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دەربارەی کوردﯾپ دﯾا
کوردﯾپ دﯾا ،پ ۆژەﯾەکە بﯚ کﯚکردنەوەی ھەر زانيارﯾيەکی پەﯾوەست بە کوردستان و کورد و بەھيواﯾە لە
پاشەڕۆژدا بب تە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بەھﯚﯾەوە بەئاسانی بزانر ت :ک  ،ک يە؟! و کوێ،
کو يە؟! و چی ،چييە؟!...
کوردﯾپ دﯾا وشەﯾەکی ل کدراوە و لە کوردی و پ دﯾا پ کھاتووە .وشەی پ دﯾا ،وشەی دووەمی وشەی
ل کدراوی گرﯾکيی ئەنسيکلﯚپ دﯾاﯾە )(enkyklia paideiaکە بەواتای ناسين ﯾان زانينی ﯾاخود زانيارﯾی
گشتی د ت .وشەی کوردﯾپ دﯾاش لەوەوە داتاشراوە و دەکر ت واتای کوردناسی ،کوردﯾناسی ﯾان
کوردزانين ﯾاخود زانيارﯾی کوردی بدات.

سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾا برﯾتييە لە:

ئەو تﯚمارانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لەن و ما پەڕەکانی ئنتەرن ت دەﯾدۆز تەوە و لە ﯾەک ک لە پﯚلەکانی
کوردﯾپ دﯾادا چ وپ ﯾدەکاتەوە و ھەند کجارﯾش ھەو ی گﯚڕﯾنی ر نووسە ھە ەکانی دەدر ت و بەش وەﯾەکی
ئەوەی دەستکارﯾی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکر ت .ھەر بابەت ک لە ھەر
دروست تﯚمارﯾدەکاتەوە ،بەب
ما پەڕ کەوە وەربگير ت ،وەک ئەمانەت کی زانستی ناوی ما پەڕەکە لە ليستی سەرچاوەکەدا تﯚماردەکر ت.
ئەو بابەتانەی کە ميوانانی کوردﯾپ دﯾا بﯚماندەن رن و لەڕ ی فﯚڕمی تﯚمارکردنی بابەت کەوە ئامادەﯾدەکەن.
ھەر بابەت ک لەالﯾەن ھەر ميوان کەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو ميوانە دەب تە سەرچاوەی ئەو بابەتە.
تکاﯾە ھەر کەس ک ناﯾەو ت ناوی لە ليستی سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾادا بب ت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تاﯾبەتييانەی کە بەدەست کوردﯾپ دﯾا دەگەن و پەﯾوەستن بە ژﯾان و کارنامەی ئەو کەسانەی کە
دەخوازن وەک بابەت ک ب نە ن و ئەم کوردﯾپ دﯾاﯾەوە.
ئەو بابەتانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لە دوو تو ی ب وکراوەکاندا ئامادەﯾدەکات و چ وپ ﯾدەکاتەوە و پﯚل نی
دەکات.
ئەو دﯾمانانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لەگەڵ کەسان کدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی نووسينەوەی
بيﯚگرافيی کەس ک ،شو ن ک ،ر کخراو ک ،ب وکراوەﯾەک ﯾان ھەر شت کی تری پەﯾوەست بە کوردستان و
کورد.
تەواوی بابەتەکانی پﯚلی ر کەوت و رووداو لە داتابەﯾسی ھاوڕ نامەوە وەرگيراوە ،ب وانە :ھاوڕ نامە بﯚ
م ژووى کوردستان و کورد – دانانی :ھاوڕێ باخەوان  -چاپی ﯾەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی سەردەم -
زنجيرە ) - (16چاپخانەی روون – سل مانى – .1999

ھەر تﯚمار ک ب تە ن و کورﯾدپ دﯾاوە ،بە ش وەﯾەک لە ش وەکان پەﯾوەندﯾی بە کوردستان و کوردستانييانەوە
ھەﯾە ،ھيچ بابەت ک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تﯚمار ناکر ت .لەو ت وانينەوە ھەند کجار ژﯾان و کارنامەی
کەس کی ناکورد دەبينيت ،ئەو کەسە ﯾان کوردناسە و خاوەنی باس کە لەسەر کورد ﯾان کوردستانييەکی
ناکورده ،ﯾاخود پەﯾوەندﯾی بەڕووداو کی کوردستانييەوە ھەﯾە.
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کوردﯾپ دﯾا ،ھيچ پەﯾوەندﯾيەکی بە وﯾکيپ دﯾا و ھەر ر کخراو کی ترەوە نييە ،پ ۆژەﯾەکی سەربەخﯚﯾە و
ئەرک کی تاﯾبەتيی ر کخراوی کوردﯾپ دﯾاﯾە.

تکاﯾە ئەگەر ھەر زانيارﯾيەک لەم داتابەﯾسەدا بﯚ بەڕ زتان گونجاو نييه و ناخوازن ل رەدا بب ت ،ئەوا
کوردﯾپ دﯾای ل ئاگاداربکەنەوە.
کوردﯾپ دﯾا ھەر زانياری و و نەﯾەک لە ھەر سەرچاوەﯾەکەوە وەربگر ت ،بﯚ مەبەست کی بازرگانی
بەکارﯾناھ ن ت.

کوردﯾپ دﯾا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگ انی سا ە کﯚچی و ھەتاوﯾيەکان بﯚ سا ی
زاﯾينی بەش وەﯾەکی دروست ،تکاﯾە لە ھە ە و کەموکورتييەکانمان ببوورن.
ھەر زانيارﯾيەک لە کوردﯾپ دﯾاوە وەربگير ت ،پ وﯾستە ناوی سەرچاوەکەﯾی و ناوی کوردپ دﯾای لەسەر
بنووسر ت.

ما پەڕ و داتابەﯾسی کوردﯾپ دﯾا بە دۆت ن ت  C# -و  SQLو لە ھەند ک الپەڕەشدا بە گووگ  APIئامادەکراوە
کە بەش کی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکارد ن ت .رۆژانە لەسەر دوو س رﭬەری جوودا بەکئەپی
داتا و و نەکان دەکر ت ،تاوەکو پار زراوبن لەھەر ھ رش کی ھاکەرەکان!.
ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرن ت ئ کسپلﯚرەر ،فاﯾەر فﯚکس ،سەفاری ،ئﯚپ را و گووگ
کرۆم بەتەواوەتی ت ست کراوە و بەب ک شە کاردەکات ،تکاﯾە ئەگەر ھەر ک شەﯾەکتان بوو ئەوا ئاگادارمان
بکەنەوە..
بەھيوای ئەوەی کوردﯾپ دﯾا بکەﯾنە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بانکی زانيارﯾی نەتەوەﯾی کورد!
لەگەڵ ر زی ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا:
کەژاڵ ھە ەدنی ،رۆژھات سەعيد ،ھەﭬاڵ نەژاد ،ھاوبير قادر رەسوڵ ،بەختيار شەمەﯾی ،داناز
عەبدول ەحمان بابان ،دل ر رەفيق ،ر ناس نەورۆزی ،کاروان دوراندﯾش ،شيال ،داستان ئاسﯚ ،شاھﯚ
حوس نی ،چاالک محەمەد ،کامەران ئيبراھيم ،مە بەند غازی ،پەش و ،زانا سەرگەتی ،رزگاری ،دﯾلمان
محەمەد کەرﯾم ،ئوسامە گو پی...

دامەزر نەری کوردﯾپ دﯾا :ھاوڕێ باخهوان Tel.: +31 (6) 54710293

2014 – 2008
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ژمارە1 :

وزێ
ھﯚمەر لە گوندی باو
مەزااری نيک ھ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2714215510
00471
فﯚتﯚ :کاممەران عەبدەە سا ح
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ن:
شارەکان

ە
رانيە

نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ن:
شارەکان

کەررکوک

ی کەس :پياووان
رەگەزی

ژمارە2 :

چﯚلی
یشخچ
ئاشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4232202336
64607
مەخمووور
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :مەخموورر

ژمارە3 :

جاسەنە
شکەوتی ج
ئەش
10

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7091706297
71944
شارۆچکەی ددوکان ،لە پار زگای سل ماانی لە
جاسەنە ،دەککەو تە نزﯾک ش
ەشکەوتی ج
ئە
ەشکەوەتەوە ب ودەکراﯾەووە و
ە
بااشووری کورددستان .رۆژنا مەی بانگی حەق ،لەم ئە
شو نەوار کی ناسراو.
ەمەش واﯾکرددووە بب تە ش
ئە
ەشکەوتی جااسەنە
مارتی  1923لەئە
ی
گی حەق ،ﯾە کەم ژمارەی لە 8ی
رۆۆژنامەی بانگی
ەالﯾەن ش خ مەحمودەوە دەرچووە.
لە
سەرچاوە:ی و نە :ھانا رەززا
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

شکەوت
ئەش

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە4 :

ەرزی
شکەوتی زە
ئەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4170850315
56709
ەو تە زنجيرە چياکانی
ناوبانگەکانی کوردستان داادەنر ت،دەکە
شو نەوارە بەنا
ەشکەوتە بە ﯾەک ک لە ش
ئەم ئە
قزقەپان و کوڕوکچ ،ئەم ئەشکەووتە دەکەو تە پار زگای
ن
ەوتی
ەردوو ئەشکە
ھا نزﯾکە لە ھە
سورداش ھەروەھا
ی نزﯾکەی  50کم لە شارەەکەوە،
مانی لە الی بباکوری رۆژئاووای لە دووری
سل ما
ەمرﯾکی
ليژنەﯾەکی ئە
ەشکەوتەدا ککرا لە الﯾەن لي
ەواری لەم ئە
بﯚ ﯾەککەمجار ھە کﯚﯚ ينی شو نە
ەرۆکاﯾەتی )گگاروود( و )ھاوو( لە سا ی  1927ز،
بەسە
لە ئەننجامی پشکننينە شو نەوارﯾەکاندا س چينی نيش
شتە ج بوونی ت دا دۆزراﯾەوەە ،کە پ کد ت لە
شو نەوارەکاننی
ەر پاشماوە ش
ەی کە لەسە
ەو تو ژﯾنەوە شو نەوارﯾيانە
– (Aبە پ ی ئە
چينەککانی– B- C).
ساڵ پ.ز .
کەی  12000س
ی کراوە م ژووەەکەی دەگەڕڕ تەوە بﯚ نزﯾک
کەوتی زەرزی
ئەشک
صوان
ن
ھەندێ پاشماوە گگل نەو پارچە بەردی
ێ
لە چيننی  A:کە چيينی سەرەوەەی شو نەواررەکەﯾە
ەوە ،م ژووی ئەم چينە دەەگەڕ تەوە بﯚ چاخە م ژووﯾﯾەکان واتە دوواﯾی زاﯾين
دۆزرانە
چينەکانی تر
ی
ەموو
ەردﯾنی ناوەڕاست ،لە ھە
ی دەگەڕ تەوە بﯚ چاخی بە
ە م ژووەکەی
ی  B:ئەم چينە
چينی
ئام ری
ەوە ،وەکو م
شو نەوارﯾيەوەە کﯚمە ک ئاام رو کەلوپەللی بەردﯾنی ت دا دۆزراوەتە
گرنگتررە لە رووی ش
وەی س گوشەﯾييە و ھەند کييان
چوک دروستککراون و ھەند کيان ش ی
)ميکرووليسی( کە لە بەردی بچ
ئەو ئاژە نەن راوﯾان
ەوە کە ھی ئە
يان تيژە ،ھەرروەھا ئام ری لە ئيسک درروستکراوی ت دا دۆزراوەتە
ل وارﯾيا
ن
کردون
نەوارەکە
کە
بەشی خوارەوەی شو
ی
ی  C :ئەم چيننە چينی کﯚتااﯾی شو نەو ارەکەﯾە و دەکەو تە
چينی
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پاشمااوەی گرنگی وای ل نەددۆزراوەتەوە کە شاﯾەنی بااسکردن ب ت.
مەد ،رشيد فووزی ،تارﯾخ الککرد القدﯾم)) ،اربيل  (1990-نعمان جمععة ئيبراھيم ،حضارة
جمال رشيد ئەحمە
ماجستير غير منشورة ،ارببيل 2003 -
حدﯾث فی الکرردستان العرا ق ’ رسالة م
العصر الحجری الحد
سەبارەت بە )شو نەواری
)نەوزاد کەالری( س
د
ەالﯾەن
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
0::30:04 2011
ی( لە1-4-17 :
کەوتی زەرزی
ئەشک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان

ژمارە5 :

سەھﯚ ن
شکەوتی س
ئەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1092025506
63738
شکەوتە
ی سەھﯚ ن ﯾەک کە لە گررﯾنگترﯾن و ب و نەترﯾن ئەش
ەشکەوتی ئااوﯾی م ژووﯾی
ئە
ەنە
ەرەترﯾن دﯾمە
سەﯾر و سەمە
ن و ھەروەھا ﯾەک ک لە س
سروشتييەکاننی کوردستان
س
سروشتی جووانی شاری مەھابادی رۆۆژھە تی کورردستان د تە ئەژمار.
د ف نەکانی س
کەس لە گەشتييارانە ،کە لە شو نە
تە رۆژانە ميوا نداری نزﯾک بە ھەزار س
ەم ئەشکەوتە
ئە
شکەوتە سروشتييە.
جﯚراو جﯚرەکاننە د ن بﯚ بينيينی ئەم ئەش
ج
لە  42کيلومەتترﯾی رۆژھە تی باکووری
سەھﯚ ن ،ە
تە لە ئاواﯾی س
ەم ئەشکەوتە
ئە
مەھاباددا ھە کەوتووە.
م
چوارگﯚشەﯾە و لە بەردی ققس وی
 600مەتری چ
ی ئەشکەوتەککە نزﯾک بە 0
پاانتاﯾی ژووری
مەترە و
چەکەی  50م
کەوتە ھەتا ئئاستی دەرﯾاچ
چی ئەم ئەشک
ە رزاﯾی ميچی
پ ک ھاتووە .بە
ەی گەرمای ددەرەوە و
ێ شو ن دەگگاتە  32مەتر .جياوازی پلە
ەی لە ھەندێ
قو ﯾی ئاوەکە
ەوتەکە لە ن ووان  10تا  15پلەﯾە.
ژوووری ئەشکە
بە پ ی
ئەشکەوتە ە
شينەی ئەم ئە
سان نيشان ددەدات کە پ ش
ی زەوﯾی ناس
ل کﯚ ينەوەکانی
ەوبەر.
چاالکييەکانی زەوﯾی ناسييی دەگەڕ تەوە بﯚ  70ملو ن ساڵ لەمە
چ
ژاک دﯾمﯚرگانی
ەوتە  100ساڵ لەمەوبەر للە الﯾەن ک
بﯚﯚ ﯾەکەم جار ،،ئەم ئەشکە
ەمی
شەڕی دووھە
ەوتە بەر پشککنين و ل کﯚ يننەوه .پاشان لە سا نی ش
فەڕەنسی کە
فە
سەر کرا و لە مانگی
ی برﯾتانياﯾيەووە دﯾسان تو ژژﯾنەوەی لەس
جيھانيدا لە الﯾەن وەفد کی
ج
ناس ندرا.
ئەشکەوت ناسانی ئ رانييەوە س
ت
ھەتاوی لە الﯾﯾەن
رەەزبەری سا ی 1373ی ھ
کە بەش ک لەو
ەمەکو رەن ە
شکەوتە ،کﯚتتر و شەمشە
ەنيا گيانلەبەررانی ئەم ئەش
تە
بە ھﯚی تارﯾک بوونی ئەو
ھە بژاردووە .ە
ەی خﯚﯾان ە
ن وەک ھ النە
ەشکەوتەﯾان
ئە
ناو ئاوی ت دا ناژژی ،جگە لە زﯾندەوەرە
ەشکەوتە ھييچ چەشنە بووونەوەری و
ئە
سەرەرای تارﯾک بوونی
ی
زۆر ب گەرد و رووونە،
ميکرۆسﯚکﯚپ ييەکان .ئاوی ددرﯾاچەکە ر
م
ی،
ەتر دﯾارە و دەەبيندرێ.
ھەتا چەند مە
قو ﯾيەکەی ھ
پاک و
کە ئاو کی ک
نزﯾکەی  200مەتر پانتاﯾيەتی ە
ی
ەی ئەو ئەشککەوتە،
ەکەم درﯾاچە
ﯾە
چەکە زﯾاتر لە  50مەتر بەرزاﯾەت و لە
رووونی ھەﯾە ،دا نی سەررەوەی دەرﯾاچ
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ککﯚتاﯾيەکەﯾدا ددوو دا نی باررﯾکی بە پاناﯾﯾی دوو مەتر ھەﯾە کە بەررەو دەرﯾاچەو و
ەوە.
کەی دەکر تە
دا نەکانی دﯾک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

شکەوت
ئەش

ەھاباد
شارەکان :مە
ش

ژمارە6 :

ھەزارم رد
شکەوتی ھ
ئەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4171912485
56721
لە باکوری رۆژئااوای
تە دەکەو تە پپار زگای سل مانی بەدوورری  13کم ە
ەم ئەشکەوتە
ئە
ن(ەوەﯾە
چيای )بەرانان
ەوتە بەقەد چ
ی ھەزار م رد ،ئەم ئەشکە
ە نزﯾک گوندی
شارەکەوە ،لە
ش
وبەراﯾەتی
ی
ە شو نەوارە گرنگەکانی ع راق ناس نرراوە لەالﯾەن بەڕ
وەکو ﯾەک ک لە
/11/10
ەوار ،لە ژمارەە ) (2126رۆژژنامەی )الوقائع العراقيە( للە بەرواری 0
گگشتی شو نە
1949
9
ە چەند بﯚ چوون ک ھەﯾە :
ەسەر ناوی ئئەشکەوتەکە
لە
ر
ەشکەوتەکە نناونراب ت کە ج گای
ھﯚی فراوانی و گەرەﯾی ئە
پ دەچ بە ھﯚ
ھەزار پياوی
مانای پياو د ت ،ﯾان پ
ی
شەی )مرد( لە زمانی فارسی بە
ت دا بووب تەوە ،،ھەروەھا وش
شەوای ھەزار
سەربازی ﯾەوە ھەب ت بەواتای پ ش
ی
دی بە پلەﯾەککی
دەچ پەﯾوەند
شی پ ئە ن بە
ەزارم رگ( ﯾش
جەنگاوەر)ھزاررمرد( ،ھەروەەھا خە کی ناوچەکە )ھە
ج
شەی لە
ەڕو پ ئاو د ت بﯚﯾە پ دەچ ت )ھەزارم ررد( رەگ و رﯾش
واتای زەوی تە
ھەزارم رگ( ەوە ھاتب .
)ھ
ککنەوپشکنين:
چەند کات کی جياواز و
ن لە ئەشکەووتی ھەزارم ررد کراوە لە چ
چەند جار ک ککنەو پشکنين
چ
– 192
نەوارناس )سپاﯾزەر لە سا ی 26
س
وەکو شو
و
سيکەوە
ەالﯾەن چەند شو نەوارناس
لە
ھاری سا ی – 1949
ەھدی لە بەھ
سا ی  -1928ئەحمەد مە
ی گاروود لە س
خاتوو دوروسی
خ
ککارلينتون لە ررۆژی  12-13ی تشرﯾنی ددووەمی سا ی  1949لەگگەڵ ئەحمەد مەھدی
ەڕ وبەراﯾەتی شو نەواری سل مانی لە رۆژی  1998 / 6 /18لەالﯾەن
– ھەروەھا بەڕ
ھاشم حمە عبدوللال
م
عروف و
ی کورد کەماال نوری مەع
شو نەوارناسی
ش
دۆزرانەوە کە
ە
ينی شو نەوارری
کاندا س چين
شو نەوارﯾيەکا
ی پشکنينە ش
ە سەرجەمی
لە
A-B-C
پ کھاتبوون لە چينەکانی C
ەی جﯚراو
پاشماوەی گﯚزەو گل نە
ی
ی ئەشکەوتەکەﯾە کﯚمە ک
ی سەرەوەی
چينی  A:چينی
چ
سالمی واتە ئەم
شارستانی ئيس
جﯚری ت دا دۆززراﯾەوە کە دەەگەڕ نەوە بﯚ سەردەمە ش
ج
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چينە بﯚ سەردەم کی تازەی چاخە م ژووﯾەکان دەگەڕ تەوە،ھەروەھا لەم ئەشکەوتەدا
پاشماوەی ئ سکی مرۆڤ دۆزراﯾەوە بە م کﯚن نەبوو کە پ کھاتبوو بە س گﯚڕ کە
ﯾەک کيان منداڵ بوو ،ھەروەھا س گﯚزەی لەگەڵ دا ن ژرابوون ،ھەروەھا س پارچە
ئاسن دۆزرانەوە کە ﯾەک کيان سەری تيرە ،دوانەکەی تر دوو پارچە دراوە ﯾەک کيان ھە
سەردەمی بيزەنتی وە ئەوی ترﯾان ھی سەردەمی ساسانييە
چينی  B:ئەمەﯾان چين کی جياکەرەوەی تەنکە کە ھەندێ بەردێ ئەست ی جﯚری
ئﯚرگەنيشی ت دا دۆزراوەتەوە
چينی  c:لەم چينەدا ھەند ک ئيسک دۆزرانەوە ،کە ھی ئاژەڵ و با ندەی کوندە
پەپوو،ھەروەھا ئام ری بەردە ئەست ی زۆر دۆزرانەوە بە م ش وەکانيان جيا جيان لە
ﯾەکتری لە ﯾەک جﯚری پيشەسازی نين کە نزﯾکن لە جﯚری ناسراو بە موستيری
چاخی بەردﯾنی ناوەڕاست،ھەروەھا دوو تەوری دەستی دۆزراﯾەوە ئەو بەردە ئەست
ﯾانەی جﯚری موست ری کە لەم چينەدا دۆزراﯾەوە بﯚ ) (30ھەزار ساڵ تا ) (50ھەزار
ساڵ بەر لە ئ ستا ﯾا زﯾاتر دەگر تەوە.
رشيد فوزی ،جمال رشيد ،تارﯾخ الکرد قدﯾم ،اربيل ،1990-المدﯾرﯾة العامة لالثار و
التراث ،التلول و المواقع االثرﯾة ،بەغداد 1952-باقر طة ،فواد سفر ،المرشد الی
مواطن االثار و الحضارة ،الرحلة ارابعة ،بەغداد 1965توﯾذﯾنةوةی )رةوا کةرﯾم سا ح( بؤ
بةشی شوﯾَنةوار زانکؤی صالح الدﯾن فرج بصمةجی ،کھف ھزارميرد الشرقی ،سومر
مج ،1950 ،6
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )نەوزاد کەالری( سەبارەت بە
)شو نەواری ئەشکەوتی ھەزارم رد( لە11:15:44 2011-4-17 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

