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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە ب وکراوە کوردﯾيەکانە کە ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا
بەدەستيھ ناوە.
لەم ليستەﯾەدا رەچاوی رﯾزبەندﯾی ئەلفوب ی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و ش وەزمانەکان.
تﯚمارەکان بەپ ی توانا و دەستکەوتنی زانياری ،پ ناسيان نووسراوە ،و نە ئەگەر دەستمان کەوتب ت خراوەتە
پاڵ تﯚمارەکەﯾەوە ،ھەروەھا ھەر م تاداتاﯾەکی تری وەک ش وەزار ،شار ،بەشی کوردستان و ھيتر خراونەتە
پا يان.
contact@kurdipedia.org

کوردﯾپ دﯾا ،سەرباری ئەم شەھيدنامەﯾە ،لە داھاتوودا ھەو ی ئەم بەرھەمانەی خوارەوەش دەدات:
ژمارەی وەشان
پەڕتووک
1
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1
نووسەرنامە
1
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1
شو ننامە
1
شو نەوارنامە
ب وکراوەنامە )ليستی گﯚﭬار ،رۆژنامە و ب وکراوەکان و 1
کەنا ەکانی ڕاگەﯾاندن(
ھونەرنامە
ر خکراونامە
چاالکواننامە
رووداونامە – چاپ کی نو يە بﯚ ھاوڕ نامە
براکوژﯾنامە
پەندنامە
وشەنامە
ناونامە
ژنکوژﯾنامە
و پ وﯾست
ﯾان ھەر )(...نامەﯾەکی تر کە بەباش
بزانر ت..

ر کەوت
25-05-2014
27-05-2014
28-05-2014
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30-05-2014
31-05-2014
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31-05-2014

ت بينی :وەشانی ﯾەکەمی ئەم کوردﯾپ دﯾانامانە ،تاقيکردنەوەن!

ئەم پەڕتووکە بەش وەﯾەکی ئﯚتﯚماتيکی لە بەرنامەﯾەکی کﯚمپيوتەرﯾی تاﯾبەت بە دەزگای کوردﯾپ دﯾاوە
ئافر ندراوە.
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بەھيوای ئەوەی ئەم ليستەﯾە زۆرتر و پاکژتری بکەﯾن و بەزووترﯾن کات وەشان کی تر بخەﯾنە بەردەستی
ئ وەی بەڕ ز..
ھاوڕێ باخەوان
31/05/2014
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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 :

چرکە
10چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1281228257
73990
ەمای
ھونەری سينە
رۆشنبيرﯾی و الوان -بەڕ وەبەر تی ھ
ی
ی
تری وەزارەتی
ەرھەم کی تر
بە
ەی کوردەوارﯾﯾی
ەم ۆ کﯚمە گە
سل مانييەو باس لەو دﯾاردە نەشياوانە دەکات کە ئە
س
ن کە برﯾتييە
ھﯚکارانەی کە دەبنە ک شەو
ی
ەو
لەتوندوتيژﯾی دژی ژنانو ئە
ی
پ وەی دەنا نن
دژی ژنان.
دانی کاری تووندوتيژﯾی ی
ر گەخﯚشکەر بﯚ سەرھە د
ستان-ەو دەررھ نانی ئاکﯚ عەزﯾزە،
عەزﯾزو ئازاد باس
نارﯾﯚی ئاکﯚ عە
ەم فيلمە نوووسين و سينا
ئە
مە عەلی سوورە قە تی ،ر بواری
کاوان عەزﯾز ،حەم
ن
ھەرەﯾەکە لە )رۆژان حەم ە جەزا،
ھ
کی تر
مەد ،پەرۆش زمناکﯚ(و چەنند ئەکتەر ی
می ،عەبدول ەەحمان محەم
حەمە ھەورامی
ح
کە بەکاری ھوننەرﯾی بەشدارﯾيان لەم فييلمەدا
سانەشی ە
رۆۆ ی ت دا دەبيينن ،ئەو کەس
عەبدول ەحماان
ی نوری گو ە -بەڕ وەبەرری بەرھەم ،ع
ککردووە برﯾتين لە )کامەرانی
ەربەست حەممە ئەمين -دﯾزاﯾنەر  ،بەڕ ووەبەری و نەگرتن -ئازاد بااستان،
محەمەدو سە
م
فيلمەکەش بنار سەرداررەو دﯾمەنەکانی ئەم
ش
فﯚتﯚگرافەری
ی
ەﯾدەر عومەر،،
و نەگرتنی حە
مانيو دەوروبەری و نەگيراووە.
فيلمە لەسل م
في
نوێ
ساﭬان غو م  -ما پەڕی کورردستانی ێ
سەرچاوە :س
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە2 :

14ی ئﯚکتﯚبەرر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29972
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
1983
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری
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ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە3 :

ÇIRA
A TV
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8150850096
66936
ەزﯾدﯾيەکان
ە بە کوردە ﯾە
تاﯾبەتە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ب وکرراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە4 :

K21
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9250158216
62090
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە5 :
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KA
AVA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5192121446
64780
مارە  1سا ی 1978
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باکوور  -تيپپی التينی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە6 :

Komarr TV
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8282145055
55922
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرە وە

ب وککراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە7 :

فەڕەنسی
ی
ی کوردی-
RFKرادﯾﯚی
K radio frranco kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2222342176
64296
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رادﯾﯾﯚ
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی بابەت
و ت:

ددەرەوە

ب وکراوە:

ررادﯾﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە8 :

وقە
ئاب و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3181511035
54164
1976
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
کان :سل مانی
شارەکا
ب وکراووە :شانﯚگەرری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە9 :

ئاداباا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241418367
71170
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تيپی شاانﯚی کوردی لە دەرەوەی و ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوەە :شانﯚگەرری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە10 :

دی
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0910135953
39467
ەکی لە حوزەﯾرانی
ستەکان لەع رراق" دەرﯾدەککات ،ژمارە ﯾە
ب وکرراوەﯾەکی سيياسييە "ﯾەک تی کﯚمﯚنيس
لە تەموزی 2008دا بوو.
ەھەمووی  29ژمارەی ل دەەرچووە کە دوواھەمينيان ە
 2004دەرچووە .بە
بەش وەی
ژﯾانی دەستپ دەککات ،پ شتر ))ئازادی( ش
ی
ی( بەم ژمارەﯾﯾە قﯚناغی دوووەم لە
ب وکرراوەی )ئازادی
ەر نووسەری ھاوڕێ )ساللم کرﯾم( 5 ،ژژمارەی ل دەررچووە.
ن کﯚمتيەی دەەرەوە ،بەسە
ئەلکتررۆنی لەالﯾەن
دوای راگرتنی )پەﯾﯾامی کﯚمﯚنيززم( تەنيا ب و کراوەی ئ مە بووە
بەزمانی کوردی.
ی
ستيە
ەبوونی ب وککراوەﯾەکی کووردی ،پ وﯾستتی بەسەلمااندن نيە ،لەببەر ئەو پ وﯾس
ب گوماان گرنگی ھە
ﯾاری لەسەر دەررکردنی )ئازادی( دا تا
ەم ش وەﯾەی ئ ستا ب ی
ەی ناوەندی دوای کﯚنفراننسی ) (4بە
کﯚمتيە
ەﯾەن تو لەالﯾەکی
ی )ر کخراو( بەخە کی کووردستان بگە
ەکەوە بﯚچوونوو ھە و ستو سياستەکانی
لەالﯾە
ستاندا .بەم پ ييە )ئازادی(
ی ئازادﯾخواز ب ت لەکﯚمە گەی کوردس
ی خەباتکارانەی
ەوە دەنگ کی
ترﯾشە
مەو
تووندوتﯚأل لەن وان ئ م
أل
دی
جيەتی پەﯾوەند
ی ،کە ئامانج
ەکانە بەکوردی
ی کﯚمﯚنيستە
ب وکرراوەی ﯾەک تی
ترﯾشەوە لەن وان خەبباتکارانی ر گاای
ە
الﯾەکو لەالﯾەککی
سﯚسياليستيوو کر کاری لەال
سووڕاوانی س
ھە س
ەم کارەو ئەو ئامانجە،
سەرکەوتنی د خوازنەی ئە
مو جەماوەری کورد زماندا پ کبھ ن ت .س
ئازادﯾوو سﯚسياليزم
بکارانو ھەژاراننی دێ،
سەکان ،کر کارران ،ژنان ،الووان ،دەستفرۆۆشان ،کاسبک
ەند کﯚمﯚنيس
بەندە بەوەی تا چە
شدارﯾو ھارﯾکاری دەکەن.
پرۆژەی خﯚﯾان بەش
ی
خﯚﯾان دەزاننوو وەک
ئەم ئاامرازی راگەﯾاندنە بەھی خ
سەر
ی ،بە کو لەس
لەبەر ب تواناﯾی
ک ستافی )ئاززادی( نەک لە
ی کﯚمﯚنيستتەکانو چ وەک
ئ مە چ وەک ﯾەک تی
تنو
دەب ت شو نی بەﯾەکگەﯾشتن
م جﯚرەو بەم پ ناسەﯾە ب
مانواﯾە ب وکرااوەﯾەکی لەم
ی ئەوەی پ م
بنەمای
ی ن وان ئ مەو جەماوەر بەگگشتيو ئ مەو خەباتکارانی ئازادی بەتاﯾببەتی ب ت.
ی ھاوبەشی
پرۆژەی
ی لەھەموو ئەوانە دەکەﯾﯾن کە ئازادﯾو
ئازادﯾخوازﯾيان بﯚ
ن
کارﯾو ھاوبەشی
ەنەوازشەوە ،،داوای ھاوکا
بﯚﯾە بە
گرنگەو لەو پ ناوەدا ئەم دەنگە ببەپ وﯾست دەەزانن.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەرەەوە
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ب وکراوە:

ب وکراوە

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە11 :

ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081115301594
ژمارەی 1ی لە مانگی  1945/4دەرچووە و تا سا ی  1956بەم ناوە بەردەوام بووە لە دەرچوون و ھەر
جارەی بە  2تا  12الپەڕە و بە تيراژی  1200دانە بە نھ نی چاپکراوە و رەوانەی رۆژھە ت و رۆژئاوای
کوردستانيش کراوە .ئەم رۆژنامەﯾە لە سا ی  1956ناوەکەی گﯚڕاوە بﯚ آزادی کوردستان و تا سا ی
 1958بەم ناوەش ناوبەناو بەردەوام بووە لە دەرچوون .سا ح حەﯾدەری و حەميد عوسمان بەشدارﯾان
لە دەرچوونيدا کردووە و بە نھ نی لە ما ی سەعيد ناکام ئامادەکراوە.
پاش کودەتای 14ی گە و ژی 1958ی ع راق و رووخانی ر ژﯾمی پاشەﯾەتی لە ع راق ،رۆژنامەکە
بەڕەسمی و جار کيتر بە ناوی آزادی بەردەوام بووە لە تەمەنی دەرچوونی .لەژ ر ناوی ئەم خولەی
آزادﯾدا نووسراوە" :رۆژنامەﯾەکی سياسيی رۆژانەﯾە" ،بە م رۆژانە نەبووە ،ئەم جارە وەک ئﯚرگانی
حيزبی شيوعی ع راق  -لقی کوردستان ،دەناسرا.
ژمارە 1تا13ی ئەم خولەی لە شاری کەرکوک و لە ژمارە 14وە لە بەغدا دەرچووە .ھﯚی
گواستنەوەﯾشی رووداوەکانی مانگی تەمموزی 1959ی ناو شاری کەرکوک بووە .زمانی ئەم خولەش
ھەر کوردی )کورمانجی ناوﯾن  -ئەلفوب ی عەرەبی( بووە .خاوەن ئيمتياز و ل پرسراوی ،پار زەر نافيع
ﯾونس) ،ھەول ر 1963-1926بەغدا( بووه .ئەم نووسەرانەش بە نووسين بەشدارﯾان لە دەرچوونی ئەم
خولەی رۆژنامەی آزادﯾدا کردووە :گﯚران ،ئەحمەد غەفور ،محەمەد کەرﯾم فەتحو  ،محەمەد مەال
کەرﯾم ،عەزﯾز محەمەد ،د زار ،غەفووری ميرزا کەرﯾم ،عەبدول ەحمان قاسملو ،جەالل دەباغ ،مارف
بەرزنجی ،مومتاز حەﯾدەری ،حوس ن عارف ،عيزەدﯾن مستەفا رەسوڵ و عەبدول ەزاق بيمار و زۆرﯾتر.
ژمارە 1ی ئەم خولە لە رۆژی ھەﯾنی  1959/5/1بە  4الپەڕەی قەوارە گەورە دەرچووە و تا ناوەڕاستی
سا ی  1961بەردەوام بووە لە دەرچوون و نزﯾکەی  200ژمارەی ل دەرچووە و لە رۆژی 1961/8/6
بەڕەسمی داخراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە12 :

1
ستان 1945
دی کوردس
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29943
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە13 :

دﯾا وە ت
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226201818
83739
ستەنبﯚل
وەک در ژەپ دەەری وەالت و وەالت مە للە 21ی ر بەنندانی سا ی  1995لە ئەس
ەسا ی
ەکر.
ﯾەوە بﯚ دﯾاربە
2003شدا ناوەندەەکەی گوازراﯾە
2
ی دەرچوو و لە
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باکوووری کوردس

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە14 :

ﯚ
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5192125256
64782
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ەی خو ندکاررانی کوردستتانە لەدەرەوەەی و ت
دەنگی کﯚمە ە
مارە  3سا ی 1977
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە15 :

ﯚی کت بخاانە
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02421302210220
کت بخانە و زانياارﯾيەکان .ژمارەی
بە زانستی ت
تاﯾبەتمەندە ە
ی مانگانەی تا
ب وکراوەﯾەکی
گشتيی سل مانی دەرﯾدەکات.
ی
خانەی
 2009-10دەررچووە .کت بخا
ەکی لە 0-13
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە16 :

ئاشتتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308022427
71590
ەی کوردی -ففارسی ئ ران
ەمين رۆژنامە
ﯾەکەی19 ،ی
2004ی زاﯾينی
ەمەی 2703ی کوردی9 ،ی مارسی 4
ە 19ی رەشە
ژمارەەی ﯾەکەم :س شەممەەتاوی
د 1382ی ھە
اسفند
ی و فارسی)
الپەڕە )کوردی
- 16ال
خاوەەن ئيمتياز :بوورھانی لەھﯚﯚنی38

گی
سەرنووسەر :باررام وە ەدبەﯾگی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

رۆژننامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە17 :

ەنگدا
ەت لە جە
ئافرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5131133217
78561
مانی نماﯾشکرا نووسينی جوواد
رۆۆژی  2013/5/12-11لەھﯚﯚ ی رۆشنبيررﯾی سل ی
)ھ رۆ سەباح،بااوان محەمەدد ،شاناز
ەرﯾەکە لە ھ
ھ نانی کازم اللنصار بوو ،ھە
ەسدﯾو دەرھ
ئە
يان ت دا بينی.
ل(ﯾش رۆ ن
شرا ئيسماعيل
محەمەد ،بوش
م
ت لەجەنگدا بباس لەژﯾانی چەند ئافرت ک دەکات کە لەتاراوگە لەککەمپ کدا
شانﯚﯾی ئافرت
ش
ەوگرفت دەبننەوە،
چەندﯾن ک شە
تی تووشی چ
ی نەبوونی ماففی پەنابەر ی
دەژﯾنو بەھﯚی
تی
ندر نەوە بﯚ و ی
مەﯾنەتيانەش دەگەڕ ر
ش
ئازارو
و
شبوونی ئەوو ھەموو
بﯚﯚﯾە دوای تووش
خﯚﯾان.
خ
کوردستانی نوێ
نی
سەفين ئيسما عيل  -ما پەڕڕی
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە18 :

