچووە ،لە بەرگی ژمارە یەک و دوودا نوسراوە (بزە ،گۆڤارێکی
کاریکاتێری زانستی کۆمەاڵیەتییە).
بزە ژمارە یەکی ( )٠لە سەرەتای ساڵی  ٢٠٠٣بە ھەشت پەڕەی قەبارە بچوک بە رەش
و سپی باڵوکراوەتەوە ،بابەتەکانی ئەم ژمارەیە بە دەست نوسراوە بە شێوەی تەنز و
کاڵتەئامێز کە بابەتەکان زۆر تر لەسەر رەوشی خوێندن بە تایبەت لە پەیمانگادایە.
خاوەنی ئیمتیازی بزە :کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان – کۆمیتەی پەیمانگاکان،
سەرنوسەر :دالوەر حەمە شەریف  ،دەستەی نوسەران( :ھەڵگورد حەمید ،جۆزیف
کەالری ،شارا عەبدولکەریم ،سامان محەمەد ،جەبار سەمین) ،کاریکاتێر :مامۆستا لوقمان
حەمە کەریم.
بزە چوار ژمارەی لێ باڵوکراوەتەوە ،ژمارە ( )١ی کە بە کۆمپیوتەری نوسراوەتەوە
بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەش و سپی چاپ و باڵوکراوەتەوە ،گۆڕانکاری لە
ستافەکەیدا کراوە بە شێوەیەک کە (ھەڵگورد حەمید) کراوەتە بەڕێوەبەری نوسین و
کۆمپیوتەریش:ھێرش محەمەد سەنگەری و پاشتریش  کاروان یاروەیسە.
 -١٥گەرمیان:
مانگنامەیەکی رۆشنبیری گشتیە ،مەڵبەندی  ١١ی گەرمیانی (ی .ن .ک) دەریدەکات،
ژمارە ( )٠ی لە  ٢٠٠٣/٣/٩لە کەالر دەرچوە.ژمارە ( )٣ی گەرمیان لە  ٢٠٠٣/٨/١بە
ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەنگی رەش و سپی و سەوز دەرچووە ،لە مانشێتی
ئەم ژمارەیەدا ھاتووە « لە پرۆژەی ئاوەدان کردنەوەی عێراقدا ،پێویستە بایەخی زیاتر
بە ئاوەدان کردنەوەی گەرمیان بدرێت «.
خاوەنی ئیمتیاز :مەڵبەندی رێکخستنی گەرمیانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان،
سەرنوسەر :رزگار حاجی حەمید ،جێگری سەرنوسەر :سەالم عەلی ،بەڕێوەبەری نوسین:
سەالم کەریم.
ژمارە ( )٩ی مانگنامەی گەرمیان بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە لە شوباتی ٢٠٠٤
دەرچووە.
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 -١٦پەیامی الوان (پەیامی گەنج):
ئەم باڵوکراوەیە سەرەتا لە الیەن ناوچەی رزگاری – یەکێتی الوانی دیموکراتی لە
کوردستانی عێراق دەرکراوە ،دواتر راگەیاندنی لقی گەرمیانی یەکێتیەکە دەری
کردووە،پەیامی الوان ژمارە ( )٠ی لە مانگی تەموزی  ٢٠٠٣دەرچووە بە قەبارەی بچوک
بە ( )٨الپەڕەی رەش و سپی ،دواتر ناوەکەی بووە بە (پەیامی گەنج).
ئەم باڵوکراوەیە لە الیەن ناوچەی رزگاری و لقی گەرمیانی ئەو یەکێتیەوە دەرکراوە کە
دەتوانرێت وەک خاوەنی ئیمتیاز دابنرێت ،سەرپەرشتیاری باڵوکراوەکە لە سەرەتاوە تا
کۆتای (بەھادین کەمال) بووە ،دەستەی کاری بریتی بووە لە (سیروان سەعید ،نەوزاد
فواد
 ،غازی شکور ،)...،پاشتر (شێرکۆ ئەحمەد چوارشاخی) بووەتە جێگری سەرپەرشتیار.
ژمارە ( )٦ی پەیامی الوان لە ئابی  ٢٠٠٤بە چوار الپەڕەی قەبارە بچوک دەرچووە.
پەیامی الوان لە ژمارە ( )٧ەوە ناوەکەی بووە بە (پەیامی گەنج) کە لە ٢٠٠٦/٩/١٥
بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک دەرچووە.
لە ژمارە ()٨ی پەیامی گەنجدا ،سەرنوسەر :بەھادین کەمال ،جێگری سەرنوسەر :کاوە
گەرمیانی ،بەڕێوەبەری نوسین :شوان جەالل بووە.
ژمارە ( )٨ی پەیامی گەنج لە  ٢٠٠٨/١٠/١٥بە قەبارەی بچوک بە رەنگاورەنگی بە ()٨
الپەڕە دەرچووە.
 -١٧کەالر:
کەالر ،گۆڤارێکی وەرزییە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی شارەوانی کەالر دەریدەکات ،تایبەتە
بە کارە خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی و بابەتە ھونەری و ئەدەبی و کلتورییەکان،
ژمارە ( )١ی لە کانونی یەکەمی  ٢٠٠٣بە  ٣٩الپەڕەی رەش و سپی بە بەرگێکی
رەنگاوڕەنگەوە باڵوکراوەتەوە کە وێنەی قەاڵی شێروانەی لەسەرە.
خاوەنی ئیمتیاز :حەسەن جیھاد ئەمین ،سەرنوسەر :سەرکۆ محەمەد رۆستەم ،ھاوکاران
(ساڵح ھەالج ،ساالر مەحممود ،سروە جەوھەر) ،راوێژکاران (ئیبراھیم باجەالن ،ئەحمەد
باوەڕ) بووە.
ژمارە ( )٣ی گۆڤاری کەالر لە تەموزی  ٢٠٠٤بە ھەمان قەبارە و بە  ٥٢الپەڕە دەرچووە
و دەستەی راوێژکاران نەماوە  ،ھاوکارانیش بوونەتە دەستەی نوسەران (دوا ژمارەی
گۆڤارەکە بووە).
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 - ١٨بەرەوشار:
بەرەوشار ،رۆژنامەیەکی سەربەخۆی ئەھلی ئازادە کۆمەڵە گەنجێک لە کەالر دەریدەکەن،
ژمارە ( )٠ی لە  ١٨ی کانونی دووەمی  ٢٠٠٤بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەنگی
رەش و سپی دەرچووە.
ئەم رۆژنامەیە بە چەند قوناغێکدا تێپەڕ بووە لە رووی دەرچوون و ستافی نوسینەوە ،لە
ژمارە سفردا (عەدنان سەید حسێن) سەرنوسەر( ،سامان عەزیز) بەڕێوەبەری نوسین)
و ستافی ھاوکاران یان دەستەی نوسەران بریتی بوونە لە (محەمەد حسێن ،پشتیوان
سەعید ،حسێن ئەحمەد ،سەباح عەلی جاف) ،راوێژکاری یاسایی (ئیسماعیل نەجمەدین)،
مانشێتی یەکەم ژمارە بریتیە لە « کەالر پێویستی بە خزمەتگوزاری زیاتر ھەیە «.
بەرەو شار ژمارە ( )٤ی لە  ٢٠ی ئەیلولی  ٢٠٠٤بە ھەشت الپەڕەی رەش و سپی
دەرچووە ،خاوەنی ئیمتیاز :شێخ سەعید شاکەلی ،سەرنوسەر :پشتیوان حەمە سەعید،
بەڕێوەبەری نوسین :سامان عەزیز ،دەستەی نوسەران بریتین لە (ئەرکان محەمەد
رەشید ،محەمەد حسێن ،سەباح عەلی جاف ،مژدە مەحمود جاف ،عەدنان سەید حسێن).
بەرەو شار لە خولی دووەمیدا بە ستافێکی ترەوە باڵوکراوەیەوە ،ژمارە ( )٩ی لە
 ٢٠٠٥/١٠/٣٠بالوکراوەتەوە کە ستافەکەی گۆڕانی بەسەردا دێت ،خاوەنی ئیمتیاز :شێخ
سەعید شاکەلی ،سەرنوسەر :عەدنان سەید حسێن ،بەرێوەبەری نوسین :الوان ئەحمەد،
دەستەی نوسەران :سروە جەوھەر ،ئەرکام محەمەد ،گەرمیان حەمە خان).
دواین ژمارەی بەرەو شار کە ژمارە ( )١٤بوو لە  ٢٠٠٦/٤/٢بە دوانزە ( )١٢الپەڕەی
قەبارە گەورە بە رەنگی رەش و سپی باڵوکراوەتەوە کە (الوان ئەحمەد) سەرنوسەر،
(ساڵح میروەیس) بەڕێوەبەری نوسین( ،شیالن رۆژبەیانی ،جەالل ئەلیاسی) ی دەستەی
نوسەرانن و لە بۆکسی ئەم ژمارەی بەرەو شاردا نوسراوە « لە ژمارەی داھاتودا ،بەرە
و شار دەبێتە (گەرمیانی ئەمڕۆ)».