ئەشکەوت

شارەکان :سل مانی

ژمارە7 :

بابيتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100912190088365
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...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ژمارە8 :

ل
بازاڕڕە کﯚنەکەی شنگال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4212313037
75918
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :شنگال

ژمارە9 :

جا بەلەک
بورج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
23110550119306
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باکووری کووردستان

ژمارە10 :

15

قندۆڵ
ی گوندی ق
داشەکەی
بەرد
dipedia.org//?q=201212
2162040577
74366
http:///www.kurd
سەی
باکووری رۆژھە تی شاری قە ددزی بەپ ی قس
ی
ەرداشەکەی گوندی قندۆۆڵ لە
بە
جا
سااڵ دەب ت  .زﯾاتر لەپەنج
ەی دووسەدس
ەک ک لەپيرەککانی ئەوێ تتەمەنی نزﯾکە
ﯾە
الفاو کی بەخوڕدا
و
ج ھ راوە ،لەووانەﯾە رۆژ ک لە گەڵ
سا يشە لەو ھە د رە بەج
س
ەدۆ ەکەدا خللﯚرب تەوەو و ون بب ت.
بە
سەرچاوە :خاليد ئيبراھيم  -ما پەڕی روووبەر
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :رانييە
ش

ژمارە11 :

دە بە ەک
بەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291709317
74037
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان

ژمارە12 :

ەک
دەبەلکە  -بەردەبە ە
بەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4161002165
56643
گردە نيدا.
ە
شو ن کی
مانی داﯾە ،لە ش
ماڵ -سل ی
ەی چەمچەم
ستەوخﯚ لە بااشووری ر گە
شو نەوارە راس
ئەم ش
ەترەو وە
ەی چـوار مــە
بەردەببەلکە برﯾتيە لە بەرد کی تاڕادەﯾەک ش وە لولەکی کە در ژﯾيەکە
ەی
ئاستی رووی دەرﯾاوە نزﯾکە
ەرزﯾشی لە ئا
ە پـانترﯾن شوو ندا ھەر چووار مەتـرە ،بە
ئەستوورﯾيەکەی لـە
 2پ يە،
2.250
گﯚی ئـەمرﯾکـــا )ھەربەرت ھاو و راﯾت( للە سا ی  1951ئـەم
کﯚی شيـکاگﯚ
ھـەرددوو شـو نەواررناس لـە زانـک
شـو ننـەﯾان ھە ـکﯚﯚ ی.
نەواری بەردەبەلکە دۆزرانەوە دەەکر ن بە س
ی
ە شو
ماوە شو نەوارﯾانەی کە لە
گرنگتررﯾن ئەو پاشم
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ەوە
بەشە
ھەرە زۆرﯾان
ە
د کيان لە تە ەزمی گەورەەی دروست ککراون،بە م ببەشی
ە کﯚ ە دەستتيەکان :ھەند
1پاچەبە ش وەﯾەکی ساناو سادە درووست کراون.
چن کە ش وەەﯾان خ ﯾان ھ لکەﯾيە .
ی بەردی گەچ
نەش لە جﯚری
ن:ئەم ئام رانە
2ئام رە چەوﯾنەکانکە
ەی پيشەساززی بەردەبەلک
ەست يەکان :بەردە ئەست ييەکان زۆربە
م رە ئەست يەکان /بەردە ئە
3ئامھ نن
پ کدەھ
سکی گياندارانی ل دۆزراﯾەوە وەکو:
ھەروەەھا چەندﯾن پاشماوەی ئ سک و پروس
ەسپ.
ئﯚناگەری ،گاجووت ،ئە
،
ەدەن ،کەری ک وی لە جﯚرری
فيلی ھيندی ،مەڕڕوبزن ،کەرکە
ستيەی کەوا ئەم
ەردەبەلکە دەگەﯾنە ئەو راس
شو نەواری بە
ی نەبوونی پااشماوەی بينناسازی لە ش
بەھﯚی
ماوەﯾەکی کەم،
ی
کەوتەکانەوە ببەکارھ نراب ت بﯚ
ە تەنھا بە ش وەﯾەکی کاتتی لەالﯾەن ممرۆﭬی ئەشک
شو نە
ە کە ژﯾان لە شو نەواری بەردەبەلکە لە دوو وەرز ت پەڕی نەکردووە
ناس پ يان واﯾە
ێ شو نەوارنا
ھەندێ
نزﯾکەی
ی
ەوە بﯚ
ژﯾنەوانەی لەسەری ککراوە دەگەڕ تە
ی
ە بە پ ی ئەو تو
ی بەردەبەلکە
ی شو نەواری
م ژووی
ەوار دادەنر ت لە ھەموو ککوردستاندا.
ستا ،کە بە کﯚﯚنترﯾن شو نە
ساڵ پ ش ئئ س
80000-10س
00000
چاوە:
سەرچ
ئاسﯚس
س
ھاو :ل کﯚ ينەووەکانی پ ش م ژوو لە کورردستانی ع رراقدا :و :بﯚکووردی :
دوود .بروس ھ
1برﯾد ،(200ال 68
مەد مەال قادر) ،ھەول ر05-
محەم
 (20ال
سل مانی010-
عروف :ھەند ک شو نەوارری پ ش م ژووو م ژووی کووردستان) ،س
مال نوری مەع
2کەمغداد1985-
الت الحجرﯾة ،،حضارة العرا ق ،ج  ،1بەغ
ی الدباغ  :االال
3تقینەواری بەردەبەلکە
ی
سەبارەت بە )شو
کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا للەالﯾەن )نەوززاد کەالری( س
تﯚمار ک
)بەردەەبە ەک( لە9:46:08 2011-4-16 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت :باشووری کووردستان

ژمارە13 :

ن
بەنداوی کەالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6011145326
64976
گونسپپان
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :ناوچە
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ژمارە14 :

چواالن
ن
قە
د کی باباننەکان لە ق
ماوەی پرد
پاشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1131133007
74809
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەکاان :سل مانی

ژمارە15 :

کرماشان
شتی لە ک
کی زەردەش
ماوەی پەرستگاﯾەک
پاشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01615553010115
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت :رۆژھە تی کوردستتان

ژمارە16 :

ی شکاک للە تەور ز
ی سمکﯚی
ماوەی ما ی باپيری
پاشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01615532610114
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سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت :رۆژھە تی کوردستتان

ژمارە17 :

پا ە گەورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291709317
74038
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان

ژمارە18 :

ی ئا توون کﯚپری 2
پردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0917195804
49535
پردێ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان

ژمارە19 :

ی دەشت
پردی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3062044566
64371
شرنااخ
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باکووری کووردستان

ژمارە20 :

ی روخانە
پردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927225558
89707
کراوە.
ەکان دروستک
تی عوسمانييە
ی دەستە ی
داقوق .ئەم پرردە لە کﯚتاﯾی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە21 :

ی کﯚنی کااولﯚکان
پردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5182159447
78532
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :رواندز
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ژمارە22 :

پردەکەی قلياسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8142205566
69788
ەکانی
سﯚزی ﯾەک ک لەبننەما ە د رﯾنە
ی
ەالﯾەن کەس کی د
سا ی  1920لە
ەم پردە لەس
ئە
دار بوو
کەکەس کی ساماند
س
عەزﯾزی قەرەننی(،
شاری سل ماننی بەناوی ) حاجی مەالع
ش
سل مانيەوە،
ەرووت(ی باکوری ل
ی
کە لەناوچەی ))دۆ
سەر ئەو رووباررەبچوکەی ە
بننيات نرا لەس
ەی) 27کم( ددەرژ تە ئاوی تانجەرۆ
دوای برﯾنی نزﯾکە
ساندا ،ت پەرددەب و ی
ەچەمی قلياس
بە
رووباری
ی
ککە ئەم رووبارەە ،بەش کی زۆری
دی جەنگی ﯾﯾەکەمی
کارەکەی لەسەربەند
ی
دەھ نا ،ناوبرا و بﯚ ئەنجامدانی
تاانجەرۆی پ کد
مانی وەک شارەککانی تری ع راق ،لەژ ر
ە ئەودەم شارری سل ی
جيھانی دا،کە
ج
عوسمانی
سە تدارانی ع
سمانی دابوو ،ئەوەبوو دەس
دەسە تی دەەو ەتی عوس
ەنبوڵ( وە بﯚ ررەوانەکرد ،بە م بەھﯚی
ن لە ئەستەممبوڵ )ئەستە
ەندازﯾارر کيان
ئە
ەکەوە ئەندازﯾﯾارەکە
بدر ت و کەوتە دواﯾی جەنگە
نەتوانرا ،کارەککەئەنجام ر
ەوجەنگەوە نە
ئە
ی رادەستی))حاجی عەزﯾﯾز( کرد.
شتنی پردەکەی
ش وەی دارش
ستکردنی رۆژژانە خودی خﯚﯚی
دەستی کرد بەدروس
ی
 19دا
دوای ئەوەی للەسا ی 920
شو نی پرۆژەەکە و سەرۆککاری کر کارەککانی دەکرد ،لە وەرزی بەھاری
دەچووە سەرش
شت گل،
برﯾتی بوو لە ھەش
ی
ەوسا ەدا کارری ت دا کراو للەدوای سا ک تەواو بوو ،پردەکە
ئە
شی )(12مەترربوو.
 (100مەترو پاانيەکەشی )(4مەتر دەبووو ،بەرزﯾەکەش
در ژﯾەکەی )0
خشتی سور و گ
ەکەﯾەوە بەخ
بنناغەکەی بەببەردو قور و گل دار ژرابوو ،لەدوای بناغە
بەوەی گ ی
ی
ستکرد
شت کی دروس
سان ،کورە خش
دروستکرا ،خاوەنەکەی لەگگوندی قلياس
ئەوالﯾی پردەکەش
ی
ەم الو
ت دروستکردن دەھات ،ئە
ەم گوندە بەککە کی خشت
ئە
چەپەر(ی بﯚ دروستکرد بووو.
)چ
ماﯾەوە ،بەھﯚی
،
کی ئەو
شو نەوار ی
ەستەکاندا روووخاو چەند ش
ەم پردە لەناووەڕاستی شە
ئە
زۆرەی لەر ی ئﯚتﯚﯚمب ەوە کەووتبوە
ی
ن و بەفرو ئەو ئەرکە
ە بەھﯚی باران
ەوەی سا نە
ئە
ەشی چاک
ت ،ئەو شو نە
جارەی شو ن ککی زﯾانی پ دەگەﯾشت
سەری ھەر ج
س
ی چاکيان نەددەکردوە.
ەدەکراﯾەوە ﯾااخود بەباشی
نە
شاری سل مانی((وەرگيراوە
ی
شقانی
ەسوپاسەوە لەپەﯾجی)ئاش
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە23 :

ب
ستا رەجەب
تﯚپەکەی وەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6082109316
65086
می )مير
رەجەب دروستکراووە لەسەردەم
ب
تﯚﯚپی وەستا ررەجەب ئەم تتﯚپە لەالﯾەن وەستا
 1837 - 18ز( لە رواندز.
محمەد( )813
م
ەکەمين
ﯾە
سا بﯚ ف ر بووونی دروستکرردنی
ئەم ميرەوە ناردرا بﯚ فەرەنس
وەستاکە کورددە لە الﯾەن ئە
کە در ژی
غدا دانراوە ە
ەم تﯚپە لەمﯚززەخانەی بەغ
موونەﯾەکی ئە
چەک وەھەروەھا چەند نم
چ
ە ) 1.5م).
تﯚﯚپەکە دەگاتە
سبوک
سەرچاوە :پەﯾﯾجە و نە و م ژوو لە فەﯾس
س

ژمارە24 :

ەکوڕە
تەپە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926221854
49662
سل مانی
س
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

گونند

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە25 :

ی سەقز
ەی زﯾوﯾەی
تەپە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0903123638
81977
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شاری سەقز
ی
لە دووری  42کيلﯚمەتری بااکووری
ەپە زﯾوﯾە لە بنەڕەتدا قە ﯾەک بووە ،ە
تە
ئەﯾوب رنبو بە
ب
 132کەس ک بەناوی
ھە کەوتووە ،لە سا ی 25
ی کوردستان ھ
ی رۆژھە تی
زﯾوﯾەی دەست پ کررد ،لە دوانزە ساڵ ھە کەندن و
ی
ەندی
ەرمی ھە کە
شيوەﯾەکی فە
ش
می
کی س نھﯚم
گەورەکانی دەو ەتی ماد و کﯚشک ی
ی
گگەران شەش گﯚڕی پاشا و
بووە )لە
ماری سەردەمی ماد ە
قەشەنگی م ژووی زﯾوﯾە ددۆزرانەوە کە شاکاری معم
قە
تﯚﯚمارە ئ رانيەککان نوسراوە سەردەمی بباستانی).
عەجاﯾبەکانی
ی
زﯾوﯾە ﯾەک کە لە ع
ە
شکﯚی س نھﯚمی
ب گومان سااختمانی پ ش
سەردەمی دەەو ەتی مادە ،،کە بە خﯚڕاگگرﯾەکی ب و نە و با و ش وازﯾکی
س
مەتر،
سەرنجراک ش دروست کرااوەو بەرزاﯾی لە ئاستی ررووی دەرﯾا دەەگاتە  1835م
س
عەق ی خﯚی نناتوان باوەڕ بکات لە س ھەزار سا ی
ھيچ بينەر ک بە پ وەری عە
ھ
ەورەﯾيەوە درووست کراب .
ەم شکﯚ و گە
شک کی ئاوا بە
پ شوودا کﯚش
ھيرۆدﯾت(
ککﯚشکی س نھﯚمی زﯾوﯾﯾە بەگو رەی م ژووناسەکاان ،ھەمان ککﯚشکە کە )ھ
ە نوسينەکانييدا لەسەر دەەو ەتی ماد بباسی کردووەەو ،بﯚ رازی بووونی دﯾاکﯚ
لە
دادخانە )دادگا( بووە لە
ە
ەمين
ەم کﯚشکە نناوەندی ﯾەکە
دروستکراوەو لە راستيدا ئە
دەو ەتی ماد کە سەرچاوەە ئ رانيەکان ددە ن )اﯾران بباستان).
رۆژھە تی
ە
شو نی
نەژاد سەبارەت بە ھەند ک ش
د
ک ھەﭬاڵ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی کاک
س
2
ککوردستان لە 2009-09-02
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

ەقز
شارەکان :سە
ش

ژمارە26 :

ستە جوھننی
ھنی و دەس
جوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5060829315
57314
دھﯚک 8000 ،،ساڵ پ.ز.
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :دھﯚک
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ژمارە27 :

قەلتو
جەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9301944057
73373
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ژمارە28 :

چوارر تاقان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5200911476
64801
بيستەم کاروان
م
ەدەی
ەرەتاﯾی سە
سا ەکانی سە
ی کﯚﯾەو لە س
شووری شاری
ککەوتووەتە باش
چوارکوپی
ی
سەرای ن وان کﯚﯾەو ھەول ر کﯚﯾەو کەرککووک ...بووە .ئەم شو نەووارە
س
لەئاو بﯚ ر بواران و کاروان چيەککانی دەوورو بەری
و
گگەورەی ل دداندراو رۆژانە پ کراوە
ەلەکانيان دەگەﯾاندە
شاری کﯚﯾە کە دوای پشووو دان ک بەخﯚﯚﯾان و و غەککانيان کەلو پە
ش
باازاری شاری کﯚﯾە.
ھەمان ر گادا
ی کەلوپەلەککانيان و ئامادەکردنی کاروانەکەﯾان بەھ
دوای فرۆشتنی
ەن قائيمقامييەتی کﯚﯾە نﯚﯚژەن
ەم شو نەوارەە لە سا ی ) (2002لە الﯾە
دەگەڕانەوە ئە
ککراوەتەوە.
سەرچاوە :فەﯾسبووکی و نە و م ژوو
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کﯚﯾﯾە
ش

ژمارە29 :

واری نەمررود
ی نەمرود و شو نەو
چيای
24

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2211838268
80632
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باکووری کووردستان

ژمارە30 :

ئەستی
ی
خاتوون
ن
خو
قانەکەی ش خ فەرخ
ۆکە عاشق
چيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0141512287
73422
کم(دەکەو تە
و
ی( بەدووری )5
خاتوون ئەستی
ش خ فەرخ و خ
ەی ز دی )ش
گگوندی داودييە
ت ،بە م
ھەرچەندە م ژووی ئەو روووداوە نازانر ت
ی قە دزێ .ھ
ھە تی شاری
بااکووری خﯚرھ
ەو
ی)(500ساڵ ببەرلەئ ستا لە
دەکە نزيکەی
ی پياوانی بە تەمەنی گوند
ەپ يی قسەی
بە
يەکتربوون کە
ن
قی
ستی( بەش ووەيەک عاشق
ی)فەرخ و ئەس
گگوندەدا کوڕو ککچ ک بەناوی
کی ديارو بەررچاوی
ھﯚنراوە شو ن ک
سەرھاتەکەيان بەبەيت و ھ
ن
ەئ ستادا گ اانەوەی بەسە
لە
ستانەکانی ئئەدەبياتی فﯚلکلﯚری کوردەەواريدا.
ھەيە لەناو داس
ھ
گوندی داودييە بوووە ،دوای
ی
خە کی
ەپ يی گ انەووەکان :پياو ک بەناوی )ماامادين( کە خ
بە
تری پ بەخشييووە بەناوی)ففەرخ(.
ی پيريدا خوا کوڕ کی ی
وڕی لەتەمەنی
مردنی)(12کوڕ
م
ەربﯚيە
ستيکردوە بەقسەکردن و پ کەنين! ھە
ک بوونی دەس
ەردوای لەدايک
ەو مندا ە ھە
ئە
گەورەی مامادين
ی
خەليفە(ی برا
ی
ەرسام بوون .لەوکاتەدا)ماام
خە کی گوندەەکە پ يی سە
خ
مانی
سو تانی ئەوکاتتەی ئيمپ اتﯚرريەتی عوسم
و باوکی)خاتووون ئەستی(للەترسی و
سترو ئەسپەککانييەوە
ەتە بخاتە ناو تەويلەی ئ س
سيدارە نەگبە
ب ياريداوە ئەو مندا ە مەترس
می فەرخ ب ئاکام
بە م دواتر ئەو کارەی ما ی
يان بيکوژن ،ە
بﯚﯚ ئەوەی بەنا ی قاچەکانيا
سايی
کە ئەو مندا ە مرۆﭬ کی ئاس
ەکە بﯚيان دەرردەکەو ت ە
خە کی ناوچە
بوووە .پاشان خ
ەداھاتوودا دەبب تە ش خ و ککەس کی ناوددار .دوای گەورە بوونی ش خ فەرخ
نيييە ،بە کو لە
قی يەکتر بووون.
ستی ،ھەردوووکيان بەش وەەيەکی سەرش تانە عاشق
و خاتوون ئەس
خاڵ(ناو ک مارەکراوە،
ی لەبری شواانيکردن بﯚ باووکی لە)شوخ
ھەرچەندە خاتوون ئەستی
ھ
ئاشکرابوونی
ی
ە م فەرخ و ئئەستی گو ييان بەو کارە ننەداوە .سەرئئەنجام دوای
بە
ەيوەندييەکەييان ش خ فەر خ بەناچاری گگوندی داوديييەی ج ھ شتتووەو روويکردۆتە
پە
فەرخ ھەوا ی
خا نی .دوای ماوەيەکيتر ککات ک ش خ فە
و تی شام بﯚﯚالی ما ی خ
ەيان.
داوە بگەڕ تەووە بﯚ گوندەکە
ی ئەستی ممەعشوقی دەزان ت ب ياريد
ەخﯚشکەوتنی
نە
نی)بەيبوون(ی ئ ستا ،کﯚمە ک
ی
ەو لەنزيک کان
دوای گەڕانەوەەی لەخوار گووندی داودييە
مدا
سی ئاواييان ل دەکات .ئەواننيش لەوە م
منداڵ دەبين ت و پرسياری دەنگ و باس
م
توانج کيش دە ن) :ب ۆ
ج
ت!(وەک
ەخﯚشەو خەريکە دەمر ت
دە ن) :خاتووون ئەستی نە
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سکە بەيبوونەککەی
خﯚشەدا دەس
ەو ھەوا ە ناخ
ش لەداخی ئە
گگﯚشت و پ و بخﯚ( .ئەويش
نااوپشت نی ف دەداتە سەرر زەوی .ھەرببﯚيە لەئ ستاددا ئەوشو نە بەکانی بەيبووون
ەنزيکی
ئەو گو ە لەشو نەکە سەوز بووە .دواتر لە
نااسراوەو تاوەککو سا نی ررابردووش و
دەبين ت ،ئەويش
ن
گەلەکەی خﯚيان
ی
شوانی م
ی
گگوندەکە ش خ فەرخ )زەنووون(ی
ستيدا زۆر د ی دەداتەوە .ھەربﯚيەو
ی خاتوون ئەس
خﯚش کەوتنی
ەبەرامبەر نەخ
لە
کەس ک
کە مردم و س
ت) :کات ک ە
ەدا دواتر ش خ فەرخ دە ت
ەو د دانەوەيە
ەئەنجامی ئە
لە
ن(واتا
ی)ش خ شوان
ەردانی گﯚڕی
ەم بکات دەب ت پ شتر سە
ويستی سەرددانی گﯚڕەکە
ش خ زەنوون ببکات ،چونکە خﯚشەويستترين کەسی منە( .لەکﯚتاييدا بەداخەوە مردن
ئەستی
ی
خاتوون
ەن ،چونکە خ
ئەستی بەيەک بگە
ی
خاتوون
ر گە نادات ش خ فەرخ و خ
ستا
گای ئاماژەيە ئ س
چی دوايی دەەکات .ج ی
دەکەيەوە کﯚچ
شييە کوشند
ەھﯚی نەخﯚش
بە
دا
ەک گﯚڕستاند
ەستی و ش خ شوان(لەيە
خ و خاتوون ئە
ی)ش خ فەرخ
ھەرس گﯚڕی
ھ
گوندی داودييە.
ی
خﯚرھە تی
ە
د مەتر ک دە کەونە
ەدووری چەند
بە
عومەر ئيسماعيل مارف
ع
ت بينی :ئەو بابەتە لەژمارە )(11ی گﯚﭬارری)کەپر(دا ب وکراوەتەوە.
ماعيل مارف(
عومەر ئيسما
دﯾا لەالﯾەن )ع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
2012-10
ی( لە0-14 :
خاتوون ئەستی
شقانەکەی ش خ فەرخ و خ
سەبارەت بە ))چيرۆکە عاش
س
12:02:31
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :رانييە
ش