ەفا
ەتانی شە
ئافرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926121617
79641
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سا و دابوونەرﯾتتی
سەبارەت بە ررەسم و ﯾاس
فيلمی دﯾکﯚم نتی "ئافرەتاانی شەفا" س
في
کﯚشانی ئافرەتانی
ی
ککوردەکانی ناووچەی ھەوراممانە کە لەم فيلمەدا ھەووڵ و ت
سەرکردنی مررۆﭬ ک
تەوە کە بﯚ رزگارککردن و چارەس
ە
ەر دەگ ِر
گگوند کی ھەوورامان بﯚ بينە
گای
ی ب چارە بوووە ،بەوپەڕی لە خﯚبردووﯾييەوە بە ر ی
ەخﯚشييەکی
ککە تووشی نە
خواردنی
نن تاکوو بە خو
ن ،بﯚ ئەوەی ککە ئاو بﯚ ئەو نەخﯚشە ب ن
سەختدا دەڕۆن
ەستەم و سە
ئە
شەکە شەفاا پەﯾدا بکات و چاکب تەوە و در ژە بە ژﯾانی ئاساﯾی خﯚی
ەو ئاوە نەخﯚش
ئە
دات.
بد
ئاستی ئ ران و
ی
جﯚر لە
ستا لە فيستييﭭا ی جﯚراوج
ی "ئافرەتانی شەفا" تا ئ س
فيلمی کوردی
في
تيش بەدەست ب ن ت.
دن خە ش
دنيادا نماﯾش کراوە و توانيووﯾيەتی چەنيد
دﯾکﯚم نتی "ئافرەتتانی شەفا" لە فيستيﭭا ی
م
ڵ بەشداری فيلمی
ھاوکات لەگەڵ
ھ
سينەماﯾی "کپی برابر اسل" واتە "ککﯚپی
ی
فيلمی
ی
ن ونەتەوەﯾی ففيلمی "ﭬەنککﯚﭬ ر"،
می لەم
اس کيارۆستەم
ی سينەماکاری ناوداری ئ رانی عەب س
وەکوو ئەس " لە دەرھ نانی
ماﯾش دەکر ت.
فيستيﭭا ە نما
في
ەری
نتی "ئافرەتانی شەفا" برﯾتيين لە :نووسە
می دﯾکﯚم ی
ستافی ئامادەەکردنی فيلمی
س
دی ،و نەگر :بەختيار لەحييمی،
سينارﯾﯚ :کەﯾووان مەجيدی ،،دەرھ نەر :ککەﯾوان مەجيد
س
دەنگھە گر :رەەزا وەحيدﯾان
سی،
ن ئەحمەدی ،و نەگری فﯚتتﯚگراف :ئەميير عەلی وەﯾس
ەرپرسی بەررھەم :بورھان
بە
جيدی.
ەرھەمھ نەر :کەﯾوان مەج
بە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

ب وکراوە:

ەری
دۆکوم نتە

ی ھەورامی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە19 :

ەتی ئازاد
ئافرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29949
ە 1952دا.
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە20 :

ئـاگـاانـامـە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0913205839
99486
ەر بەھيچ پارت و ر کخراو کی
گگﯚﭬار کی ھەففتانەی ئەلەککترۆنيی سەربەخﯚﯾە ،سە
ھەموو ھەوا و زانيارﯾيەکی
ئاگاداربوونی ئ وەﯾە لە ھ
ی
ە ،ھەو کە بﯚﯚ
سياسی نييە
س
ەسوود.
بە
ەشانە:
پ کد ت لەم بە
ەسوود ،لە بوارە جياجياکاننی تەندروستتی ،ئابوری،
1-راپﯚرتی رۆژژنامەوانی بەسياسی...
س
ن
ی پەﯾوەست ببە کوردستان ،بﯚ ئاگاداربووونی خو
ھەوا ی بيانی
2-راپﯚرت و ھنەران لەوەی
بالودەکەنەوە.
ە
ميدﯾا بيانييەکاان چی لەبارەەی کوردەوە
م
ی ...ھەر می
کوردستانەوە.
ە
ی پەﯾوەست بە ژﯾانی سيياسيو ئابوری
3-دۆکيﯚم نتی4-وتاری بيروررا.کەس تی سەرکەوتوو
5-زانياری جﯚﯚراوجﯚر بەمەببەستی پ گەﯾاندنی س6-زانياری تەنندروستینەرانی
ی
ی ر کخراوو ککﯚمپانياکان ،ئئەوﯾش بﯚ دۆززﯾنەوەی کار بﯚ خو
7-ھەلی کاریگگﯚﭬارەکە.
نبيرﯾيەکان.
سيمينيارو خولە رۆشنب
و
سو
ی بوونی کﯚرس
8-ئاگاداری گررنگ لەبارەیەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە21 :

ئاماژژە
41

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907134308
89408
گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

گﯚﭬار
گﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە22 :

ئامەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0522221834
44303
تەلەﭬززﯾﯚن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە23 :

ئاواررە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1181810128
86619
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

ئ اق

ب وککراوە:

گگﯚﭬار

42

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە24 :

ئاواززی رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208145444
49847
مەسيحی عييراق
باس لەگوزەرانی ھاوالتيانی م
ەردی سەالممی-ﯾە و س
دەرھ نانی ھە
دەکات.
تەر کی دﯾکە و
ھاد د پاک و نززار سەالمی و چەند ئەکتە
ئااوازی رەش ،نواندنی جيھ
لەالﯾەن ستﯚدﯾﯚی ئئەکتەر-
ن
ەمای سل ماننييە و
ھونەری سينە
ەرھەمی بەڕڕ وەبەر تی ھ
بە
جەالل-ە ،کاری مﯚنتاژ
ەگرتنی بوار ج
ەوە ج بەج کرراوە و سينارﯾﯚﯚی کامەران جەمال و و نە
شارﯾﯚ ھ من نەوزااد و ﯾارﯾدەدەرری کام را
ﯚ
ەالﯾەن ر کەووت محەمەد و رووناکی و ککر ن و
لە
ەحمود-ەوە ددەکر ت.
الﯾەن کاوان مە
ئااری ئەمين-ەوە بﯚ کراوە و ميوزﯾک لەال
نوێ
من جەميل  -ما پەڕی کووردستانی ێ
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە25 :

س
ئاووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091648545
57813
باس لە
ەم فليمە س
ھ نانی ش رزادد ھيداﯾەت تا ئ ستا چوار خە تی بەدەەستھ ناوە .ئە
لە سيينارﯾﯚ و دەرھ
ت ،ت يدا کچ ک بە تﯚمەتی ناموس دەکووژر ت".
چەﯾەکی کورددستان دەکات
رووداوو کی کﯚمە ﯾﯾەتی لە ناوچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :کوورتە ففيلم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە26 :

زە
ئاو ز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12040739512795
ەنجانەﯾە کورددستانی نوێ لە مانگ کدا  2جار لە رۆژاانی  10و
گگﯚﭬار کی ھەمەڕەنگی گە
2009-11-01دا دەرچووە.
پ و ب وی دەککاتەوە .ژمارە ﯾەکی لە 0
 25مانگ چاپ
5
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە27 :

ئاو ننە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126102348
81130
 20پاش جيابوونەوەﯾان لە ررۆژنامەکە
کﯚتاﯾی سا ی 005
ی
ستاف کی رۆژننامەی ھاو تتی لە
س
ە  2006/1/1ﯾەکەم ژمارە ی رۆژنامەی )ئاو نە(ﯾان ددەرکرد کە رۆژژنامەﯾەکی
لە
ھەفتانەﯾە.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :رۆژژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

44

ژمارە28 :

ستە
ئاڕاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7192354116
60460
گشتييە
ە
ﯾەتی
گگﯚﭬار کی سيياسی گەنجا نەی کﯚمە ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە29 :

ێ
ستەی نوێ
ئاڕاس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09061432319374
رواندز دەردەچوو ))بە ھاوکاری
ز
گشتيی بوو لە
ی
گانەی روناکبييری
گگﯚﭬار کی مانگ
ﯾەکەم ژمارەی لە ئئەﯾلولی  2007و
م
سەنتەری نماا( .تەنھا  3ژممارەی ل دەەرچوو،
س
20
ی ﯾەکەم و س يەم ژمارەی لە تشرﯾنی دووەمی 007
ی لە تشرﯾنی
دووەم ژمارەی
چاپکردن بوو پااشان وەست ننرا.
ش ئامادەی چ
دەرچوو ،ژمارەەی چوارەميش
سەرچاوە :زرﯾﯾان محەمەد  -ما پەڕی روواندزی نوێ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە30 :

تی
ی کورداﯾەتی
ئا ی سووری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7222157478
89505
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شمەرگەی پااسﯚک
دی ھ زی پ ش
ئﯚﯚرگانی ناوەند
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە31 :

ن
ئا ی قوتابيان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29952
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە32 :

ن 1966
ئا ی کارگەران
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29958
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە33 :

ن
ئا ی ﯾەکگرتن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29960
سا ی 1976
ی شيوعی س
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە34 :

ئاﯾدﯾﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0911164658
89473
ئاپرﯾلی
ی
کری وەرزﯾيە و گرنگی بە ووەرگ ان دەدات ،ژمارە ﯾەککی لە
گگﯚﭬار کی فيک
چووە.
2004دا لە سل مانی دەرچ
4
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە35 :

دە
ئاﯾند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282232416
64939
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە36 :

دەسازی
ئاﯾند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071617496
67552
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە37 :

ئﯚت لللﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5192253026
64793
تييپی شانﯚی پ ش ەو
شان کەرﯾم و عوسمان چ وار و...
نوواندنی :پەخش
مانی
 1978سل ماتتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری
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ب وکراوە:

شانﯚگەری

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە38 :

ئيجتيھاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261124144046
گﯚﭬاری ئيجتيھاد لە ئەستەنبوڵ لە سا ەکانی  1912-1904لەالﯾەن عەبدو جەودەتەوە دەرچووە.
پيرەم ردی شاعير بەرھەمی خﯚی تيا ب وکردۆتەوە) .(1لەمبارەﯾەوە پيرەم رد دە ت" :عەبدو ال
جەودەت لەپاش مەشروتييەت کە لە ئەوروپاوە ھاتەوە ،لەئەستەمبوڵ بوو ،زۆرتر لەھەموو کەس من لە
خزمەتيا بووم ،خﯚم و نەژادی کوڕم بە )نظم و نثر(  -ر کخستنی شيعر و پەخشان  -لە مجەلەکەﯾدا
خزمەتمان ھەﯾە".
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە39 :

ئيسرائيل-کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081707453426
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 20لە ھەول ر دەرچووە.
ە 009-07-01
مارە ﯾەکی لە
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە40 :

ت
الم پﯚست
ئيسال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308013252
21582
ی ل ب وکراووەتەوە ،ﯾەکەم ژمارەی لە رۆژی 2009- 5-18
ەم رۆژنامەﯾە چوار ژمارەی
ئە
سالمی
کەوە کە لە دژی عەلی باپير و کﯚمە ی ئيس
ە
ەند بابەت
ب و کراﯾەوە و بەھﯚﯾی چە
ەرپەرچدانەوەی لەالﯾەن راگەﯾاندنی کﯚمە ی
ی
نوووسرابوون ،ببووە ھﯚﯾی نييگەرانی و بە
ئييسالميييەوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە41 :

د باوەﯾس
م محەمەد
ەمەڕەحيم
ماعيل حە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2091140399
92890
سا ی  2001وسەرەرای ککاری مامﯚستتاﯾی
نم لە شاری سل مانی و س
ی مامﯚستاﯾانم
دەرچووی پەﯾمانگای
می کوردستان.
ی زﯾاتر لە  10سا ە کاری راگەﯾاندن دە کات لە دامەززراوە جياجياککانی ھەر ی
ماوەی
سماعيل
ماعيل حەمەرەحيم( سەببارەت بە )ئيس
ەالﯾەن )ئيسم
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
10:30:51
1
20
مەد باوەﯾس( لە014-2-9 :
ەڕەحيم محەم
حەمەڕ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە42 :

يفازە
ئينتيف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29975
ی شيوعی 1984 -
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە43 :

ئ ف وەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060719223
33131
مارەی ل دەررچووە کە تاﯾببەت بە
ەم رۆژنامەﯾە لە ر کەوتی  2009/10/1ﯾەکەمين ژما
ئە
رانيە دەدەچ ت.
ە
لە شاری
تەرو ئينتەرن ت و مانگانە ە
بوواری کﯚمپيوتە
متيازو سەرنووسەری ئەم رۆژنامەﯾە
ی( خاوەن ئيم
مە بەند غازی
(م
ی( سەبارەت بە
مە بەند غازی
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
)ررۆژنامەی ئ ف وەن( لە0:07:36 2011-2-6 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

شارەکان :رانييە
ش
ب وکراوە :رۆژژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە44 :

ئ واررەﯾەک
51

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3261017513
37133
لە شاری ھەول ر ،شانﯚکار کﯚسرەت
ی تيپی شانﯚی تيشکە ە
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە بەرھەمی
ئە
ھ نانی بﯚ دەککات.
ن کاری دەرھ
عەبدولرەحمان
ع
ِ
شانﯚکاران ھ رۆ مەولودی و کﯚسرەت
ھەرﯾەک لە ش
ەم بەرھەمە شانﯚﯾيەدا ،ھ
لە
ن رۆ ی سەررەکی دەگ ِرن.
عەبدولرەحمان
ع
ِ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە45 :

ئ وە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0518150310
04267
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە46 :

قی نوێ
ئ اق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308004124
41567
شتر بە چوار ززمان دەردەکررا ،بە
نوێ د ت کە پ ش
دەرکرددنی ئەم رۆژننامەﯾە لە دواای نەمانی رۆۆژنامەی ێ
العراق الجدﯾد و
ق
زمانی عەرەبيش ببەناوی
ی
ێ و بە
ی ع راقی نوێ
ی کوردی لە ژ ر ناونيشانی
زمانی
52

سفری لە
ت ”.ژمارە س
سرﯾانی ھەر بەو ناوەەوە دەردەچ ت
ی
یو
پاشکﯚﯚﯾەکيش بە ببە ھەردوو زممانی تورکمانی
2008-0دا ب ووکراﯾەوە.
05-11
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەررەوە

ب وکرراوە:

رۆژننامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە47 :

ەر
ەب و ھونە
ئەدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8090903056
67510
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە48 :

ەبی کر کاری
ئەدە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308012746
61580
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مانی
ە مانگی 12ی  1991بەﯾاررمەتی ژمارەﯾەک ئەدﯾب و نووسەر لە شاری سل م
لە
ی دەرچووە.
ەکەم ژمارەی
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە49 :

کی نوێ
ئەرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6032217096
65018
مانی کوردستتانە  -لە دەرەەوەی وو ت
ەک تی نيشتم
ب وکراوەی ﯾە
ال  -سوﯾد
شو نی دەرچووون -:ئﯚپساال
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەررەوە

ب وکراوە :ب ووکراوە
پپارت:

مانيی کوردس
ﯾەکک تيی نيشتم
ستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە50 :

مەڕ
ئەزم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218220649
93523
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ستان
ە ،لقی 21ی پارتی دﯾموککراتی کوردس
گگﯚﭬار کی سيياسی رۆشنببيری گشتييە
دەرﯾدەکات.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
گﯚﭬار

ب وکراوە:

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە51 :