 -١٩ھەنگاو:
ھەنگاو ،باڵوکراوەیەکی زانستی رۆشنبیری گشتیە ،پەیمانگای تەکنیکی کەالر – بەشی
ڤێتێرنەری ئامادەی دەکات ،ژمارە ( )١ – ٠ی لە ئازاری  ٢٠٠٤بە بیست ( )٢٠الپەڕەی
قەبارە بچوک بە ھەر سێ زمانی کوردی ،عەرەبی ،ئینگلیزی دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :بەشی ڤێتێرنەری ،سەرنوسەر :د .عەال حسێن ،دەستەی نوسەران
(والی خالد ،کاروان کەریم ،مقداد کاکە عەبدوڵاڵ ،شێروان حەمە ئەمین ،باوەڕ رەسوڵ)،
راوێژکاران (د .مەحمود حەسەن ،د .سەردار محەمەد).
ژمارە ( )٢ی ھەنگاو بە بیست پەڕە بە رەنگی شین و پەمەیی دەرچووە.
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 - ٢٠ھەشتاوھەشت:
وەرزە گۆڤارێکی روناکبیریە ،تایبەتە بە ئەنفال ،ژمارە ( )١ی لە بەھاری  ٢٠٠٤بە
قەبارەی گەورە بە بەرگێکی رەنگاورەنگ و بە ( )٢٢٤الپەڕە دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :مەحمود سەنگاوی ،سەرنوسەر :ساالر مەحمود :دەستەی نوسەران
(ئەحمەد باوەڕ ،تەھا سلێمان ،رزگار حاجی حەمید ،سەالم عەلی) ،لە ژمارە یەکیدا
سەرنوسەر لە ژێر ناونیشانی ( ،١٩٨٨وونبونی مانا ..مردنی ژیان) نوسیوە ،ئەم گۆڤارە
پاشکۆیەکی ھەبووە ھەر بە ناوی ھەشتاو ھەشت لە قۆناغەکانی ئەنفالدا لە شێوەی
رۆژنامەدا باڵوکراوەتەوە( ،ھەشتاوھەشت) ،باڵوکراوەیەکی تایبەتە بە قۆناغەکانی ئەنفال
(پاشکۆی وەرزە گۆڤاری ھەشتاوھەشت) ،ژمارە ( )١ی لە  ٢٠٠٦/٢/٢٣بە ( )٨الپەرەی
رەنگاوڕەنگ لە کەالر دەرچووە ،سەرنوسەر :ساالر مەحمود ،ژمارە چواری رۆژنامەی
ھەشتاوھەشت لە  ٢٠٠٦/٥/٣بە ھەشت الپەڕە دەرچووە.
ژمارە ( )١١ی گۆڤاری ھەشتاو ھەشت لە بەھاری  ٢٠٠٩بە ( )٢٨٥الپەڕە دەرچووە،
ستافەکەی بریتیە لە ،بەڕێوەبەری بەرپرس و سەرنوسەر :ساالر مەحمود ،جێگری
سەرنوسەر :سەالم عەلی ،بەڕێوەبەری نوسین :لەتیف فاتیح فەرەج.
 -٢١ئەفراندن:
ئەفراندن باڵوکراوەیەکی رەخنەی مانگانەیە بەشی رۆشنبیری لقی گەرمیانی یەکگرتوی
قوتابیان سەرپەرشتی دەکات ،ژمارە ( )٠ی لە  ٢٠٠٤/٤/١بە چوار الپەڕەی قەبارە
بچوک بە رەنگی رەش و سپی دەرچووە.
ئەم باڵوکراوەیە ستافەکەی بەردەوام گۆڕانی بەسەردا ھاتووە کە ئەم کەسانە ستافەکەی
بوونە ،لە ژمارە ( )١ – ٠دا سەرنوسەر :ئاکۆ ھۆرێنی ،بەڕێوبەری نوسین :برھان
محەمەد ،دەستەی نوسەران (سارا مەجید ،بیالل سەعید ،حەمید عەلی) ،دیزاین :سامان
مەجید.
لە ژمارە ( )٦دا ستافەکە بریتیە لە ،سەرنوسەر :حەمید عەلی ،بەڕێوەبەری نوسین:
سردار ساڵح ،سیامەن سەالم ،لەگەڵ دەستەی نوسەران.
لە ژمارە ( )١١دا ستافەکە بریتیە لە ،سەرنوسەر :سیامەن سەالم ،بەڕێوەبەری نوسین:
جەالل جومعە ،لەگەڵ دەستەی نوسەران.
دواین ژمارەی  ئەفراندن کە ژمارە ( )١٤یە لە تەموزی  ٢٠٠٥بە شەش الپەڕەی قەبارە
بچوک بە رەنگی رەش و سپی باڵوکراوەتەوە.
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 - ٢٢خەڵک:
خەڵک مانگنامەیەکی گشتی ئازادە و لە گەرمیان دەردەچێت ،ژمارە ( )١ی لە کۆتای
نیسانی  ٢٠٠٤بە ھەشت الپەڕەی رەش و سپی بە قەبارەی گەورە دەرچووە ،حەوت
الپەڕە بە زمانی کوردی و یەک الپەڕە بە زمانی عەرەبی باڵوکراوەتەوە.
خاوەنی ئیمتیاز :عەلی ئەحمەد کەریم ،سەرنوسەر :تەھا سلێمان ،سکرتێری نوسین:
ھۆشیار عەبدولعەزیز ،دەستەی ھاوکاران (کامەران یاروەیس ،سەردار رەحیم ،ھیوا
محەمەد ،ساڵح عەلی ،کامەران ئەدیم ،سەھەند عەبدوڵاڵ)  ،لە ژمارە ( )٢کە لە کۆتای
ئایاری  ٢٠٠٤بە دوانزە الپەڕەوە دەرچووە ئەو دەستەیە بوونەتە ستافی نوسەران ،
ھەر لەم ژمارەیەدا پاشکۆیەکی عەرەبی بە ناوی (ملحق عربی) خەڵک بە یەک پەڕە
باڵوکراوەتەوە.
ژمارە ( )٢٠ی خەڵک کە لە کۆتای کانونی یەکەمی  ٢٠٠٥دا دەرچووە ،پەڕەکانی
بوەتە بیست ( )٢٠الپەڕەی قەبارە گەورە ،ژمارە ( )٢٢ی لە کۆتای شوباتی ٢٠٠٦
دا بە  ١٢الپەڕە دەرچووە ،ستافی نوسینی گۆڕانی بەسەردا ھاتووە ،خاوەنی ئیمتیاز:
عەلی ئەحمەد کەریم ،سەرنوسەر :ھۆشیار عەبدولعەزیز ،جێگرانی سەرنوسەر (عەلی
نارێنی ،سەالم عەبدوڵاڵ)  ،بەڕێوەبەری نوسین بۆ کاروباری سیاسی :ھیوا محەمەد،
بەڕێوەبەری نوسین بۆ کاروباری ژنان :مژدە مەحمود جاف ،بەڕێوەبەری ھونەری:
حەسەن عەبدولخالق.
 - ٢٣کەنار:
مانگنامەیەکی ئەھلییە گروپێک گەنج لە گەرمیان دەری دەکەن ،یەکەم ژمارەی لە
 ٢٠٠٤/٧/١٥بە چوار الپەڕەی قەبارە بچوکی رەش و سپی دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :بێستون ژاڵەیی ،بەڕێوەبەری نوسین :فەریق حەمە ێاڵح،
کارگێڕی و دارایی :والی محەمەد،دەستەی نوسەران (عادل حسێن ،سوعاد حاتەم ،دلێر
عەبدولڕەحمان ،پەیمان عەبدولڕەحمان ،حەمید عەلی ،ھەردی مەھدی ،ھێمن بابان)،
تایپ :دلێر عەبدولڕەحمان.
ژمارە ( )١١ی لە  ٢٠٠٥/٧/٢٤بە ( )١٢الپەڕەی رەش و سپی دەرچووە( ،کەنار ژن)  
پاشکۆیەکی ژنانەی تایبەتی مانگنامەی کەنارە ،یەکەم ژمارەی لە شوباتی  ٢٠٠٦بە
چوار الپەڕە دەرچووە
سەرپەرشتیار :سوعاد حاتەم ،ستافی نوسین (پەیمان ئەمین ،چنور بەرزنجی  ،شەیما
جەمال ،روناک محەمەد ،شنۆ قادر حەسەن).
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ژمارە  ٢٢ی کەنار لە ئایاری  ٢٠٠٧بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەنگی رەش
و سپی باڵوکراوەتەوە ،لەم ژمارەیەدا ستافی نوسین بریتین لە ،خاوەنی ئیمتیاز و
سەرنوسەر :بێستون ژاڵەیی ،بەڕێوەبەری نوسین :فەریق حەمە ساڵح ،کارگێڕی و
دارایی :والی محەمەد ،دەستەی نوسەران (دڵشاد ئەنوەر ،ھێمن بابان ،حەمید عەلی)،
مانگنامەی کەنار لە کەالر خاوەنی یەکەمین پەیجی تایبەت بە خۆی بووە لە ئەنتەرنێت
بە ناوی .www.knar.org
 - ٢٤داینەمۆ:
داینەمۆ مانگنامەیەکی گشتی سەربەخۆیە ،کۆمەڵێک گەنجی ناحیەی رزگاری دەریدەکەن،
ژمارە ( )٠ی لە کۆتای تشرینی دووەمی  ٢٠٠٤بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک
دەرچووە ،لە مانشێتی ئەم ژمارەیەدا ھاتووە « لە سنوری ناحیەی رزگاریدا ٧٨ ،گوند
بێبەشن لە خوێندنگا ،بنکەی تەندروستی ،ئاو ،کارەبا ،رێگاو بان «.