ژمارە31 :

چەرمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4112115565
56431
کوردستان و ھەموو رۆژژھە تی
ن
نەوارەکانی
ی
شو
گرنگترﯾن و بە ناوبانگترﯾن ش
ەﯾەک ک لە گر
بە
نااوەڕاست داددەنر ت بە ش وەﯾەک کە تووانيوﯾەتی بب تە زنجيرەی ﯾەکەم لە رﯾززبەندی
بە ﯾەکەم
چەرمــﯚ( وە ە
شارستانی چ
ی چاخی بەرددﯾنی نوێ و ناونراوە بە )ش
شارستانيەتی
ش
مرۆڤ لە گوندی چەرمﯚ دا
ڤ
ھەروەھا
ﯾی کشتوکا ييی دادەنر ت لە م ژوودا.ھ
گگوندی نمونەﯾی
خانوو
شکەوتەکان ددوور کەو تەوە و بﯚ خﯚی خ
تووانيوﯾەتی بەﯾﯾەکجاری لە ژﯾانی ناو ئەش
گـەی
ی
ئەمەش بە بە
ش
ەرچوار وەرزەککە ت يدا بم ن تەوە.
دروستبکات و بﯚ ماوەی ھە
ھە کﯚ ينەکەدا.ھەروھا
مارەﯾەک لە پاشماوەی خانووەکانی لە ئەنجامی ە
دۆزﯾنەوەی ژما
ەالوەنانی
ژووی مرۆﭬاﯾەتی دا ئەوﯾش بە
ی
گە لە م
چەرمﯚ وەرچەررخان کی گرنگ
شارستانی چ
ستە و
کردنی کەرەس
ککەرەستە بەرددﯾنەکان و بە کارھ نانی گ ە بﯚ دروستک
قاپ و قاچاخ و گﯚزەکاری.
ە تاﯾبەتی پ
پ داوﯾستيەکاننی ناوماڵ ،بە
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ک( لە
ەلە ستين و ))چەتەڵ ھيوک
ھاوش وەی گووندی چەرمﯚ لە ناوچەی ))ئەرﯾحا(لە فە
ھ
شان و چەند
ھەول ر )تەپە گوران( لە کرماش
ل
شتر( لە
ک) ،بەردحوش
ئااسياﯾی بچوک
بدۆزراوەتەوە .
ە
ی ناوەڕاستدا
نااوچەﯾەکی ترری رۆژھە تی
شو نەکەی:
ش
بە
لە بەشی رۆژھە تيەوە ە
چەمچەماڵ ە
چەرمﯚ دەکەو تە ناوچەی چ
شو نەواری چ
ش
کی
کەرکوک لە شو ن ی
ک
شاری
م ،وە دووری ) (35کم لە ررۆژھە تی ش
دووری)(15کم
ەتری چوارگﯚﯚشەﯾە ،بەرزﯾﯾی لــە ئـاستتـی
گگردە نيدا.ڕووبەرەکەی نزﯾککەی 1400مە
 (14مەتر
شو نە )40×90
ەری ئـەم و
ی ) (23پ ی ببەرزە ،رووبــە
روووی دەشتەککەﯾدا نزﯾـکەی
نزﯾکەی ) (7دەب ت لە لووتکەی گردەکە
ی
ەکەی
دەب ت وە قـو ی پــاشماوەە شو نەوارﯾيە
ەرەوە خوارەووە)).10
بە
ی( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ننەوزاد کەالری
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
19:36:33
3 2011-4-11
چەرمﯚ( لە1 :
)شو نەواری چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

گونند

ەمچەماڵ
شارەکان :چە
ش

ژمارە32 :

ەوە
ە ئاسەوارری ناوازە للە گەرميان دۆزرانە
دﯾن پارچە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3192354115
56185
خەندان -سﯚرران کەرﯾم
خ
چە
کەالر_ سل مانی ،چەندﯾن پارچ
_
ساﯾدی
ە ئەنجامی ککارکردن لە پررۆژەی جووتس
لە
نەواری
ی
وەبەراﯾەتی شو
ی
ەبەستەش ببەڕ
ئااسەواری م ژژووی دەرکەووتن ،بﯚ ئەو مە
کی رەوانەی شو نەکە کررد و چەندﯾن پارچە ئاسەووارﯾان دەرکرد.
گگەرميان تيميک
ميان ،لە ل دوان کيدا بﯚ
مەد سەمين ،ج گری بەڕ ووەبەری شو ننەواری گەرم
سا ح محەمم
س
چەی
دۆزﯾيەوە".
ە
گەرميان چەندﯾن پاررچە ئاسەوارمان
ن
ەﯾاند ":لە ناوچ
خەندان ،راﯾگە
خ
ەکەوە بەر وەەبەراﯾەتييەکەمان
الﯾەن ھاو تيە
ی ئەوەی لەال
شدا ،کە دوای
ئااماژەی بەوەش
جامی کارکردن لە
ەوتی کﯚمە ک پارچە گﯚزەە ،کە لە ئەنج
ەوە لە دەرکە
ئااگادار دەکر تە
سووری سەرووو
مانی لە نزﯾک گونندی )بەردەس
الر -سل ی
ت ساﯾدی کەال
پررۆژەی جووت
ەکە کرد.
ەی شو ن ە
م کمان رەوانە
دەرکەوتن ،تيم
تيمەکەمان دەستی بە کارکردن
ن
ەواری گەرميان ،وتيشی ":
ج گری بەڕ وەەبەری شو نە
ەند
ن ،لەوانە چە
ککرد ،لە ئەنجاممدا کﯚمە ک پاشماوەی شو نەواری ککﯚن دەرکەوتن
سەرە تير ک ،لەگەڵ
لەسەرە ھەروەھا س
ە
داری
ەخشی ھ د
گگﯚزەﯾەک کە گگﯚزەﯾەکيان نە
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ەکی جوانکارری".
چەند موورووﯾە
چ
شماوەکان لە ژ ر تاو رەبەرددا
وەﯾەکی گشتی پاش
ی
ەش
ستەڕوو ،کە بە
ەوەشی خس
ئە
ەروەھا ھەند ێ ئ سک و پپروسک لەکاتتی کارکردندا دەرکەوتن کە
دانرابوون و ھە
شو نە.
پيشان بدات لەو ش
ن
ستان ک
ماوەی گﯚڕس
پ دەچ ت پاشم
ەژنی نەورۆزەەوە
ھﯚی پشووی چە
مەد سەمين ،وتيشی  ":ببەالم بە ی
سا ح محەمم
س
ە شو نەکەدا وەستاند".
کارکردنمان لە
وتی":
ئەو بەرپرسەی شو نەواری گەرميان ،ی
ەوارەکان ،و
سەبارەت بە م ژووی ئاسە
س
الم بەھﯚی ش وزای
ژووەکەﯾان بﯚ کەی دەگگەڕ تەوە ،بەال
ن
ھ شتا بﯚمان دەرنەکەوتوە م
دەتوانين سەردەمە
ن
پاشماوەکانی تر
ی
گگﯚزەکان و جﯚرری ناشتنی مردووەکان و
م ژووﯾيەکەی لە داھاتوودا دﯾاری
بکەﯾن".
ن
2014
ن 4-03-19 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کەالر
ش

ژمارە33 :

ر ظھيری(( سنە
م خان )پير
حمام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0903123530
01976
سەرداپﯚشراوی سنە ،بەگو رەی بە گە
ی
ەم بيناﯾە دەککەو تە باکوورری بازاری سە
ئە
دروست کراوە بە دەستووری
ت
ەری،
ھيجری ،قەمە
ە سا ی ) 1 220ھـ ،ق( ھ
م ژووﯾەکان لە
) 1296ھـ،
1
شاری سنە بووە ،سا ی
ی
حاکمی
ی ئەردە ن ،کە ئەودەم ح
مان اللە خانی
ام
ەوە.
ەمين التجار ننﯚژەن کراوەتە
ق( لەالﯾەن ئە
ق
سربينە و گەرم خانە و خەزﯾنە ،کە بە
ەم حەمامە پ کھاتووە لە ک وڕۆژنە و س
ئە
شکردنی مەڕڕمەڕ داپﯚشراوە.
ھک )گەچ( ککاشی کاری و سنگ فەرش
ککەرەستەی اھ
کی م ژووﯾی.
(2تﯚمار کراوە بە شو ن ی
ھەروەھا بە ژممارەی )2603
ھ
رۆژھە تی
ە
شو نی
نەژاد سەبارەت بە ھەند ک ش
د
سەرچاوە :ناممەﯾەکی کا ک ھەﭬاڵ
س
2
ککوردستان لە 2009-09-02
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

گەرماو

28

شارەکان :سننە
ش

ژمارە34 :

جی سا ح
مامی حاج
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1142211136
63832
ميراتی
ی سەقزی رۆۆژھە تی کورردستانە .لە فەرمانگەی م
حەمام کی م ژووﯾی شاری
ح
ەری ئ ران تﯚمار کراوە.
شو نەوارە م ژژووﯾيەکانی و تی داگيرکە
ککولتوورﯾی و ش
دا ب وی کردووەتەوە )فەرماانگەی
ميراتی
ی
ە راپﯚرت کدا ککە لە پ گەی فەرمی خﯚﯾد
لە
ھﯚشداری ئەووەی داوە
ەری ئ ران( ھ
شو نەوارە م ژژووﯾيەکانی و تی داگيرکە
ککولتوورﯾی و ش
داﯾە و
حا ی فەوتان و لەن و چووند
جی سا حی سەقز ،لە ا
ککە حەمامی م ژووﯾی حاج
سانی پەﯾوەندﯾﯾدار چارەسەر کی بﯚ نەدۆۆزنەوە بە زوووﯾی ھەرەس
ەگەر بەرپرس
ئە
دەھ ن ت.
ھاتووە کە بە ھﯚی پشتگوێ خستنی ئئەم شو نەوارە
ە بەش ک لەم راپﯚرتەدا ھ
لە
ھەروەھا
ەی ميراتی ککولتووری و ھ
سانی فەرمانگە
الﯾەن بەرپرس
م ژووﯾييە لە ال
الری گەورەی بازرگانی لە تەنيشت
ی کﯚمە ک باا ەخانە و تەال
درووستکردنی
حەمامی حاجی س
ی
کە نما و بەجەووەنی
حەمامەکەدا ،ھەنووکە جگگە لەوەی ە
ح
سا ح بە
شو نەوارە م ژوووﯾی و
سی رووخان و ھەرەس ھ ننانی ئەم و
شراوە ،مەترس
ەواوی داپﯚش
تە
شاری سەقز ،لە ھەموو کات ک زﯾاتره .
دەگمەنەی ش
سەرچاوە :ناووەندی ھەوا ن ری سەقز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

شو ن

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە35 :

ی
ن لە کفری
م کی کﯚن
وو و چوخم
خانو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1132146017
74824
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :کفری

ژمارە36 :

مانی
ی
وونکەرانی سل
ی
ەکی سابو
ﯚنی گەڕە
ووﯾەکی کﯚ
خانو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1132029117
74821
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گەڕەک

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە37 :

ە ئامەد
ن پاشا لە
ی حەسەن
خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8292332078
89014
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باکووری کوردستان

شو ن:

شو ن

شارەککان :ئامەد
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ژمارە38 :

دۆ ی بارام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0302120613
33803
ی ماداکتﯚ لە ئيالم.
لە شاری
سەرچاووە :وﯾکيپ دﯾا
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ن :ئيالم
شارەکان

ژمارە39 :

مەقدﯾس
دﯾوارری کورد للە بەﯾتولم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01609504610109
ئﯚﯚرشەليم  -ئييسرائيل
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

سرائيل
ئيس

ژمارە40 :

ی ئاختامارر
د ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5071406167
76097
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کووری
د ری ئاختامارر ،بەدووری  54کم دەکەو تە باشووری ڕۆژئاوای شااری وانی باکو
ختامارە.
ەی وانە کە نناوی دوورگەککەش ھەر ئاخ
ەکی دەرﯾاچە
لەناو دوورگەﯾە
ککوردستان و لە
ھەتا
ستکراوە و ھ
ەنييەکان دروس
لەالﯾەن ئەرمە
 908بﯚ  921لە
ەو د رە لەن ووان سا نی 8
ئە
دواترﯾش بﯚ ماوەﯾەککی در ژ
ش
ی ئەرمەنييەککان بەکارھ نرراوە و
سا ی  1021وەک ک سای
س
ەرمەنييەکانی ميزۆپﯚتاميا و ئەنادۆڵ.
ی
ی کەلتوری ئە
بوووە بە گەورەترﯾن ناوەندی
گەشتياری و بەردەوام
ی
کی
چەی وان ،بووە بە شو ن ی
د ری ئاختامار لەناو دەرﯾاچ
گگەشتياران ڕوووی ت دەکەن .
ەنی) ،تامار( ناوی کچی ققەشەﯾەکی
سانەی ئەرمە
د ری ئاختامارر ،بەپ ی ئەفس
مەلە ھەموو ڕڕۆژ ک
شقی بووە ،ئئەو کوڕە بە م
ەرمەنی بووەە ،کوڕ کی مووسو مان عاش
ئە
خﯚشەوﯾستەکەی
ی تامار ،ئ واررەﯾەک تامار و چراکەی لە چاوەڕوانی خ
چووە بﯚ بينينی
چ
ەی دەباتەوە و زﯾندانی دەەکات.
ی تامار ھەستتپ دەکات و دەچ ت کچەکە
دەب ت ،باوکی
کات ک
ەکەی ل يە ،کا
ە پەڕﯾنەوە بﯚ دوورگەکە ،ککە ما ی کچە
ککوڕەکە بەردەووام دەب ت لە
ەکەوەﯾە،
بەدەستی باوکی کچە
ی
نززﯾک دەب تەوەە ،چراکە دەبيين ت و نازان ت کە ئەو چراﯾە
ن چراکە دەباتتە شو ن کی جياوازی دووررگەکە ،کوڕەککەش
ە ھەرجارەﯾان
بااوکی کچەکە
ەو شەوەدا دەخنک ت
شتنەکەی دەگﯚﯚڕ ت ھەتا لە
ەگەڵ چراکە بەردەوام ئاڕااستەی ڕۆشت
لە
خﯚی
"ئاخ تامار"ە ،دواتترﯾش تامار خ
ھاوارکردنەوە دەﯾ ت؛ خ
و دواھەمين وووشە کە بەھ
ختامار.
ت ،بەوھﯚﯾەووە ناوی د رەککە و دوورگەککە بووە بە ئاخ
ژەەھرخوارد دەکات و دەمر ت
ست کراوە ،ککەھەند کيان
ەم بيناﯾە دروس
جﯚرەھا و نە ،نەخش و نيگگار لەسەر ئە
ج
گوزارشتی
تی
ی خە کی ئەووسا دەکەن ،ھەند کی تررﯾان
گگوزارشت لە ککاری ڕۆژانەی
ەر لە ئادەمەووە تا عيسا( ددەکەن ،ئەگەر
ەمبەران )ھە
ەسەرھات و چيرۆکی پ غە
بە
ت ،دەتوانر ت م ژووی ئەو د رە بەنووسيين و نەخش و
ی ورد بکر ت
ل کﯚ ينەوەﯾەکی
سر تەوە .
نييگارەکانی بزانر ت و بنوس
ەشە ،بە م للە کﯚمە کووژژی
ھەروەھا لەم د رەدا ف رگە ھەبووە بﯚ پ گەﯾاندنی قە
ھ
نەواری ف رگەکە ماوەتەوە.
ی
ەرمەنيەکان رروخاوە ،ئ ستتا شو
ئە
2014
ن 4-05-07 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باککووری کوردس

ن
شارەکان :وان
ش
شو ن:
ش

شوو ن

ژمارە41 :

دھﯚک
ھورمز لە پار زگای د
ی رەببان ھ
د ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8270932598
89086
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

شو ن

شارەککان :دھﯚک

ژمارە42 :

ل
ی عاسی لە شنگال
د ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4222142147
75931
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :شنگال

ژمارە43 :

ولە
بەندی ب لو
دەربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081703357
72982
ە ،ئەو گوندە لەسنووری نناحيەی)
ی گوندی دەرربەندی ب لولە
ی خﯚرھە تی
ککەو تە باکووری
(150مەتر
چياﯾەک ھە کﯚ راوە کە زﯾاتر لە)0
ک
سەر
مەﯾدانی سەرر بەقەزای خاانەقين-ە .لەس
م
ەبنکەی چياککەوە دوورە ،ببەرزی ئەو نەخشەﯾە)((90سەنتيمەترە....بەپ ی نوووسينە
لە
بەچەند ش وەﯾەک ناوی
د
ی سەر ئەو و نە ھە کﯚ راووە کە
مسمارﯾەکانی
م
خشەکە کﯚنتررن
خو ندراوەتەوەە ،بﯚچوونی وا ھەﯾە کە و نەکانی نەخ
پااشا)تارونی(خ
ەنووسينەکە.
لە
ميان
شارەزاﯾانی بوواری شو نەوارناسی گەرم
شەکە وەک ش
سەبارەت بەمم ژووی نەخش
س
بيانی
ی
ی جياواز ھەﯾﯾە .شارەزاﯾەککی شو نەواررناسی
ئااماژەی پ دەککەن ،بﯚچوونی
کەدﯾيەکان(ی
ی
مانرەواﯾی)ئەک
ەخشەکە دەگگەر ن تەوە بﯚ ماوەی فەرم
سەردەمی نە
س
( 2006–2112پ ش زاﯾين ،کە
2
( 223بﯚ)
بننەما ەی)ئوورری س يەم(وواتە)30–2350
33

ھە کﯚ راوە،
ەکەی ت دا ە
ناوچەﯾەی کە نەخشە
ی
ەو
ن لەو ناوچانەککردوە .واتە ئە
فەرمان ەواﯾيان
فە
چەی و تی)لوولوﯾيەکان(بوووە.
ماوەﯾەک ناوچ
م
ەخشەﯾە
شو نەوارناس)د شاد عەزﯾﯾز زاموا(ئەو نە
ەالﯾەکيترەوە بەبﯚچونی ش
لە
ەمەش
نﯚزدەھەم)پ ش زاﯾين(ئە
پ
ﯾان
ی دەگەڕ تەوەە بﯚ سەدەی بيستەم ن
سەردەمەکەی
س
ن بەکﯚمە ک بە گەی ھوننەری.
ەپشتبەستن
بە
ە پەﯾجی )کووردانی زەردەەشتی( وەرگييراوە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

شارەکان :خاننەقين
ش

ژمارە44 :

ور
بەندی گاو
دەربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5051011437
78673
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :قەرەداغ

ژمارە45 :

گای قە للە ئام دی
دەرگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10091805519918

34

سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە46 :

ماناوە
دەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4222152326
64602
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :مەخموورر

ژمارە47 :

وازەی سلل مانی لە کفری
دەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2210053478
87143
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :کفری

ژمارە48 :

35

ولباب
دەقو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1161745478
87811
ستکراوە.
مەحمود ئاغاوە دروس
د
حمەد
سا ی  1933لە سل مانی لەالﯾەن ئەح
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە49 :

می کارخاننەکەی مييری سﯚراان
ی سەردەم
دەماانچەﯾەکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01919114610150
مانجی
ەڕی زاری کرم
ی و نە :ما پە
سەرچاوەی
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ستان
شووری کوردس
و ت :باش

ژمارە50 :

زەرززی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251643567
74459
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

36

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە51 :

وقە
ساتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2161000148
87209
تەق تتەق
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :قە

ژمارە52 :

شاری
تە ن وان ش
کە دەکەو ە
گوندی دارا ،ە
ی
س لە
شو نەواری م ژووﯾی نييکرۆپﯚلس
دستان
ووری کورد
نسيببين و جزﯾﯾرە لە باکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141237418
87251
...
تاﯾببەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکوووری کوردستان

شوو ن:

گوند

جزﯾرە
ە
شاارەکان:

ژمارە53 :

رەقا
فەقر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0192141237
73439
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خاتوون و کەساﯾەتييە
ن
ەک لە پادشااکان ،شازادەەکان و
ھاباد .ژمارەﯾە
فەقرەقای مەھ
فە
ن .فەقرەقا،
ەرد و شاخەککان دا ن ژراون
ەرجەستەکاننی م دﯾا کە لە ناو د ی بە
بە
شو نانە بﯚ
مەنی ئەم ش
لەم گﯚڕانە .تەم
موونەﯾەکە م
ی مەھاباد ،نم
ھە کەوتوو لە نزﯾک شاری
ھ
زﯾﯾادتر لە پ نج سەت ساڵ بەر لە زاﯾين دەگەڕ تەوە.
ەرەی فەﯾسببووکی ش رککﯚ جيھانی
سەرچاوە :الپە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