ست رە
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8140935077
72137
)ئەست رە(ﯾە کەلە ھاوﯾنی
ت
ی مندا ن کەللە سل مانی دەرچوب ت گﯚﯚﭬاری
ەکەم گﯚﭬاری
ﯾە
سەرۆکی نوسيين )سا ح ﯾووسفی( بووە.
سا ی  1972دەرچووەو س
س
دﯾا لەالﯾەن )دداناز عەبدول ەحمان( سەببارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:08:14 2
)ئئەست رە( لە2012-8-11 ::
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە52 :

ەنگەکانی ئ اق
عيراق  -دە
سوات ئەلعي
ئەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123161524
41094
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ەربەخﯚی عيرراقی
وەک ﯾەکەمين ئاژانسی سە
ی  2004دا ک
ە رۆژی  21ی نﯚﭬەمبەری
لە
ھەﯾە.
کوردﯾش بەخش و ب وکراوەی ھ
ش
م ئاژانسە بەززمانی
دامەزراوە .ئەم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە53 :

ەتکوژم
ێ بمری دە
ەر بتھەوێ
ئەگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5241149545
58173
سا ی  2011لە فەرانسە دروستی
سەليمە کە س
ھ نەر ھونەر س
ی نو ی دەرھ
نااوی فيلم کی
ەکەمی ژنە ککوردی
ھانی رۆ ی ﯾە
سی ئ رانی گللشيفتە فراھ
ەکتەری فارس
ککردووە .ژنە ئە
ھەردوو
فراھانی دراوە ،کە ھ
ی
شيفتە
م رۆ ە لەبەر ئەوە بە گلش
ن فيلمەکە ددەنو ن ن .ئەم
ی دەزان .
مانی کوردی و فەرانسەﯾی
زم
ەرانسە دادەنيش و تاکووو ئ ستا
ی ناوداری کووردە کە لە فە
م دەرھ نەر کی
ھونەر سەليم
ھ
بژی
ەمی پ شکەش بەسينمای کورد کردوووە ،لەوانە "بژ
ە چەند بەرھە
سەرکەوتووانە
س
ککوردستان".
شانی الﯾەنگراننی
سوسی پيش
بە ش وەی خس
ەم فيلمە رۆژژی 21ی مانگگی مارش ە
ئە
گشتيەکان درا.
ن
ەرە
ما و راگەﯾەنە
ھونەری سينم
ھ
کە دوای
ھانی لەم فيللمەدا رۆ ی ککچە کورد ک بە ناوی سيببا دەگ ێ ە
گگلشيفتە فراھ
پارﯾسدا وەﯾالن دەب .
ا
ەنو
گيرانەکەی لە
مردنی دەستگ
م
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ێ بمری دەتککوژم( لە11:29::22 2011-5-24 :
)ئئەگەر بتھەوێ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە54 :

19
دا پ شمەررگەی 981
ئەلند
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29968
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە55 :

سەقافی
ەسير ئەلس
ئەلنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29962
النصيرر الثقافی
19
ە سا ی 980
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە :ب وکراوە
پارت:

ق
شيوعی ع اق
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە56 :

ئەم ۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308012116
61579
 1994-08لە ھەول ر دەرچووو.
ەم ۆ لە 8-15
ی رۆژنامەی ئە
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ناحيزبيی بوو لە کورددستانی باشووور ،دارا
ی
رۆۆژنامەی ئەم ۆ ﯾەکەمين رۆژنامەی ئازاد و
تی لە ھەول ر دداخرا،
مەتی ﯾەک ی
ەحمەد سەررنووسەری بووو .لە  1995للەالﯾەن حکوم
ئە
ی بەناوی )ئەم ۆ(دەرﯾدەکررد ھيچ پەﯾوەەندﯾی بە رۆژننامەی
ی کە ﯾەک تی
ەو رۆژنامەﯾەی
ئە
ەم ۆوە نييە.
ئە
 - http:///www.emrroدر ژژەپ دەری
ەم ۆ )o.com
19وە تا ئ ستاا )ما پەڕی ئە
ە سا ی 997
لە
رۆۆژنامەی ئەم ۆﯾە .
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سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز دارا ئەحمەد سەبارەت ببە رۆژنامەی ئەم ۆ لە -04-26
س
2010
0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە57 :

گاو رەنگ بببينم
ەو ت رەنگ
ئەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09272207319697
ەشی ک ب ک ی
ن لەگەڵ ستتاف کی ھونەرری بەرھەمياانھ ناوە ،لەبە
ئااوات عوسمان
شدارﯾی کرد.
ستيﭭا ی )پﯚﯚرتەبيلﯚ( بەش
(15ﯾەمين ف س
)5
می دﯾکەدا ببﯚ
ەگەڵ ) (5فيلم
مە توانی لەککﯚی ) (600ففيلم ،تەنيا لە
ەم کورتە فيلم
ئە
شترﯾن کورتە ففيلم ھە بژ رردر ت.
وەرگرتنی باش
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە58 :

ئەنتيينا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031352525
57240
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ەتی گشتی
بەر وەبەراﯾە
بەرھەمی
ی
ە،
عەدنان کەرﯾمە
ە سينارﯾﯚ و ددەرھ نانی عە
لە
ِ
کی
 2بەرھەمھاتوووە ،باس لە ژﯾانی ئافرەت ک لە گوند ک
ە سا ی 2010
سينەماﯾە ،لە
س
ت.
شاخاوی کورددستان دەکات
ش
سينەماﯾی لە فيستيﭭا ی "بابل" ،ئ مپييرﯾا" و
ن خە تی س
ەم فيلمە تا ئ ستا چەندﯾن
ئە
"دﯾاربەکر" بەددەستھ ناوە.
سەرچاوە :قائئيد ميرۆ  -ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە59 :

فالستان
ئەنف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191152355
58051
ئەنفال و جينﯚﯚساﯾد
ی تاﯾبەتە بە ئە
سا نامەﯾەکی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە60 :

ن
ئەوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8081302538
89236
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کﯚڕی الوانی شﯚﯚڕش دەرﯾدەککات
ی
گگﯚﭬار کی ھوننەری ،کﯚمە ﯾەتييە،
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە61 :

ە سەگ ک نييە
ئەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32513412813197
کورووش ئەحمەدی و بەرھەمی گگرووپی شانﯚﯚی
ش
ە دەرھ نانی شانﯚکاری ککورد
لە
شەقامی
شانﯚی سەرش
ستيﭭا ی ش
مين خولی فيس
ە ،لە پ نجەم
شاری سنەﯾە
"ئەزموون"ی ش
ژنەی
ی
دامانی ل
ی کوردستان نماﯾشکرا و للە الﯾەن ئەند
ن لە پار زگای
شاری مەرﯾوان
ش
خولی
می 29مين خ
بەشی سەرشەقام
ی
م فيستيﭭا ەووە بﯚ بەشدارری لە
نااوبژﯾوانی ئەم
شانکرا.
فەجر لە شاری تارران دەستنيش
ر
شانﯚی
فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی ش
في
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە62 :

رو
ئەﭬر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922292913055
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دەردکەﭬيت.
ت
رووژنامەﯾەکا رووژانەﯾە ل پار ززگەھا دھوک
سەبارەت بە )ئەﭬرو( لە-19 :
ت
دﯾا لەالﯾەن )رروژ(
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:12:01 2010-12
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە63 :

سە بکە
ی بەرد قس
ئەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7282241528
89400
نە
ح دﯾن زەنگەنە
نوووسينی :مح
دەرھ نانی :کررمانج مستە فا
2013
3
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە64 :

ی بابلم
سراوەکانی
چە ھە واس
باخچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12820525610932
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سان سارەﭬان(
ی ھونەرمەندی سينەماکار )سيا -ن
ەم فيلمە کە لەدەرھ نانی
ئە
ەر کی زۆری کورد و ئەمرﯾﯾکی و
مەندان و بينە
ی ژمارەﯾەکی زۆر لەھونەرم
ەئامادەبوونی
بە
شکرا.
سورەکە نماﯾش
مانی ئەمنەس
ەمای مﯚزەخانەی نيشتيم
ەھﯚ ی سينە
فەڕەنسی ،لە
فە
نوی وتی :ئەم
ستانی
ی
ئەم فيلمەﯾەوە ببﯚ کورد
سان سارەﭬان لەبارەی م
ھونەرمەند س
ھ
َ
می
ﭬيژوەل ئارت و فيلم
ل
(Roaming Pە کە کﯚمپانياﯾﯾەکی
فيلمە بەرھەممی)Pictures
في
کە ژن ک
ەبەرﯾتانيا ،ماووەکەی ) (22دەقيقەﯾە و بااس لەچيرۆک ک دەکات ە
سينەماﯾيە لە
س
ستکراوە،
ەوە و پ چەواننەی باخچەکاانی بابل کە بﯚ ژن ک دروس
ەکوردستان رروبەڕووی بﯚتە
لە
خەونی ژن ک لەدەمی
ەی ژن ک و خ
ی ئەو ژنە ش و نراوە ،ش وواندنی باخچە
ل رەدا باخچەی
لەدەستدانی
ی
غی مندا ی و بەزۆر بەشووودان و دواتر ل
مندا ی و ش وواندنی قﯚناغی
م
ەڕ ل يدەس ن ت و ئەو
شﯚڕشدا و دوواجار لەدەستتدانی باخچەکەی کە شە
ککوڕەکانی لەش
بااخچەﯾەی بﯚ دەکاتەوە بەبباخچەﯾەکی ناﯾلﯚن.
ەوە ل رە،
ژﯾانەی کە ژن ک روووبەروی دەب تە
ی
ەر ئەو
ەکردنە لەسە
م فيلمە قسە
ەگشتی ئەم
بە
ستيداوە،
وەکو ئەو کاتەی کە مندا ی ددەب ت لەدەس
و
ژنن ک کە ھەمووو ھيواکانی خﯚی تا
دەش و نن و دواتر ھەوڵ
ھيواﯾانەی ش
ت ،شەڕەکان د ت و ئەو ھ
ەالم کات ک ممندا ی دەب ت
بە
لەدەستدانی کوڕەکانی ددروستبکات ،بەالم شەڕ ئئەو
ی
دەدات باخ ک لەقەرەبووی
س ن تەوە و لەڕڕاستيەوە دەﯾﯾکاتە ناﯾلﯚن.
بااخەی ل دەس
سارەﭬان و
محەمەد ئەميين و سان س
نەگرتنی سەروەر م
ی
سراوەکانی باابلم و
بااخچە ھە واس
شەممە
ن تەھا-ﯾە و ببەھاوکاری گرروپی سوليئﯚﯚن ،ئ وارەی ش
مﯚنتاژی ن روان
م
ندﯾن ف ستيﭭا ی
داری چە ن
ی نماﯾشکرا و ب ﯾارە بەشد
 (2لەسل مانی
2010/11/27
)7
کات .
ن ودەو ەتی بک
نوێ
من جەميل  -ما پەڕی کووردستانی ێ
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە65 :

ەھەشت
چەکانی بە
باخچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11512522910729
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چيرۆکی پ نج بنەما ەی بيانی دەگ ِر تەووە کە لە سووﯾسرا
فيلم کی دﯾکﯚﯚدراماﯾيە و چي
في
ی ،پﯚلﯚنی ،ئييتالی و کرواتتی
ەما ەﯾەکی کوورد ،جەزائيری
ن شتەج بوون ،ئەوﯾش بنە
سينەماﯾی ب رنی
ی
تی
ەليلە ،خە ی
ە دەرھ نانی دەرھ نەری ککورد مانﯚ خە
دەگ ِر تەوە .لە
پااﯾتەختی سووﯾسرا بﯚ سا ی  2010پ بەخشراوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە66 :

بادﯾننان سات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9021710298
88981
...
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشووری کووردستان

ب وکراوە :تەلەﭬزﯾﯚن
پارت:

شتمانيی کورردستان
ﯾەک تيی نيش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە67 :

گ
ی گﯚ ەنگ
بادەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0112051527
73408
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ن کەرﯾم
عەدنان
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :ئا بوم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە68 :

بارزان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0721152743
31852
ئەمرﯾکا
کا
 19لە
لە 981-09-01
سەربەخﯚﯾە ،ژمارە 1ی ە
،
ھەفتەنامەﯾەککی گشتيی
ھ
دەرچووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە69 :

ن
بارﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914220100
09496
رۆژنامە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :رۆژنامە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە70 :

س
باس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3142240443
39899
ھەفتەنامەﯾەککی گشتييە کﯚمپانيای ﭬ ررسای ھەمووو س شەمەﯾﯾەک دەری دەەکات.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەول ر
شارەکان :ھە
ش
ب وکراوە :رۆژژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە71 :

وور
باشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6191133226
60321
وێ ش روان
سەرنﭭ سەرێ ێ
نﭭ
گرێ ئ کگرتوﯾ ﯾە،
گگوﭬارەکا سەرربەخوﯾە ،ل ژ ناﭬدا الﯾەنگ
شبەندێ گوﭬاررا
ش روانی ﯾە ،ئيکەم ژمارا ووێ ل ماﯾسا  2011ێ دەررکەفتيە ،پاش
وەشانە.
شوور(
ەبارەت بە )باش
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:11:42 20
ە011-6-19 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە72 :

گ
بانگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308015737
71589
)گﯚﭬاری کﯚمە ەی نووسەرانی
ی
ەکەم ژمارەی بانگ
ە کﯚتاﯾی ساا ی  1989ﯾە
لە
خ دەرچووە.
ککوردستان -ع راق( لە شاخ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە73 :

ی حەق
بانگی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616372
20543
حمودەوە
سەنە لەالﯾەن ش خ مەحم
شکەوتی جاس
ی  1923لەئەش
ئەم رۆۆژنامەﯾە ،ﯾەککەم ژمارەی للە 8ی مارتی
دەرچوووە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە74 :

ەوەی کاژﯾﯾک
ﯚ کاراکردنە
ەواز ک بﯚ
بانگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081007267
71870
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :بەﯾاننامە
ە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە75 :

گوڕگوڕ
باوەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2032113533
33112
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

ب ووکراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە76 :

ەتی
براﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071347136
68644
گگﯚﭬار کی سيياسی گشتيييە مانگی جاار ک دەردەچووو
ياز -:حەبيب ممحەمەد کەرﯾﯾم
خاوەنی ئيمتيا
خ
سەرنوسەر -:دارا توفيق
س
مارە  1سا ی  2خوولی ددووەم
ژم
197
حوزەﯾرانی 71
ح
ە چاپ خانەی
لە
ی ژﯾن لە سلل مانی چاپ کراوە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە77 :

سک
برﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5180954257
78548
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

رۆۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە78 :

کوژ
بشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280938542
20080
ھوک ب ش وەﯾەک ب بەرامبەر دھااتە بەالﭬکرن ،بتن
پاشکووﯾەکا زاروکا ببوو ژ الﯾ روژژناما وار ل دھ
د ئەگەرەک ن نە دﯾار ھاتە راوەستاندن ،ت دا کارﯾکات ر و
ش ژ بەر چەند
ە چاپکرن پاش
مارە ژێ ھاتنە
 11ژم
شکرن.
ەم ن زاروکا دھاتنە پەخش
بەرھە
-12-22
د( سەبارەت بە )گﯚﭬاری بشکوژ( بﯚ کووردﯾپ دﯾا لە 2
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
2010
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری
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ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە79 :

مﯚنيزم
ماکانی کﯚم
بنەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3281420006
66287
ەنگ س
ئە
وەرگ انی :ب ووا
خو ندنەوەی :عيماد محەممەد
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ک :ئەدەبی ککر کاری
جﯚری پەڕتووک
ج
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە80 :

ب ﯾارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01122124410001
گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە81 :