سەرنوسەر و سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوبردن :رێبین تەھا لێخوڕەی ،دەستەی نوسەران
(کوردۆ عەزیز ،ئەرکان محەمەد رەشید) ،ئەم مانگنامەیە لە ژمارە ( )١ەوە کە لە
کانونی دووەمی  ٢٠٠٥بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە باڵوکراوەتەوە ،خاوەنی ئیمتیاز:
سەباح عەلی جاف ،سەرنوسەر :رێبین تەھا لێخوڕەی ،جێگری سەرنوسەر :ئەرکان حەمە
رەشید ،بەڕێوبەری نوسین :کوردۆ عەزیز.
داینەمۆ لە ژمارە ( )٩یدا کە لە سەرەتای نیسانی  ٢٠٠٦باڵوکراوەتەوە نوسراوە
(مانگنامەیەکی گشتی سەربەخۆیە کۆمەڵێک گەنجی ناحیەی رزگاری ھەر کاتێک
پەرەیان ھەبوو دەریدەکەن) ،ژمارە  ١١ی داینەمۆ لە ئەیلولی  ٢٠٠٦بە دوانزە ()١٢
الپەڕە دەرچووە کە پاشکۆی (نەعلەشۆ) یشی لەگەڵدایە ،خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر:
رێبین تەھا ،بەڕێوبەری نوسین :دەشتی ئەنوەر لێخوڕەی ،دەستەی نوسەران (سەیوان
خەلیل ،کاوە ئەحمەد ،سۆران حەمە سەعید).
نەعلەشۆ ھەر چەندە ژمارە یەکی بە جیاواز و سەربەخۆ دەرچووە بەاڵم ژمارە دووی لەگەڵ
داینەمۆدا باڵوکراوەتەوە ،نەعلەشۆ ،نەعلەتنامەیەکی عامە بڕێ نەعلەتی لە گەرمیان ھەر
کاتێک ھەوەسیان بوو نەعلەت ئەوەشێنن ،ژمارە ( )١ی لە یەکەمین رۆژەکانی ساڵی
 ٢٠٠٦بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەش و سپی باڵوکراوەتەوە.
ستافەکەی بریتین لە ،نەغلەتکاری عام :رێبین تەھا ،مەسولی پارە و پول :کاوەی مالیە،
نەعلەتکارە فەرعیەکان (عەدنان مەال ساڵح ،حەیدەر محەمەد ،شاھۆ عەبدوڵاڵ).

بههاری ٢٠١٦

13 138

Analytical, academic, quarterly Magazine

 - ٢٥شکۆفە:
پەیڤنامەیەکی رۆشنبیری گشتی ناوبەناوە ،نوێنەرایەتی کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
لە پەیمانگای مەڵبەندی مامۆستایانی کوردستان دەریدەکات ،ژمارە ( )١ی لە کانونی
یەکەمی  ٢٠٠٤بە چوار الپەڕەی قەبارە بچوکی رەنگاوڕەنگ دەرچووە.
دەستەی ئامادەکاری شکۆفە بریتیە لە (ھێڤی ،زانا ،ھەنسک) ،لە مانشێتی یەکەم
ژمارەدا نوسراوە « یەکێتی قوتابیانی کوردستان ،دەنگ دەکڕێت بە پارە.« ..
ژمارە ( )٢ی شکۆفە لە کانونی دووەمی  ٢٠٠٥بە چوار پەڕەی قەبارە بچوک باڵوکراوەتەوە.
 -٢٦زیپان:
زیپان گۆڤارێکی رۆشنبیری کۆکراوەیە ،لقی کەالری – بنکەی ئەدەبی روناکبیری گەالوێژ
بە زمانی عەرەبی باڵوی کردوەتەوە ،ژمارە ( )٠ی لە ساڵی  ٢٠٠٤بە قەبارەی بچوک
بە  ٣٢الپەڕەی رەش و سپی دەری کردووە  (ئەم گۆڤارە لە ژمارە سەرەتایەکانیدا
بابەتەکانی بە زمانی عەرەبی لە سایتەکانی ئەنتەرنێتەوە وەرگیراوە).
زیپان ژمارە ( )١٠ی لە پایزی  ٢٠١١بە ھەر دوو زمانی کوردی و عەرەبی بە ()٤٠
الپەرە بە بەرگێکی رەش و سپیەوە باڵوکراوەتەوە ،سەرپەرشتیار :ئەحمەدی خۆشنوس،
بەڕێوەبەری جێبەجێکار :ئاسۆ وەھابە.
 - ٢٧شێروانە:
شێروانە گۆڤارێکی کۆمەاڵیەتی روناکبیرییە ،دوو مانگ جارێک شارەوانی کەالر دەریدەکات،
ژمارە ( )٤کە لە شوباتی  ٢٠٠٥لەسەر بەرگی یەکەم ژمارەی گۆڤارەکە نوسراوە ،بە
 ٤٨الپەڕەی رەش و سپی بە بەرگێکی رەنگاورەنگەوە دەرچووە  (بەو مانایەی درێژە
پێدەری گۆڤاری پێشووی کەالر بوبێت).
خاوەنی ئیمتیاز و بەڕێوەیەری دەستەی بەڕێوەبردن :سەرۆکایەتی شارەوانی کەالر،
دەستەی بەڕێوەبردن (ساالر مەحمود ،جەمال ئەکبەر ،مەجید ساڵح ،ئەرکان محەمەد
رەشید ،کاروان یاروەیس ،عەبدوڵاڵ حەسەن و گواڵڵە عەزیز) بووە ،ئەم ژمارەیەکی
بە  ٥٢الپەڕەی رەش و سپی دەرکراوە بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگ کە وێنەیەکی قەاڵی
شێروانەی لەسەرە.
گۆڤاری شێروانە لەژمارە ( )٥دا کاروان یاروەیس بووەتە سەر نوسەری و دەستەی
بەڕێوەبردن کراوە بە دەستەی نوسەران ،ژمارە ( )٣ی ئەم گۆڤارە کە دەکاتە ژمارە
( )٦ی پێشوو لە پایزی  ٢٠٠٥باڵوکراوەتەوە ،لەم ژمارەدا (سەالم عەلی محەمەد)
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کراوتە خاوەن ئیمتیاز .ژمارە ( )٤کە دەکاتە ژمارە (  ) ٧لە بەھاری  ٢٠٠٦دا بە ٦٤
الپەرە باڵوکراوەتەوە.
 - ٢٨پەیامی خوێندکار:
باڵوکراوەیەکی خوێندکاری ئازادە ،کۆمەڵێک خوێندکاری سەربەخۆ لە کەالر دەریدەکەن،
ژمارە ( )١ی لە  ٢٠٠٥/٤/١بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەنگی رەش و سپی
دەرچووە.
سەرنوسەر :گەرمیان حەمە خان ،بەڕێوەبەری نوسین :کاوە ئەحمەد ،دەستەی نوسەران
(ئاسود کوردستانی ،ماریا کەمال) تایپ :کۆماجی اللە فەیاق ،لە مانشێتی ئەم ژمارەدا
نوسراوە « لە ئەنجامی راپرسیەکدا :خوێندکارانی کەالر گەشبینن بە پەرلەمانی تازە
ھەڵبژێردراو «.
ژمارە ( )٥ی ئەم باڵوکراوەیە لە ئۆکتۆبەری  ٢٠٠٥بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە بە
رەش و سپی باڵوکراوەتەوە ،خاوەنی ئیمیتاز :کاوە ئەحمەد ،سەرنوسەر :گەرمیان حەمە
خان ،دەستەی نوسەران (محەمەد ئەمین ،شاھۆ عەبدوڵاڵ ،عەباس ئەنوەر ،ماریا کەمال،
سۆما عەبدوڵاڵ ،ئاکۆ ئەحمەد ،دەشتی ئەنوەر).
 - ٢٩کۆست:
کۆست باڵوکراوەیەکی تایبەتە بە کۆستی ئەنفال ،ژمارە ( )١ی لە  ٢٠٠٥/٤/١٤بە دوانزە
( )١٢الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەنگی رەش و سپی لە ژێر مانشێتی « ماڵێکی ئەنفاالنە
« باڵوکراوەتەوە.
کۆست لە الیەن لیژنەی بااڵی مەراسیمی حەڤدەھەمین ساڵیادی ئەنفالەوە لە گەرمیان
ئامادە کراوە ،ئەم باڵوکراوەیە لە رۆژی  ٤/١٤دا لە مەراسیمی ئەنفالدا باڵوکراوەتەوە.
  -٣٠ئایندەی گەرمیان:
باڵوکراوەیەکی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی گشتییە راگەیاندنی مەڵبەندی ( )١١ی رێکخستنی
گەرمیان دەریدەکات ،ژمارە ( )٠ی لە  ٢٠٠٥/٦/٢٥بە ( )٨الپەڕەی رەش و سپی لە
کەالر دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :راگەیاندنی مەڵبەندی ( )١١ی رێکخستنی گەرمیان ،سەرنوسەر :مەجید
ساڵح ،جێگری سەرنوسەر :رزگار حاجی حەمید ،بەڕێوەبەری نوسین :ئاسۆ وەھاب.