شکەوت
ئەش

ەھاباد
شارەکان :مە
ش

ژمارە54 :

و
کوجک زرو
قبر ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9301940157
73372
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :شنگال

ژمارە55 :

قزقاپان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0529202137
74329
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چەی چەمی ررەزانی ن وان سل مانی و سوورداشەوەە،
ەشکەوت کە ککەوتﯚتە ناوچە
ئە
ﯚڕی ت داﯾە و ننيشانی
کەنراوە 3 .گﯚڕ
خشی مادەکاننی ت دا ھە ک
ککﯚمە ک نەخش
ستکراوە.
شی ت دا دروس
ئااھورامەزداش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

شکەوت
ئەش

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە56 :

موور
قش ەی مەخم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121623144
43803
ھەول رە.
چکەی مەخمووور کە سەر بە پار زگای ھ
ەم قش ەﯾە ددەکەو تە ناوەەندی شارۆچ
ئە
سە تی
ەردەمی دەس
م قش ەﯾە دەگگەڕ تەوە کﯚتااﯾيەکانی سە
ستکردنی ئەم
م ژووی دروس
سەربازی بەکارﯾان ھ ناوە .
ی
ستی
ن ) 1907ز( ککە بﯚ مەبەس
عوسمانييەکان
ع
ەم قش ەﯾە ببەش وەی الکک شەﯾيە بە ررووبەری )(3724م کە دەککاتە ) )888م 2بە
ئە
ھاتووە ،دوو ددەرگای ھەﯾە )رووەو
ەرد و گەچ و قس دروستتکراوە ،لە دووو نھﯚم پ ک ھ
بە
بااکوور و باشووور).
سەرچاوە :ما پەڕی پار زگا ی ھەول ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە57 :

ی گو
قش ەی کﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4222151036
64601
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...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ژمارە58 :

قش ەی کﯚﯾە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121623272
20805
چەند راو
ند
شارۆچکەی ککﯚﯾە بەالی رۆۆژئاواﯾدا،
ەم قش ەﯾە ددەکەو تە ناو سەنتەری ش
ئە
ەﯾە ،ﯾەک ک لەو
سەر م ژووی ددروست کردننی ئەم قش ە
بﯚﯚچوونی جياوواز ھەﯾە لەس
ماليک،
سەردەمی مەم
ەر تەوە بﯚ س
ت کردنی دەگە
بﯚﯚچوونانە م ژوووی دروست
سەدەی
نيوەی دووەمی س
ی
ی تر م ژووی دروست کرددنی دەگەر ن تەوە بﯚ
سەرچاوەﯾەکی
س
ەت پاشا( )– 1869
نﯚﯚزدە لە سەرردەمی والی عوسمانی ففەرمانرەوای ببەغدا )ميدحە
ەغداد.
 1872ز( کە والی عوسماننی بووە لە بە
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کﯚﯾﯾە
ش

ژمارە59 :

کوک
قش ەی کەرک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927230108
89709
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سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە60 :

مامک
سری شەم
قەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5122039455
57862
گەورەﯾە و بە
ە
ە دووری  30ککم لە باشوووری رۆژئاوای شاری ھەول ر کە گرد کی زۆر
گردە دەکەو تە
ئەم گر
قەسرر کی شو نەوواری ناسراوەە".
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شارەەکان :ھەول ر

ژمارە61 :

ن
قە ی بانەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40422261717857
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان
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ژمارە62 :

کﯚرە  -ساررتکە
قە ی پاشا کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182212256
64570
دوکان
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە63 :

قە ی چاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6292215076
60389
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :قە

ژمارە64 :

قە ی خانزاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121623175
52804

42

شاری ھەول رەوە ببە دووری
ی
مان لەالی باککووری
ک گوندی بانەم
ەم قە ﯾە دەەکەو تە نزﯾک
ئە
ﯾە
کردنی ئەم قە ە
ی
ھيچ سەرچاووەﯾەکی م ژوووﯾدا باسی ددروست
 28کم( ،لە ھ
)8
ەزندە دەکری کە ئەم قە ﯾە دروست ککراوە لە پ ش )محەمەد پاشای
ەکراوە ،وا مە
نە
 1826ز).
باوکی لە سا ی )1242ک 6 /
ی
روواندوز( کە مييری رواندوز ببووە لە دوای مردنی
الﯾەکانی
در ژی و پانی ال
درووست کراوە کە ر
ت
نار ک
الک شەی ر
ەم قە ﯾە بەش وەﯾەکی ال
ئە
نووسين کی
ن
ەخش و نيگاری و
ھﯚم پ ک ھاتوووە کە ھيچ نە
ە و لە دوو نھ
وەک ﯾەک نييە
ەم قە ﯾە بﯚ کاروباری
ەسەر نييە بﯚﯚﯾە دﯾاری کرردنی م ژووی بە روونی دﯾﯾار نييە ،وە ئە
لە
کارھاتووە.
سەربازی بەکا
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە65 :

قوغان
قە ی ساروقو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6292332456
60393
ە.
ە و دەکەو تە نزﯾک مەراغە
ەکی سەختە
قە ﯾە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :قە

ژمارە66 :

قە ی شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121845226
63800
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ھە تی کورددستان.
زگای ئيالمی رۆژھ
قە ی شاخ ،ﯾﯾەک کە لە گررنگترﯾن قە ککانی پار ی
ەتح و لە  12کيلﯚمەتری رۆژھە تی ناووچەی زەڕﯾن ئابادی
دی بەردی فە
دەکەو تە گوند
شاری د ھلوراان ھە کەوتوووە.
ش
ەم قە ﯾەدا ددوو رووبار
ەوتﯚتە شو ن ککی گرنگ و لە رۆژھە ت و رۆژئاوای ئە
ەم قە ﯾە کە
ئە
کە بەﯾەک
شووری قە ە
ن ،کە لە باشو
رووباری دەڕەشﯚر-ن
ی
شاخ و
ش رووباری ش
ھەن ،ئەوانيش
ھ
پار زگارﯾيەوە گگرنگييەکی دﯾﯾکەﯾان بە
م دوو رووبارەوە لە رووی ر
ک دەگرن .ئەم
دەگەن و ﯾەک
ستی دوژمن نەگاتە قە ککە.
بە ئاسانی دەس
شيوە بەھﯚی ئئەوەی کە ە
قە کە بەخش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

قە

شارەکان:
ش

ئيالم

ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی

ژمارە67 :

قە ی شيرواننە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102232757
72225
سيروان
ەر رووباری س
تەپﯚلًکەﯾەکی دەستکرد لەسە
قە ﯾەکی کﯚننی م ژووﯾيە ،لەسەر ﯚ
وردو
و
کەوە زانياری
ە
ژووی دروستکرددنی قە
ی
ەشاری کەالرر بتياتنراوە ،للەباری م
لە
لەالﯾەن ئەنەوشيروانی ساسانيييەوە بنياتنراووە،
ن
ە ،ھەند ک ددە ن
ساغکراوە نييە
س
چەر بووەو
جاف دروستيکردووە ،ھەرچەنند ناوبراو کﯚچ
ە پاسای ف
ھەند کيش راﯾانواﯾە حەمە
ھ
تانەی حەمە پاشا
کﯚشکی زستا
ەنگرانی ئەم راﯾە دە ن کﯚ
ەقە دا نەژﯾاووە ،بە م الﯾە
لە
لکی ژ ر زەوی بوووە لە
ستدەکات بووونی تون ی
بوووە ،بە م گوومان لەسەر ئەم راﯾە دروس
اللەتە لەوەی کە بﯚ
سەر رووباری سيروان ،کە ھەند ک دە ن ئەوە دەال
قە کەوە بﯚ س
ئاوی ل وە ھ نراووە بﯚ ناو قە کە.
ن سوودی ل وەرگيراوەو ی
حا ەتی شەڕووو گەمارۆدان
ح
ەن ئەنەوشيرروانی ساساانيەوە
خﯚ ەکە لەالﯾە
ش ھەﯾە دە ت تەپﯚ کە خ
راﯾەکی دﯾکەش
کراوە.
شاوە دروستک
ﯾەن حەمە پاش
شکەکە لەالﯾە
بننياتنراوەو کﯚش
 (wryaسەباررەت بە )قە ی
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:26:23
ش روانە( لە3 2010-10-8 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە68 :

قە ی ھەول ر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0917142427
72035
 (102م ،2ناوەەڕاستی
ی بازنەﯾی روووتەختە ،رووبەری )2.190
قە ی ھەول ر تەپﯚلکەﯾەکی
جامی
بەرزترە و بە بەرەنج
ە
ت415 ،م لە ئااستی رووی دەرﯾا
شاری ھەول ر داگير دەکات
ش
م لە ئاستی ررووی شاری ھەول ر بەزرتررە ،کە لە بەررزترﯾن شو ن دەگاتە
26م و 25سم
6
وڕا ھەﯾە کە ددە ت قە ی ھەول ر لەوەی ئ ستا بەررزتر بووە،
ھەند ک بيروڕ
نززﯾکەی 30م.ھ
شی بﯚ سەر تييسفﯚن
مانی )کراکال( کات ھ رش
مپراتﯚڕی رۆما
ە م لە سا ی )216ز( ئيم
بە
فﯚرپييەکان بوووە
ستانی پاشا فﯚ
ەپﯚلکەکەی قە کە گﯚڕس
ە ھەول ردا رۆۆﯾشتووە و تە
لە
ەمەرﯾکی)ئەداورد کە
سکی مردووەەکانی دەرھ نناوە،زانای ئە
روووخاندووە و ئ سک و پروس
راقی
ت :لە ع ی
شيکاغﯚ دە ت
ئاشوورﯾيەکان لە زانکﯚی ش
ن
بييرا( مامﯚستای زانستی ئ
ەسەر
ستا خە کيان تيا دەژی کە چی خﯚی لە
ن کە تاکو ئ س
ئ ستادا ھەند ک شار ھەن
شاری کەرکووک،
ی
ەول ر و
لەوانەش شاری ھە
ش
گگوند و شاری کﯚن دروستککراوە،
 2000پ.ز لە
2
ەسەروبەندی سا ی
ەمەنی قە ی ھەول ر بە تەواوی دﯾار نييە بە م لە
تە
 - urbilumھاتتووە.
ی)ئوربيلوم )m
سﯚمەری)شﯚللکی( بە ناوی
ی پادشای س
نوووسراوەکانی
ەسەروبەندی سا ی
 2000پ.ز لە
2
ەمەنی قە ی ھەول ر بە تەواوی دﯾار نييە بە م لە
تە
 - urbilumھاتتووە .بەر
ی)ئوربيلوم )m
سﯚمەری)شﯚللکی( بە ناوی
ی پادشای س
نوووسراوەکانی
کەم
ەردەمی ﯾەکە
 2150پ.ز و لەسە
2
ی ئەکەدی )-3350
ەوە و لەچاخی
لە
ەرەو باکور بﯚ فراوانکردنی
پااشاﯾان)سەررجﯚنی ئەکەددی( و لە ھە مەتەکەی بە
ت.ئيتر لەم م ژووە بە
ھەول ر دەکات
ئييپمراتﯚرﯾەتەککەی بە ھەولل ردا رۆﯾشتوووە و باس لە ھ
واتا)قە )،
ە
ھەول ر
کراوە ،کە دە ين ھ
،
ھەول ر
ەرجەم چاخەککان باس لە ھ
دواوە و لەسە
مەنی
ماوە در ژەی تەم
ە
سا ە لەم
قە ی ھەول ر کە تەمەنی )بەپ ی تو ژەران(  6000س
مەرﯾەکان
چەندﯾن جار ممەبەست لە ھەبوونی گﯚڕڕاوە ،ئەم قە ﯾەی لەسەردەمی سﯚم
چ
سەری ژﯾاون ،لەم
ستانيەت لە س
ەتەوە و شارس
دروستکراوە و دوای ئەوان بە دەﯾەھا نە
شين چەندﯾن
جگە لە ج نش
ەست لە بووننی گﯚڕاوە و ج
دﯾن جار مەبە
ماوەﯾەدا چەند
م
گای
شورﯾيەوە،بەدﯾار دەکەو ت کە پەرستگ
سەردەمی ئاش
ی پ کاوە،لەس
مەبەستی تری
م
تن( و بەم مەبەستەش پاددشا
جەنگ و سەرکەوتن
گ
شتار بووە)خواووەندی
خواوەند عەش
خ
حەجيان بەرەوو قە ی ھەوول ر دەکرد.
ئااشورﯾەکان ح
ی نەوا
سەرچاوە :ما پەڕی رادﯾﯚی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان
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ژمارە69 :

چەم
قە ی کونجانچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1091901556
63734
تی شاری م ھرران ،لە
باکووری رۆژھە ی
ی
ەتری
چەم ،دەکەو تە  15کيلﯚمە
قە ی کونجانچ
کوردستان.
ن
ی
پاار زگای ئيالممی رۆژھە تی
ھەمووی بە بەرد
ی
ھەﯾە ،دﯾوی ددەرەوەی قە کە
ەم قە ﯾە س دەرگای ھ
ئە
ھا ھەموو ژووورەکانی قە کە
ھەﯾە .ھەروەھ
چوار بورجی پاسەوانی ھ
دروستکراوە ،چ
ستراون و راڕوەەکانی سەردداپﯚشراون.
ەﯾەکەوە بەس
بە
 130ی ھەتاووی ،بە
م( سا ی 05
چەم )کنجانچم
ە ی کونجانچ
ە گو رەی زانييارﯾيەکان ،قە
بە
چەمی کونجانچەم لە
ی
والی ئيالم ،لە کەناری
فەرمانی غو م ەزاخانی ددواھەمين ی
فە
دا دروستکراووە.
وەرزی زستاند
ھەنگی ئ ران وەک شو نەووار ک تﯚمارکرراوە.
ە ئ ستادا لە فەرمانگەی ميراتی فەرھ
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

قە

شارەکان:
ش

ئيالم

ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی

ژمارە70 :

سری شيررﯾن 1911
قە ی کەرﯾم خان ،قەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0212137128
88253
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:

قە

شيرﯾن
شارەکان :قەسری ش
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ژمارە71 :

قيب
سەری نەق
قەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111412466
67487
1900
شاری سل مانی .سا ی 0
ەک کە لە مە بەندە بازرگاننييە ھەرە کﯚﯚنەکانی ناو ش
ﯾە
حەفيد دروستی
د
حمودی
مامی ش خ مەح
ی
ە دەکاتە
ش خ مستەفاای نەقيب کە
کە لە دروستکرردنی ئەم قەﯾﯾسەرﯾيەدا ئييشيان
ی وەستا و کرر کارەکان ە
ککردووە.زۆربەی
شارەزاﯾی زۆرﯾان ھەبووە لە ھونەری
نەوە ھاتن و ش
ککردووە لە سننە و کرماشانە
ەری و
سەرﯾيەکەش ھەر ھەمان نەخشەﯾە ککە لە قەﯾسە
ش
خشەی قەﯾس
بييناسازﯾدا.نەخ
سبکارەکانی ئەم قەﯾسەررﯾيە جﯚراو
باازاڕەکانی رۆژژھە تی کورددستاندا بەکارھاتوون .کاس
بە م لەدوای سا ی چلەککانەوە
شکەفرۆش .ە
ک خەﯾاتی و ددەالکی و وش
جﯚر بوون وەک
ج
کەل و
ەرچاوەی ل
ەتارەکان .سە
بوو بە بازاڕی عە
ی بەخﯚوە گررت و زﯾاتر و
شەق کی تری
ش
بازرگانەکانی ئەو سەردەەمە
ی
رانەوە دابينکراون و
ە
ە بەغدا و سوورﯾا و ئ
ەلەکانيش لە
پە
دارەکانی ئەو
خﯚﯾان سەفەرری ئەو و تەﯾﯾان کردووە و تازەترﯾن کا ﯾان بﯚ دوکاند
خ
سا ی  1957ددا
قەﯾسەرﯾيە ھ ناوە .الفاوە بەناوبانگەکەی شاری سل مانی لە س
قە
ﯾان و
الوان و مامﯚستاﯾا
ن
سەردەمە
ندووە .ئەو س
سەرﯾيە گەﯾاند
زﯾﯾان کی گەورەەی بەم قەﯾس
تووان کردووە .سا ی
ماددﯾان پ شکەش بە زﯾانل کەوتو
ن
پيياوە ناودارەکانی کورد کﯚممەکی
کی
يەکە سوتا و خە کەکەی تتووشی زﯾان ک
1988ﯾش لە ررووداو کی ترردا قەﯾسەرﯾيە
8
جولەکە
مان و گاور و ج
بازرگان لە موسو م
ن
سبکار و
قورس بوون.دەەﯾان پياوی نااسراو و کاسب
قو
جی مەال
ەم قەﯾسەرﯾييەدا کاسبييا ن کردووە .تﯚﯚفيق قەزاز و حاجی ش خ عەلی و حاج
لە
حەکيم و
م
عەزﯾز
شەرعی و شەلەمﯚ ع
ی
سەعيدی ماممە خەالنی و حاجی عەزﯾﯾزی
س
لە کاسبکارە
فرۆش ھەند ک ە
ش
موش ی عەتارر و سيمانە و سەليم بەگگی کوتا
م
ەﯾسەری نەققيب بوون.
ی سەدەی راببردووی ناو قە
نااسراوەکانی سەرەتاکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

شوو ن

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە72 :

فری
سەرﯾی کف
قەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271531377
75371
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...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ژمارە73 :

ە
ی بەکراوە
گردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0212149208
88252
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ە
شارەککان :ھە ەبجە

ژمارە74 :

ی عەو نە
گردی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121623304
42806
شانەی پ کراووە ،ئەم
مارﯾەکاندا نيش
ھەروەک لە نوووسينە مسم
ک شار بووە ھ
ەم گردە وەک
ئە
ەرەتاﯾيەکان لە ھەزارەی ددووەمی پ ش زاﯾينيەوە تا
ە گەنامە سە
گگردە بەپ ی بە
ساڵ ژﯾانی ت دا ببووه .
ڵ
سی ھەزار
ماوەی زﯾاتر لە ی
ی
ەباسيەکان وواتە بﯚ
سەردەمی عە
س
شوور و بە گەوورەترﯾن
ھەول ر و ئاش
کە لە شارە ککﯚنەکانی ن واان نەﯾنەوا و ھ
ەم گرد ﯾەک ک
ئە
دوای گردی قە ی ھەول ر.
ی ھەول ر دادەەنر ت لە ی
گگردی شو نەوواری دەشتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان
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ژمارە75 :

ی نادر
گردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5040821585
57257
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :ھەول ر

ژمارە76 :

ميان دەدۆززر تەوە
شکانيەکان لەگەرم
گﯚر کی سەردەمی ئەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8161638248
89142
سک و
پااش ئاشکرابوون و دۆزﯾنەوەەی لەالﯾەن تتيم کی شو ننەوارناسانەوە ،ئەم ۆ ئ س
ەتی
مﯚزەخانەی بەڕ وەبەراﯾە
ی
پرروسکی گﯚڕ کی گ نەی لەگەرميان گواستراﯾەوە ببﯚ
الر.
ەرميان لەکەال
شو نەواری گە
ش
حەمەد،
ئااود ر محەمەدد ،گەرميان :ج گری بەڕ ووەبەری شو ننەواری گەرمييان ،سا ح مح
راگەﯾاند ،ماوەﯾەکی ززۆرە تيم کی تاﯾبەتی
،
ی ،بەئاو نەنيووزی
ەم ۆ ،ھەﯾنی
ئە
ەدوای شو نەواردا
شو نەوارناساانی گەرميان لەن وان قەزای کەالرو دەرربەندﯾخان بە
ش
کی گل نەی لەگگوندی بەرلوتتی سەر
ش گەڕان کی ززۆر ئەم ۆ تواننيمان گﯚر ی
دەگەڕ ن ،پاش
ەقەزای کەالرر بدۆزﯾنەوە.
بە
ەوە.
ەﯾان دۆزﯾوەتە
ﯾەک گﯚر کی دﯾکەی گ ينە
ئااشکراﯾکرد ،پ ش ئەو گﯚڕەە بەر لەماوەﯾە
مای بﯚ
ﯾارﯾدەدەری بەڕ وەبەری شو نەواری گەرميان ھ م
ی
ش
ەبارەی م ژوووی گﯚڕەکەش
لە
 250پ ش
سەردەمی ئەشکانيەکاان کە لە 2
ی
ەوەکرد ،م ژووی ئەو گﯚڕە ددەگەڕ تەوە بﯚ
ئە
م انيانکردوە.
چەکەدا حوکم
زاﯾنەوە لەناوچ
کە دەکەو تە ققە ی
مﯚزەخانەی گەرميان ە
ی
سک و پروسککی گﯚڕەکە ببﯚ
ھەر ئەم ۆ ئيس
ھ
ش روانە لەکەالر گوازراﯾەوەە.
20
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 013-08-16 -
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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شارەکان :کەالر
ش

ژمارە77 :

دی خانی
ی ئەحمەد
گﯚڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8110031488
89198
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باکووری کووردستان

ژمارە78 :