م
ب ﯾارر و ئەنجام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1012007308
86950
ە رەشيد ھەررەس
نوواندنی حەمە
1969
9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە82 :

ەرمان
کراوەی خە
ب وک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111222176
64390
شتييە ،لە پ نجو ن دەردەەچ ت
ی ئەدەبيی روووناکبيرﯾی گش
ب وکراوەﯾەکی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە83 :

شەوە
بﯚ پ ش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141400286
64728
دی رەوتی کﯚﯚمﯚنيست
ئﯚﯚرگانی ناوەند
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە84 :

وون
بﯚچو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1081107102
22060
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە85 :

ڤ
بياڤ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906214828
89385
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گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

گگﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە86 :

ی خو ندکارر
بيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2192209396
63424
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە87 :

ی نوێ
بيری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29959
ساالنەﯾە .ل ژنەی زمان و ئئەدەبی کوردی
گگﯚﭬار کی ئەددەبی و زانستتی گشتی س
ستای
شتی مامﯚس
دەکرد بە سەرپەرش
د
خو ندنگای دووا ناوەندی کوورانی ھەول ر دەری
خ
ی کوردی.
مان و ئەدەبی
زم
سەران:-
دەستەی نووس
دالقھار گە ە سکرت ری لييژنە،
نە ،کاردۆ عبد
سەرۆکی ل ژنە
ن السعدی س
عەبدول ەحمان
ع
حسين ھەمەوەند،
ن
طاھير
عبداللە محەممەد زەنگنە ،ط
ع
مارە  1سا ی  2672 1ک  1972 -ز
ژم
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە88 :

19
ی نوێ 985
بيری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29977
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە89 :

وەکان
ب دەننگی گﯚالو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40616140113208
فاتيمە دەست مەررد
ە
ی کورد
ە دەرھ نانی سينەماکاری
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە90 :

ﭭان
ب رﯾﭭ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923124338
89606
ەکی تورکييە ،،سووکاﯾەتيييەکی زۆری ببﯚ سەر کورد و بزاﭬی باکوووری
زننجيرە دراماﯾە
جيرەﯾە ناڕەزاﯾييەکی
ەوە .ئەم زنج
کەناڵ چار ب وکراﯾە
ڵ
 201لە
ە ھاوﯾنی 10
و ت ت داﯾە .لە
رۆ ی سەرەکييی ت دادەگ ت.
سيبەل جان ۆ
ەری کورد ،س
زۆۆری ل کەوتوووەتەوە .ئەکتە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

زنجيرە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە91 :

ب فەڕڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8021509486
60512
سا ی  1999لە
ھەرەسە لە س
ەم شانﯚﯾيە للە نووسين و نواندنی حەمە رەشيد ھ
ئە
ھا لە ئەوروپا لە
دراوە ،ھەروەھ
کەنەدا نيشاند
شارەکانی ھام تﯚن ،ئﯚتاوا  ،لەندەنی کە
ش
ستردام ،ھانﯚﭬﭬەر و مانجستتەر نيشان دراوە ،لە
ەڕ ين ،ستﯚککھﯚ م ،ئەمس
بە
لە دھﯚکيش نييشان
لە رۆژی شانﯚﯾﯾی جيھانو ە
ی ،ھەول ر ە
ش لە سل مانی
ککوردوستانيش
دراوە ئەم تﯚماارەش لە ھە ول ر ئەنجام ددراوە.
http://www.youtube
e.com/watch?gl=US&h l=iw&v=0T
TMh9RCD-vw
w
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە92 :

ب وارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1081927567
73623
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ميدﯾا(
ﯾانەی کوردی لە رۆتردام )م
ی مانگانەی ﯾا
ب وکراوەﯾەکی
دەرﯾدەکا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

ب وکراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە93 :

ب کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1251213043
33025
 (29دەقيقەﯾە و لەنواندنی ددوو مندا ی ککوردی
ی کوردﯾيەو مماوەکەی ) 2
ککورتە فيلم کی
کی کوردە ،دەررھ نانی
ھونەرمەند ی
تەھا-ﯾەو چەند ھ
ا
ەروەر فازﯾل و زەمەن
سل مانی سە
س
ھونەرمەند کی کوردی دانيشتووی سوﯾد-ە.
د
ھونەرمەند کاررزان قادر-ە ککە
ھ
ەم فيلمە بەررھەمی کارنا مەی دەرچووونی کﯚمە ک خو ندکاری قﯚناغی س ييەمی
ئە
سوﯾدﯾيە لەستتﯚکھﯚ م کە ززانکﯚﯾەکە بﯚ
زانکﯚی )دراماتتيسکا ئينستتيوتيت(ی س
گەﯾاندنی کادرە بﯚ درووستکردنی ففيلم ،بەشی ﯾەکەمی
ی
یپ
ی فيلم و کاری
ەرھەمھ نانی
بە
ەفزﯾﯚنی
بەھاوکاری کەنا ی کورردسات و تەلە
ی
ەسا ی پاردا لەسل مانی و
ەرھەمەکە لە
بە
تەلەفزﯾﯚنی حکومی سووﯾدی و
ی
ی فيلم و ئاﭬا ميدﯾاو کﯚمپاننيای کﯚداک و
خاک و سولی
خ
فيلم دروستکراووە.
ەمھ نانی م
چەند کﯚمپانياﯾەکی بەرھە
چ
شی دووەمی ئەم فيلمە
مھ نانی بەش
مە بﯚ بەرھەم
ەئ ستادا ستتافی ئەو فيلم
لە
ەﯾە بەخﯚم و
ماوەی دوو ھەفتە
ی
قادر وتی:
ەکوردستانن و لەو بارەﯾەووە کارزان ر
لە
شو ن
ھە بژاردنی و
سەرقا ی ە
ستان ئ ستا س
نەتەوە کوردس
ستاف کی سووﯾدی گەڕاوﯾنە
س
شوو
مپانياکانی پ ش
کە ھەمان کﯚم
ەشی دووەممی فيلمی ب کەس و ە
ەکتەرﯾن بﯚ بە
ئە
ھاوکارمان دەببن.
ھ
خە َتی لەو تانی ئەوروپا بەدەستھ ناوە لەوانە
س( چەندﯾن خ
ەشی ﯾەکەممی )ب کەس
بە
ﯾارە ئەم
تی دﯾکە .ب ە
ەندﯾن خە ی
نﯚدی تاﯾلەندو چە
ستيﭭاڵ ،ی
ستﯚکھﯚ م ف س
ئ رۆ ماش ،ست
لەمانگی )(3ی
ی
ستمی )(35ملليم و
(9خولەک و للەسەر سيس
ی بکر تە )90
فيلمە ماوەکەی
في
ی و نە بگير ت.
شی دووەمی
ەمسا دا بەش
ئە
کوردستانی نوێ
نی
سەفين ئيسما عيل  -ما پەڕڕی
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە94 :

ەردبوون
بەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0091028458
88368
ەکرەم
نانی سەردار ئە
ەن و دەرھ نی
ھدی حەسە
نوووسينی مەھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە95 :

دەرەشی ننوێ
بەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141357086
64726
سفری لە ئاﯾارری 1992دا ددەرچووە
ژمارەی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

باشوووری کوردستتان

ب وکراوە:

ب وککراوە

زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە96 :

بەرزنجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122511465118736
گﯚﭬار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە97 :

بەرسﭫ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052922214460121
گﯚﭬار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە98 :

بەرەو سەربەخﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009030931459329
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ی 2010دا دەرچووە
مارە سفری لە خەرمانانی
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە99 :

ستانی
ەی کوردس
بەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141436126
64733
ب وکراوە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە100 :

ستان
بەغس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2051820456
64175

78

 - 19تاران
ەغستان 952
بە
ژووﯾی و خو ندەواری) .ب وکراوەەی:
ی
ستوون( :گﯚﭬﭬار کی مانگاننەی م
ەغستان )ب س
بە
)کورمانجی ناوﯾن
ی
ن( .زمان :فاررسی و کوردی
ی ب وکردنەووە و راگەﯾاندن
ئييدارەی گشتی
و ھەورامی( .تەنيا  1ژمارەەی ل دەرچووەە .ژمارە (1) :لە ازرماە  - 1331مانگی -12
شان  2007 -پارﯾس( ئەم گﯚﭬارەی
ەمەد موکری ) 1921کرماش
 1952دەڕچووەە .دکتﯚر محە
2
سەرپەرشتی دەرچوونی ککردووە.
دامەزراندووە و خﯚﯾشی س
ی
سەرچاوە :ر نناس نەورۆزی
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە101 :

دنی ئەنارشيست ک
کەوت مرد
بەڕ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2210929596
63443
ی کﯚميدﯾی نوووسەری بەنااوبانگ )دارﯾﯚففﯚ( وەرگيراوە ،لە رۆژی
ە ت کست کی
لە
شکەش دەکر ت .
سل مانی پ ش
 2011/12/25و رۆژانی دواتتر لە ھﯚ ی ررۆشنبيری س
5
ھرۆحەمە مەال،
شەوکەت ،نەھ
حس ن ،شاد ش
ی)پ ش ەو س
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە لەنواندنی
ئە
سمان( و لە دەرھ نانی زەەرﯾا سامی-ﯾﯾە.
ی خزر ،ليناعوس
عەتاحەمە سا ح ،مەھدی
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە102 :

راوا
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151844436
63861
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ﯾەکی لە مانگی ﯾەکی
ی
ە ،ژمارە
ەوارﯾی کلتووررﯾی مانگانەﯾە
گگﯚﭬار کی م ژوووﯾی شو نە
2011دا دەرچوووە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە103 :

سپی
ر گيراوی س
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1192338556
66560
شی
باشترﯾن فيلمی بەش
ن
ی کورد تەھا کەرﯾمی خە تی
ە دەرھ نانی سينەماکاری
لە
فيلمی “سينەما
ی
ﭭا ی ن ونەتەووەﯾی
خولی فيستيﭭ
شەشەمين خ
ن ودەو ەتی ش
ستھ نا.
حەقيقەت”ی ئ رانی بەدەس
ح
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە104 :

سپی
ر گيراوی س
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052300027
71723
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تەھا ککەرﯾمی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ب وکرراوە :دۆکوم ننتەری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە105 :

ن
کان لەکﯚتااﯾی ناچن
بە م کﯚتاﯾيەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11410444710717
(20
ە ،لەئ وارەی )010/11/12
شانﯚﯾيەکەﯾە ،ئەم شانﯚﯾيە
دل ر ئەحمەد ددەرھ نەری ش
ستﯚدﯾﯚی ئەکتەر
ی
ەرھەمی گروووپی
ەھﯚ ی رۆشننبيری سل ماانی ،وەک بە
لە
چەند
لەدەقەکانی پيک ت و چ
ی
شانﯚﯾيەکە سوود
پ شکەشکرا ،کە بﯚ نوسيننی دەقی ش
ق ،دﯾار
لەنواندنی ر بين سدﯾق
ی
مساﯾی وەرگييرابوو ،ھەروەەھا
ە مانی و نەمس
ت کست کی ئە
عەلی و کارە ھوونەرﯾيەکانی ددﯾکﯚر و
وەھاب و نيان لی
ب
حەسيب ،رەووەند ھاوڕێ ،د شاد
ح
الﯾەن ستاف کی ھونەرﯾيەووە ج بەج کراابوون.
روووناکيش لەال
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە106 :

گە
بە گ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102130545
52200
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مارەی لە
ەول ر دەردەچ ت .ﯾەکەم ژم
گگﯚﭬار کی سيياسی گشتيييە ،مانگی دوو جار لە ھە
ەرنووسەرﯾيەتتی.
عەبدو خاوەنی ئئيمتياز و سە
و
جەمال
2009-06-10ددا دەرچووە .ج
0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە107 :

ن
بەﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032159137
71666
دەری
ی
وکردنەوەی کوردی
ی
گانەی ئەدەبيييە دەزگای ررۆشنبيری و ب
گگﯚﭬار کی مانگ
دەکا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە108 :

ن2
بەﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071456556
67567
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 2012ب وکراوەتەووه و )(57
2
ەﯾلولی
ڕۆۆژنامەی بەﯾان ﯾەکەمين ژژمارەی لەڕۆژژی )(11ی ئە
مارەی ب وکرراوەتەوە.
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە109 :

بەﯾاننی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113131335
53256
ەنامە
ھەفتە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کراوە:
ب وکر

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە110 :

ی مەزن
پاشاا سيجﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241237328
80612
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

زنجيرە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە111 :

ﯚ
پا تﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251655277
74462
سل ماننی  -ھەفتاکاان
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ب وکراوە :شانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە112 :

زە دﯾدەنی
پاﯾيز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10102135119930
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دالوەر
ر
سينی
سوﯾد ،لەنووس
شانﯚی ھﯚبەﯾە لەس
ی
ی تيپی
ەو شانﯚﯾيە ککە بەرھەمی
ئە
قەرەداغی و ئئامادەکردن و دەرھ نانی ددل ر محەمەد تاھير و نواندنی پەرژﯾن
قە
کی ھونەری کاارەکانی ميوززﯾک و دﯾکﯚر و
ن-ە ،کە لەالﯾﯾەن ستاف ی
عەبدول ەحمان
ع
مانی
ەشاری سل م
ھﯚ ی تەوار لە
 (2010/10لەھ
ەج کراوەو لەئئ وارەی )1 /9
روووناکی ج بە
ماﯾشکرا.
نم
باس
ئەم شانﯚﯾيە س
ھير-ی دەرھ ننەر وتی :م
ەبارەی شانﯚﯚﯾيەکەوە دل ر محەمەد تاھ
لە
مﯚﯾی
غەرﯾبی توشی نام
ی
ەک شەکانی کارەکتەری ککورد دەکات ککە زﯾاتر لەئەووروپا و
لە
می ژﯾانە ،کە کارﯾگەری زۆۆر خراپی
ی بەش کە للەئيشەکە ،ت کچونی رﯾتم
ھاتووە ،تەنياﯾی
ھ
کی
دەن گەڕانە ببەدوای رﯾتم ک
ی کورد لەئەورروپا ،پاﯾيزە دﯾد
ەر کارەکتەری
ھەبووە لەسە
ھ
شيعری
ھەواﯾەکی ش
بە م کەشوھ
ﯾان ،ھەروەھاا دەق کی شييعری نييە ،ە
ھ منتردا بﯚ ژﯾا
ھەﯾە.
دەن لەبەرﯾتانييا و
ستيﭭا ی مﯚننﯚدرامای لەند
ەم شانﯚﯾيە للەسا ی رابرددوودا و لەف س
ئە
يەمە
ە
جاری س
ميوانی ئەم ووەرزەش بﯚ ج
بﯚری نماﯾشککراوە و وەک م
ەشاری ﯾﯚتﯚبﯚ
لە
ماﯾشدەکر ت.
نم
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە113 :

پرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906145320
09379
ە ،کﯚمەلە قوتتابيي ک بەھاووکاری پەروەرردەی رواندز
ی پەروەردەﯾيە
ب وکراوەﯾ کی
دەردەکەن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

رواندز

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە114 :

پرد ی ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0715090655
51823
ت .ﯾەکەم
پردێ دەرﯾدەکات
شنبيرﯾی ێ
سەنتەری رۆش
ی گشتييە ،س
ی رۆشنبيرﯾی
مانگنامەﯾەکی
م
ەری 2003دا دەرچووە ،لە ھەموو ژمارەەﯾەکيدا الپەڕەەﯾەکی
مارەی لە کﯚتتاﯾيی ئﯚکتﯚبە
ژم
ە زمانی عەررەبی ت داﯾە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

ی
ززمان  -ش وەززار :تورکومانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە115 :