ئایندەی گەرمیان ژمارە ( )١٦ی لە  ٢٠٠٦/٦/١بە ھەشت الپەڕە بە بەرگێکی
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رەنگاوڕەنگەوە دەرچووە ،ئەم ژمارەیەی تایبەتە بە ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی
نیشتمانی ،ستافەکەی بریتیە لە سەرنوسەر :مەجید ساڵح ،بەڕێوەبەری نوسین :ئاسۆ
وەھاب ،دیزاین :ئاسۆ وەھاب.
ژمارە ( )٢١ی ئایندەی گەرمیان لە  ٢٠٠٦/١٢/٢٦بە ھەشت الپەڕە باڵوکراوەتەوە کە
لە خولی دووەمیدا ستافەکەی بەم شێویە بووە ،خاوەنی ئیمتیاز :مەڵبەندی  ١١ی
رێکخستنی کەالر ،سەرپەرشتیاری گشتی :کاروان یاروەیس ،جێگری سەرنوسەر :ئاسۆ
وەھاب.
ئایندەی گەرمیان ژمارە ( )٥٤ی لە شوباتی  ٢٠١٠بە ھەشت الپەڕە دەرکردووە بە
مانشێتی « گەرمیان ھەر قەاڵ سەوزەکەی جارانە « ،کاروان یاروەیس سەرنوسەری
بووە.
ژمارەیەک لە پاشکۆکانی ئایندەی گەرمیان:
ژن پارێزی ،پاشکۆیەکی تایبەتە بە رۆژی جیھانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی
ژنان ،بەڕێوەبەرایەتی مافی مرۆڤ لە گەرمیان بە ھاوکاری ئایندەی گەرمیان دەریدەکات،
ژمارە ( )١دیسەمبەری .٢٠٠٨
 ،٤/١٤پاشکۆیەکی تایبەتی ئایندەی گەرمیانە بە یادی  ٢٢ساڵەی ئونفال ،نیسانی ،٢٠١٠
سەرنوسەر :کاروان یاروەیس ،سەرپەرستیاری پاشکۆ :ئاوارە جاف ،سەرپەرشتیاری
ھونەری :ئارام کەمال دەلۆ.
 - ٣١گەرمیانی وەرزشی:
رۆژنامەیەکی وەرزشی مانگانەیە کۆمەڵێک وەرزشکار لە گەرمیان دەری دەکەن ،ژمارە
( )٠ی لە   ٢٠٠٥/٨/١٥بە چوار الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەنگی رەش و سپی دەرچووە،
مانشێتی ئەم ژمارەیە بریتیە لە « گەرمیانی وەرزشی ماڵی دووەمی وەرزشکارانە «.
خاوەنی ئیمتیاز :کاوە ئەحمەد شەریف ،سەرنوسەر :ئەرکان محەمەد رەشید ،دەستەی
نوسەران (فەتاح وەلی شاواز ،ئەسعەد ئەحمەد ،رەنجدەر عەلی ،دەشتی ئەنوەر ،ھەڵۆ
مەحمود).
ژمارە ( )٢گەرمیانی وەرزشی لە  ٢٠٠٥/١٠/٢٥بە چوار الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەش
و سپی باڵوکراوەتەوە کە فەتاح وەلی شاواز لە دەستەی نوسەراندا نەماوە.
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 - ٣٢خوێندنی نوێ:
مانگنامەیەکی خوێندکاری ئازادە ،کۆمەڵێک خوێندکاری سەربەخۆ مانگی جارێک
دەریدەکەن ،ژمارە ( )١ی لە  ٢٠٠٥/١٢/١بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەش و
سپی باڵوکراوەتەوە
خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :گەرمیان حەمە خان ،بەڕێوەبەری نوسین :دەشتی ئەنوەر،
ستافی نوسین (ماریا کەمال ،عەباس ئەنوەر ،شاخەوان عەبدوڵاڵ ،سوما عەبدوڵاڵ).
ژمارە ( )٤ی لە حوزەیرانی  ٢٠٠٦بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورەی رەش و سپی
باڵوکراوەتەوە.
 - ٣٣گۆڤاری گیرفان:
وەرزە گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی سەربەخۆیە ،کۆمەڵێک روناکبیر لە گەرمیان
دەریدەکەن ،ژمارە (سفر) ی لە مانگی ( )١٢ی  ٢٠٠٥دەرچووە (ھەر چەندە لەم
ژمارەیەدا مێژووی دەرچوونی لەسەر نیە).
خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :مەال تەحسین گەرمیانی ،بەرێوەبەری نوسین :ئومێد
بەرزان برزۆ ،دەستەی نوسەران (ئیبراھیم ێدیق ،سامان کەریم ،شیالن مەجید رۆژبەیانی).
ژمارە یەکی گۆڤاری گیرفان بە قەبارەی بچوک (گیرفان) بە  ١١١الپەڕەی رەش و سپی
دەرچووە.
گۆڤاری گیرفان ژمارە ( )٢١ی لە ساڵی  ٢٠١٣بە قەبارەی بچوک بە بەرگێکی
رەنگاوڕەنگەوە بە ( )١٠٠الپەڕە دەرچووە ،خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :مەال تەحسین
گەرمیانی ،جێگری سەرنوسەر :عومەر عەبدولکەریم ،بەڕێوەبەری نوسین :د .ئومێد
بەرزان برزۆ ،دەستەی نوسەران (سامان کەریم ،ساڵح ھەالج ،بەناز عومەر ،ئاسۆ وەھاب،
رەحمان عەلی ،پەخشان محەمەد).
 - ٣٤نەسیم:
باڵوکراویەکی رۆشنبیری ،پەروەردەییە کۆمەڵێک قوتابی مانگانە دەری دەکەن ،یەکەم
ژمارەی لە ساڵی  ٢٠٠٥دەرچووە بە قەبارەی بچوک
خاوەنی ئیمتیازی ئەم باڵوکراوەیە :ناوەندی گەرمیانی رێکخراوی قوتابیانی کوردستان،
سەرنوسەر :ھاوکار خۆشناو ،بەڕێوەبەری نوسین :ئەرکان دارا ،ستافی کارا (سەردەست
محەمەد ،بیخاڵ خالید).
دوا ژمارەی نەسیم کە ژمارە ( )٣٢لە شوباتی  ٢٠١٢باڵوکراوەتەوە بەقەبارەی بچوک
بەشێوەی رەنگاورەنگی بە ( )١٦الپەڕە.
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 - ٣٥وەرزشکاران:
وەرزشکاران رۆژنامەیەکی وەرزشی مانگانەیە کۆمەڵێک وەرزشکار لە کەالر دەریدەکەن،
ژمارە ( )٢ی لە ئازاری  ٢٠٠٦بە چوار الپەڕەی رەش و سپی قەبارە گەورە دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :ئەرکان محەمەد رەشید ،دەستەی نوسەران (مەریوان
ئەحمەد ،رەنجەدەر عەلی ،گۆران محەمەد ،ھەڵۆ مەحمود) ،لە ژێر لۆگۆی رۆژنامەکەدا
نوسراوە « یەکەم رۆژنامەی وەرزشی سەربەخۆیە لە کوردستان».
  -٣٦مودەڕیس:
مودەڕیس باڵوکراوەیەکی تایبەتە بە میھرەجانی   (مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس)
لیژنەی بااڵی میھرەجان دەریدەکات ،ئەم باڵوکراوە تایبەتە لە  ٢٠٠٦/٣/٣١بە ھەشت
الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەنگی رەش و سپی بە ھەردوو زمانی کوردی و عەرەبی
باڵوکراوەتەوە بە مانشێتی « مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس چرایەک بۆ شەوی یەڵدای
کورد «.
ستافی کار بریتین لە (مەجید ساڵح ،ئەحمەدی خۆشنووس ،جەمال ئەکبەر ،سۆیبە
عوسمان) ،ئەم باڵوکراوەیە لەسەر ئەرکی کۆمەڵەی روناکیری و کۆمەاڵیەتی کەرکوک
چاپ کراوە.
 - ٣٧ئاتیە:
ئاتیە ،باڵوکراوەیەکی رۆشنبیری گشتیە مانگانە راگەیاندنی ناوەندی گەرمیانی رێکخراوی
قوتابیانی کوردستان دەری دەکات ،ژمارە ( )٢ی لە  ٢٠٠٦/٤/١بە ھەشت الپەڕەی
قەبارە بچوک بە رەنگی رەش و سپی باڵوکراوەتەوە.
سەرنوسەر :راویار یاسین ،دەستەی نوسەران (ژیار تەنیا ،ئامانج کەالری ،ئارام محەمەد،
حسێن محەمەد ،ھونەر عەزیز).
 - ٣٨شێخ لەنگەر (سۆراخ):
شێخ لەنگەر مانگانەیەکی ئەھلی سەربەخۆی گشتیە لە ئاوای شێخ لەنگەر دەردەچێت،
ژمار ( )١ی لە  ٢٠٠٦/٤/٢٢بە ھەشت ( )٨الپەڕەی قەبارە گەورە بە بەرگێکی
رەنگاوڕەنگەوە باڵوکراوەتەوە.