ی ئەوﯾندارران
گﯚڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9052308038
88911
ەمرﯾکا ﯾەک ک لە ناسراوتررﯾن
ی زانکﯚی پەننسلﭭينيای ئە
شو نەوارناسی
موزەخانەی ش
م
ساﯾت کی شو ننەوارناسی ررۆژھە تی کووردستان
ەوە کە لە س
ی ب وکردوەتە
و نەکانی خﯚی
سەرنجی زۆر کەس بەالی خوﯾدا رادەک ش ت و زۆر کەسی سەررسام
گگرتوﯾەتی و س
ککردوە.
سەنلوو کە دەەکەو تە
ەپﯚ کەی حەس
سانەی لە تە
سا ی  1972لەکات کدا ئەوو شو نەوارناس
س
شاری ورم ))سەر ر گای نەغەدە -شنﯚﯚ( خەرﯾکی
ی باشوری ش
 85کيلومەتری
5
شيان بينی و ئەو دﯾمەنەﯾﯾان بە کام را تﯚمار
ن دﯾمەن کی سەرنجراک ش
ھە کﯚ ين بوون
ھ
ککرد.
رۆبەرت ئ چ
ت
شتی د.
شی ئ رانی  -ئەمرﯾکی بە سەرپەرشت
تييم کی تو ژﯾننەوەی ھاوبەش
پروسکی دوو
ی
سک و
ەوە کە ئ ک
داﯾسﯚن له و تەپﯚ کە م ژوووﯾەدا گلکﯚﯾەککيان ھە داﯾە
دا کردبوو.
شيان بەﯾەکد
ەڕی خﯚشەوﯾﯾسيەوە باوەش
ککەسی ت دا بووو کە به و پە
سراوە کە م ژوووەکەی بﯚ  3ھەزار
ەوە ئەو گﯚڕە بە "گﯚڕی ئەووﯾنداران" ناس
ھەر له و کاتە
ھ
ساڵ بەر لە ئ ستا دەگەڕ تتەوە.
س
ەی  1000بﯚ  8سەد
ەنلوی رۆژھە تی کوردستتان م ژووەکە
ەپﯚ کەی م ژوووﯾی حەسە
تە
ەغەدە لە پار زگای ورم لە
ەوە و کەوتوەەتە  7کيلﯚمەتتری شاری نە
ساڵ دەگەڕ تە
س
ڕۆۆژھە تی کووردوستان.
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ە ما پەڕی ڕاددﯾﯚ نەواوە وەەرگيراوە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

شوو ن

شارەکان :ورمم
ش

ژمارە79 :

ی زەﯾنولعاابدﯾن
گﯚڕی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927224303
39704
داقوق
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە80 :

ی
ی سەقزی
جی سا حی
ماوی حاج
گەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011353152
21316
تەوە و ئەم شو ننەوارە
ە
ەوﯾيە و زەندﯾييە دەگەڕ
حەمامە بﯚ دەەورەی سەفە
م ژووی ئەم ح
ژمارەی  2839و بە ففەرمی
ی
دا بە
13ی ھەتاوﯾيد
ە سا ی 379
شاری سەقز لە
م ژووﯾيەی ش
ەتمەندﯾەکانی ئەم
ی
سەبت کرا .لە تاﯾبە
ت
شو نەوارە م ژژووﯾيەکانی ئ ران و
خراﯾە رﯾزی ش
خ
ەکار
ەوزخانه ،تووننی حەمام ،بە
شو نەوارە دەتوانين ئاماژە بە سەقفی گومەزی ،حە
ش
کەﯾن و بە ش وە کی گشتتی
ھ نانی کﯚ ەککەی لە بەرد داتاشراوی س پارچە بک
بيناسازی دەورەی
ی
ەند کی ش ووازی
ھەموو تاﯾبەتمە
شارەزاﯾان پ ياان واﯾە کە ھە
ش
ەدا رەنگی داوەتەوه.
ن لەم حەمامە
سەفەوﯾيەکان
س
ەمامی
ەم شو نەواررە لە کاتی دررووستکردنيەوە تا سا ی 1354ی ھەتااوی وەک حە
ئە
نی
ەو کاتەوە تا سا ی  1373وەک شو ی
کی ل وەرگييراوه ،بە م لە
گگشتيی کە ک
کارﯾی نەر نی و
ی ل وەرگيرااوە و کﯚمە ک گﯚڕان ی
وەرزش و "زۆررخانه" کە کی
51

ت کدەرانەی ت دا ئەنجام دراوه .پاشان لە سا ی 1373وە چﯚڵ کراوە و ھيچ چەشنە
کە ک کی ل وەرنەگيراوە تا ئەو کاتەی کە ر کخراوەی ميراتی کولتووری ک ﯾوﯾەتی و
وﯾستووﯾەتی وەک مﯚزەخانەی سەقز کە کی ل وەربگر ت و نﯚژەنی بکاتەوه.
لەو کاتەوە تا ھەنووکە ئەم ر کخراوە کﯚمە ک گﯚڕانکارﯾی لە حەمامەکەدا ئەنجام
داوە بﯚ ئەوەی وەک مﯚزەخانەﯾەک ئامادە بکر ت ،بە م ھەند ک ک شە بوەتە ھﯚی
ئەوەی کە نﯚژەنکردنەوەی ئەم حەمامە تا ئ ستا تەواو نەب ت ،کە گرﯾنگترﯾنيان برﯾتين
له :
1ـ درووستکردنی چەند با ەخانە و تەالری بازرگانی و ئاپارتمان لە تەنيشت ئەم
حەمامەدا کە بەرزاﯾيەکەﯾان لە  20ميتر زﯾاترە و بوونەتە ھﯚی ئەوەی کە نما و
بەرجەوەنی حەمامەکە ،لە دوورەوە دﯾار نەب ت.
2ـ حەمامی حاجی سا ح لە سا ی 1381ەوە لە خاوەنەکەی ک اوە و ب ﯾار وابوو وەک
مﯚزەخانەی کﯚمە ناسيی شاری سەقز کە کی ل وەربگيردر ت ،بە م تا ئ ستا ئەم
ب ﯾارە ج بەج نەکراوە و حەمامی ناوبراو وەک زب دان و کەالوەی ل ھاتووه.
3ـ کﯚمە ک ک شەی بەرچاو لە ش وازی نﯚژەنکردنەوەی حەمامەکەدا بەرچاو ئەکەون
کە برﯾتين له :داپﯚشانی و نەکان و ئاھەکب ﯾەکانی ن و حەمامەکە بە گەچ ،بەستنی
کونە رۆچکەکان ،کە ک وەرگرتن لە وەستاکاری ناشارەزا بە ھﯚی کەم کردنەوەی
ت چووەکان کە لە ئاکامدا سەربانی حەمامەکە بە ش واز کی نازانستيانە ئاجوورچين
کراوه.
4ـ گومەزی بەشی حەمامە ساردەکە بە  15ميتر بەرزاﯾيەوه ،لە ش وازی خﯚﯾدا ب
و نەﯾه ،بە م بە ھﯚی ئەوەی کە ئەو دووکانانەی کە پ شتر فرۆشراون تا ئ ستا
نەک اونەتەوە و نەخراونەتەوە سەر حەمامەکه ،بەشی ساردی حەمامەکە بە ش وەی
دووبەش و نوقسان خﯚی ئەنو ن ت و ھيچ پالن کيش لە ئارادا نييە بﯚ ئەوەی
سەرلەنوێ ئەو دووکانانە بخر تەوە سەر حەمامەکه.
5ـ درگای چوونە ژوورەوەی حەمامەکەش ئ ستا وەک وﯾترﯾن و وەنەدی دووکانەکانی
دەورووبەر کە کی ل وەردەگيردر ت و ئەمە سەلم نەری ئەو راستييەﯾە کە بە
داخەوە سا ی جار کيش کەس سەر بەم حەمامە م ژووﯾيەدا ناکات .
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

ژمارە81 :

گەرماوی ميرزا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010119501886952
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شارەکاان :مەھاباد

ژمارە82 :

ەشار
کتﯚ  -دەڕە
ماداک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0302114017
73799
)بە فارسی :درەشھر(،
سەﯾمەرە ،ە
شاری م ژووﯾی س
ی
شار ﯾان
ماداکتﯚ ،Madakto ،دەڕەش
م
ئيالم ھە کەوتووە.
م
ستانە کە لە پپار زگای
ھە تی کوردس
ەک ک لە شاررەکانی رۆژھە
ﯾە
ەکی دوور و ددر ژی
کوردستانە و پ شينەﯾە
ە
شارەکانی
ی
ماداکتﯚ ﯾەک ک لە م ژووﯾيتررﯾن
م
ئاوەدان
ن
ندﯾن جارە و رران کراوە و دوووبارە
ەم شارە چەند
ھەﯾە .بە در ژژاﯾی م ژوو ئە
ھ
خاپوور کراوە و
ر
ەم شارە چەند جار
ەرەب و ئاشووورﯾيەکان دا ئە
ککراوەتەوە .لە ھ رشی عە
لە ئ ران بە
شارەزاﯾان ،ئەو شارەی کە ئ ستا ە
،
روڕای
مەزراوەتەوە .ببەپ ی بي ی
سەر نوێ دامە
س
ەکان ئاودان
ەختی ئيالميە
ەر و رانەکانی ماداکتﯚ ،پ تە
سراوە لە سە
دڕڕەشەھر ناس
ئاشوور
می بووە کە للە ھ رشی ئا
ﯾەکەمين شاری ئيالم
ن
ککراوەتەوە .وا ددﯾارە کە مادااکتﯚ
ئەخمينيەکان دا ئەم شاررە ﯾان بە و رانەﯾی
ن
ە سەردەمی
باانی پاڵ دا و ران کراوە .لە
سەردەمی
ی
نەبوو .بە م لە
گرﯾنگاﯾەتی پ شووی نە
ی
یو
چيتر باﯾەخی
ماوەتەوە ﯾان چ
م
سەردەمی
ی
ەوە و نﯚژەن ککراوەتەوە وە لە
ەشکانيەکان ئەم شارە دوووبارە ژﯾاوەتە
ئە
سەندووە.
ە
ی ئاوەدان کراووەتەوە و پەرەەی
ساسانيەکان دا بە تەواوی
س
سکە و پارە ئاسنيە دۆزراوەەکان لە کەالوەکانی ماداککتﯚ دەگەڕ تەوە بﯚ خوسرەەوی
س
شينەکانی .ئ ستاکە ئەم شارە لە بنارری ک و و لە دداو نەی کالوەەکانی
س يەم و ج نش
ەﯾمەرە داﯾە .ئئەم
سەر کەناری رووباری سە
سانی و لە س
ەردەمی ساس
شارەکەی سە
ش
سەرچاوە ئاوﯾيەکان ،للەوەڕگە و داررستانەوە زۆر پ پيت و
ە
ی کشت و کا ڵ،
شارە لە بواری
ش
ەھ زە.
بە
لە
الم دوورە و ە
ماداکتﯚ  125ککيلﯚمەتر لە نااوەندی پار زگگای ئيالم ،واتە شاری ئيال
م
E47 21 55دااﯾە و  720ميتتر لە ئاستی دەرﯾا
5 ، N33 07 5
جوگرافياﯾی50
ھە کەوتەی ج
ھ
لە زاگرۆسی نااوەندی دامەززراوە .ئەم ناووچەﯾە کە
شارە لە بناری کەوﯾرک و ،ە
ەرزە .ئەم شا
بە
دەبەن 1500
ن
شتی سەﯾمرە ناوی
جوگرافيزانان ،م ژووناسان و شو نەوارنااسان بە دەش
ج
کوردستانە.
ە
ژووﯾيەکانی
ی
مەزنە م
ە
ە ناوچە
ککيلﯚمتری دوووجا ﯾەک ک لە
مەوپ ش وە ددۆزراوە م ژووﯾﯾيەکانی
ەزار ساڵ لەم
م ژووی ئەم نااوچە دەگەڕ تتەوە بﯚ دە ھە
سەردەمی قاجار
ی
ەنگی ھەتاوەککوو
ی سەﯾمەرەە و شو نەوارگگەلی نو سە
شتی بەنداوی
پش
م ن ت.
ەمە دەسەلم
ئە
الﯾەنی
ی
شاری نو ی دەڕەەشار لە
ی
کە ئ ستا
ی سەﯾمەرە )ماداکتﯚ( ە
شاری م ژووﯾی
ش
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خﯚرھە تی و خﯚرھە تی باکووری ئەو ئاوەدان کراوەتەوە ،بەش کی زۆری شارەکە لە
خﯚ دەگر ت وە ئ ستا زﯾاتر لە نيوەی شو نەوارە م ژووﯾيەکە ماوەتەوە.
شاری کﯚنی بەج ماو لە شارستانيەتی سەردەمی ساسانييەکان ھەندێ
شو نەواری مەﯾدان و خيابان و بازاڕی دانوساتان لە خﯚ دەگر ت کە لە رووبەر کی 60
ھ کتاری دا خﯚی دەنو ن ت .خانوو و بيناکانی ئەم شارە کە لە سەردەمی
ساسانييەکان دروست کراون لە بەرد و گيراوەی گەچ )بەرد و سارووج( پ کھاتوون و
ژمارەﯾەکی زۆرە لە تاقە کەوانييەکان شو نی ژﯾانی خە کی ئەو ساتە بوونە .لە
بەرزاﯾيەکانی نزﯾک بە رووبارەی ئەم شارە م ژووﯾيە کالوەکانی قە ﯾەکی گەورە بەدی
دەکر ت کە لەوبەرﯾيەوە شو نەواری ئاتەشگاﯾەکی ھەمان سەردەم دەبينر ت.
خاکی ماداکتﯚ زۆر بەپيتە و ھەر لەبەر ئەمە لە رۆژگارانی زۆر کﯚنەوە ئەم شارە
ئاوەدان بووە و مرۆﭬی ت دا ژﯾاوە .لە راستی دا دوو شاری ماداکتﯚ و شيروان گرﯾنگترﯾن
شو نە ھەرەباستانيەکانی پار زگای ئيالمن.
لە کت بی بوومەلەرزەکانی ئ ران )زمين لرزە ھای اﯾران( باس لە بوومەلەرزەﯾەک کراوە
کە لە سا ی 258ـی کﯚچی ناوچەی سەﯾمەرەی لە ناو بردووە .ھەژانەھ زی ئەم
بوومەلەرزە ئەوەندە زۆر بووە کە بە پ ی بەراوردەکان لەو کاتە دا  20ھەزار کەسی
کوشتووە .بە وتەی شو نەوارناسان لە خودی شاری ئ ستای ماداکتﯚ و ر گای ماداکتﯚ
بﯚ گام شان لە الی رۆژھە تی شارەوە ،رمان و ت کشکانی بەردەکانی ناوچەکە
نيشاندەری بوومەلەرزەﯾەکی زۆر توندە کە بەتەواوی ئەم شارەی و ران کردووە.
شو نە گەشتيارﯾيەکان:
دۆ ی بارام
ڕووباری سەﯾمەرە
کالوەکانی ماداکتﯚ
ئاتەشگای د ی سوورئاوا
قە ی ش خمەکان
ئيمامزادە باوە سەﯾفەدﯾن
پردی کﯚنی سەﯾمەرە )دەگەڕ تەوە بﯚ سەردەمی ساسانييەکان)
قە ی ھاشمئاوا
بەرزاﯾيەکانی کەوﯾرک و
قە ی ھەزاردەر
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

ژمارە83 :

مالوان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031525008
86873
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە84 :

ما ی جەميل پاشا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4231416377
75942
شا دروستکراووە ،بە م
لەالﯾەن جەميل پاش
ن
1889
ما ی جەميل پاشا لە سا ی  1887بﯚ 9
م
کی زۆری و ران بوو
شکە بەش ی
ەی جەميل پپاشا ،ئەو کﯚش
ەھﯚی ئاوارەببوونی بنەما ە
بە
ستيکرد بە
بووو ،پاش گەڕاانەوەی بنەماا ەکەﯾان شاررەوانی گەورەەی ئامەد دەس
ی ما ەکە و ددوای  3ساڵ کارکردن ،ئ واارەی دو ن س شەممە ببە
نﯚﯚژەنکردنەوەی
ە کراﯾەوە.
فەرمی ما ەکە
فە
شارەوانی گەوورەی
سەرۆکانی ش
جەميل پاشا ،ھاوس
ل
ی کردنەوەی ما ی
ە مەڕاسيمی
لە
شا
ەی جەميل پاش
ساﯾەتی ناسرراو و بنەما ی
سەتمەدار و نووسەر و کەس
ئاامەد و سياس
ئاامادەبوون.
ەر باپيرم لە ژژﯾاندا
شا وتی؛ ئەگە
نەوەی جەميل پاش
ی
جات جەميل ئﯚغلو،
ە وتار کدا نەج
لە
خﯚشحاڵ دەبووو.
بوواﯾە و ئەو پ ۆۆژەﯾەی دﯾتبا ،،د نيام زۆر خ
سەرۆکی شاررەوانی بووە للە ئامەد،
ە ڕابردوودا س
ل ئﯚغلو کە لە
ەجات جەميل
نە
ﯚژەنکردنەوەی ما ی جەمييل پاشا.
ی
ی گەورەی ئامەد کرد بﯚ نﯚ
دەستخﯚشی لە شارەوانی
ئامەد و لە کﯚ نە د رﯾنەکانی
د
ما ی جەميل پاشا ،دەکەوو تە ناوچەی سوری
م
شارەوانی گەورەی ئئامەد سەرپەرشتی دەکر ت و
نی
الﯾەن
شارەکەداﯾە ،ئەو ما ە لەال
ش
دەکر تە گەورەەترﯾن مﯚزەخاانە لە شاری ئامەد.
سوار مامە – ئامەد
خەندان  -شاس
خ
2014
ن 4-04-23 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باککووری کوردس
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شارەکان :ئاممەد
ش
شو ن:
ش

شوو ن

ژمارە85 :

قوتابخانەی زەھرای کچان
ی
ی پيرۆز  -قو
ما ی حاجی ئئەحمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0032108577
73386
...
نی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

باشوووری کوردستاان

مانی
شاررەکان :سل ما

ژمارە86 :

عوسمان ررەشيد چااوڕەش
ما ی حاجی ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5262001497
78440
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
کان :سل مانی
شارەکا

ژمارە87 :

حەفيد
ەحمودی ح
ما ی ش خ مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02516002110238
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سل مانی
س
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە88 :

ی ئەلەکە للە سل ماننی
ما ی کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3031135148
80509
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە89 :

ەوتی دانيياڵ پ غەمببەر
مزگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21211483312531
قە ی کەرکوک
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

57

ژمارە90 :

ورەی سل مانی
ەوتی گەو
مزگە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1106235306
62505
ی سل مانييە ،گﯚڕی کاک ئئەحمەدی ش خ و ش خ
ەناوبانگترﯾن ممزگەوتەکانی
بە
مەحمودی نەممری ل يە.
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

مزگگەوت

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە91 :

ی
ەی چﯚلی
منارە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121622410
02796
شکی
ەڵ قە ی دەەستەی خوش
ھەول ر و لەگە
ەک کە لە دﯾاررترﯾن سيماککانی شاری ھ
ﯾە
بووونەتە پاشکﯚﯚی ناوی ھەوول ر.
دوورە
ە
قە ت و چەند کيلومەتر ک ل يەوە
ی باشووری ە
منارەکە دەکەوو تە رۆژئاوای
م
وای ئاشووری ککە
دوای فەرمان ی
شار دەکات ،ی
ر
ی ز ﯾنی
گگوزارشت لە ددووەم چاخی
شووری،
سەری ئيمبراتﯚرﯾەتی ئاش
ئاﯾينی لەسەرانس
ی
ەند کی
قە تی ھەول ر ببووە مە بە
فەرمان ەواﯾی سو تتان موزەفەرەەدﯾن
ن
ە چاخی دەوو ەتی بەکتکيينی وبەتاﯾبەتتی لە
لە
شکﯚی مزگەوت کی
ەم منارەﯾە پاش
گگﯚگبەری ) (1232-1190زاﯾﯾنی کە مەزنندە دەکرێ ئە
گگەورە ب ت لەوو سەردەمە ددروستکرا ب ت.
شار و
شەسەندنی ش
ەﯾەکی بەردەەستی سا ی 1232ز وە بەھﯚی گەش
ەپ ی نەخشە
بە
بەسەر ھاوو تيان ببﯚ ﯾەکەم جار خە ک لە دەەرەوەی
ر
ککشانی باری ئارامی و د ننياﯾی
ستەش دوو ققوتابخانە و مززگەوت ک و باززاڕی
ن بەم مەبەس
قە ت ج گر دەبن و سو تان
خوارووی قە ت دروستکردووە ،بە م ددوای کﯚچی دواﯾی سو تاان و
قەﯾسەری لەخ
قە
ەوی بﯚ سەر ھەول ر
مانی و سەفە
خانی و تورکم
ھ رشەکانی ممەغول و جە الئيری و ئيلخ
خان و کاو بون ھاتووە.
ەم بەشەی شار لە دەرەووەی قە ت تتووشی رووخ
ئە
ەوانی بووە و کەسی ل نەژژﯾاوە بﯚﯾە
شو نی منارە تا سەرەتای
ی
ی سەدەی رابرردوو جﯚ
ش
ەرامﯚشی کرردووە
ستکاری و فە
ئەم ھﯚﯾەش دەس
ھەر لەبەر م
ی چﯚلی( و ھ
نااونراوە)مناری
راق بە فەرمی بە شو نەوارری داناوە و دواتر لە
تااوەکو لە سا ی  1935حککومەتی ع ق
کرد و
شورای بﯚ دروستک
ی
شو نەواری ع راقی
سا ی  1960بەڕ وەبەراﯾەتتی گشتی ش
س
58

ەنجامدا.
ککاری نﯚژەنکرددنەوەی بﯚ ئە
ش وەی منارە
شی پ ک د ت:
ی لە دوو بەش
منارەی چﯚلی
م
1-بنکەی مناررەدﯾار ناکەوﯾت چوونکە
بە ش وازی ئەندازﯾاری ر
ی منارە کە ە
شی خوارەوەی
بررﯾتيە لە بەش
وو بووب ت بە م بە ھﯚکاری
ە لەسەرتای خﯚی  8پا و
ش وەی  7پا وووە لەوانەشە
ی مزگەوت بەم ش وازە درووستکراوە چوونکە دوای  7مەتر
دروستکردنی لەپال دﯾواری
وی ر ک.
ھەشت پا ی
ش وەﯾەکی ھ
دﯾوارەکە دووباارە دەب تەوەش
ە در ژﯾەکەی برﯾتی ﯾە لە  15مەتر دوو دەرگای ھەﯾﯾە ﯾەکيان رۆژژئاوا و
ەم بەشە کە
ئە
بﯚ سەرکەوتن بﯚ
ەکی ھەﯾە ﯚ
ەوەی تر رووەە و رۆژھە ت کە ھەر ﯾەککيان پليکانەﯾە
ئە
ەک
ﯾەکتری ناب ن و ئەوەەی لە دەرگاﯾە
ی
سەرەوەی مناارەکە بەش ووازی پ چاو پ چ کە
س
سەرکەوتب ت تا کﯚتاﯾی مننارەکە ئەوی تر نابين ت.
س
خشتەو تاق و پەنجەرەی داخراو پ ک د ت و
ەم بەشە لە خ
خشەکانی ئە
سەرجەم نەخ
س
پيتەکانی  XوW.
ی
ھەﯾە بە ش واازی
دوو شرﯾتی ھ
2-لوولەی مناارە(21پ و بەرززاﯾی ) (22،10م
شی سەرەوەەی منارەکە و بە تيرەی )1
بررﯾتييە لە بەش
ەﯾە لە
راستەوخﯚ دەککەو تە سەر بەشی دووەەم و لە ش وەەی لوولەﯾی دداﯾە و لە وانە
کردن بەرزتر ب ت ،بە م بەھﯚی کەش و ھەوا و چاککنەکردنەوەی بەشی
ککاتی دروستک
سەرەوەی روووخا ب ت.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە92 :