س
پرس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907100732
29389
کوردستان مانگی دوو جار دەرﯾدەککات.
ن
ب وکراوەﯾەکە ،ﯾەک تی الو انی دﯾموکراتتی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە116 :

شنگ
پرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01520574710105
ە حوزەﯾرانی  1966دەرچوووە
مارە ﯾەکی لە
ژم
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە117 :

ھﯚرجﯚن
سانەی ھ
شکی ئەفس
پزﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2031401436
64165
مەوە دۆبالج ککراوە.
کﯚمپانيای خاوێ فيلم
ی
زننجيرەﯾەکی ککﯚرﯾيە و لەالﯾﯾەن
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جيرە
ب وکراوە :زنج
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە118 :

وێ
ستانی نو
ووی کوردس
پشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5312102116
64969
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ب وکراوە
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشووری کووردستان

ب وکراوە :ب وکراوە
پارت:

شتمانيی کورردستان
ﯾەک تيی نيش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە119 :

داﯾە
کﯚﯾەک لە ناو کەللەی سەرمد
پشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2290925096
63574
ەناوبانگ )ساموئ ل
کی شانﯚﯾی نووسەری بە
ە چەند دەق ک
نﯚگەرﯾيەکە لە
ت کستی شانﯚ
بييک ت( وەرگيرراوە .
کست و دەرھ ناننی )داستان بەرزان( و نواندنی
ت
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە لە ئاو زانککردنی ت
ئە
ڵ(ە.
سەنا تﯚفيق ،،ئاالن فازﯾل ،الﭬە رەسوڵ
)ئئاکام تاھير ،س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە120 :

ەی ھاوڕ ييانی کت ب
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181830527
70155
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ھاوڕ يانی کت ب
ھ
پررۆژەﯾەکی پە
ماگی
جی کوڕ و کچ پ کد ت کە م
ةعرﯾفيەلە کﯚﯚمە ک گەنج
ەروەردەﯾی مة
بە کە
دامەی کت ب ک دەخو ن تەووە و ئەو کت ە
شن و ھەر ئەند
جار ک ﯾا دوو جار دادەنيشن
ج
تری
ھەندێ چاالکی جﯚرراوجﯚری ی
ێ
ەگەڵ
خو ندوﯾەتيانەووە باسی ل ووە دەکەن ،لە
خ
ەﯾوەست بە خو ندنەوە و کت ب.
پە
ی کت ب
ی ھاوڕ يانی
ئاامانجی گروپی
ەميان
ئاامانجی ﯾەکە
خﯚمان و کت ب
خ
ن لەگەڵ کت ب.
1..خﯚ راھ نان
گی کت ب بە ووردی و دﯾاررﯾکراری.
2..زانينی گرنگ
وەﯾەکی زانستيانە.
ی
ە خو ندنەوە ببە ش
3..کارکردن بە
ئاامانجی دووەميان
خە ک و کت ب
خ
گەی ت گەﯾاندننيان لە سودەەکانی کت ب.
ندنەوە لە ر گە
خە ک بﯚ خو ند
1..ھاندانی خ
ی خە ک بە ککت بی بە سوودبەخش و گگرنگ.
2..ئاشناکردنی
کت ب و خو ندننەوە.
دار بﯚ زﯾاتر گررنگيدان بە ت
ەنی پەﯾوەندﯾد
شنيار بﯚ الﯾە
3..رەخنە و پ ش
ی ھاوڕ يانی کت ب
ی و ب ب ﯚگی
ەمەش لينکی
ئە
http://h
hawkteb.wordpress.com
m
دﯾا لەالﯾەن )پپەش و مەجيد
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
د( سەبارەت بە
16:42:15 2012
)پ ۆژەی ھاوڕ يانی کت ــب ( لە2-6-18 :
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە121 :

شە
پياو ک لە وش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10720253710605
مرۆﭬە دەکات لەسەر
ی کورد )پيرەەم رد(ی نەمررو رۆ ی ئەو م
عيری گەورەی
 (1دەقيقەدا بباسی لەشاع
لە )18
لە دەرھ نانی
ەم فيلمە دۆکووم نتەرﯾيە ە
ی چاپخانە .ئە
مەگەرﯾی کورردی و دانانی
سەندی رۆژنام
پەرەس
ھونەررمەند ھاوڕێ عەزﯾزە.
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سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :دۆکوم نتەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە122 :

پيرموس
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429966
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی 1981 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :ب وکراوە
پارت:

حزبی شيوعی ع اق

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە123 :

پ شھات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053123054664971
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە124 :

پ ش ەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29957
19
ە سا ی 960
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە125 :

پ ش ەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308013840
01584
شتە
ەتاوی گەﯾشت
شپەڕی سا ی 1365ی ھە
ی گﯚﭬاری پ ش ەو لە پووش
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەرەتادا پ ش ەەو پتر ب وکراووەﯾەکی فيکرری و تيﯚرﯾک بوو تا
ەران .لە سە
دەستی خو نە
پاشکﯚی
ی
چەند
گگﯚﭬار کی سيياسی /تەبليغغی .ئەم تاﯾببەتمەندﯾيە پ ننج ژمارە و چ
کﯚمە ە و
ە
کەوتنی
ستی ئ ران لە ئاکامی ر کک
ەخﯚگرت .بە م کات حيززبی کومونيس
لە
ستانی
"سەھەند"دا پ کھ نرا ،پ ش ەوﯾش بوو بە ئﯚرگانی نااوەندﯾی ساززمانی کوردس
ژمارە زۆرتری ل دەرچووە.
ە
ستا پ ش ەو للە 200
حيزبی کومونييستی ئ ران))کﯚمە ە( .ئ س
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە126 :

کەوتن
پ شک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616254
41538
شاری بەغدا دەرچووە.
ی  1958لەش
ە  28شوباتی
ەم ژمارەی لە
ئەم رۆۆژنامەﯾە ﯾەکە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە127 :

کەوتن 2
پ شک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907101527
79391
کوردستان دەرﯾدەکات.
ن
دﯾموکراتی
تی
مانگنامەﯾەکە ،،ﯾەک تی الواانی
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە128 :

ەنگ
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4151546546
64538
ناوەندی پارتی دﯾموککراتی گەلی
ی
دنی
گگﯚﭬار کی راميياری و رۆشنببيری راگەﯾاند
ککوردستان دەرری دەکرد
ەم
مارە ﯾەکەم  -سا ی ﯾەکە
ژم
1
ەﯾلولی 1982
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتتی گەلی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە129 :

ەنگ 2
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1271431246
63024
گﯚﭬارر
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە130 :

ەنگ 3
پ شە
93

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7302251338
89370
رزگارﯾی کوردستان دەرﯾدەکات
ی
حزبی
ی مانگانەﯾە ح
ب وکراوەﯾەکی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە131 :

نە
پ وانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2060955076
64182
سياسی ،ئابوووری ،کﯚمە ﯾەتييە)
گگﯚﭬار کی دوووھەفتانەی س
ەالﯾەن ژمارەﯾﯾەک رۆژنامەننووسی ئازادەوە لە باشوووری کوردستاان چاپ و
لە
ب ودەکر تەوە
سەرەکی لە شاری ھەول رە
نوووسينگەی س
تيراژی پ نج ھەزار دانە چاپ و
ی
 201بە
ی گﯚﭬاری پ واانە لە 12/1/1
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەوە
تيراژەکەی بەرزتر بکاتە
ی
ھەو ی ئەوەداﯾە
ب وکراوەتەوە و پ وانە لە ھ
جگە لە
ەخش کار لە گﯚﭬارەکەدا ددەکەن و ە
ی پ وانە بە ش وەی خﯚبە
ستافی گﯚﭬاری
س
داھاتی نييە
ی
چاوەﯾەکی دﯾﯾکەی
ش ھيچ سەرچ
رﯾﯾکالم و فرۆش
الپەڕەﯾە و بە پەڕی جﯚری ئارت
تەنيا چل و چوار ال
ا
ی پ وانە
ەبارەی گﯚﭬاری
ە ئ ستادا قە
لە
چاپ دەکر ت.
چ
وان
سەر ک شە و ررکابەری ن ن
ئيش کردن لە سە
پ وانە ھەو ی ئەوە دەدات لە بری ش
ککارەکتەرە سيياسييەکان ،ئئيش لەسەر سيستەمی سياسی و ئابووری و
کات.
ککﯚمە ﯾەتی و فەرھەنگی کوردستان بک
ئييمەﯾ ی گﯚﭬاری پ وانە
in
nfo.pewana@gmail.com
m
مارەی پەﯾوەنندی075045 66276 :
ژم
ەﯾجی پ وانە لە تﯚڕی کﯚممە ﯾەتی فەﯾس
پە
ﯾسبوک
http
p://www.faccebook.com//pages/Pew
wana/271293
3409597505
5
بە
)ر بين فەتاح( سەبارەت ە
دﯾا لەالﯾەن ر
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23
3:35:50 201
ە( لە12-2-5 :
)گﯚﭬاری پ وانە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە:

گﯚﭬار

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە132 :

پەروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060223085360183
گﯚﭬار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە133 :

پەروەردە و ف رکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966920
گﯚﭬار کی پەروەردەﯾی وەرزﯾيە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی ھەر می کوردستان دەرﯾدەکات
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە134 :

پەنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291300117
75408
ەناو
ستکردنی کللتور دەکات لە
دەرھ نانی تەنيا کەرﯾم ،فييلمەکە باس لەدەستاودەس
ەر بيانووﯾەکەووە ب ت رەتدەکر تەوە.
ە لەپەنای ھە
ککﯚمە گەدا کە
پەﯾمانگەی ھونەرە
ی
شانﯚی
ی
ەشی
ەﯾەو کﯚمە ک ئەکتەری بە
ی دە دەقيقە
فيلمەکە ماوەی
في
وەبەری و نەگرتنو مﯚنتاژ پ شەووا
ی
جوانەکانی کﯚﯚﯾە بەشدارﯾياان ت دا کردوووە ،بەڕ
ج
ھرام ناميقە.
دەدری دەرھ ننەرﯾش شەھ
ەبەردە ،ﯾارﯾد
نە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە135 :

جەخانم
پەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5072132537
78649
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە136 :

جەرە
پەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12321454010857
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە137 :

ەمانتار
پەڕ ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105122556
63090
دەرﯾدەکات.
ت
ی پەڕ ەمانتاررانی کوردستتان
گگﯚﭬار کی وەرززﯾيە ،ﯾەک تيی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە138 :

غوبار
پەڕﯾننەوە لە غ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925093429
99623
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کورد "توورەج
د
نەگرتنی سينەماکارری الوی
ی
ەوە لە غوبار" لە و
فيلمی سينەمماﯾی "پەڕﯾنە
في
ھووردی"،
محەمەد شاھ
ەمەد رەزا دەرروﯾشی" ،دەننگھە گری "م
موزﯾکی "محە
ەس نی" ،مو
ئە
دەنگدانانی
ەعيدی" و لە
ھامەت" ،مونتتاژی سينەمااکاری کورد "ئئيبراھيم سە
"ب ھرووز شەھ
ەت ئەمين کوررکی" و ھەرووەھا بە رۆڵ ببينينی
کورد "شەوکە
سينەماکاری کو
دەرھ نانی س
می
ەی ھەر ی
حەسەن و چەندﯾن ئئەکتەری دﯾکە
ن
سن
عادڵ عەبدول ەحمان ،حوس
ع
کەرکووک و
ک
شاری
2006دا لە ش
ککوردستان و ع راق ،بە ش وەی  35م م لە سا ی 6
می کوردستان و
ەتی ھەر ی
ھەمی حکومە
م فيلمە بەرھ
سازکراوە ،ئەم
دەورووبەری س
مای دنيا
ستيﭭا ی گرﯾنگی سينەم
زﯾاتر لە 50ی فيس
ر
ککومپانيای "ناررﯾن فيلم"ـە ،تا ئ ستا
کوردستان
بﯚ ھەر می کو
تی پ باﯾەخی ﯚ
ە  10خە ی
ەشداری کرددووە و زﯾاتر لە
بە
ەدەستھيناوەە ،لەوانە:
بە
لە 20مين خوللی فيستيﭭا ی
تی رخنەگران ە
ەر و خە ی
شترﯾن دەرھ نە
ـ خە تی باش
سنگاپور ،سا ی . 2007
ن ونەتەوەﯾی س
می خولی
ن و ھەروەھا خە تی بروننزی لە ﯾەکەم
حەمرای ز رﯾن
ـ خە تی ئەلح
سپانيا ،سا ی .2007
فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی گگرانادا لە ئيس
في
ونەتەوەﯾی
ی
خولی فيستيﭭا ی ن
ی
ەتی ل ژنەی دادوەران لە ننﯚﯾەمين
ـ خە تی تاﯾبە
"دلھی نو" لە ھيندستان ،سا ی
.2007
2
لە
ئاساﯾی "جاکارتا" ە
ی
ﭭا ی
خولی فيستيﭭ
ە دووەمين خ
شترﯾن فيلم لە
ـ خە تی باش
ەندونيزﯾا ،سا ی .2007
ئە
خولی فيستيﭭا ی تالين ،سا ی .2007
ی
11مين
ەتی ل ژنەی دادوەران لە 1
ـ خە تی تاﯾبە
.20
کا ،سا ی 007
ﭫ" لە بەلژﯾکا
ە فيستيﭭا ی "پ رسپ کتيﭫ
شترﯾن فيلم لە
ـ خە تی باش
ﭭا ی "ئاسيا پەسيفيک" ،سا ی
.2007
2
ەر لە فيستيﭭ
شترﯾن دەرھ نە
ـ خە تی باش
عومان ،سا ی .2007
ەسقەت" لە ع
ستيﭭا ی "مە
نزی باشترﯾن فيلم لە فيس
ـ خە تی برونز
ەرەنسا ،سا ی
ە فيستيﭭا ی"  Art Mareباستيا" لە فە
شترﯾن فيلم لە
ـ خە تی باش
. 2008
8
سيفيک"،
لە فيستيﭭا ی "ئاسيا پەس
دوای بەدەستتھ نانی خە تی باشترﯾن دەرھ نان ە
ئەندامی ئاکاددﯾميای خە تتی
ەت ئەمين کورکی وەکوو ئە
سينەماکاری کورد شەوکە
س
2007
2
ی ئسکرﯾنی ئااسيا پەسيفييک  APSAلە سا ی
سينەماﯾی تاززە دامەزراوی
س
وەرگيرا.
 200لە
ەوە لە غوبار" بﯚ ﯾەکەمين جار لە ئ ران لە سا ی 06
فيلمی سينەمماﯾی "پەڕﯾنە
في
سانسی جياووازدا لە
ەنی رۆژھە ت" لە دوو س
ی ئاسيا "دﯾمە
ەشی ک ب ک ی سينەمای
بە
عەسری
می فەجر لە سينەمای ع
ەتەوەﯾی فيلم
ستيﭭا ی ن ونە
ن خولی فيس
ميانەی 25مين
م
نماﯾشکرا و لە الﯾەن ببينەرانەوە
ا
عەسری جەددﯾدی 2ی تارران
جەدﯾدی  1و ع
ج
پ شوازﯾيەکی ب و نەی ل کررا.
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە139 :

ەس لکە
پەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68687
شنبيری مندا نە
گگﯚﭬار کی رۆش
دالوھاب.
دەستەی بەڕ وەبردن :مەوولود ئيبراھيم حەسەن ،ئييدرﯾس الوە ،ھە گورد عبد
ھەول ر – کورددستان
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە140 :

ڵ
می ليبراڵ
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1041201067
74683
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە141 :