خاوەنی ئیمتیاز :سەالخ خورشید ،سەرنوسەر :محەمەد سابیر ،جێگری سەرنوسەر:
ئومێد شێخ لەنگەری ،بەڕێوەبەری نوسین :پارێزەر خەبات رەشید ،ئەنجومەنی نوسین
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(ئارام ئیکرام ،ئەحمەد عەزیز ،کاوە ئەحمەد ،پشتیوان ئەحمەد ،عومەر محەمەد ،فایەق
نامیق ،بەختیار سەعید ،شەماڵ ئەحمەد ،قانع خورشید ،سیروان نامیق) ،راوێژکاران
(چیا قادر ،ئاریان ساڵح) ،دیزاین :ئەحمەدی خۆشنووس.
شێخ لەنگەر ستافەکەی بەردەوام گۆڕانی بەسەردا ھاتووە ،ژمارە ( )١٦ی لە حوزەیرانی
 ٢٠١٢بە ھەشت الپەڕە دەرچووە ،کە لە ستافەکەیدا تەنھا ناوی خاوەن ئیمتیاز :سەالح
خورشید ،سەرنوسەر :ئومێد شێخ لەنگەری نوسراوە.
مانگانەی شێخ لەنگەر لە ژمارە ( )١٧ەوە ناوەکەی دەبێتە (سۆراخ) کە لە تەموزی
 ٢٠١٢بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەش و سپی دەرچووە ،کە ستافەکەی وەک
ژمارە ( )١٦یە.
 - ٣٩گەرمیانی ئەمڕۆ:
مانگنامەیەکی ئەھلی ئازادە لە گەرمیان دەردەچێت ،ژمارە ( )١ی لە   ٢٠٠٦/٥/٥بە
( )١٢الپەڕەی رەش و سپی لە کەالر دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :شێخ سەعید شاکەلی ،سەرنوسەر :الوان ئەحمەد ،بەڕێوەبەری نوسین:
ساڵح میروەیس ،دەستەی نوسەران (جەالل ئەلیاسی ،شیالن رۆژبەیانی ،عەباس
ئەنوەر) ،مانشێتی ژمارە ( )١ی بریتیە لە « لە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی پەرلەماندا،
ئەندامانی پەرلەمان کۆکن لەسەر دوورخستنەوەی موستەشار و جاشەکان «.
گەرمیانی ئەمڕۆ ژمارە ( )٤٧ی بە دوانزە الپەڕە لە ئەیلولی  ٢٠١٠باڵوکراوەتەوە ،لەم
ژمارەیەدا ،سەرنوسەر :الوان ئەحمەد ،بەڕێوەبەری نوسین :ساڵح میروەیسە ،ژمارە
( )٥٦ی لە تەموزە  ٢٠١١ھەشت الپەڕەی رەش و سپی دەرچووە.
گەرمیانی ئەمڕۆ چەندین پاشکۆی ھەبوە لەوانە:
پاشکۆی وەرزشی،پاشکۆی گەرمیانی ئەمڕۆ ،ژمارە ( ،)١ئامادەکردنی :یاسین محەمەد
کەالری.
پاریا ،پاشکۆی ئافرەتانەی مانگنامەی گەرمیانی ئەمڕۆ ،ژمارە ( ) ١لە ئازاری ،٢٠٠٧
ژمارە  ( )٣ی لە حوزەیرانی  ٢٠٠٧دەرچووە ،سەرپەرشتیار :سارا مەجید ،دەستەی
نوسەران (شنۆ قادر ،ئیمان جەبار)
الحوار ،ملحق العربی لجریدە ،ژمارە ( )٠لە شوباتی  ،٢٠٠٨ئامادەکردنی :الوان ئەحمەد.
پاشکۆی وەرگێران ،پاشکۆی رۆژنامەی گەرمیانی ئەمڕۆیە ،تایبەت بە وەرگێڕان ،ژمارە
( )١لە تشرینی دووەمی  ،٢٠٠٩سەرپەرشتیاران (رزگار فایەق سەعید ،ئاسۆ وەھاب).
رۆژی جیھانی کتێب ،پاشکۆیەکی تایبەتە بە رۆژی جیھانی کتێب ،ژمارە ( ،)١نیسانی
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 .٢٠١١سەرپەرشیتاری پاشکۆ (الوان ئەحمەد ،ساڵح میروەیس) ،ھاوکاری کارا :کازم
جەباری.
چواردەی چوار :پاشکۆیەکی گەرمیانی ئەمڕۆیە تایبەتە بە تاوانی ئەنفال ،نیسانی ،٢٠١٠
بە چوار الپەڕەی قەبارە بچوکی رەش و سپی باڵوکراوەتەوە.
تیپی شانۆی منااڵنی گەرمیان ،پاشکۆیەکی گەرمیانی ئەمڕۆیە تایبەتە بە مێژووی تیپی
شانۆی منااڵنی گەرمیان ،ژمارە ( ،)١تەموزی  ، ٢٠١١سەرپەرشتیارانی پاشکۆ (محەمەد
سابیر کەمەر ،الوان ئەحمەد ،ساڵح میروەیس).
توێژینەوە :پاشکۆیەکی تایبەتی گەرمیانی ئەمڕۆیە ،ژمارە ( )٣ی لە کانونی دووەمی
 ٢٠١١بە چوار الپەڕە دەرچووە ،سەرپەرشتیاری پاشکۆ :م .عەباس مەحمود ،ستافی
بەڕێوەبردنی پاشکۆ (سادق ئەحمەد ،کارزان فواد ،حەیدەر عەلی ،کارزان ئازاد ،عومەر
عەبدولکەریم.
ئەم باڵوکراوەیە کە پێشتر لە شێوەی رۆژنامە دەردەچوو بەاڵم ژمارە ( )٩١ی لە شێوەی
گۆڤاردا بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە بە ( )٤٠الپەڕە باڵوکراوەتەوە کە خاوەنی ئیمتیاز و
سەرنوسەری (الوان ئەحمەد) بووە ،ژمارە ( )٩٢ی ئەم باڵوکراوەیە لە ئابی  ٢٠١٥وەک
دوا ژمارە دەرچووە.
 - ٤٠چرای باوەنوور (چرا):
چرای باوەنوور باڵوکراوەیەکی مانگانەی رۆشنبیری کۆمەاڵیەتی سەربەخۆیە کۆمەڵێک
گەنج لە باوەنور دەریدەکەن ،ژمارە ( )٠ی لە ئەیلولی  ٢٠٠٦بە چوار الپەڕەی قەبارە
گەورە بە رەش و سپی باڵوکراوەتەوە.
خاوەنی ئیمتیاز و بەڕێوەبەری نوسین :عەتا محەمەد (باوە) ،سەرنوسەر :ھیوا ئەحمەد،
جێگری سەرنوسەر :شۆڕش مەحمود ،سەرپەرشتیاری چاپ :عەبدوڵاڵ رەشید ،دەستەی
نوسین (سیامەند حسێن ،ھیوا ئەحمەد ،عەتا محەمەد ،کەریم فەرەج ،شۆڕش مەحمود)،
ھاوکاران (لێزان عەلی ،باوان حەمە ساڵح) « لەو ناوانەدا لە دەستەی نوسیندا خاوەنی
ئیمتیاز و بەڕێوەبەری نوسین لەگەڵ سەرنوسەردا ھاتووە کە ئەمە جێگەی تێبینییە «،
لە مانشێتی ئەم ژمارەیەدا ھاتووە « سەرۆکی شارەوانی پێباز :بە ھۆی یەکگرتنەوەی
ھەر دوو ئیدارە پرۆسەی دابەش کردنی زەوی دواخراوە.« ! ...
چرای باوەنور لە ژمارە ( )٢ەوە ناوەکەی بووە بە (چرا)  و لە ئازاری  ٢٠٠٧باڵوکراوەتەوە
و ستافەکەی گۆڕانی بەسەردا ھاتووە ،بە ھەشت الپەڕەیش باڵو کراوەتەوە( ،مامۆستا
حەمە ساڵح  ھارونیش) یش بوەتە خاوەنی ئیمتیازی ،بەردەوام ستافی نوسین گۆڕانی
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بەسەردا ھاتووە.
ژمارە ( )١٥ی چرا لە ئازاری  ٢٠٠٩بە ھەشت الپەڕەی قەبارە گەورە بە بەرگێکی
رەنگاوڕەنگەوە باڵو کراوەتەوە ،باڵوکراوەکە لەسەری نوسراوە (باڵوکراوەیەکی مانگانەی
گشتی سەربەخۆیە لە باوەنوور دەردەچێت).
 - ٤١کوردەمیر:
کوردەمیر گۆڤارێکی زانستی سااڵنەیە تایبەتە بە شوێنەوار و کەلەپوری کوردستان،
بەڕێوەبەرێتیی شوێنەواری گەرمیان لە حوکمەتی ھەرێمی کوردستان دەریئەکات.
ژمارە ( )١ی لە تشرینی یەکەمی  ٢٠٠٦بە قەبارەی گەورە بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە
کە وێنەی (کێوی کەرەفتو) ی لەسەرە ،بە ( )١٦٦الپەڕەی رەش و سپی دەرچووە.