ماڵ
وتی گەوررەی خورما
ەی مزگەو
منارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1031627308
88070
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

مزگەوت

ی
شارەککان :سل مانی

59

ژمارە93 :

ی بەختيار
مەزااری حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121830076
63799
جی
تە گوندی حاج
ن(ﯾش ناسراوە ،دەکەو ە
ە بە )پيری ژان
ی بەختيار کە
مەزاری حاجی
م
المی رۆژھە تی
بە پار زگای ئيال
 2کيلﯚمەتری شارەد ی چوواری سەر ە
ەختيار لە 27
بە
ککوردستانە .
دە ن حاجی ببەختيار
ە بارەی بەختتيارەوە ھەﯾە :الﯾەنگرانی بﯚچوون ک ە
دوو بﯚچوون لە
ی شيعەکانە .الﯾەنگرانی
سەر ئەو
بﯚچوونەکەی دﯾکەش لەس
ی
ککوڕی ئيمام مموسای کازمی
ستەمگەر
سەردەمان کی زۆر کﯚن لە ددەست حاکماانی زا م و س
ەم کەسە سە
بااوەڕەن کە ئە
ێ ژﯾاوە و مردووە.
ھاتﯚتە ئەو ناووچەﯾە و لەوێ
ھ
کی گرنگ و پييرۆز دادەنر ت و
ە الﯾەن خە کی ناوچەکەووە بە شو ن ی
ەم شو نە لە
ئە
سەردانکەری ھەﯾە
ی
زۆر
مارەﯾەکی ر
خە کی باوەڕ کی زۆرﯾان پ يەتی ،بەھﯚﯚی ئەوەوە ژم
خ
يالم تﯚمار کراوە.
و لە ميراتی ففەرھەنگی ئيال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ئيالم

ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی

ژمارە94 :

حمان  -رەببان بﯚﯾا
مەزااری ش خ وسو رەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0414155118
84157
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س مانان و مەسيحيەکانی شەق وەﯾە.
مەزار کی ھاووبەشی موس
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ژمارە95 :

سەدەی پازدەی
ی
گەڕ تەوە بﯚ
ەکەی دەگ
وور م ژووە
سينەﯾەک لە مەخمو
مەس
نی
زاﯾينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4232157096
64605
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری کوردستان
ی

شارەکاان :مەخموور

ژمارە96 :

مەالماچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7251027018
89471
زﯾاتر له  3ھەزار ساڵ پ ش ئ ستا
ر
سەقز ،م ژووەەکەی بﯚ
گگﯚڕستان کی م ژووﯾيە لە س
ستانه
ژووﯾی ئەم گﯚڕس
ی
ەردەوامه و تا ئ ستا کﯚمە کی بەرچاو گﯚڕی م
ەگەڕ تەوه بە
ئە
سەواری م ژووﯾيش لەم شو نەواره د رﯾننه پەﯾدا
ی بەرچاو ئاس
ھە دراوەتەوه و ژمارەﯾەکی
ھ
بوووه.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان
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ەقز
شارەکان :سە
ش

ژمارە97 :

شە
مەڕبب ن قەدﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021017277
76036
ستنو بﯚنە ئاﯾننييەکانی
شو نی پەرس
د ر کە دەکەو تە رۆژئاوای شاری کﯚﯾە ،لەئ ستادا ش
ە.
مەسيحييەکاننی شارەکەﯾە
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کﯚﯾﯾە
ش

ژمارە98 :

دەکات
ت
مەت
ژووﯾی رادەستتی حکوم
ی
یم
و نەوار کی
ەمەرج شو
ھاو تييەک بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3030910023
33662
مانی
سماعيل چﯚم
سا ح ،ھانا ئيس
خەندان کامەرران عەبدە س
خ
ەردەمی
کی کﯚنی سە
چﯚمان ،شمش ر ی
،
ەزای
ی بناغەی خا نووﯾەک لە قە
ەکاتی ل دانی
لە
ستی
ەرج ک رادەس
ەکەش دە ت بەمە
ش
سوپای موسوو مانەکان دۆززراﯾەوە ،خاوەەن ما
س
بپار زر ت .
کی م ژوﯾی ر
شو نەوار ی
دﯾدارەکانم کرردووە کە لە ققەزاکە وەک ش
الﯾەنە پەﯾوەند
ال
ھەژار حاجی قەسيم ،خاووەنی ما ەکە بە خەندانی راگەﯾاند " ،للەکاتی کارکرردن لە
ھ
سکی
ەداخەوە دەس
ەوە ،بە م بە
شمش ر کيان دۆزﯾە
ش
بنناغەی خانوەکەمدا کر کاررەکان
شی :دوای ئەوەی پاکم کردەوەو ،بينييم بەخەتی ککوفی
شکابوو" ،وتيش
شمش رەکە ش
ش
وشەﯾە سوپای
ە
ە ،ئەم
کە خەت کی کﯚﯚنی ئيسالمە
ش رەکە نوسرراوە )فتح( ە
ەسەر شمش
لە
دەستی ئەواندا
ی
لە ژ ر
بەکارﯾان دەھ نا بﯚ ئازاد کرردنی ئه و ناووچانەی کە ە
موسو مانان بە
م
ھﯚی
کﯚچيی دەگەڕ تەوە ئەوەش بەھ
ی
ەبوون ،بە م دﯾار نييە بﯚ سا ی چەندەەمی
نە
چەکەدا .
ەبونی شارەززا و شو نەوارر ناس لەوناوچ
نە
ڕادەستی ڕ کخراوی
ی
ەوەشدا کە" ،شو نەوارەککەی
ە ئەماژەی بە
خاوەن ما ەکە
خ
جەی لە قەزای چﯚمان بپار زر ت
سەکران کردوووە ،به و مەرج
ھە گورد – س
نااشنا پارکی ھ
شو ن کی
شمش رە نەگووازر تەوە بﯚش
شيکرد ،ئه و ش
چەکە" داواشي
سنامەی ناوچ
وەک م ژوو ناس
ترر .
پەالنەی کە دۆزراونەتەوە لە
ی
سيم "،پ شتر زۆر ک له و ککەلو
ەوتەی ھەژارر حاجی قەس
بە

62

ناوچەکەدا ،بەھﯚی نەبوونی شو ن کی شياو بﯚ ھە گرتنيان گواستراونەتەوە بﯚ
ناوچەکانی تر " راشيگەﯾاند "،مەرجی ئه و لەرادەستکردنی ئه و شمش رە م ژووﯾەدا،
مانەوەﯾەتی لە قەزاکەدا وەک بە گەﯾەکی کﯚنی م ژووﯾی لە ناوچەکە ،ھەروەک
دەسپ شخەرﯾەکيش ب ت بﯚ ئەوانەی کەلوپەلی م ژووﯾيان الﯾە ﯾاخود دەی دۆزنەوە".
بەختيار قادر ،بەڕ وەبەری کارگ ی پرۆژەی ناشنا پارکی ھە گورد – سەکران ،بە
خەندانی ڕاگەﯾاند " ،ئه و ھاو تييە شمش رەکەی وەک دﯾاری پ شکەش بە
ڕ کخراوی ناشنا پارکی ھە گورد – سەکران کردووە بﯚ ئەوەی لە مﯚزەخانەدا
ھە بگير ت و ،گەشتياران دﯾدەنی بکەن".
وتيشی :شمش رەکە لە ئاسن کی ﯾەکجار پته و دروستکراوەو ،سەرەتا کە گەﯾەنراﯾە
ناشنا پارک ،ژەنگ کی زۆری گرتبوو ،پاش خاو نکردنەوەی بەش وەﯾەکی زانستييانە،
دەرکەوت کە ئاسەوار کی گرنگە و پ وﯾستە بپار زر ت.
بەختيار قادر ئاشکراشيکرد ،بەپ ی ئه و تو ژﯾنەوەﯾەی بﯚی کراوە ،م ژووی
شمش رەکە دەگەڕ تەوە بﯚ سەردەمی ھ رشی سوپای ئيسالم بﯚ کوردستان و
ناوچەی با ەکاﯾەتی ،لەسەر دەسک و کاالنی ئه و شمش رە مﯚری "فتح"
ھە کەنراوە ،کە ئاماژەﯾەکە بﯚ سەردەمی "فەتحی ئيسالم".
بەڕ وەبەری کارگ ی پرۆژەی ناشنا پارکی ھە گورد – سەکران،ئەوەشی خستەڕوو،
پ شترﯾش لە ھەمان ناوچە چەند تير -کی سەردەمی فەتحی ئيسالم
دۆزراونەتەوەو ،گەر بەدواداچوونی زﯾاتر بکر ت چەندﯾنجﯚر شو نەواری دﯾکەی ئه و
سەردەمە لە با ەکاﯾەتی دەدۆزر نەوە ،چونکە وەک م ژوو باسيدەکات ،له و
سەردەمەدا ناوچەکە مەﯾدانی جەنگ و ڕووبەڕوونەوە بووە .
وەک بەختيار قادر باسيکرد ،ھەموو ئه و شو نەوارانەی سەردەمی فەتحی ئيسالم
کە لە کوردستاندا دۆزراونەتەوە ،مﯚری "فتح"ﯾان لەسەر ھە کەنراوە وەک ئاماژەﯾەک
بﯚ ئه و سەردەمە .
پاش ت پەڕبوونی زﯾاتر لە  14سەدە بەسەرھ رشی سوپای ئيسالم بﯚ کوردستان ،ئه
و کەلوپەل و کەرەستە جەنگيانە لەناوچەی با ەکاﯾەتی دۆزراونەتەوە ،الﯾەنی
پەﯾوەندﯾدارﯾش پ يواﯾە گەر بەدواداچوون بکر ت شو نەواری زﯾاتری ئه و سەردەمە
دەدۆزر تەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان :چﯚمان

ژمارە99 :

ھەورامان ..دەستنووسی قورئان کی کﯚن نماﯾشکرا
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dipedia.org//?q=201403
3242040446
62026
http:///www.kurd
کردنەوەی مزگەوت ک
ی
لەمەراسيمی
ی
ئازاری (2014
ەم ۆ دووشەممە )24ی ئا
ئە
زاناﯾەکی ئاﯾينی
ی
سی
تەمەن  204ساڵ ککە دەستنووس
ن
ی تەو ە قورئاان کی
ەشارۆچکەی
لە
ەشی مزگەووتەکە کرا.
ش کرا و پ شکە
نااوچەی ھەوررامانە نماﯾش
چکەی تەو ە
مەال نەزﯾری گەوورە لە شارۆچ
ی کردنەوەی ممزگەوتی ال
ەمەراسيمی
لە
 (1878-1786کە الی
ستاﯾە )مەال نەزﯾری گەوررەی تەو ە 6
ی ئه و مامﯚس
دەستنووس کی
ەکە.
ەک لەنەوەککانی پار زرابووو ،گەڕ نراﯾەووە بﯚمزگەوتە
ﯾە
شتەج يە
مەال نەزﯾری گەوورەﯾە و لەو تی ئ ران نيش
ی حاجی ال
ەحمەد نەزﯾرری کە نەوەی
ئە
ئاژانسی ئەنادۆ ی رراگەﯾاند:
ی
دەستنووسەی بﯚماوەتەوەە ،بە
ی
و لەباوکيەوە ئئه و قورئانە د
حاجی مەال
ی
سخەی دەستتنوسی قورئاانە کە
33ﯾەمين نوس
"ئه و قورئانە ددەستنوسە 3
مە پار زراوە و ئ ستا
ەوە و الی ئ م
خﯚی نوسيوﯾەتيە
ەزﯾری گەورەی تەو ە بەددەستی ی
نە
گگەڕاندوومانەووە بﯚ ئەم مزگگەوتە ".
ستا و
ەوەی ئەم قوورئانە دەگەڕ تتەوە بﯚ  204ساڵ بەرلەئ س
وتيشی" :م ژووی نووسينە
سيوﯾەتيەوە و
بەدەستوخەتی خﯚی نوس
ی
مامﯚستا مەال نەزﯾری گەوررەی تەو ە ب
م
الی ئ مە پار ززراوە".
شتاوپشت ال
پش
2014
ن 4-03-24 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ە ەبجە
شارەکان :ھە
ش

ژمارە100 :

شوورﯾەکان دەدۆزر تتەوە
ن
دەمی ئاش
کی سەرد
شو نەوار ک
د پارچە ش
ول ر ..چەند
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3101638353
34741
خەندان -رەھ ل سەمەد
خ
نزﯾکەی 44
ی
ەول ر،
ی کشتوکا ی لە دەوروبەرری شاری ھە
دوای ھە کﯚ يينی شو ن کی
مﯚزەخانەی شارستانی ھەول ر
ی
رادەستی
ی
دواترﯾش
ش
پاارچە شو نەوواری دەدۆزر تتەوە و
شوورﯾيەکان ددەگەڕ تەوە.
سەردەمی ئاش
دەکر ت ،کە م ژووﯾان بﯚ س
گرەﯾەکی
 (2014لە کﯚنگ
10ی ئازاری 4
ستە ئەم ۆ دوووشەممە )0
بﯚﯚ ئه و مەبەس
شو نەواری
ر
وەبەری گشتی و
ی
ت ،بەڕ
دا مەال ئاوات
رۆۆژنامەنووسيد
ھەر م بەئامادەببوونی
ستەی ژﯾنگە راگەﯾاند :لە خو ندکارەکاننی خو ندنگاﯾﯾەکی شاری ھەول ر
سەرۆکی دەس
س
ەﯾاندوە چەند پارچەﯾەکی له و
ستاکەی راگە
دنی وانەی م ژوو بە مامﯚس
ەکاتی خو ند
لە
ەوەی بزانن ئئەمانە
ە لەما ەوەﯾان
ش وەﯾە ھەﯾە
بەمەبەستی جوانی داﯾاانناوە بەب ئە
ی
ن
چين.
چ
64

شو نەوارﯾن ککە لەناو
پارچەﯾەکی ش
ی بەدواداچووون دەرکەوت ئەوە چەند پا
وتيشی" :دوای
ەوانيش ئاگاداری الﯾەنی پپەﯾوەدﯾدار دەەکەنەوە و
ەتەوە ،بﯚﯾە ئە
زەەوی کشتوکاا يدا دۆزراونە
پارچانە".
ە
گەڕاندنەوەی ئه و
ی
ب وا به و خ زاننە دەھ نن بﯚﯚ
ەلو پەلی بەننرخ و
راشيگەﯾاند :ککەلوپەلەکان نزﯾکەی  44پپارچە دەبوون ،ھەمووی کە
بﯚ سەردەمەکاانی
شترﯾش و
ش
ئاشووری و پ
ی
ەھاداربوون کە زۆربەﯾان ددەگەڕ نەوە ﯚ
بە
ن.
قﯚناغە جياوازەەکانی م ژوون
قﯚ
سی ئەوەﯾان ھەب ت کە
ھاو تيانە مەترس
شکردەوە :رەەنگە ئه و و
جەختی لەوەش
ج
دەست بەسەر زەووی ھيچ
ت
دەکر نەوە
ر
زەەوﯾەکانيان دااگير بکر ت ،ببە م ھەمووﯾﯾان د نيا
ەی شو نەواری ت داب ت ،بە کو قەرەبووو دەکر نەوە.
ير ت کە پارچە
ککەس کدا ناگير
2014
ن 4-03-10 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ەول ر
شارەکان :ھە
ش

ژمارە101 :

ن
ی ن ام سين
کەندراوی
ھە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5032150558
82763
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :قەرەداغ

ژمارە102 :

ک مشک
کلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5281424038
83025
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سەر شو نەوواری گردی کللک مشک:
ککورتەﯾەک لەس
ەواری ناسرا لە
ەم گردە بەگررد کی شو نە
ی )ھەول ر( ئە
ەنتەری شاری
دەکەو تە سە
الپرﯾە فی العرراق( باسکراووە.
ی )المواقع اال
سا ی ) (1946لە پەرتوکی
س
گردە ئەنجام دراووە لە
ە
 (201ھە کﯚ يينی شو نەواری لەم
بﯚﯚ ﯾەکەمجار لە سا ی )10
ەواری
فەرەنسی و بەر وبەرراﯾەتی شو نە
ی
ليﯚنی2
ی
ی ھاوبەشی )زانکﯚی
الﯾەن تيم کی
ال
(2013 ،2012 ،2011
2
سا نی )
ماوەی)س ( وەرز س
س
ھەول ر( لە وەرزەکانی دواتتر بﯚ
ھ
کﯚليژی
ی
حەدﯾن
دا ئەنجام دراوە لەالﯾەن زانکﯚی سەالح
شو نەواری ت د
ھە کﯚ ينی ش
ھ
شی شو نەوارر و بەر وبەراﯾﯾەتی شو نەوواری ھەول ر.
ەدەبيات بەش
ئە
ەندی بە بەشداری قوتابييەکانی ھەموو
ی
ە وەرزی )س ﯾەم( تيم ککی ھﯚ
لە
نەواری ھەول ر
ی
وبەراﯾەتی شو
ی
ەنگی لەگەڵ بەر
ڵ بە ھەماھە
پاار زگاکانی ع راقی فيدراڵ
دراوە.
ە
گ ک ھە کﯚ يننی شو نەوارری لەم گردە ئەنجام
بﯚﯚ ماوەی مانگ
ەشی
بەردەوام بوو لەالﯾەن تيمی ھاوبە
م
ە وەرزی)چوارەم( ھە کﯚ يينی شو نەوواری
لە
ی ئەدەبيات بەشی شو ننەوار بەر وبەرراﯾەتی شو ننەواری
حەدﯾن کﯚليژی
زانکﯚی سەالح
ھەول ر.
ھ
سەرچاوە :ما پەری ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شو ن:
ش

قە

شارەکان:
ش

ھەول ر

ژمارە103 :

ۆزراﯾيەوە
ھان لە کورردستان دۆ
شەی جيھا
رﯾن نەخش
کﯚنتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0132125438
88334
شەی جيھان للە کوردستان دۆزراﯾيەوە و م ژووەکەی بﯚ چوار
کەمين نەخش
ککﯚنترﯾن و ﯾەکە
ساڵ بەر لە ئ ستا دەگەڕ تەوە.
ھەزار و  300س
ھ
شو نەوارەکانی کوردستان
ی"فورات نيوز" پەﯾجی و
ە پ ی ھەوا کی ئاژانسی
بە
ە لەباشوری کەرکوک دۆزراوەتەوە .لەنە
ب وﯾانکردۆتەوە ،نەخشەکە
ەخشەکەدا ڕ گای
ەک ک
شبينی دەکر ت ﯾە
ی
ەر دﯾاری کراوە و ،پ
ن و چەند ڕوباار کی لەسە
ن وان شارەکان
ەرکوکدا
ستا بە شاری کە
ا
ەڕوبارەکان ز ی گەورە و ﯾﯾەک کيترﯾان ئااوی خاسە ب ت کە ئ
لە
ت دەپەڕ ت.
چەند
شەکە برﯾتيە للەتاتە قوڕ ک کە و نەی چ
ھاتووە ،نەخش
ە در ژەی ئەوو ھەوا ەدا ھ
لە
خﯚرئاواوە چەند کەواننە
ە
شار کی لەناوو بازنەدا ت دا دﯾاری کراوە و لەخﯚرھە ت و
ش
بە)خەتی م خ(ی
ی
الوە
چەی شاخاووی ھەروەھا لەھەر چوارال
دەبينر ن کە ئااماژەن بﯚ ناوچ
باکووری ت دا نووسراوە .نەخشەککە لە شاری )گاسور
ی
شوورو
خﯚرئاوا و باش
خﯚرھە ت و خ
خ
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تەپەی ئ ستا
ی
ک دۆزراوەتەووە کە دەکاتە ﯾﯚرغان
شووری کەرکوک
نووزی( لە باشو
ساڵ پ .ز دەگگەڕ تەوە.
م ژوەکەشی بﯚ ) (2300س
کی لەسەر ددﯾاری کراوە،
ن شارەکان و چەند ڕوبار ک
ە ر گای ن وان
ه و نەخشەﯾە
له
کر ت ﯾەک ک للەڕوبارەکان ز ی گەورە و ﯾەک کيترﯾان ئئاوی خاسە ب ت کە
پ شبينی دەکر
ەڕ ت ،ھەروەەھا راگەﯾەنراوە ﯾەک ک لەڕڕووبارەکان ناووی
ئ ستا بە کەرککوک دا ت دەپە
ەوە.
ەی س اوەتە
ەش کی تابلﯚﯚکە لەباشورەەوە داخوراوه و ئاسەوارەکە
)ڕڕاخيئﯚم(ە .بە
2013
ن 3-10-13 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

شارەکان :کەرکوک
ش

ژمارە104 :

وداغ سو تتان
ی گﯚڕی بو
ک لی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011707288
86958
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شارەکاان :مەھاباد

ژمارە105 :

ک لەشين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061545276
62812
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :رۆژھە تی کوردستان

ژمارە106 :

ک لەشين 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171409527
72174
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :رۆژھە تی کوردستان

ژمارە107 :