جی سەﯾر و سەمەررە و سەررنج اک ش
پەﯾج
99

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111215086
64389
ەمەرە و سەرنج اک شی تياﯾە
ی سەﯾر و سە
ەﯾج ک کە زۆۆرترﯾن بابەتی
پە
مەرە( سەبارەەت بە
سەﯾر و سەم
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
اک ش( لە22:14::03 2012-3-10 :
)پەﯾجی سەﯾرر و سەمەرە و سەرنج ک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە142 :

ﭫ
پەﯾﭫ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7122154468
89590
لەندەن
ن
گگﯚﭬار کی وەرززﯾی رۆشنبيررﯾی گشتييە مە بەندی رۆشنبيری کورد لە
دەرﯾدەکرد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە143 :

ە پەڕن
تا پيااوەکان ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4270912195
57028
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جلووبەرگی
ی
سەبارەت بە قﯚناغەکاانی سازکردننی
ت
ەو
ی دﯾکﯚم نتييە
ککورتە فيلم کی
مادەی
واز کی نوێ ئام
جوانی و بە ش ز
ی
ی کوردە کە ھيوا ئەمين ننيژاد بە
رازاوەی پياوانی
ھەند ک لە
د
سگەری و نە گگيراوە و
ی الوی کورد سەرک و مس
الﯾەن و نەگری
ککردووە و لە ال
 26چرکەﯾە گﯚﯚرانييەکانی تتارا جافی خرراوەتە سەر.
دﯾمەنەکانی ئئەم فيلمە 62
فيستيﭭا ی فيلمی ککيش کە
ا
ن"ی
جﯚر ک روانين
ی بەشی "ج
ەندامانی ل ژننەی ناوبژﯾوانی
ئە
ی،
جيد مەجيدی
پ کھاتبوون لە سينەماکارەککانی و تی ئ ران ،برﯾتی بوون لە :مەج
جتەبا راعی ،کەماڵ تەبرﯾززی و رەزا ميررکەرﯾمی.
ەمی کيا ،موج
ئييبراھيم حاتە
برﯾتين لە:
ن
ە فيلمی "تا پياوەکان ھە پەڕن"
ستافی ئامادەەکردنی کورتە
س
دەرھ نەر :ھيووا ئەمين نيژادد
نوووسەر :ھيوا ئەمين نيژاد
ی
و نەگر :سەرکک و مسگەری
ەمين نيژاد
مونتاژ :ھيوا ئە
م
ھادی ئەحمەددی
دەنگھە گر :ھ
دەنگدانەر :رەززا عەالﯾی
جاف
موسيقا :تارا ج
م
ەرھەمھ نەر :شەھرام عە
بە
ەليدی
2
سا ی بەرھەممھ نان2011 :
س
پووختەی سيناارﯾﯚی کورتە ففيلمی "تا پيااوەکان ھە پە
ەڕن" :ئافرەتاننی کورد بە
کووچﯚخە بﯚ
مەرخوس رانک
شمی بزنی م
چانەوە لە پەش
تاامەجرۆﯾی و ھەو ی ب وچ
کاتی ھە پەڕﯾندا لەبەر
پياوەکانيش ئەم جلووببەرگە لە ی
ش
نو
پيياوەکانيان درووست دەکەن
دەکەن.
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە144 :

تاو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0408222023
34129
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە145 :

تاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9072254316
61045
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە146 :

ستان
حيزبی د موک ااتی کوردس
ی
ی کوردستتان ،ئﯚڕگانی
ی رۆژنامەی
ەت نامەی
تاﯾبە
گەی کوردستان
وەز ،رۆژی پ شمەرگ
ﯚنەی 26ی سەرماو
بەبﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2171508248
87188
2012
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان
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ب وکرراوە:

ب وکراوە

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە147 :

سکە
تروس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182254446
64571
ەرلين و ئە ماانيای
ە( ی لقی بە
سياليستی کوورد )سﯚکسە
دەنگی خو ندککارانی سﯚس
رۆۆژئاوا
مارە ﯾەک ماررتی 1985
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە148 :

کياناسی
تورک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111111053
33224
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گی ﯾەکی 2010دا ب وکراوەتەوە.
گانەﯾە ژمارە ﯾەکی لە مانگ
گگﯚﭬار کی مانگ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە149 :

تو ژﯾﯾنەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021632016
64992
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە150 :

تﯚبزااوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22500012319736
کەرکوکی چاود ری
ی
کی
جينﯚساﯾد  -لک
ی ئەنفال و ج
ەتە بە پرسی
گگﯚﭬار کی تاﯾبە
چاک( دەرﯾدەککات.
ککوردۆساﯾد )چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە151 :

شەش
تی .ئاڕ .تی  - TRT6 - 6تەرەتە ش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
90106212815983
داگيرکەری تورکەوە دامەزراوە و لە -1-1
ی
ەن
ەﭬزﯾﯚنی کورددﯾيە کە لەالﯾە
ەکەمين تەلە
ﯾە
شکردن.
کرد بە پەخش
2009وە بە زارراوەکانی کرممانجی و سﯚررانی دەستيک
9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باکوووری کوردس

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە152 :

ه
لە و بيبيله
تيتيلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3070856163
34123
وەک
ئﯚژﯾن وەھاب ک
ن
چيرۆکی شانﯚﯚگەرﯾيەکە مﯚﯚفەق عارف للھﯚنی نووسييو تی و
چ
پەﯾمانگە کاری ت دا ککردبوو.
ە
چواری دەرھ ناانی
ککار کی ئەزمووونی پﯚلی چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە153 :

ک
تيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2291948306
63582
ستاﯾانی سەرەەتاﯾی کوڕان لە
خانەی مامﯚس
گگﯚﭬار کی پەرووەردەی سا نەﯾە ،قوتابخ
ھەول ر دەرﯾدەەکرد.
ھ
فاتح
ھەورامی ،ح
کەرﯾم رەمەزان ە
م
جيد ئاسنگەر ،حەمە
سەران :مەج
دەستەی نووس
محەمەد
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە154 :

ک2
تيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0170905196
62397
گگﯚﭬار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە155 :

ەر
کی ھونە
تيشک
106

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111311097
71990
سيقای سل مانی دەرچووە.
الﯾەن تيپی نوواندن و مﯚس
مارە 1ی سا ی  1970لەال
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە156 :

وو
ت شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2151213556
63317
ب وککراوە
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەررەوە

ب وککراوە:

ب ووکراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە157 :

ت گەﯾشتنی رااستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5242211445
58200
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 1919لەالﯾەن )م جرسﯚن(وە بە کوردی دەردەچوو
1
ەم ب وکراوەﯾﯾە لە سالی  1918تا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە158 :

مان
ت ام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211040038
89523
دنی گو ن دەەرﯾدەکات
مانگانەﯾەکی رۆشنبيرﯾی گگشتييە دەزگگاری راگەﯾاند
م
سا ی 1996ددا دەرچووە
مارە 1ی لە س
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
پپارت:

ی کوردستان
پارتتی دﯾموکراتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە159 :

ەباتی قوتاابيان
ت کﯚشانی خە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29964
سا ی 1980
ی شيوعی س
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری
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ب وکراوە :ب وکراوە
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە160 :

ت کﯚشانی قوتابيان 1948
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429944
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە:

ب وکراوە

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە161 :

ت کﯚشانی قوتابيانی کوردستان 1982
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429970
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە:

ب وکراوە

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە162 :

تەلەفزﯾﯚنی قە ت
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071145079397
تەلەﭬزﯾﯚن کی لﯚکا ە لە ھەول ر ،سەربە پارتييە.
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :تەلەﭬزﯾﯚﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە163 :

ەفيزﯾﯚنی پەروەردەﯾﯾی
تەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128111832
21206
زگای
ەردوو پار ی
پەخشی دەگاتە ھە
ی
ھەول ر دامەزرراوە و
تەلەفييزﯾﯚنی پەروەەردەﯾی سا ی  2003لە ھ
مانی و کەرکوک.
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ب وکرراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە164 :

مەھاباد
ەفيزﯾﯚنی م
تەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131109306
63254
تەلەﭬزﯾﯚﯚن
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

ن
ب وکراووە :تەلەﭬزﯾﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە165 :

چوارچرا
ەﭬزﯾﯚنی چ
تەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1130094448
82750
خاوەنی )د.ھاشم
ی
ست بە کار بوووە لە شاری زاخو،
ە روژی  2009-11-26دەس
لە
رەوشەنبيری ﯾە.
ی
ی گوﭬەندی راگەھاندن و
سەر بە دەزگای
رەەمەزان(ە ،س
2750
0
ەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:16:37 2010
2
چوارچرا( لە-12-12 :
)تەلەﭬزﯾﯚنی چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە166 :

سەحەر
ەﭬزﯾﯚنی س
تەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221145839
93588
کوردی ب ودەکاتەووە.
ی
ی ئ رانە و بەرنامەی
ی ئيسالميی
سەربە کﯚماری
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە167 :

ﭬين
ەﭬزﯾﯚنی ﭬ
تەلە
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p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102120553
32194
http
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە168 :

تەندروستی و جوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0913091749
99480
ھلييە 6 ،ژمارەی ل دەرچوووە ،پاشان بەھﯚی گرفتی ماددﯾەوە وەستاوە.
گگﯚﭬار کی ئەھ
سامان( سەببارەت بە )گﯚﭬﭬار( لە:
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:19:27 2010-9-12
2
سەر
خاوەن ئيمتيازز و سەرنووس
خ
حد بﯚسکانی
د .سامان واح
شکی
ڕاو ژکاری پزﯾش
مر محەمەد
د.محەمەد عم
د.فالح عەبدو ھەورامی
د.ئاری رحيم ززەنگەنه
د.ئەفرام محەمەد حسن
حەمەد عەبدوو
د.دەرسيم مح
د.مھاباد سا ح دەلﯚی
حەمەچاوەش
ش
د.ھە وان عەببدول ەحمان ح
ە ﯾەتی
توو ژەری کﯚمە
م .سﯚران ئەبووبەکر عەبدو
م
ساﯾی
ڕاو ژکاری ﯾاس
ەسﯚز عەلی ئەحمەد
بە
ئييمەﯾ
@o:tandrusty
@yahoo.com
m
mailto
بﯚسکانی(
(
حد
دﯾا لەالﯾەن )دد.سامان واح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ە19:52:58 2010-9-13 :
ی و جوانی( لە
سەبارەت بە ))تەندروستی
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە169 :

ەرگﯚشەکاان
جگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2072224416
63152
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە170 :

جواننترﯾن چاو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0916215539
99524
مپانيای ﭬين
تراک پ کھاتووە ،لەالﯾەن کﯚم
ەند شانيا-ﯾەوو لە ) (11ک
م ئەلبوومی ککچە ھونەرمە
ﯾەکەم
ەروو خوار وتراوە.
ەش وەزاری ککرمانجی سە
پرۆدەککشن ب وکراﯾەوە ،کە گﯚررانييەکانی بە
ھە کەوت زاھيير-ەوە دانراوەەو ت سکتەکاننيش
ھونەرمەند ھ
ەکە لەالﯾەن ھ
ی ميلﯚدﯾيەکانی ئەلبوومە
تەواوی
کەوت زاھير ،دەربااز ﯾونس ،ئەککرەم ئەمين ،د .ئاراس
ت
يم ،ھە
ەعيد ئيبراھيم
س ،حەمە سە
ھی ش رکﯚ ب کەس
ەند ھ من
ی ،رەنج سەننگاوی-ن و کاری دابەشکرردنی ميوزﯾکييش ھونەرمە
من قەسرەﯾی
عەبدوولکەرﯾم ،ھ م
بﯚ کراوە.
ستﯚدﯾﯚکانی ککوردستان و تتورکيا کاری ﯚ
حوس ن-ەوە ئەنجامدراوەو لەس
گی
ەلبوومەﯾە و ددواجار لە مانگ
بەرھەمھ نانی ئەو ئە
ھ
ی زۆرە سەرقاا ی
ی باسە شانيا ماوەﯾەکی
شاﯾانی
گرانی کرد.
ی
ش بەگو
چاوی پ شکەش
 2جوانترﯾن چ
مبەری 2010
س پت م
ی نوێ
ی کوردستانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ئا بوم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە171 :

ی ئەسپ ک
النەی رۆحی
جﯚال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1191132107
73800
ھەول رە .ئەم فيلمە سيناررﯾﯚی عەدنان
ەرھەمی بەڕڕ وەبەراﯾەتی سينەمای ھ
بە
ەد ،سەمان
لە فرﯾاد ئەحمە
ئەحمەدە .ھەرﯾەک ە
.
عوسمان و دەەرھ نانی ر کاان
ع
ئييسماعيل و ککارگەر جەوادد رۆ ی ت دا ددەبينن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە172 :

جيھاان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1217101948
83009
ئيمتيازی ئەم
ی
 2009لە ھەول ر ددەرچووە .خاووەنی
2
ەم گﯚﭬارە لە -01-01
مارە ﯾەکی ئە
ژم
گگﯚﭬارە نەبەز گگﯚرانە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە173 :

ک بوون پييرۆز
جەژنی لەداﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02009560010173
ھەردوو راپەر )سی جەی و دی جەی((ﯾە ،کە ) (9گگﯚرانی
ەکەم ئەلبووممی گﯚرانی ھ
ﯾە
سەنتەری ئاررۆﯾە.
ەبالوکراوەی س
ەخﯚگرتووە لە
لە
نوی وتی:
ی
تاﯾبەت بەکورددستانی
ەل دوان کی تا
عەبدە ناسراوو بەدﯾجەی لە
سور ن بەکر ع
س
َ
مانداوە بەکوالييتيەکی
نانی ئەو ئەلبووومەﯾن ھەو م
ە سەرقا ی بەرھەمھ ی
ماوەی سا کە
م
ھی خﯚمانەوە ،بەنيازﯾن
زۆۆرباش کاری ت دا بکەﯾن ،کاری ھﯚنراوەەو ميوزﯾکی ھ
جامبدەﯾن.
ەداھاتوودا کااری کليپ بﯚ چەند گﯚرانيييەکی ناو ئەلببوومەکە ئەنج
لە
ەڵ ھەرﯾەک لەسور ن بەکر ،ئەژی
ەم ئەلبوومەددا چەند گﯚراننييەکی بەھاوبەشی لەگە
لە
ەن نەوزاد ،با وان ئاسﯚ وترراون.
رەەشيد ،رەسە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :ئا ببوم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە174 :

چاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171308006
63342
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە175 :