خاوەنی ئیمیاز :محەمەد شاکەلی ،سەرنوسەر :کەمال نوری مەعروف ،بەڕێوەبەری
نوسین :حەسەن عەلی سەلیم ،دەستەی نوسەران (محەمەد مەردان ،شوکر محەمەد
حەیدەر) ،راوێژکاران (جەمال عەبدول ،عەبدوڵاڵ قەرەداخی ،سەعید شاکەلی).
ئەم گۆڤارە کە تایبەتە بە شوێنەوار و کەلەپوری کورد تەنھا ئەم ژمارەی لێ باڵوکراوەتەوە.
 - ٤٢بارین:
بارین ،یەکەمین رۆژنامەی ژنانەی ئەھلی لە گەرمیان( ،ئەم رۆژنامەیە پێشتر وەک
پاشکۆ بە ناوی کەناری ژن لە گەڵ رۆژنامەی کەنار دەردەچوو) ،ژمارە ( )١ی  لە  ٨ی
مارسی   ٢٠٠٧بە چوار الپەڕەی رەش و سپی بە قەبارەی گەورە دەرچووە.
رۆژنامەی بارین (سوعاد حاتەم) سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبردن بووە و ناوی کەسی تر
لەسەر ئەم ژمارەیە بەدی ناکرێت ،ژمارە ( )٢ی لە نیسانی  ٢٠٠٧چاپ و باڵوکراوەتەوە
کە بەشێکی زۆری بابەتەکانی تایبەت بە (مەرگەساتی ئەنفال) ،ئەم ژمارەی بارین بە
ھەشت الپەڕەی گەورەی رەش و سپی باڵوکراوەتەوە ،ستافی نوسین پێک ھاتووە لە
(شەیما جەمال ،ساجیدە قادر).
 -٤٣رازی گەنج:
باڵوکراوەیەکی رۆشنبیری گشتی سەربەخۆیە ،ژمارە ( )١ی لە ئەیلولی  ٢٠٠٧لە کەالر
بە قەبارەی بچوک بە ( )٤٠الپەڕەی رەش و سپیەوە بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگ دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :فەتاح تەنیا ،دەستەی ھاوکاران (رەمەزان ئەمین ،دلێر
عومەر ،رێباز کەالری).
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رازی گەنج لە  ٢٠٠٨/٤/١٤پاشکۆیەکی دەرکردووە بە ناوی(ئەنفال) کە لە ( )٢٨الپەڕە
پێک ھاتووە لەگەڵ بەرگەکەیدا بە رەنگاوڕەنگی ،سەرپەرشتیاران (فەتاح تەنیا ،سۆران
حەمە سەعید).
 - ٤٤ڕوانگە:
باڵوکراوەیەکی زانستی رۆشنبیری مانگانەیە ،کۆمەڵێک خوێندکاری زانکۆ لە کەالر
دەریدەکەن ،ژمارە ( )٠ی لە شوباتی  ٢٠٠٨بە دوانزە ( )١٢الپەڕە لەگەڵ بەرگەکەیدا
بە قەبارەی بچوک بە رەش و سپی باڵوکراوەتەوە.
سەرنوسەر :مەریوان حەسەن ،دیزاین و ھونەری :عەلی رەسوڵ قادر ،لە ژمارە یەکدا
ستافی نوسینی لەسەر نەنوسراوە بەاڵم لە ژمارە دوو ( )٢دا کە لە ئایاری ٢٠٠٨
دەرچووە ستافی نوسین بریتین لە (ھەردی غازی ،ھاوکار حەسەن ،عومەر محەمەد
ئەمین ،ھەژار زەبیحی).
باڵوکراوەی روانگە ناوی خاوەنی ئیمتیازی لەسەر نیە و تەنھا سێ ژمارەی لێ دەرچووە
کە دواین ژمارەی ژمارە ( )٢یە و بە شانزە ( )١٦پەڕەی قەبارە بچوک چاپ و
باڵوکراوەتەوە.
 - ٤٥کەالری:
کەالری باڵوکراوەیەکی تایبەتە بە چلەی ماتەمینی کادر و پێشمەرگەی دێرینی کوردایەتی
و روناکبیر ھەڤاڵ (ئەحمەد کەالری) ،ئەم باڵوکراوە تایبەتە لە  ٢٠٠٨/٤/١٩بە ھەشت
الپەڕەی قەبارە گەورە بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە باڵوکراوەتەوە.
ئەم باڵوکراوەیە تایبەتە لە الیەن راگەیاندنی مەڵبەندی  ١١ی رکخستنی کەالری (ی .ن.
ک) ەوە لە چلەی ماتەمینی کادر و پێشمەرگەی دێرینی کوردایەتی و روناکبیر ھەڤاڵ
(ئەحمەد کەالری) ئامادەی کردووە ،بە سەرپەرشتی (مامۆستا عەلی عەبدوڵاڵ ،کاروان
یاروەیس ،ئەحمەدی خۆشنووس ،ئومێد ئەکرەم ،جەمیل محەمەد ئیبراھیم).
 - ٤٦ھاوبەش:
باڵوکراوەیەکی ناوەندی کاری ھاوبەشی رێکخراوەکانی گەرمیانە ،سااڵنە لە یادی
دامەزراندنیدا دەریدەکات ،ژمارە یەکی لە  ٢٠٠٨/٤/٢٢دەرچووە.
ئەم باڵوکراوە ناوی ستافی لەسەر نیە تەنھا ناوی دیزاینەر نەبێت کە (سەرداری مەال
ێاڵح) ە ،باڵوکراوەکە بە قەبارەی بچوک بە ( )١٢الپەڕەی رەش و سپی و بە بەرگێکی
رەنگاو رەنگەوە دەرچووە.
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 - ٤٧چاو:
چاو گۆڤارێکی مانگانەی رۆشنبیری گشتی ئازادە ،ژمارە ( )١ی لە نیسانی  ٢٠٠٨بە
بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە بە ( )٦٤الپەڕەی رەنگاوڕەنگ و رەش و سپیەوە بە قەبارەی
گەورە دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :عومەر شەریف ،سەرنوسەر :ئارام ئیکرام ،بەڕێوەبەری نوسین :ھێمن
بابان رەحیم ،لەم ژمارەیەدا خاوەنی ئیمتیاز ووتارێکی نوسیوە لەژێر ناونیشانی (بۆچی
چاو ...؟).
ژمارە ( )٣١ی گۆڤاری چاو لە شوباتی  ٢٠١١بە ( )٤٨الپەڕەوە دەرچووە ،لەم
ژمارەیەدا ناوی بەڕێوەبەری نوسینی لەسەر نیە ،راوێژکاری یاسایی زیادی کردووە بە
ناوی (سەرکەوت نەجمەدین) .
 - ٤٨راساڵ:
راساڵ باڵوکراوەیەکی رۆشنبیری ئیسالمی سەربەخۆی مانگانەیە کۆمەڵەی فیردەوس
دەریدەکات ،ژمارە ( )٢ی لە  ٢٠٠٨/٧/١بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەش و
سپی دەرچووە.
راسال ناوی ستافی لەسەر نیە جگە لە دوو ژمارە مۆبایل و ئیمێڵێک کە لەسەری
نوسراوە ،لە الیەن کۆمەڵەی فیردەوسەوە دەرکراوە.
 - ٤٩بانەڕۆژ:
بانەڕۆژ گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتییە کۆمەڵەی روناکبیری و کۆمەاڵیەتی کەرکوک –
نوسینگەکانی کفری و کەالر بە ھاوبەشی دەریدەکەن ،ژمارە ( )٣٥ی لە نیسانی  ٢٠٠٨
بە ھەردوو زمانی کوردی و عەرەبی ،بە بەرگێکی رەنگاوڕەنک و بە ( )٩٢الپەڕەی رەش
و سپی دەرچووە (ئەم گۆڤارە بە موڵکی ھەریەکە لە کفری و کەالر دادەنرێت ،واتا بە
ھاوبەشی لە الیەن رۆژنامەنوسان و نوسەرانی ئەو دووشارەوە دەرچووە).
خاوەنی ئیمتیاز :سەالحەدین عەبدولحەمید ،سەرنوسەر :لەتیف ھەڵمەت ،بەڕێوەبەری
نوسین :شکور حەمەی ھەیەر ،جێگری بەڕێوەبەری نوسین :ساڵح ھەالج ،دەستەی
نوسەران (رەحیم حەمید عەبدولکەریم   د.عەبدولکەریم حاجی محەمەد عەلی ،ساھر
عەلی جاسم ،ئەحمەد باوەڕ ،نیشتیمان بێ نەوا) ،راوێژکاران (شێخ سەعید شاکەلی،
عەبدولمەجید زەنگەنە ،ئیبراھیم کوێخا ،چیمەن سەعید جەعفەر ،سامان کەریم ،سەالح
گەرمیانی) ،لەسەریشی نوسراوە ناونیشان :کفری  -نوسینگەی کۆمەڵەی روناکبیری
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 ،کەالر  -نوسینگەی کۆمەڵەی روناکبیری ،کەرکوک – بارەگای کۆمەڵەی روناکبیری
بەرامبەر قەاڵ.