کەرﯾﯾم شار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291709317
74039
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان

ژمارە108 :

کەال جزﯾرێ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2310902182
20091
ەخ  ،ئەڤ ککەلە ل سەرددەم
پار زگەھا شرنە
کەﭬنار ل قەزا جزﯾرێ ل ر
جزﯾرێ ئ کە ژ شينوار ن کە
کەال ج
ن دا ھاتيە ئاﭬﭬاکرن و تا نوککە ماﯾە وەکو شينوارەک ،ل سەر دەم ئاشورﯾان ددا ھاتيە نوﯾژەەن کرن،
گوتيان
بورجا بەلەک
ا
ەلەک ﯾا ت دا ،ل ساال  2009ێ ب ﯾار ھاتيە دان
کەل ژ  365ژوورا پ ک دھ ت و ننوکە بورجا بە
ن و ببيتە شيننوارەک نيﭭدەەولەتی.
ە نوﯾژەن کرن
ال جزﯾرێ بھ تە
و کەال
ێ( لە:
ەالﯾەن )روژھاات سەعيد( سەبارەت بە )کەال جزﯾرێ
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
0:17
7:02 2010-1
12-31
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت :باکووری کورردستان

ژمارە109 :

ەرﯾەم عەززرا
کەنييسەی مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7101531408
89617
گەرەکی سابون کەران لە
ی
ەو تە
سل مانی دەکە
ە ک کە لە ک سە کﯚنەکاننی شاری س
ﯾە
سەﯾەﯾان
دانی ئەو کەنيس
سا ی  1862لە الﯾەن خ ر خوازانەوە درووست کراوە ککە سەر ی
س
دەکرد.
2013
ن 3-07-10 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە110 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 1
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642367
72180
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سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە111 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 10
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72219
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە112 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 11
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72205
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە113 :

70

رﯾنی ز وﯾﯾە 12
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72191
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە114 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 13
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72192
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە115 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 14
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72193
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س
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ژمارە116 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 15
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72194
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە117 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 16
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643457
72195
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە118 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 17
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645287
72210
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سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە119 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 18
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72189
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە120 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 19
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72204
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە121 :
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رﯾنی ز وﯾﯾە 2
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645287
72211
سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە122 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 20
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643457
72196
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە123 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 21
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72190
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س
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ژمارە124 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 22
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72220
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە125 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 23
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72206
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە126 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 24
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72207
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سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە127 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 25
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72208
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە128 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 26
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72209
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە129 :
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رﯾنی ز وﯾﯾە 27
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642367
72181
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە130 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 28
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72183
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە131 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 29
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72185
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س
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ژمارە132 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 3
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642367
72182
سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە133 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 30
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643457
72200
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە134 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 31
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72184
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سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە135 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 32
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72214
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە136 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 33
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72187
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە137 :
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رﯾنی ز وﯾﯾە 34
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643457
72198
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە138 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 35
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72218
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە139 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 36
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72186
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س
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ژمارە140 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 37
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72217
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە141 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 38
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72212
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە142 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 39
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72201

81

سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە143 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 4
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72213
سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە144 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 40
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72203
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە145 :
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رﯾنی ز وﯾﯾە 41
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643457
72197
سەقز
س
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
س

ژمارە146 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 5
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643457
72199
سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە147 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 6
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72215
سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س
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ژمارە148 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 7
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171645297
72216
سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە149 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 8
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171643467
72202
سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە150 :

رﯾنی ز وﯾﯾە 9
وﯾيەکانی قە ی د ر
وارە م ژوو
ک لە ئاسەو
ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171642377
72188
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سەقز
س
سەرچاوە :ما پپەڕی سەقز
س

ژمارە151 :

ﯾەک

ەرکووک
قە ی کە
وازەکانی ق
لە دەرو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1192231347
74981
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

کان :کەرکوک
شارەکا

ژمارە152 :

زقاپان
شکەوتی قز
واری ئەش
ی سەر دﯾو
خشەکانی
ﯾەک ک لە نەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5072029485
57548
ی رەزان  -سلل مانی
چەی
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

باشوووری کوردستاان

شو ن:

ئەشککەوت

مانی
شاررەکان :سل ما
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ژمارە153 :

ی دەالل
پردی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121801173
30824
ھاتيە دانان وگگەلەک گوتن ل سەر
الت باژ رى ھ
ەر روبارێ خاببور ل روژھەال
ەف پرەل سە
ئە
ﯾونانى ﯾە
ى
ن( دب ژﯾت ﯾا رومانى ﯾە )ئئەسکيف( دب ژﯾت ﯾا
ەنە )ھەمرتين
چ کرنا وێ ھە
ەقدونى
سکەنەدرێ مە
ەرکرد ن ئەس
ى فەرمانا ئاﭬاککرنا وێ داﯾە کو ئ ک ژ سە
و)سلوقس(ى
ەن کو دبيت ئ کک ژ
شوﯾنوار ن عيرراقى ھزردکە
شوﯾنوار ناس ن ر ﭭەبەرﯾا ش
بوو ،ھندەک ش
ست ئەف پرە ل سەر شوﯾﯾنوار ن ئ کا ککەﭬن تر ﯾا
ت ل ﯾا دروس
سو تان ن بادﯾننان ئاﭬاکربيت
س
سترانا
بادﯾنان ئەف پرە نووﯾژەنکربيت ودداستانەکا س
ن
ھاتيە ئاﭬاکرن ودبيت ئ ک ژژمير ن
ھ
وێ )(4،70م و )(15،50
ککوردى ل دور ئاﭬاکرنا پرێ ھەﯾە ،در ژﯾا وێ ) (114م وفرەھيا ێ
ستکرن و قەنتتەرەکا
نەخشەکرى ھاتيە دروس
ى
بەرێ
ێ
ەمى ب
ى ﯾا بلندە ھە
م ژ ئاﭬا روبارى
ەنە،
بچيکتر ل ھەردوو ررەخ ن وێ ھە
ر
ەﯾە و ) (5قەنتتەر ن
مەزن وفرەە ل نيﭭا وێ ھە
م
نژنين وکەرەست کسل بو ئاﭬاکرن
ن
نەخشە ھاتينە
ە
ن وب
دﯾوار ن وێ ب بەر ن مەزن
نە ھاتيە
شارەزاﯾى ھاتيە ئاﭬاککرن وم ژوﯾا ئااﭬاکرنا وێ ە
ى
کب
ھاتيە ب کار ئيينان وگەلەک
ھ
سەر نينن ھەتا م ژوﯾا وێ بھ تە زانين.
ر
خشە ل
زانين چونکو چ پەﯾکەر ونەخ
دەک ژخەلک تاخ ن وێ دب ژن
ەلک زاخو ﯾ کەﭬنە وھند
ل ل دەف خە
نااﭬ پرا دەالل
پررا مەزن وناﭬ پراعەباسيي ناﭬەک ننوى ﯾە ل ساال ن سيھان ژ چەرخ بوررى ل
رەسمى ﯾا قاﯾمقام قەزا زاخو ﯾ وى سەر دەمى
ى
سەر ھاتيە دانان ب فەرماننەکا
س
سانا 1909/دەم سەرەددانا پرێ کرى ب ناﭬ
س( ل /15نيس
س )کونرادبروﯾس
شوﯾنوار نياس
ش
کر.
پررا خا بور نافک
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
بباژ ر:

زاخﯚ

ژمارە154 :

Mêrdîn,, Medrese
eya Zincîîrîyê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092232218
89209
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...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Bakûrê Ku
urdistan He
erêm:
Şiwên

Cih:

Mardîn B
Bajêr:

155 :ژمارە

C
Choli Mina
aret
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8011655599
92055
Choli Minaret
M
is co
onsidered to
o be one off the most p
prestigious la
andmarks o
of
Erbil City.
C
It is 22
2 meters hig
gh and just 1 kilometer south of Errbil’s Citadell.
Built in 1128-1138 AD
A during the
t rule of Sultan
S
Mudh
haffar Al-Din
n Called, it is
also Al-Mudh
hafariah Min
naret. The lo
ocal inhabitaants refer to
o it as ‘Choli’
beca
ause it was far from the
e city. Truly
y fascinating
g for those iinterested in
n
local historyy
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Qshla; K
Koya
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8011555098
89347
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Qshla iss located in the center of
o Koya City
y. Researcheers differ on
n the date o
of
its construction. Some relatte it to the Mamalik eraa while othe
ers do to the
e
second half of the 19th
1
century
y during the
e rule of Otttoman Gove
ernor Midha
at
Pasha of Baghdad
d.
ms Propertyy
Item
So
outh Kurdisttan Countryy - Province:
Ko
oya

Cities:
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The Cita
adel Bath
h (Hamma
am)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8011601079
92053
The Bath
h is more th
han 200 yea
ar old and dates back to
o the 18th ccentury. It is
forrmed by two
o main secttions: one fo
or use in sum
mmer and tthe other fo
or
winterr. It contains two bathin
ng halls top
pped by two
o large dome
es. The bath
h
area is approximattely 782 m2. At the norrth side of th
he bath is a special well
with
h a 5m diam
meter and a depth of 45
5m. Its botttom reachess the Citade
el
base. At th
he end of 19
979 the bath was renovvated and re
ehabilitated
d.
Item
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outh Kurdisttan Countryy - Province:
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The Cita
adel Mos
sque
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8011605369
92054
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Known as the firstt mosque to be built on its groundss, the Citade
el Mosque is
locatted in the ce
enter of the Citadel. Yaqout Hamaw
wi mentione
ed it in 1220
0
A.D. in his
h book “Th
he Compend
dium of Cou
untries.” Ibn
n Mustawfi rreferred to iit
as
a the Fortre
ess Mosque in his book
k “The Histo
ory of Erbil.”” The Citade
el
Mosque
M
was renovated several time
es. In its Miihrab (praye
er niche), an
n
insscription poiints to its re
enovation an
nd rehabilitaation in 171
19-1720 A.D
D.
underr the superv
vision of Abo
o Bakr Ben Mulla Omarr.
ms Propertyy
Item
So
outh Kurdisttan Countryy - Province:
Cities:

E rbil

ژمارە159 :

ستان
في کوردس
آثار ززاکروس ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102251418
87938
ن رحمن
عدنان
طقة منذ
دنية في المنط
شيدي وجود صناعات معد
 tepe-gتبه چييان وتپه جمش
ظھرت التنقيباات في giyai
لقد أظ
لمشحوذ
جلل ومقابض من الحجر الم
وشکائم اللجام والج
ئم
مزينة
ة البرونزية الم
منھا االسلحة
االلف الرابع ق -م م
في
ان البرونزيات الللرستانية ي
س واالواني مننذ القرن  9حتتى القرن  7ق -م  .اال ن
عد والدبابيس
والقواع
في وقت مبکرووکشفت في المنطقة
طع الحديد ي
ت من المقابر ،،وقد صنعت العديد من قط
المنطققة قد سلبت
خھا قديم جداا تحوي على برونزيات غيررملوّنة بينما اظھرت التنقييبات في
المجاوورة لعيالم عللى قبور تاريخ
صلدوز-
نة )المزيـّنة(  ،وفي وديان ص
خه فترة البروننزيات الملوّ ة
بابا جاان عن مستووطن مبني ممن الحجرتاريخ
وجد في
غرب بحيرة اوررميا في منطققة اذربيجان االيرانية وجد العلماء فخاريشبه ما د
اشنو في جنوب غ
ستوي
سونة  5200ق -م  ،وفي گه نج داره ففي کرمنشاه وجد لبن مس
بالد وادي الرافدين من عھد حس
الى عصر
جع تاريخھا ى
يمة( التي يرج
کبة -تل سليم
ض حمرين )تل رزوق -تل الک
ي مواقع حوض
ب مثل ما في
محدب
ھا 6700ق -م  .ولقد تم نببش
گوش في خوززستان االھواز تاريخ موادھ
موقع علي گو
سالالت وأن م
فجرالس
1937عمل د -سمث من ج-
زاگروس  ,ثم في 7
س
ن بحرقزوين وجبال
ن التي تقع بين
القبورففي لورستان
شاه فوجد مععبد وفيه اشيااء
شرقي کرمنش
 3کم جنوب ش
ع خارسين 35
سورخ \ موضع
غو في تل س
شيکاغ
سمث حتى االن عدا ما
ث
حاث د-
ما معروضه في االسواق  ,ولم تنشرأبح
عة من النحاس تختلف عم
مصنوع
شمة
حفريات في تل االب وموضع چش
ت
ثم جرت
مؤسسة االمرريکية للفنون االيرانية  .م
کتبه ففي مجلة الم
سن
من د -فيلد کاارد ود -مورتنس
 19أوفدت الدننمارک بعثة م
د وکلش کاراان  ,وفي963
حفيد وموقع بابا زيد
ستانية الموجوددة في
مقال عن المواد االثرية اللرس
ل
وعملووا في موقع تتبه گوران جنووب کرمنشاه  .وکُتب
النحاسية وقد
ة
الثار
قبورالتي عثرففيھا وعلى اال
ف اللوفر وفيھا وصف لمنطققة لورستان ووسکانھا والقب
متحف
الفوھة
ھة
شنة الطينة ووواسعة
دت في ھذه القبور وھي  :جرارکروية الشکل وخش
ذکرالففخارالتي وجد
شبيه
طح وکثيرمن ھذه الجرارش
قة على السط
صق
ولبعض
ضھا مصب طوييل ومقابض ووعلى بعضھا نقوش مل َ
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بنظائرھا التي من موقع تپة گيان وتپة سيالک وتوصل کودارالى ان أصل ھذه الصناعة کاسية متأثرة
بالفن العراقي  .فالکاسيون سکان منطقة لورستان -عند حکمھم للعراق وتأثرھم بحضارته قداقتبسوا
کثيرا من الفکر والفنون والصناعات العراقية ونقلوھا الى بالدھم  ,ويذکر مورتکات في کتابه وصف للمواد
اللرستانية الموجودة في المتحف االلماني في برلين ويرجع کال منھا بدقة الى اصله من حيث نوعه
وما فيه من نقوش بالتشابه والمقايسة الى الفن العراقي القديم من العھد السومري أوالبابلي أو
االشوري ويرى انه بالرغم من ان بعض القطع تحتوي على مناظرمألوفة من العھد السومري والبابلي
القديم اال أن تاريخ صنع اکثرھا يقع في منتصف االلف  1ق -م  ,وقد وصف البروفسور دوسو القطع
اللورستانية وصفا فنيا وتاريخيا  .کرشمان  ،فون ديراوتسن  :حضارة ايران  :فيه تصوير روعة وتأثير القطع
اللرستانية  .فرانکفورت  :الفن والعمارة القديمة  :فصل اللرستانيات  :ان البرونزيات اللرستانية صناعة
خاصة قائمة بذاتھا طورھا سکان المنطقة عما کانت تحيط بھم من فنون وحضارات لتالئم حاجاتھم ثم
اتسعت ھذه الصناعة وانتشرت انتشارا کبيرا في العھد االخميني  .بارو  :نينوى وبابل  :فيه فصل خاص
بالفن اللورستاني وعن استعمال المحاربين والصيادين من االسقيطيين والگمريين الدوات من النحاس
متأثرين فيھا بالفن اللورستاني وانه وحسب مقارنتھا مع نظائرھا في العراق بحسب الزخرفة
الھندسية لھا يرجعھا الى أصلھا العراقي القديم  ,ولقد ايدت بورادة في کتابھا ايران القديمة ذلک حيث
تتبعت فيھا رسوم االختام التي وجدت في القبورمع البرونزيات والخواتم البرونزية المنقوشة
وقسمت اصناف اللرستانيات الى  3أدوار :
بمناظرمعروفة في رسوم االختام الکاسية والعيالمية
ّ
االولى  :وھي االقدم انھا متأثرة بالحضارة الکاسية -البابلية والميتانية والسيما من القرنين  11 -12ق-
م ومن أمثلة قطع ھذا ال َدورالخناجر والفؤوس واسلحة اخرى على بعضھا کتابات مسمارية وکانت
تــُصب صبا .
الثانية  :متأثرة بالحضارة العيالمية ويرجع زمنھا الى القرنين  9 -10ق -م ومن أشھرقطع ھذا
الدورالصوالجة التيکانت التي کانت تستعمل لتزيين العربات والخيل وکانت منھا على صورة
الماعزالجبلي واالسد واالنسان .
الثالث  :في القرنين  7-8ق -م حيث تطورت الصناعة الى زيادة عدد التماثيل التي تزين الصوالجة من
دة الخيل والزينات االخرى وطرق الدبابيس
حيوان وانسان وزخارف وکذلک القطع التي تستعمل لع ّ
وطرق الطاسات واآلنية ذوات المصاب وکــَثرة لجم الخيل المزيــّنة من جانبيھا بصورة ماعز أو حصان ثم
اندمجت الصناعة اللرستانية بالصناعة الميدية ثم االخمينية ثم اختفت  ,جين دي شيه  ,وبوتراتس له
مقاالت حول لجم الخيل ثم الصوالجة ونقوشھا  .وھؤالء لم تتوحد اراؤھم حول االصل لھذه البرونزيات
مى البعض منھم البرونزيات بالصناعة الکاسية  .لھذا اقر اکثرالباحثيين ان زمن القطع
في حين س ّ
اللرستانية يقع بين العھد الکاشي \ الکاسي من منتصف االلف الثاني ق -م الى العھد االخميني من
القرن  5ق -م  .وان تقدمات المعابد أوالتي کانت تــستعمل في االحتفاالت الخاصة أو السروج أو
اللــّجام ومالبس الفرسان التي کانت تخيط بازرار واقراص من البرونزمنقوشة بزخارف واشکال مختلفة
تفنن اللورستانيون فيھا في سبک اسلحتھم وخناجرھم وفؤوسھم وزيــّنوا مقابضھا بتمثيالت وبزخارف
وتخريمات وقد وجد الکثيرمنھا في قبورالرجال  ,أما بالنسبة للنساء فقد وجدت في قبورھم دبابيس
للشعر وأساور ومعاصم وخالخل واقراط بکثرة  .عن د -فرج ان  234قطعة من البرونز اللورستاني اھديت
الى المتحف في  1957وان خيلھم تعلق عليه أجراس  ,وان الداليات والحروز والتي کانت بھيئة
تمثيالت باشکال الحيوان کالماعز والثور واالنسان والتي کانت فيھا عروة صغيرة في اعالھا مثقوبة
لکي تعلــّق منھا في صدرصاحبھا اوعنقه کحرز أو للزينة  ,وان الحلي النسائية کان منھا سلکي
الشکل ومنھا عريض کالشريط ومنھا ما ھومبروم وان اغلبھا ينتھي عند الطرفين برأس حيوان کالکبش
أوالماعزأو االسد وبينھا ما ھوغليظ قد يستعمل خلخاال لالرجل ومن ھذه الخالخل زوج منھا نقش
برسوم سومرية على احداھما صورة رجل ملتح وعلى االخر صورة امرأة وعليھما کتابة مسمارية
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ونقوش غير واضحة  ,وفيھا اقراط وخواتم ومن شکل الدبابيس  ،ونعلم ان المرأة اللورستانية قد اھتمت
بتصفيف شعرھا باشکال ھندسية ويتصل بالقرص للدبوس بميل رفيع ليغرس في الشعر .مسلــّة )گل
گل ملکشاھي(  :تعود ھذه المسلة الى زمن الغزو واالحتالل االشوري لھذه المنطقة في القرون
السحيقة ق -م ومکانھا في الناحية الشمالية لقرية )گل گل( في منطقة ملکشاھي وتنتصب على
الواجھة الشرقية صخرة مرتفعة بحدود  3م فوق االرض  .الشکل العام للمسلة عبارة عن مستطيل
بطول ) (135سم وعرض ) (90سم وفي وسطھا يظھررسم بارزلملک اشوري بنصف وجه وبقامة کاملة
مرتديا قلنسوة مخروطية الشکل ورداء طويل يمتد حتى القدمين وبسبب التخريب فان معالمه غير
واضحة وکذلک ترى مثل ھذا التخريب قرب منطقة الجبھة وخلف رأس الملک مکان يفترض ان يشيرالى
صورة الھالل والتي من المحتمل انھا ترمز الى آلھة السماء التي تحمي الملک االشوري وتمده بالعون
والنصر في الحرب  .وابتداء فان نص المسلة محفور بعمق  2،5سم متضمنة صورة بارزة للملک وکذلک
يمکن مالحظة الخطوط المسمارية االشورية وبشکل افقي وبنتوءات بارزة على سطح المسلة وبحيث
ان کل سطر من ھذه السطور يتميزعن السطر الذي يليه اما معرفة عائدية ھذه المسلة ألي من
ملوک االشوريين فان ذلک شي غيرمعلوم على وجه الدقة رغم ان البعض يرى انھا قد تعود الى الملک
االشوري )اشورباني بال( الذي احتل ايالم القديمة والذي ادى في نھاية االمرالى انقراضھا في عھده .
ويشيرالبعض اال انھا قد تعود الى الملک االشوري )سرجون الثاني( .ويستفاد من المتن المکتوب على
الصخرة ان االشوريين کانوا يطمعون بضم النواحي الشرقية المتاخمة لمملکتھم وھي االراضي
االيالمية وکانوا يتحينون الفرص للھجوم على االيالميين  .ان الفأس التاريخية المحفوظة في المتحف
البريطاني ھومن أقدم الصناعات الکوردية في لورستان من اثار حضارة ايالم بالد الکورد الفيليين وتعود
للقرن  10ق -م وأھم مايميزھذه الفأس زاوية ميلھا  ،فزاوية الميل تتيح استخدامھا بشکل عملي ،
عند نحرالقرابين وفي طقوس العبادة وعند حفرالقبور  ،وفي الفأس نالحظ الشفرة تخرج من بين فکي
حيوان  ،وکان طول شفرة الفاس حوالي  20سم  .توجد مقبرة قرب کرمانشاه في تالل لورستان ألف
ق -م عثرعليھا االلماني شميدت  1932وجد فيھا حجرلتحديد الحدود )االراضي الزراعية( سميت
کودور ,وعثرعلى العديد مثلھا في مدينة سه وزا عاصمة عيالم حيث نقلت من مناطق حکم الکاسيين
الى مناطق ملک عيالم والحجرطوالني مخروطي على احد جانبيه مکتوب رموزلآللھة کشاھد على
صحة الوثيقة وفي الجانب االخراسم مالک االرض واالمتيازات االخرى الممنوحة له واسماء الشھود
وتذکــر فيھا لعنات اآللھة على من يکسرالحجر او من يـب ِدل في نصوصھا -توجد صخرة على سفوح
جبل بيستون وھي من اطالل مدينة پرسي بولس عليھا کتابة مسمارية بثالث لغات فارسي -بابلي-
عيالمي وھي تحت تمثال دارا وتقع على ارتفاع  100م  .منحوتة انوبانيني على صخر جبلي في سه
رپول زھاو فيه اسم احد الزعماء اللولوبين  3000ق -م وقد کتب اسم ُه منقوشا وبالخط المسماري
)صنع انوبانيني صورته امام اآللھة عشتارعلى جبال بادير( والزعيم اللولوي واقف وباحدى يديه سوط
ه اساور والبسا صندل وفي اعلى المنحوتة النجمة
واليد االخرى ھراوة وعلى راسه غطاء وفي يدي ِ
الخماسية رمز اآللھة عشتاروفي اسفل المنحوتة بعض االسرى مقيدون وماثلون امام الملک  -قلعة
مدينة وان فيھا لوحة )توبرک قال( التي تخص الملک سارودي الثاني التي اکتشفھا العالم أ -اوربيلي
بعد  .1900التاريخ الکوردي القديم  :فوزي رشيد  :االطالل في قرية في مدينة اسماعيلي )ايوان(
على نھرگنگير مساحتھا  20ھکتار مبنية من الحجر والکلس  ,ويتوزع فيھا الماء بواسطة السواقي
الفخارية وأزقتھا مرصــّفة باالحجار .وھناک تلة صناعية في الجھة الجنوبية من ناحية زرنة )ايوان(
ارتفاعھا  40م وعليھا جرارمکسورة وعظام منخورة وعن راولسون انه يمکن مشاھدة  4 ,3بنايات على
اطراف التلة التي تعود الى عصر الملوک الساسانيين وتشبه خرائب قصرشيرين ويوجد في أحد االبنية
کمية کبيرة من اآلجر وبجانب التلة مقبرة قديمة وعين ماء ويقال ان  20ألف عائلة يھودية کانت تسکنھا
وذلک لوجود قبر في بداية طريق زرنة يـــُع َرف بأسم )حلوج(  ,وفي الجھة الشمالية الغربية لزرنة
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وجدت أواني حجرية وکذلک في المنطقة قناة اقبال خان  .وفي تخت شيرين )ايوان( تماثيل لطيور
فلزية وسيوف وتماثيل محاربين وانواع مختلفة من الخرز .وفي قلعة کر خزينة\ قلعة محمد خان \ قلعة
الجواھر التي تسميھا العالـــِمة ستارک بالقلعة النرگسية النھا تقع في قرية نرگس  :وھي تلة ترابية
أثرية إرتفاعھا 50م وبأنحدار شديد ومساحة سطح القلعة x35 35م وھناک مقبرة في الجھة الشمالية
 ,ويـــُقال انھا کانت محال لسک النقود فلھذا ســـُميـــّت کرخزينة  .قلعة دزسبدان \ شميران تقع على
بعد  1کم غرب قرية سه رتنگ على نھرالگنگير وھي شبه جزيرة والگنگيرعلى ثالث جھات منھا
وأرتفاعھا عن الماء  180م وبنائھا من العھد الساساني وآثارجدران القلعة موجود على الصخور وکان
للقلعة  5أبراج وعرض الحائط  1م وبـــُنيـــَت بالحجروالکلس ويبلـــُغ محيط القلعة  700م وھناک
آثارلخندق امام القلعة  .والى الشرق من قرية سه رتنگ بمسافة  2کم قلعة طولھا 30م وعرضھا  14م
وبنفس مواصفات قلعة شميران وتعود للحقبة الساسانية  .وتخت کرا جنوب مضيق ھلوان بين
کرمنشاه وقصرشيرين وھومن اآلثارالساسانية وفيه طاق وآثارميدية وأشکانية  .مذکرات مأمون بيگ :
ان آثار گنگورتعود الى العھد اللؤلؤي وفيھا آثارمعبد اناھيتا )ناھيدا( سميـــّت سابقا گنگوبار وھي االن
مرکز ناحية تابعة السد آباد \ھمدان وقلعة کلک\ کالوه جنوب شرق چه م گه نير ومدخل وادي ده رآباد
أو دره کوري وھي أسفل قرية گية گران وھي تلة لھا غرف عديدة مــتصلـــّة بعضھا ببعض وبعض
الغرف قائمة لحد االن ومن المحتمل ان تکون قلعة عسکرية  .قلعة طوبراق \ سور تالي غازان  :بناھا
غازان 1295م \ أرومية \ آذربيجان وعن اوليا چلبي ان محيطھا 10ألف خطوة وارتفاعھا 70ذراع وسمکھا
 30ذراع وعرضھا  80ذراع وطول الخندق  15ألف خطوة .وان ّ أطالل سيه گول )الوردة السوداء باللغة
العربية( مجاورة لقرية بنفس االسم على الساحل االيسرلنھر گنگيروعلى تلة وارض مساحتھا  3500م
مربع وفيھا أبنية من الحجروالکلس  .قلعة ساتيان جنوب شرق قرية ساتيان والى الجنوب الغربي لقرية
گوله جو والى الشمال من نھر گنگير .طاق شيرين وفرھاد اسفل مضيق کوشک ويمين طريق ايوان-
سومار .قبرالملک فراورطيس الميدي الکوردي بالقرب من سه ر پول في السفوح الغربية من زاگروس
وفي واجھته نحت بارز وقد صورت الفرد الميدي بلحية وشارب ومالبس من جلد الحيوان البسا حذاء .
مدينة حلوان \ھلوان  190کم شرق بغداد قرب سه رپيل زھاب وذکرت في سجالت االشوريين  ,وخربھا
م عليھا بلدة بأسم ده رتنگ وقد اختفت قبل  400سنة  .نمرود داج \ الجبل المقدس :
تيمورلنگ ثم أقي َ
يوسف زعبالوي مجلة العربي  :العدد  336 :في  :1986تقع في کوماجين \ االناضول بالقرب من
الحدود الترکية السورية ومن مجرى نھرالفرات المحاذي لتلک الحدود منطقه جبلية وسط الصحراء ،
کانت سابقا غابات ومليئة بالسکان وفيھا الجبل المقدس نمرود داج وارتفاعھا  2الف م وفوقه الکثيرمن
التماثيل ويبلغ طول التمثال فيھا من  9الى  12م واليقل طول الوجه عن  2م وعلى قمة الجبل بناء
ھرمي الشکل من حجارة مطحونة أليواء جثمان ملک کوماجين الملک انطيوخوس االول وذلک نظرا
لوصيته وذلک لتعلقـــَه بالخلود ويرجع تاريخ کوماجين الى القرن  6,7ق -م حيث کانت بين االمبراطورية
الفارسية وامبراطورية االسکندرالمقدوني وقد برزت في القرن  1ق -م في زمن ملکھا انطيوخوس االول
 34 -69ق -م والدليل خزينة المملکة والثاني بلدة آرساميا التي أقامھا وسط الوادي وأقام خزانات الماء
ي
بالقرب من البيوت بحيث تصل المياه اليھا باالنابيب بين الدوروالخزانات وفيھا عمود بوج ِ
ه نسر سمـــ ّ َ
قره قوش أي العصفوراالسود ويمثـــِل العمود ضريح  3نساء ملکيات وحسب النقوش التي عثرعليھا
فان آلھتھم المفضـــلة ھي اآللھة ميثراس وھو من آلھة الفرس القدماء وقصته ان آلھتھم الحق
الثورحتى تمکـــّن من ذبحه وعندھا کانت عربة الشمس المضيئة في أنتظاره رکبھا ميثراس وأرتفع
الى السماء وانتقلت عبادة ميثراس الى الرومان من کوماجين وأکتسحت شتى أرجاء االمبراطورية
الرومانية وأشتھرت دوليش بالحديد ودوليش ھواقليم واسع ضم کوماجين ايضا وقد صـــُور دوليش على
ظھر ثور کما نحته الرومان وأن إستقالل کوماجين قد إنھار في  72م حيث ضــَمـتھا االمبراطورية
الرومانية لھا وھي مھددة بإنغمارالمياه االن بسبب السد المزمع بناءه في ترکيا  .خضر دوملي :
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باعدري وھي مثل المعابد
ي
في جبل
شرق دھوک ي
ق
د مثرائية تارييخھا 1400ق  -م في
أکتشففـــَت  3معابد
أکتشاف تمثال
ف
قد تم
ميثرائية  .ولق
من الحقبة الم
ي العمادية م
الميثررائية في أورپاا  ,وعثرعلى کھف أثري في
ھوک .
مصري في دھ
عنخ أمون الم
لتوت ع
20
األربعاء 011-10-05
ي
التآخي