ی خە ک
چاوی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225112105
51400
چاوی خە ک ،ما پەر کی ررۆژنامەوانی گشتی سەرربەخﯚﯾە ،لە ئئازاری  2008دەستی
چ
بەخستنەرووی ئەو دﯾاردەەو ک شە
ی
ی کردووە و بباﯾەخدەدات ب
ە ب وکردنەوەەی بابەتەکانی
بە
کی
ەتی ...خە ک
سياسی ،ئابووری ،کﯚمە ﯾە
ن بە ژﯾانی س
و رووداوانەی ککە پەﯾوەستن
ھەر می کورددستانەوە.
ھ
چاوی خە ک:
داراﯾی و سەررپەرشتياری چ
دان ) (PDAو لەالﯾەن
مە ەی خە ک بﯚ گەشەپ د
چاوی خە ک ،ﯾەک کە لەپرۆۆژەکانی کﯚم
چ
ەرپەرشتيدەکر ت.
ر
ککﯚمە ەوە داراﯾی بﯚ دابيندەەکر ت و سە
سەربەخﯚی
کی ناحکومی س
ەپ دان) ، (PDAر کخراو ی
ککﯚمە ەی خە ک بﯚ گەشە
دانی کﯚمە دا کارردەکات ،لەس
ە و لەبواری گگەشەپ ی
قازانجنەوﯾستە
قا
سا ی 2004ـەوە
ی
ی وەک بەش ک
ە دامەزراندنی
دەستکراوە بە
لەپرۆسەی بەخﯚما يکرردنی چاالکيييە
گەلی
ی
کخراوی فرﯾاگگوزاری
ی بەرنامەی گگەشەپ دانی کﯚمەڵ لەر ک
مەدەنييەکانی
م
فەرمی کارکردنی وەرگرتووە و تائ ستا
ی
ەروﯾجی ) (NPAو لەسا ی 2007ـدا مﯚ ەتی
نە
ی ج بەج کردووە.
ی جﯚراوجﯚی
چەندﯾن پرۆژەی
چ
رادەرب ﯾن و
ب
))(PDAکاردەککات لەبوارەکا نی )گەنجان ،ژنان ،مافەککانی مرۆڤ ،ئازادی
ەسەدان پرۆژەەی کﯚمە ﯾەتی و
گەشەپ دانی کەلتوور( ،تائ ستا زﯾاتر لە
ەشداری و گە
بە
خﯚﯾيەکان و
ەشکردووە بەر کخراوە ناوخ
ھ زکردنی توااناﯾی پ شکە
مەدەنی و بەھ
م
راق.
ی حکومەتی ھەر می کورردستان ع ق
دامەزراوەکانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە176 :

ی ھەژان
چاوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6292220536
67443
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە177 :

چرا تيﭭی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908230149
99451
ەری
ستﭭا ی ھونە
خﯚﯾدا دوو فيس
لەماوەی کارکردنی خ
ی
 (15.0دامەزراووەو،
ە ) 01.2004
لە
ھەستيارەکانا خاوەن ھە و ست و گوتارری
ەر وەبردووەو لەتەواوی رۆۆداوو دۆخە ھ
بە
جارێ بەر وەببەرەکەی
ھەر  6مانگ ج
ی بووە ،وەک نەرﯾت کيش ھ
کاوانەی خﯚی
تااﯾبەت و راشک
چرا بی ،چرا روناکی
ی خﯚت دەتوانی بزوﯾنەرو بەر وەبەری چ
خﯚی گﯚرﯾوە .تﯚش بەنﯚرەی
خ
ھەمووانە.
ھ
بە )چرا
دﯾا لەالﯾەن )ئئازاد کوردی( سەبارەت ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:32
تييﭭی( لە2:20 2010-9-8 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە178 :

ە
چرکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01820141510143
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ی سياسيی گشتيی ئازادە.
گﯚﭬار کی
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە179 :

دستان
کەی کورد
چرﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261320516
63523
19
ی سا ی 979
ەکەم ژمارەی
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە180 :

دستان
کەی کورد
چرﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6121019556
60265
گﯚﭬارر
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە181 :

چواررچرا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0312155554
43891
بەندانی .1986
ی
ە ،ژمارە 1ی لە ر
گگﯚﭬار کی کولتتوری گشتييە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
گﯚﭬار

ب وکراوە:

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە182 :

چيا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0304154127
73820
جەوھەر
رﯾنەکانی کوردستان دەرﯾدەکات .ج
ی
شمەرگە د
گە
ەی پ
گگﯚﭬار کی وەرززﯾيە ،کﯚمە ە
ﯾەکی لە ئﯚکتﯚبەرری 2006دا دەرچووە.
ی
ی .ژمارە
ککرمانج سەرنوووسەرﯾيەتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە183 :

ەوامەکە
ۆکە بەردە
چيرۆ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8071132526
60585
ھەول رە و بە بەشداری گررووپی
ەم شانﯚگەرﯾﯾە بەرھەمی بەڕ وەبەراﯾەتی شانﯚی ھ
ئە
شانﯚی سەرددەم نماﯾش ددەکر ت.
ش
ئەحمەد ساالر،
د
ھونەر
ھەرﯾەک لە ببەختيار عەبدول ەحمان ،ھ
ەم بەرھەمە شانﯚﯾيەدا ،ھ
لە
وەک
الزۆ ﯾوسف ،ک
شەھاب و ۆ
د ،رابەر ش رززاد ،د شاد ش
ن ،بە ن ئوم د
ساﯾە حوس ن
س
ەکتەر بەشداارن.
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە184 :

ر
چەتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102111376
61089
(20
دەکات لە رۆژی )010/4/5
کﯚمپانيای چەتر دەرﯾد
ی
ەﯾە
ەکی ھەفتانە
چەتر رۆژنامەﯾە
چ
الپەرەکانی پ کھاتوبون للە ) (16الپەررە بە م
ی
ی خﯚی دەرکرردوە و سەرەتا
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەﯾەک لە
موو دوشەممە
ی الپەرەکانی کرد بە ) (20الپەرە .ھەم
ەدوای سا ک لە تەمەنی
لە
سەرتاسەری ھەر می کوردستاندا ب وودەب تەوە.
س
خاوەنی
ساالرە و خاوەەنی ئيمتيازەکەشی کە خ
سەرنوسەرەککەی کاروان س
س
سەن حەمە ررەزاﯾە.
ە کەمال حەس
ککﯚمپانياکەشە
ئﯚﯚفيسی سەرەکی لە سلل مانيە
http ://www.cha
atrpress.com
m
چەتر ک
چ

ﯾەو چﯚن مﯚد ل ککە؟

رۆشنبيران و
ن
ەپ ناو ئەوەی کە
رۆۆژنامەی چەتتر ھەموو توانناکارﯾەکانی ددەخاتەگەڕ لە
تە سەکﯚ ک ببﯚ ئەو
ەوە ،تاکو بب ە
ی کورد لەﯾەکتتر نزﯾک بکاتە
ن و ھزرﭬانانی
رۆۆنامەنووسان
پرەنسيب و ھزری زانستی و
ب
ەن و
دەنگەنای کەددەﯾانەو ت ژ ررخانی کﯚمە گا بەھ ز بکە
دەنگ و
گ
ماﯾانە چەتر دەەﯾەو ت
سەر ئەو بنەما
ەخالقی لەکﯚﯚمە گادا پەرەەپ بدەن ،لەس
ئە
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رەنگ کی نوێ ب ت.
دەکر ت ئەو ب سەروبەرﯾەی لەکاری رۆژنامەگەرﯾدا ھەﯾە بﯚ دوو بەش پﯚ يًن بکەﯾن:
ﯾەکەم :رۆژنامەگەری سەردەمی بلﯚکی سﯚسياليستی کە بە رۆژنامەگەری حيزبی
دەناسر ت ،زﯾاتر لەو چوارچ وەﯾەدا دەخول تەوە کەھەموو شتەکانی حيزبەکەی بەباش
بناس ن ت.
دووەم :رۆژنامەگەری سەردەمی ليب اليزمە کەخﯚی بە رۆژنامەی سەر بەخﯚ و ئەھلی
و کەرتی تاﯾبەت دەناس ن ت ،ھەموو ئەو کﯚمپانيا راگەﯾاندنيانەی کەدروست دەبن
سەرچاوەکەﯾان لەمەوەد ت ،بﯚﯾە رۆژنامەی ليب اڵ کەبەڕۆژنامەی ئەھلی و سەر
بەخﯚ دەناسر ت لەچوارچ وەی ھزری ليب اليستيانەوە دەسوڕ نەوە ،ئەوانيش ھەموو
شت ک دە ن بە م خاوەن لە زۆر بەھای گرنگ ھەﯾە دەرناکەون ،پ وانە و پرەنسيپە
ليب ا يەکان الی ئەوان دەبنە ھ زی ئاراستەکردنی کﯚمە گا .
چەتر ھەو دەدات لەناو ھەردووکياندا مﯚد ل کی تازەب ت .چونکە دەسە ت ميدﯾاﯾەکی
زل و زەبەالحی داگيرکردوە پ وﯾستی بەئ مە نيە .ھەمانکات ئەوانەی کەالفی
ليب اليزميش ل دەدەن و راستەوخﯚ و ناڕاستەوخﯚ پشتگيری ئﯚپﯚزﯾسيﯚن دەکەن
ئەوانيش کەم نين ،زۆرن کە تەنھا پيشەﯾان رەخنەکردنەو ھەموو ھيواﯾان ئەوەﯾە کە
کﯚمە گاﯾەکی ليب اليست بونياد بن ن و زﯾاترﯾش ک شەی خﯚﯾان لەگەڵ دەسە ت
دەبينن و ئامانجيان ئەوەﯾە کەئا وگﯚڕ بەتەنھا لەدەسە تدابکەن ،بﯚﯾە ئەو دوو کاﯾەﯾە
دەتوانين ب ين بەتەواوی گيراوە.
ئەوکاﯾەﯾەی کەبﯚشاﯾەکی گەورەی تياداﯾە ھە بەت پرسە جﭭاکيەکانن ،کەم کەس
دەستی خﯚﯾان بﯚ دەبات بﯚ ئەمەشە رۆژنامەکان بەگشتی رۆژنامەی سياسی
گشتين،
چەتر ھەو دەدات بەب جياوازی چين و تو ژەکان ئاﯾن و ئاﯾنزاکان و نەتەوەو گروپە
جياوازەکان سەﯾری ھەمووان بکات و خﯚی بەچەتری ھەمووان دەزان ت.
لەبەرمبەر ئەو جياوازﯾە رەگەزﯾە و ئەو ھەموو دەستدر ژﯾەی کە لەدژی ژنان ئەنجام
دەدر ت ،چەتر دەﯾەو ت بەب تە رۆژنامەی ژنان و گەنجان ،کر کاران و جوتياران ،خە کی
زەحمەتک ش و نيشتمان پەروەران و داکﯚکيان ل دەکات.
چەتر بەش کە لەو ئازارانەی کەھ شتا چارەنەکراون لەھە بجەو ئەنفال ،لەو
ماندوبوونەی کە گەلەکەمان بەدر ژاﯾی سەدەی رابردوو چ شتوﯾەتی ،لەو خزمەتەی
کەئەم ۆکەش بەھەزاران شەونخوونی بﯚ دەکەن.
چەتر ھەو دەدات ئەخالقی کﯚمە گا بپار ز ت ،ئەوانەی راستن ب ترس و دوود ی
باسی بکات ،بەبنەماگرتنی پ وانە دﯾموکراتييەکان بﯚ چەتر گرنگن .
چەتر زمانی رۆژنامەگەری دەپار ز ت و دەﯾەوێ پيشەﯾيانە رەفتار بکات ،رەخنەکانی
خﯚی لەر گای زمان کی گونجاو دەکات لەپ ناو ئەوەی پەﯾامەکانی خﯚی پ بگەﯾەن ت،
چونکە پاراستنی زمانو کلتوری رۆژنامەوانی الی چەتر گرنگە ئەوە تەنھا لەبەر
سزاکانی ﯾاسای رۆژنامەگەری نا بە کو خﯚی بەپ وﯾستی دەزان ت خﯚی بپار ز ت
لەقسەی ھە بەستراو ،تاوان دروستکردن و قسەی نابەج .
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھاوژﯾن( سەبارەت بە )رۆژنامەی
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چەتر( لە8:01::29 2011-9-10 :
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە185 :

خماخە
چەخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0930121313
39735
کراوە .لە
کوردی لە سل مانی پ شکەشک
ی
شانﯚی
ی پ ش ەوی ش
سا ی  1970لەالﯾەن تيپی
س
مکﯚ ناکامە.
نوووسينی سم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە186 :

چەرمو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830172626
69277
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رۆژنامە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە187 :

م
چەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7302244448
89372
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە188 :

مچەماڵ
چەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008104542
29880
فەتاحەوە ب وکراوەتەووە .ژمارە ﯾەککی لە سا ی 1946دا
ە
ەم رۆژنامەﯾە لەالﯾەن شاککير
ئە
دەرچووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە189 :

حاجييلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092308568
88826
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە190 :

ور
خاپو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29978
19
ە سا ی 985
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە191 :

ک
خاک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141715056
64743
رۆۆژنامە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە192 :

شيرﯾنم
ی تاڵ و ش
خاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5271313547
78433
201
ەر سەليم-ە ئەم فيلمە رۆۆژی 13/5/22
ی سينەماکارری کورد ھونە
نوو ترﯾن فيلمی
شيفتە فەراھانی کە لەم ففيلمەدا رۆ دەەبين ت
ی ستافی فيللمەکەو گو ش
ەئامادەبوونی
بە
ستوشەشەميين ف ستيﭭا ی کان-
ەرمييەکانی خولی شەس
ەچوارچ وەی پ شب ک فە
لە
کرا.
 (Un Cنماﯾشک
وبەشی )Certain Regard
وان کوڕ ک بەناووی بارانو
ەو باس لەپەﯾووەندﯾی ن ن
ی ئەوﯾندارﯾيە
باابەتی فيلمەککە چيرۆک کی
ەھﯚی
بە م لەبەردەووامی ئەم پەﯾوەندﯾيەدا بە
ەند دەکات ،ە
مامﯚستاﯾەک بەناوی گﯚﭬە
م
شە بﯚی .
ی ھەﯾە دەبنە ھﯚی دروستتبوونی ک ە
ە دوانزە برای
ەوەی کچەکە
ئە
کەوتن کدا
ن
ھونەر سەليم لەچاوپ
فيلمە نو يەی ،ھ
سەبارەت بە ببەرھەم ھ ناننی ئەم مە
س
دە ت :دوای بەرھەم ھ نا نی دواﯾن فيللمم کە لەناووجەرگەی پارﯾﯾسدا لەگەڵ
ئەمجارە فيلم ک لەنااو شاخەکانداو لەگەڵ
ە
م ھ نا ،حەزم کرد
ککﯚمە ک ئەکتتەر بەرھەمم
قسە بکەم.
ە
ژن بدو مو
شەوﯾستيو ن
ھەم بھ نمو دەەربارەی خﯚش
ستاف کی دﯾاررﯾکراودا بەرھ
س
کی
کارﯾگەرﯾيە ئاﯾنييەکانەووە وەک ئەوە واﯾە لەو ت ی
ە
ی
ن لەھەند ک و تدا بەھﯚی
ژن
لمەکەﯾە
سەعاتونيو ک کە کاتی فيلم
ستم ھەرنەب ت بﯚماوەی س
ت ،بﯚﯾە وﯾست
داگيرکراودا ب ت
ستی بکەم.
ئاازادو سەربەس
2013
2
ستانی نوێ -05-27 -
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە193 :

خاک

پا ەواناا

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2211341532
27365
 Land of theژ دەرھينانا دەرھ نەرێ کوورد
ککورتە فلم ""خاک پا ەوا نا "e heroes
ەماﯾی ﯾا
ستەﭬاال سينە
کورتە فلم د فيس
تە
ەر خەليفە ،ککاری خەالتا بباشترﯾن
سەھيم عومە
س
ەرلين  2011ب دەست خو بخەت .
بە
دﯾد کرن ،ئەو ژی
فلم "خاک پا ەوانا" ژ بووو دوو خەالت ن فيستەﭬال ھاتبو کاند
فل
فيلم" و کاری خەالتا باشتررﯾن فلم ب دەست
شترﯾن کورتە في
"ھرچا کرﯾستاا ی" و "باشت
خو بينيت.
خ
ﭭەبەراتيا ھونەرێ سينەما ھەول ر ھاتيە
ا
ەڤ فلمە ب ھارﯾکارﯾا حکوومەتا بەلژﯾکا و ر
ئە
وێ ھاتيە
ست ب کارێ و نەگرتنا ێ
ەرھەم ئينان ،کو د مەھا حوزەﯾرانا سااال  2010دەس
بە
دوماھی ھاتيە.
ی
وێ ب
سا دا کارێ ێ
ککرن و د مەھا کانونا ئ ک ﯾا ھەمان س
ھەردوو و ت ن عيراق -ئيرران دکەت کو بو دەم
حسی جەنگ د ن ﭭبەرا ھ
ەڤ فلمە بەح
ئە
ی بوو.
ھەشت ساال ﯾا بەردەوامی
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە194 :