ئەم گۆڤارە بەردەوام ستافەکەی گۆڕانی بەسەردا ھاتووە بە تایبەت لە ژمارە ( )٥١ەوە
کە لە ئەیلولی  ٢٠٠٩دەرچووە ،بەم شێوەیە:
خاوەنی ئیمتیاز :سەالحەدین عەبدولحەمید ،سەرنوسەر :لەتیف ھەڵمەت ،ئەنجومەنی
بااڵی گۆڤار (شێخ سەعید شاکەلی ،ساڵح ھەالج ،شکور حەمەی ھەیەر) ،دەستەی
نوسەران (رەحیم حەمید عەبدولکەریم ،زەینەب ئەرکەوازی ،دکتۆر عەبدولکەریم حاجی،
عەلی حسێن ساڵح ،سەیفەدین سابیر).
ژمارە ( )٥٨ی بانەرۆژ لە تشرینی یەکەمی  ٢٠١٠بە شەست ( )٦٠الپەڕە دەرچووە وەک
گۆڤاری ھاوبەشی ھەردوو نوسینگەی کەالر و کفری کۆمەڵەی روناکبیری ،ستافەکەی
جارێکی تر گۆڕانی بەسەردا ھاتووە ،ئەم گۆڤارە ژمارە یەکی لە الیەن کۆمەڵەی
روناکبیری و کۆمەاڵیەتی کەرکوک لە شاری کەرکوک دەرچووە و ئێستا وەک گۆڤاری
ئەم کۆمەڵەیە بەردەوامە لە دەرچوون.
 -٥٠تەما:
تەما باڵوکراوەیەکی گشتی سەربەخۆیە ،دەستەیەک فێرخوازی زانکۆ ھەموو ( )٧ی
مانگێک دەریدەکەن ،ژمارە ( )١ی لە  ٢٠٠٩/٢/٧بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک
بە رەش و سپی باڵویان کردوەتەوە ،وەک دەردەکەوێت ئەم باڵوکراوەیە لە کۆلێژی
پەروەردە و پەروەردەی بنەڕەتی کەالر و ئادابی خانەقین باڵوکراوەتەوە.
ستافی کار  -کۆلێژی بنەڕەتی کەالر  :دالوەر نوری ،محەمەد حەسەن ،زیاد کەریم
کۆلێژی ئادەبی خانەقین :دڵشاد جەالل کارێزی ،کۆلێژی پەروەردەی کەالر :رێبەر
عەباس .باڵوکراوەی تەما لە ژمارە ( )٥یدا کە لە  ٢٠٠٩/١١/٧بە ھەشت الپەڕەی
قەبارە بچوک باڵوکراوەتەوە گۆڕانکاری بەسەردا ھاتووە ،خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر:
دالوەر نوری ،جێگری سەرنوسەر :دڵشاد جەالل کارێزی ،بەڕێوەبەری نوسین :محەمەد
حەسەن ،دیزاین :زیاد کەریم ،ھاوکاران (رێبەر عەباس ،سەالح ھەولێری).
لە ژمارە (  )٨ ،٧ی ئەم باڵوکراوەیەدا ھەڵە روویداوە و لە ھەردوو ژمارەکەدا نوسراوە
ژمارە ( ،)٥دواین ژمارەی تەما ،ژمارە ( )٨وەک ووتمان نوسراوە ژمارە ( )٥لە
 ٢٠١٠/٢/٥بە ھەشت الپەڕەی رەش و سپی لە قەبارەی ژمارەکانی پێشتر کەمێک گەورە
تر دەرچووە ،لەگەڵ ئەم ژمارەدا لە ساڵیادی دەرکدنی تەمادا پاشکۆیەکی چوار الپەڕەی
بە ناوی (پاشکۆی تەما)  باڵوکراوەتەوە.
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 - ٥١ناسنامە:
ناسنامە گۆڤاری پاشماوەی ئەنفالکراوەکانە ،رێکخراوی چواردەی چوار دەریدەکات،
دەکرێت لە ئایندەدا بەردەوام بێت ،ژمارە ( )١ی لە  ٢٠٠٩/٤/١٤بە بیست ( )٢٠الپەڕە
و بەرگێکی رەنگاورەنگەوە دەرچووە.
سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن و سەرنوسەر :فەتاح تەنیا ،ئەم گۆڤارە رێکخراوی
چواری چوار لە رزگاری سااڵنە دەری کردووە.
ژمارە ( )٣ی ناسنامە لە  ٢٠١١/٤/١٤بە بیست و ھەشت ( )٢٨الپەڕە و بەرگێکی
رەنگاوڕەنگەوە باڵوکراوەتەوە.
 - ٥٢تراژیدیا:
باڵوکراوەیەکی تایبەت بە ساڵیادی (ئەنفال) ،لە  ٢٠٠٩/٤/١٤دا بە ( )٨الپەڕەی رەش
و سپی دەرچووە ،بە مانشێتی « ئەگەر کورد جاشی نەبوایە ،ئەنفال بەو شێوەیە
نەدەبوو «.
خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :سەیوان عومەر ،دیزاین :الوان ئەحمەد.
 - ٥٣کۆنفرانس گەرمیان:
کۆنفرانس گەرمیان رۆژانەی تایبەتی کۆنفرانسە ،لیژنەی راگەیاندی کۆنقرانس « بەرەو
بەھێز کردنی پێگەی ژن لە ناوەندەکانی بڕیاردا « دەریدەکات ،ژمارە ( )١ی لە ٢٢ی
نیسانی  ٢٠٠٩بە چوار الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەنگاو رەنگی دەرچووە.
ستافی کار بریتین لە (ئاری عوسمان خەیات ،ھەڤاڵ ئیبراھیم ،جیھان محەمەد ،کەنعان
سەعدوڵاڵ ،ئەرکان محەمەد رەشید) ،ئەم باڵو کراوەیە لە رۆژانی کۆنفرانسی  بەرەو بەھێز
کردنی پێگەی ژن لە ناوەندەکانی بڕیاردا دەرچووە کە بەشی کاروباری کچان و ژنانی
رێکخراوە دیموکراتیەکان ئەنجانی دابوو لە کەالر.
 - ٥٤گەرمیان پۆست:
باڵوکراوەیەکی سیاسی ،فکری ،کۆمەاڵیەتی گشتییە لە گەرمیان دەردەچێت ،ژمارەی
(ئەزمونی) لە حوزەیرانی  ٢٠٠٩لە کەالر  بە ( )٨الپەڕەی رەش و سپی دەرچووە،
مانشێتی ژمارە یەکی بریتیە لە « جارێکی تر چارەنوسی ئیدارەی گەرمیان کەوتە
نادیاریەوە «.
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خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :سەیوان عومەر ،جێگری سەرنوسەر :حسێن عەزیز،
بەڕێوەبەری نوسین :کاوە گەرمیانی ،ستافی کارا (ھەردی مەحمود ،رۆژان مستەفا).
ژمارە ( )٤٠ی لە ئابی  ٢٠١١بە دوانزە ( )١٢الپەڕەی قەبارە گەورە بە بەرگێکی رەنگاو
رەنگ و پەڕەکانی ناوەوە بە رەش و سپی دەرچووە و خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەری
(سەیوان عومەر) ە.
ژمارە ( )٩٢ی گەرمیان پۆست کە تایبەتە بە ساڵیادی ئەنفال لە نیسانی ٢٠١٣
بە ( )٢٨الپەڕەی قەبارە گەورە دەرچووە ،خاوەنی ئیمتیاز و سەرنوسەر :سەیوان
عومەر ،دەستەی نوسەران و ھاوکارانی ئەم ژمارەیە بریتین لە (بڕیار محەمەد ،خیاڵن
عەلی،کۆسار عومەر ،چیا شێخ لەنگەری ،ھەوراز ئەحمەد ،شنۆ محەمەد ،ئومێد شێخ
لەنگەری).
 - ٥٥سروشت:
باڵوکراوەیەکی زانستی گشتیە( ،ئامادەی برایەتی) دەریدەکات ،ئەم باڵوکراوەیە لە
ناحیەی رزگاری سەر بە قەزای کەالرەوە دەرچووە ،ژمارە ( )١ی لە  ١ی تشرینی
دووەمی  ٢٠٠٩بە چوار الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەش و سپی باڵوکراوەتەوە .لەم
ژمارەیەدا ناوی ستافی نوسینی لەسەر نیە و زۆربەی ژمارەکانی ئە ھەمان پەڕە و قەبارە
بالوکراوەتەوە.
باڵوکراوەی سروشت ،ژمارە ( )١١ی لە  ٢٠١٠/٤/١٤لە یادی (مەرگەساتی ئەنفال) دا
بە دوانزە ( )١٢الپەڕەی قەبارە گەورە بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە باڵوکراوەتەوە ،لە
روپەڕەی ئەم ژمارەیەدا نوسراوە (سروشت ،ئامادەیی برایەتی بە چاودێری و ھاوکاری
بەڕێوەبەرێتی گشتی پەروەردەی گەرمیان دەریدەکات) ،خاوەنی ئیمتیاز :ئامادەیی
برایەتی ،سەرنوسەر :سەعدوڵاڵ محەمەد ،بەڕێوەبەری نوسین :سۆران عەلی ،دەستەی
نوسەران (ھاوار حەمید ،شاخەوان ساڵح) ،تایپ :زیاد فایەق.