ژمارە160 :

بالد عيالم
فر من د
أول امرأة تصللي في متتحف اللوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102249238
87939
د .مؤيد عبد اللستار
سعا – جبة  ،تنورة ،
مصلية  /العاببدة  ،راکعة تععتمر رداء واس
مثال المرأة اللخاشعة  /الم
تم
الد المسيح ،وظھر
عباءة  -شاع ففي الحضارة السومرية مننذ ثالثة االف عام قبل ميال
ع
الفيليين  /ايران
ن
عيالم  ،بالد االکورد
مدينة سوسة  /ع
ة
الول مرة قبل ذلک بعدة قررون في
ال
بين ايران
او بالد اللور – لورستان – انقسمت ن
 )).جدير بالذکرر ان بالد الکوررد الفيليين و
النھائي بعد
ي
مانية واخذت شکلھا
صفوية والعثم
سم الحدود ببين الدولة الص
والعراق بعد رس
اوائل القرن العشررين ).
طاني اليران ووالعراق ل
الحتالل البريط
اال
طور المدينة کما جرت تحووالت
طور النحت رافق نشأة وتط
شارة الى ان تط
ال بد من االش
التمدن االولى
ن
تنظيم السلطة  ،ووالفنون خالل عصور
م
الدارة /
ل العمارة واال
ککبرى في حقل
.
واواني مزخرفة  ،تماثيل
ي
مزھريات
شکل مسالت  ،م
ل
ت على
طورت المنحووتات واصبحت
تط
م تطور الحضوور االنساني ليصبح واقعيا  ،مع شکل ووجه
ة الشکل  ،ثم
سيطة دائرية
بس
ما .
قيقي نوعا م
يشبه الجسم الحق
ه
کيل الجسم ببشکل
حقيقي وتشک
ح
ماذج عثر
المنحوت في عدة نم
ت
ھن ،
ل لھذه الحقببة ھو تمثال االملک  /الکاھ
ن افضل تمثال
ان
عليھا في بالدد الرافدين .
ع
حتوا
سي للنحت تطور حين نح
سة  /عيالم  -ايران  ،فان اللشکل االساس
ما في سوس
ام
ضفاف
التي تتسلق الض
المثال الضفادع ي
ل
حيوية  ،على سبيل
ضاع مثيرة وح
اللحيوانات باوض
يحمله
ه
صندوق
على مؤخرته وييحاول فتح ص
ي يجلس لى
وتتحفز للقفز  ،او الدب الذي
في االلف
کانت شائعة ي
لمصلين  ،ت
ھي تماثيل الم
مخالبه ،اما اللتماثيل الوحييدة للبشر فھ
بم
يالم  /ايران  ،علما ان
سوسة في عيال
ت الول مرة ففي مدينة سو
ميالد  ،وظھرت
اللثالثة قبل الم
محفوظة
حمورابي وھي االن م
ي
سلة
ة التي عثر ففيھا على مس
ة ھي المدينة
مدينة سوسة
م
في متحف اللووفر ايضا .
عثر عليه في موقعين
سان يصلي ع
مدينة سوسة النس
ة
اللتمثال االول االذي عثر علييه في
نحته  ،له قيمة أأکبر من حجر الکلس
ه
صنع من مادة المرمر  ،وھوو حجر متوفر ويسھل
ص
اللذي کان يستتخدم في الننحت بشکل واسع اواخر االلف الرابعة قبل الميالد .
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ع للمصلي – العابد – في الرداء ) العباءة  ،التنورة  ،الجبة ( کان خاصا
ن وضع الرکوع
ان
اغراب في منطقة ديالى /
ب
طقة تل
عثر على تمثاال من ھذا اللنوع في منط
بععيالم  ،کما ع
اللعراق .
المرأة تضم يد يھا او تحمل وعاء تقدم فييه قربانا .
ھذا التمثال ال
ھ
وانوف
ف
حبة اللوز ،
على شکل ة
دينة سوسة لھا عيون ى
صلين في مد
ن تماثيل المص
ان
مضمومة
شعر معقود بررباط يتدلى اللى الخلف عللى شکل دائئري ،وايدي م
معقوفة  ،والش
م
سند الصدر اللمرتفع .
تس
دة  ،يحتل کتتلة الحجر
فوق صخرة واحد
د  ،اکبر من اللتماثيل االخرى ،نقش ق
اننه تمثال فريد
الى الحنک .
صابع ترتفع ى
نفصالن عن اللجسد  ،واالص
شکل جديد  ،الذراعان منف
بش
صابع
حالته الحقيقية  ،االواقعية ،االص
ه
اللتمثال يحاول اظھار خشو ع – المصلي – في
سفل الحنک ويظھر الوجه في حالة انتبباه خاص
اللصغيرة تتشاببک  ،واالبھاممان يلتقيان اس
.
ال من الواقع .
عان أطول قليال
اللحنک والذراع
ذلک العصر و أح
عيالم في ک
ل تماثيل مديننة سوسة /ع
ل يبقى أجمل
ن ھذا التمثال
ان
حد أھم و
ي تعبر أو تمثثل المصلي ککما يقول العالم المختص بباالثار
ل القديمة التي
أففضل التماثيل
اللعيالمية بيير اميت
متحف :
س  .المصدر االمشار اليه ففي تعريف الم
يننظر  :متحف اللوفر  /باريس
Amiet P
Pierre,Elam , Paris 1966
6

ژمارە161 :

شنکال
ري في ش
کھوف دوير
اثارک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102240539
92571
ي
خيري شنکالي
خ
لية منه
ضاحية الشمالي
ألثرية المطموورة في جبل شنکال والض
ھناک العديد ممن المواقع أأل
ھ
حيث يعود
ھرة للعيان واللمطمورة ث
ث يوجد المئاةة من المواقع أألثرية الظاھ
والجزيرة ،حيث
ميسي
شي وکري جاامعي وخرنوففي وقرية مام
ع کتلول حوش
ن تلک المواقع
اثثار البعض من
الرابع قبل
ع
الى أأللف
وخنس ....الخ ى
س
ودير عاصي
سي آغي ر
وکھوف شلو ووقجراغ وحس
المتعلقة
قة
من القصص وأألساطير الخررافية
اللميالد وما قبلله وکذلک ھنناک العديد ن
باالسحر والخزائن والدفائن والحوادث الغغابرة کارتطام سفينة نوح بقمة سندلکللوب ولم
مدى
کبار السن عن م
ألمر نوح )ع( ووسحر قباني يسردھا ر
جبل أألشم أل
خضع ھذا الج
يخ
لعراق .
ي أألوحد والمننقطع عن جببال سوريا والع
جبل التاريخي
ھمية ھذا الج
اھ
مضيق کرسي التتابع
ق
ن وجود بعض الکھوف في شمال
ل سمعت عن
منذ زمن طويل
م
الموصل لمسافة 120کلم
ل
تقع غرب
دود قضاء سننجارالتي ع
ل – ضمن حد
لنناحية الشمال
في أآلونة أألخييرة الذھاب اللى
عليه قررت ي
کذا مواضيع وع
وانا في الحقيققة اھتم بھکذ
موقع عن
جبلية يبعد الم
متموجة غير ج
طقة سھلية م
اللموقع لغرض استطالعه  .انه في منط
الشارع المؤدي
ع
شمال )جاوک ابرھيم لک ( تحت
اللجبل حوالى))((900 – 700م اي يقع ش
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من مرکز الناحية الى مضيق کرسي وبعد ترکيز دقيق ومشاھدة الموقع اتضح لي
ليست بمجرد عدة کھوف مھملة بل مدينة اثرية بأکملھا فيه اثار العشرات من
الوحدات السکني و اثار مايقارب اربعة عشر کھفا اضافة الى اثار البساتين والحقول
الزراعية وقطع الفخار المتناثرة ھنا وھناک ،تلک الکھوف ليست من عمل الطبيعة بل
تدخل أألنسان في صنعھا،الاظن آلغراض السکن بل حفر کمخازن لحفظ المحاصيل
والمنتوجات او استخدامھن کقبور لموتاھم ألن جميع الکھوف دائرية کالصھاريج المائية
ومعظم فوھاتھن مع مستوى سطح أألرض ومتجه نحو أألعلى  ،وقد طمرت عوادي
الزمن وأألنجرافات المائية معظمھا بأستثناء کھفين ،وھناک في النا حية الشمالية
الغربية منه يوجد آثار دير او معبد على مرتفع و يعود تاريخه الى عھود انتشار
المسيحية او ما قبلھا  ،النستطيع التکھن بأن تلک أألثار تعود للمسيحية ولکن في
مرحلة ما قد سکنھا المسيحيون وجعلوا مرکزا اھال بالسکان وموقعا استراتيجيا من
الناحية العسکرية لکونھا قريبة عن مضيق جبل کرسي الحصينة لمسافة حوالي واحد
کيلومتر وکان قد استفادوا من المياه الوفيرة القادمة من ينبوع )بيراخاي (التي کانت
تجري من اعالي سردشت الواقع في کولکا حتى األراضي السورية تمر من الجانب
الغربي للموقع وذلک في الزراعة واستخداماتھم اليومية .کما يعتبر مرکزا تجاريا ممتازا
يوصل الشرق بالغرب  .سبق وقد انتشرت الديانة أأليزدوميثرائية قبل اليھودية
والمسيحية في شنعار)سنجار الحالية (التي وردت في التوراة التي تمتد من بابل
حتى اعالي ميسوبوتاميا من ضمنھا غرب دجلة )شنکال) .
ان ھذا الموقع خام لم يمسه المنبشون من لصوص اآلثار وال المنقبون أآلثاريون ولم
يزورھا المستشرقون ولم يعير له أألھتمام من قبل الحکومة المحلية بالرغم من
اھميته التاريخية وافوله نحو الطمر والضياع .
من خالل تفسيراتي الشخصية عن معنى دوير اما يعود اصال الى تسمية الدير الصغير
)دوير  :تصغير للدير(الذي يقع على المرتفع شمال غرب الموقع  ،او لکون الکھوف
المحفورة ذات شکل دائري من الداخل وفوھتھن دائرية کفوھة التنور .ندعو الجھات
المختصة في مؤسسات الدولة أألھتمام بھکذا مواقع بأعتباره ارثا کبيرا ومواقعا
سياحيا مھما تجلب انظار السياح والمھتمين بأآلثار.
خصائص السجل
األقليم :جنوب کردستان
المکان :کھف
المدن :شنگال

ژمارە162 :

االبنية القديمة في مدينة شنگال
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4292023427
76015
...
ل
صائص السجل
خص
کردستان
األقلليم :جنوب کر
دن :شنگال
المد

ژمارە163 :

ي سنجارر
روماني في
بقايا السور الر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4222146177
75932
...
ل
صائص السجل
خص
کردستان
األقلليم :جنوب کر
دن :شنگال
المد

ژمارە164 :

ن سنجار
عاصي من
دير ع
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2221434910
00452
...
ل
صائص السجل
خص
األققليم :جنوب ککردستان
مدن :شنگال
الم
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ژمارە165 :

سد كالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1202316549
92801
سپان
گونس
ص السجل
خصائص
م :شرق کرددستان
األقليم
ن :منطقة
المکان

ژمارە166 :

قلعة بوالذ في جبل سنجار وللم يبقى لله اثرا اال القليل
سد لخزن الميياه غرب ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0242128327
73506
سنجار
سن
السجل
جل
صائص
خص
ألقليم :جنوب کردستان
األ
شنگال
ل
مدن:
الم

ژمارە167 :

ة آدم
طينة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9301933427
73371
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الصلصال )الماء والھوواء
ل
ادم من
حسب ماورد ففي ميثولوجييا الديانة أأليززدية خلق م
ح
التي تالحظونھا والمشبکة دداخل
ذه الصورة ي
ن البيضاء وھذ
والتراب والنار ((وعلى العين
سھا أألنسان ووعلى حافة االعين البيضاء في اللش ،اانھا بقايا
ة کي اليدوس
قضبان حديدية
قض
مھتمين
مکانکم أألستتفسار من الم
سالم ....وبأم
صنع منھا ابوناا آدم عليه الس
اللطينة التي ص
ي اللش.
ھذا الشأن في
بھ
خصائص السج
خ
جل
ب کردستان
األقليم :جنوب

ژمارە168 :

عام 1238
 11حتى ع
ن عام 180
وردية ا من
ة دولة االييوبية الکو
عملة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8082224457
72087
...

ژمارە169 :

االيوبي
ي
دين
ل صالح الد
صيات اھل
الحد شخص
قبر ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4092154216
64446
قرية دوين معقل صالح الدين االيوبي
مس والخنجرر بمقبرة ة
منقوش بالشم
م
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170 :ژمارە

د السيدة زينب في شنكال
مرقد
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2515350810
00465
...
ل
صائص السجل
خص
 شنگال:مدن
الم
 جنوب ککردستان:األققليم

171 :ژمارە

埃尔比勒城堡
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0192132129
92417
....
项目物业
南库尔德斯坦
南
坦 普罗旺斯:
城堡
堡

广场:

埃尔比勒
勒

城市:
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