 - ٥٦ھەفتانەی بەمۆ:
باڵوکراوەیەکی پەروەردەیی زانستی گشتیە لە الیەن خوێندکاران و مامۆستایانی ئامادەیی
بەمۆوە دەردەچێت ،ئەم باڵوکراوەیە لە ناحیەی رزگاری سەر بە قەزای کەالر دەرچووە،
ژمارە ( )١ی کانونی یەکەمی  ٢٠٠٩بە دوو پەڕەی قەبارە بچوک بە رەنگی رەش و سپی
بالوکراوەتەوە.
ژمارە ( )٦ی ھەفتانەی بەمۆ لە  ٢٠١٠/٢/١٧بە ھەشت الپەڕەی قەبارە بچوک بە رەش
و سپی باڵوکراوەتەوە ،ئەم باڵوکراوەیە جگە لە ئیمیڵ و ژمارە تەلەفۆنێک ناوی ستافی
لەسەر نیە.
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 - ٥٧ھەتاو:
باڵوکراوەیەکی رۆشنبیری گشتییە ،کۆمەڵێک قوتابی و خوێندکاری زانکۆ دەریدەکەن،
ژمارە ( )١ی لە کانونی دووەمی  ٢٠١٠دەرچووە ،ژمارە یەک بە قەبارەی بچوک بە ()١٦
الپەڕە باڵوکراوەتەوە بە رەنگاوڕەنگی بە تایبەت رەنگی نیلی.
دەستەی سەرپەرشتیاران بریتین لە (ھۆشمەند ئەحمەد ،دەشتی ئەحمەد ،کازم جەباری،
فارس ئەحمەد) ،ھۆشمەند ئەحمەد لە ژمارە یەکدا وتاری ژمارەی بە ناونیشانی (ھەتاو...
بۆ ؟) نوسیوە.
 - ٥٨رووناکی:
رووناکی مانگانەیەکی تایبەتە کۆمپانیای روناکی دەریدەکات ،ژمارە ( )١ی لە کانونی
دووەمی  ٢٠١٠بە چوار الپەڕەی رەنگاوڕەنگای قەبارە گەورە دەرچووە.
ئەم باڵوکراوەیە تایبەتە بە کارو پرۆژەکانی کۆمپانیای روناکی ،سەرپەرشتیاری
رۆژنامەوانی و دیزاین :سەیوان ئەمین .ژمارە دووی رووناکی لە شوباتی  ٢٠١٠بە چوار
الپەڕەی قەبارە گەورە بە رەنگاوڕەنگی باڵوکراوەتەوە.
 - ٥٩داری خلە:
داری خلە مانگانەیەکی تایبەتە بە ساڵیادی شەھیدانی (داری خلە) ،ئەم ژمارە تایبەتە
لە شوباتی  ٢٠١٠بە چوار الپەڕەی بەرگ بە رەنگاوڕەنگی و ناوەوە بە رەش و سپی بە
قەبارەی گەورە دەرچووە ،ئەم باڵوکراوەیە ناوی کەسی وەک ستاف لەسەر نیە.
 - ٦٠داکۆکی:
داکۆکی گۆڤارێکی سااڵنەیە ھەموو  ٤/١٤کۆمەڵەی داکۆکیکار لە مافی قوربانیان و
کەس و کاری ئەنفالکراوەکان لە گەرمیان دەریدەکات ،ژمارە ( )١ی لە  ٢٠١٠/٤/١٤بە
سی و شەش ( )٣٦الپەڕەی رەنگاوڕەنگ و رەش و سپی و بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە
دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :کۆمەڵەی داکۆکیکار لە مافی قوربانیان و کەس و کاری ئەنفالکراوەکان
لە گەرمیان ،سەرنوسەر :ھاوڕێ پێشڕەو ،جێگری سەرنوسەر :شوان محەمەد رۆستەم.
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 - ٦١مەودا:
مەودا باڵوکراوەیەکی رۆشنیری گشتی سەربەخۆیە ،کۆمەڵێک خوێندکار و قوتابی زانکۆ
دەریدەکەن ،ژمارە ( )٤ی لە ئایاری  ٢٠١٠بە سی و دوو ( )٣٢الپەڕەی قەبارە بچوک
بە رەنگی رەش و سپی بە بەرگێکی رەنگاوڕەنگەوە دەرچووە.
دەستەی سەرپەرشتیاران بریتین لە (دەشتی ئەحمەد ،کازم جەباری ،فارس ئەحمەد).
 - ٦٢زانست:
زانست باڵوکراوەیەکی زانستی و رۆشنبیری ئاینی بێ الیەنە ،دەستەیەک لە دەرچوان و
فێرخوازانی زانکۆ و پەیمانگاکان دەریدەکەن ،ژمارە ( )٠ی لە تشرینی دووەمی  ٢٠١٠بە
شانزە پەڕەی قەبارە بچوک دەرچووە
سەرنوسەر :عەدنان بارام ،دەستەی نوسەران (عەلی محەمەد ،ھاوار عەبدوڵاڵ ،رزگار
محەمەد ،فەالح حەسەن).
ژمارە ( )٣١ی زانست لە  ٢٠١٤/٣/١بە ( )٢٤پەڕەی قەبارە بچوک بە رەنگی رەش
و سپی دەرچووە ،ستافەکەی بریتیە لە ،سەرنوسەر :عەدنان بارام ،دەستەی نوسەران
(جیھاد قادر ،بالل جەالل ،ھێمن عەبدولکەریم ،پشتیوان حەسەن).
- ٦٣ھاتوچۆ:
باڵوکراوەیەکی مانگانەیە ،بەشی راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی ھاتوچۆی گەرمیان لەگەڵ
کۆمەڵێک گەنج دەریدەکات ،ژمارە ( )١ی لە سەرەتای کانونی دووەمی  ٢٠١١دەرچووە.
سەرنوسەر :ئومێد عەلی ،بەڕێوەبەری نوسین :ھونەر عەلی ،دەستەی ھاوکاری (کیفاح
ئەحمەد ،سەردار مەال ێاڵح).
ژمارە یەکی ھاتوچۆ بە قەبارەی بچوک بە ( )١٢الپەڕەی رەنگاوڕەنگ دەرچووە،
ژمارە ( )٢ی بە ( )١٢پەڕەی رەنگاوڕەنگی قەبارە بچوک لە مانگی دواتردا دەرچووە
بەاڵم لەسەری نوسراوە (ھاتوچۆ ،باڵوکراوەیەکی ھۆشیاری ھاتوچۆیە ،کۆمەڵێک الوی
سەربەخۆ لە گەرمیان دەریدەکەن).
 - ٦٤الو:
رۆژنامەیەکی خوێندکاری سەربەخۆیە ،بە ھاوکاری کۆمیتەی رێکخستنی یەکێتی کەالر
دەردەچێت ،ژمارە ( )٠ی لە شوباتی  ٢٠١١بە قەبارەی بچوک بە شەش ( )٦الپەڕەی
رەنگاوڕەنگ باڵوکراوەتەوە.
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خاوەنی ئیمتیاز :دلێر کەمال مەحمود ،سەرنوسەر :سوارە بورھان عەبدولکەریم،،
بەرێوەبەری نوسین :زمناکۆ کەریم محەمەد ،بەڕێوەبەری کارگێڕی :داود ئەحمەد محەمەد،
ھاوکاران (زانا حەسەن ،کارزان نەعمان ،زانا مەحمود) ،مانشێتی ژمارە یەکی بریتیە لە
« کردنی پەیمانگای تەکنیکی بە کۆلێژ بڕیارێکی زۆر گرنگ بوو بۆ گەرمیان « ،لە دوا
الپەڕەی ھەمان ژمارەدا جگە لە ووتارێک ،کاریکاتێرێک و ریکالم بەدی دەکرێت.
الو لە ژمارە دووە لەسەری نوسراوە (رۆژنامەیەکی خوێندکاریە ،کۆمەڵێک الوی سەربەخۆ
لە شاری کەالر دەریدەکەن) ،ژمارە سێ ( )٣ی ئەم رۆژنامەیە لە ئایاری  ٢٠١١بە ھەشت
الپەڕەی رەنگاو رەنگ وەک دواین ژمارەی (الو) باڵوکراوەتەوە وەک ستافی رۆژنامەکە
وەک « دوا ووتە « ئاماژەیان بۆ کردووە.
 - ٦٥نانۆ ریکالم:
گۆڤارێکی وەرزییە تەکنەلۆژیای نانۆ دەریدەکات ،تاکە گۆڤاری تایبەتە بە ریکالم لە
گەرمیان ،ژمارە ( )٠ی لە زستانی  ٢٠١١بە رەنگاورەنگی بە ( )٢٠الپەڕە دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیاز :نەبەرد خالد ،سەرنوسەر سەیوان ئەمین ،بەڕیوەبەری کارگێڕی :ھێمن
ئەحمەد .سەیوان ئەمین لە ژمارە یەکی نانۆ ریکالمدا ووتارێکی نوسیووە بە ناونیشانی
(نانۆ ریکالم بۆچی ؟).
لیستی باڵوکراوەکانی شاری کەالر لە نێوان سااڵنی  ٢٠١١ – ١٩٩١دا
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