خود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0620150652
24455
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سﯚلوزی لە ککوردستان لە
ە ،ﯾەکەمين گگﯚفاری س کس
کﯚسيﯚلﯚژﯾيە
گگﯚﭬار کی س ک
ﯾەکەم ژمارە لە 6 /22ی  2010بالو
م
ەتی دەروونيييەوە و
ی و کﯚمەالﯾە
سﯚنکەی ئاﯾنی
س
بووەتەوە ،ئازاد جەالل سەرپپەرشتياری پ گەی خ زان خاوەنی ئيمتتياز و
عيل بەڕ وەبەرری نووسينە و دەستەی
ەژاڵ ئيسماع
سەرنووسەرەەکەﯾەتی و کە
س
ی پ کھاتووە للە ھەرﯾەک:
نوووسەرانيشی
د .کو ستان ئااسﯚ
د .سە ح گەررميان
د .ر دار محەممەد ئەمين
د .ئاسﯚ بيارەﯾﯾی
ستان کە جاببی دھﯚک و ززاخﯚ بە کرماننجی زوو
خود ﯾەکەمين کﯚفاری کورددﯾيە لە کوردس
خ
شيوازﯾکی کونجاو تر ووە جابی ھەوولير و سليمانی بە
ی
رووو جابی قەززا و ناحيەکان بە
سەر
شيوەی سەرەەکيی ھەﯾە. ،بەمەش بوووەتە بر فرۆشتترﯾن کﯚفار ی کوردی لە س
ش
دەبيتەوە
ە
تيرازی  8500دانە بالو
ی
ستادا بە
ستان لە ئيس
ئااستی کوردس
دﯾا لەالﯾەن )ئئازاد جەالل( سەبارەت بە )خود(
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:39:13 20
ە012-3-18 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە195 :

ماڵ
خورم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211102624
41264
ەک
ەخﯚﯾە کە سا ی  2004لەالﯾەن ژمارەﯾە
ﯾەکی سەربە
رۆۆژنامەی خوررماڵ رۆژنامەﯾە
گگەنجی شارۆچکەکەوە داممەزراوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە196 :

ە پيزە
خولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132220176
63822
فيلم
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە197 :

خو نندنی ليبرااڵ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10081358019892
ﯾەکەمين ژمارەی
ن
200
نجا بوو ،لە مانگی دەی 02
رۆۆژنامەﯾەکی ئەھلی خو نندکاری و گەنج
سل مانی و
خو ندکارانی ززانکﯚکانی ل
چاپ و ب وکراووەتەوە ،کە ککﯚمە ک لەخ
چ
سە حەدﯾن ببەڕ وەﯾان دەببرد.
س
ھلی کوردستانييە ،سەرەتتا دوو
ی ،دووەمين رۆۆژنامەی ئەھ
مەی ھاو تی
ەدوای رۆژنامە
لە
ەڕە ،پاشان بوووە بە دوانزە الپەڕەو دواتررﯾش بووە
ھەفتە جار ک دەرچووە بە ھەشت الپە
ھ
ە  16الپەڕە ،لەسا ی 2007ﯾشدا بوو بەھەفتانە ،ببە م پاش دەەرچوونی چەنند
بە
ﯾيەوە راگيرا.
ە بەھﯚی گيرروگرفتی مادﯾي
ەم بەھەفتانە
مارەﯾەکی کە
ژم
کارﯾان ت دا دەکرد ،پشتی
ن
خشانە
ەنووس خﯚبەخ
رۆۆژنامەکە کﯚممە ک خو ندکاری رۆژنامە
پەﯾمانگاو
و
حەدﯾن و
ن
مانی سە
ەفرۆش دەبەست ،کە لە ھەردوو زانکﯚﯚی سل ی
بە
ی کەالر ،ئاماددەﯾيەکانی دەەربەندﯾخان و ھە ەبجە بەش وەﯾەکی ززۆرباش
ئاامادەﯾيەکانی
شرا .
مانی دەفرۆش
لەزۆربەی قەزاکانی پار زگای سل م
ی
ەوە جگە لەوەەی
دەفرۆشدا ،ئە
ی چاپخانەی رەنج ھﯚکار ک بوون بﯚ مانەوەو دانەخررانی رۆژنامە،
ھاوکارﯾيەکانی
ھ
گرنگی رۆژنامەکە ببووە،
ی
شتگيرو ھاوکاار کی
ەو پ نج سا ە بەردەوام پش
ککەبەدر ژای ئە
ميللی نەروﯾجيەوە )(
ی
کخراوی فرﯾاگگوزاری
ەندەکانی ر ک
ھەروەھا پاشاان بەھﯚی فە
ھ
ککﯚمەک دەکرا.
جەمال بەڕ وەەبەری
حەمە عەلی ببووەو شاباز ج
سەرھەنگ ح
ەکەمين سەرنووسەری س
ﯾە
مەد
ئارام ش خ محەم
ﯾەک ژمارە ،م
ئاالن عەتوف ک
نووسين بووە ،خاوەن ئيمتياازەکانی ،ن
مەھدی.
ی
ک ،شاسوار عەبدول واحييد و پاشان ککاروان
چەند ژمارەﯾەک
چ
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 2007ستاف کی تر بەڕ وەﯾان بردووە،
بە م لەکﯚتاﯾی سا ی  2004ەوە تا سا
شاسوار عەبدولواحيد خاوەن ئيمتياز ،ئەﯾوب کەرﯾم سەرنووسەر ،کاروان مەھدی
ج گری سەرنووسەر ورﯾا حەمە تاھير بەڕ وەبەری نووسين ،سا ح قادرو شﯚڕش
خاليد دەستەی نووسەران ،کە دواتر کاروان مەھدی بوو بەخاوەنی ئيمتياز ،ورﯾا
حەمەتاھير بوو بەج گری سەرنووسەر ،شﯚڕش خاليد بوو بە بەڕ وەبەری نووسين.
رۆژنامەکە لە مانگی دوانزەی  2007بەھﯚی گيروگرفتی مادﯾيەوە راگيرا ،ھەرچەند
ستافەکە توانيبووﯾان رۆژنامەکە فراوان بکەن بﯚ دەزگاﯾەکی رۆژنامەوانی و چاپ
خو ندکاری و گەنجانە ،بە ناوی دەزگای گەنجان کە ما پەڕی گەنجان تاﯾبەت بوو
بەھەوا ی رۆژانە ،بەشی کت ب کەتوانی ﯾەک ﯾەک کت ب چاپ بکات .بەشی پاشکﯚو
پﯚستەر کە چەند پاشکﯚﯾەکی رۆژنامەوانی چاپکرد ،لەرۆژی جيھانی الوانيش
 2007بە پﯚستەر ﯾادەکەی کردووە.
لەسا
بەشی سيمينارو ۆرک شﯚپيش توانی چەنک کﯚڕ ک لە سل مانی و ھەول رو
سازبدات.
ئەمەش ستراتيژو سيستمی بەڕ وەبەری رۆژنامەی خو ندنی ليبرا ە کە ئەوکات
ئامادەکرابوو بەھيوای ر کوپ ک بەڕ وەبردنی رۆژنامەکە.
ستراتيژو سيستمی بەڕ وەبەری رۆژنامەی خو ندنی ليبراڵ
1.پ ناسە:
خو ندنی ليبراڵ رۆژنامەﯾەکی ئەھلييە کﯚمە ک قوتابی وگەنجی سەربەخﯚ
لەسەرتاسەری کوردستاندا دەرﯾدەکەن.
خو ندنی ليبراڵ گرنگی دەدات بەسيستمی پەروەردەو ف رکردن وناوەندەکانی خو ندن
و ک شەو گرفتەکانی گەنج وتواناو بوونی خو ندکارو گەنج لە کﯚمە گەدا.
2.دروسبوون وگرنگی خو ندنی ليبراڵ:
بوونی بﯚشاﯾيەک لەکﯚمە گەدا لەگرنگی نەدان بەتو ژی قوتابی /خو ندکار و گەنج/الو
وەک تو ژ کی گرنگ وکارﯾگەرو ئەکتيﭫ لەکﯚمە گەدا ،قسەنەکردن لەک شەو
گرفتەکانيان و رۆشناﯾی نەخستنەسەرﯾان ،الوازی لەبوونی کەنا کی ئازادو
سەربەخﯚی تاﯾبەت بﯚ دەرب ﯾنی گرفت و واقعی قوتابی وگەنج و سانسﯚر
خستنەسەر ب وکردنەوەی بيروبﯚچونەکانيان بەش وەﯾەکی ئازادانەو سەربەخﯚو
رەخنەگرانە لەئﯚرگانە تاﯾبەت بەگەنجان وخو ندکارﯾيانەی کەھەبوون سەرەتاﯾەکە بﯚ
دروستبوونی رۆژنامەی خو ندنی ليبراڵ .
بﯚ دەرب ﯾنی بيروڕای خو ندکارو گەنج لەسەر سيستمی پەروەردەو ناوەندەکانی
خو ندن و پەﯾوەندﯾيە کﯚمە ﯾەتييەکانی گەنج ،ئاکتيﭫ بوون و بەشدارﯾکردنی ئەم
تو ژە لە رووداوو گﯚرانکارﯾيەکانی کﯚمە گەدا خو ندنی ليبراڵ لەرووی بواری
راگەﯾاندنەوە وەک ئامراز کی بەدﯾھ نانی ئەو ئامانجانە ھاتەبوون.
3.ئامنجەکانی خو ندنی ليبراڵ:
1.رۆشناﯾی خستنەسەر واقيع و ک شەو گرفتەکانی دام ودەزگاکانی پەروەردەو
تو ژی خو ندکارو گەنج لەکﯚمە گەدا.
2.کارکردن بﯚ دروستکردن وبەھ زکردنی ناسنامەﯾەکی سەربەخﯚ بﯚ تو ژی خو ندکارو
گەنج وە دروستکردنی گوتار کی رەخنەگرانە لەناو تو ژی خو ندکارو گەنجدا.
3.دروستکردنی کەنا ک و زەمينەسازکردن بﯚ دروستکردنی گفتوگﯚو داﯾەلﯚگ لەن وان
خو ندکاران و گەنجاندا لەسەر ک شەکانی پەﯾوەند بەخﯚﯾان ومەسەلە گرنگەکانی
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کﯚمە گا.دروستکردنی گفتوگﯚ لەن وان گەنجان و خو ندکاران لەالﯾەک وبەپرسان
لەالﯾەکی ترەوە.
4.وشيارکردنەوەی تو ژی خو ندکارو گەنج.
5.کارکردن بﯚکرانەوەی خو ندکارو گەنج بەرووی کلتوری پ شکەوتوو مﯚد رن،
رزگاربوون لەدابونەرﯾتی چەقبەستووی کﯚمە گا.
6.ئاگادارکردنەوەی کﯚمە گا لەک شەو گرفتەکانی گەنج و دەزگا پەروەردەﯾيەکان.
7.برەودان بەميدﯾای ئازاد وەک پ کھاتەﯾەکی کﯚمە گای مەدەنی لەکﯚمە گادا
بەگشتی و تو ژی خو ندکارو گەنج بەتاﯾبەتی لەڕووی چەنداﯾەتی و چﯚناﯾەتييەوە.
4.چاالکييەکان بﯚ بەدەستھ نانی ئەوئامانجانە :
1.دەرکردنی رۆژنامەکە.
2.لەرووداوو گﯚڕانکارﯾيەکانی تاﯾبەت بەگەنج وخو نکاردا خو ندنی ليبراڵ پاشکﯚی
تاﯾبەت دەردەکات.
3.لەرووداوو گﯚڕانکاری وک شەو گرفتەکانی گەنج وخو ندکارو ناوەندەکانی خو ندندا
خو ندنی ليبراڵ راپرسی ئەنجامدەدات.
4.سازکردن و ئەنجامدانی بﯚنەی تاﯾبەت بەگەنج و حو ندکار وەککﯚرش ،سيمينار،
گفتوگﯚی کراوە..ھتد.
5.بواری ماددی رۆژنامەکە:
بﯚبەردەواميدان بەرۆژنامەی خو ندنی ليبراڵ و برەوپ دانی ،رۆژنامەکە پ وﯾستی
بەسەرچاوەی ماددی بەردەوام ھەﯾە ،بەوب واﯾەوە کەدابين کردنی ئەم پ وﯾستييە
کارﯾگەری نەخاتەسەر ئامانجە ستراتيژﯾەکانی ئەم پ ۆژەﯾە ،لەم گﯚشەنيگاﯾەوە
رۆژنامەکە پشت بەم سەرچاوانە دەبەست ت:
1.الﯾەن ور کخراوی ناحکومی وسەربەخﯚ.
2.ﯾارمەتيدانی بﯚ ميدﯾای ئازاد.
3.کﯚمەک و ﯾارمەتی ب مەرجی کەساﯾەتی والﯾەنی خەمخﯚر بﯚ پرۆژەﯾەکی
لەمجﯚرەو تو ژی خو ندکارو گەنج.
4.توانای ماددی ناوخﯚی رۆژنامەکە وەک داھاتی فرۆشی رۆژنامەکەو ھاوکاری
ماددی کەسی پەﯾوەندﯾدار لەستافی رۆژنامەکەدا )خاوەن ئيمتياز).
5.رﯾکالمی بازرگانی وەک سەرچاوەﯾەکی ماددی لەرۆژنامەﯾەکی ئەھليدا.
6.پيکھاتەی رۆژنامەکە:
1.ھەواڵ:
خو ندنی ليبراڵ ئەو ھەوا نە ب ودەکاتەوە کەپەﯾوەندی راستەوخﯚی بەگەنج و
خو ندکارو سيستمی پەروەردەو ف رکردن ودامەزراوەکانی خو ندنەوە ھەﯾە ،ئەو
ھەوا نەی لەدەز\ا راگەﯾاندنەکانی تر بەپ ی پ وﯾست تيشکی ناخر تەسەرو
ب وناکر نەوەو پەردەپﯚش دەکر ن.
2.ر پﯚرتاژو بەدواداچوون:
ھەموو ئەو رووداوو ک شانەی کەروودەدەن و ج ی سەرنجی خو ندکارانن وپ وﯾستی بەقسە لەسەر کردنی خو ندکاران ومامﯚستاﯾان وبەرپرسان ھەﯾە.
ئەو رووداوو ک شەو بابەتانەی کەپەﯾوەندﯾدارن بەژﯾانی گەنج و دامەزراوەکانیگەنجەوە.
3.چاوپ کەوتن:
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چاوپ کەوتن لەخو ندنی ليبرا دا س ئاست وەردەگر ت:
1.چاوپ کەوتن لەئاستی خو ندکاران وگەنجاندا.
2.چاوپ کەوتن لەئاستی بەرپرسان و مامﯚستاﯾاندا.
3.چاوپ کەوتن لەئاستی رۆشنبران .
•چاوپ کەوتن ئەنجام دەدر ت بﯚ گەﯾاندنی ک شەو داواکارﯾيەکانی گەنج و خو نکار،
وە می بەرپرسان.
•ت وانين و سەرنج و ھە و ستی رۆشنبيران لەمەڕ ک شەو گرفتەکانی خو ندکارو
گەنج و دامەزراوە پەروەردەﯾيەکانی کﯚمە گا.
•چاوپ کەوتن لەگەڵ خو ندکارو گەنجی بەھرەمەند ،ھەروەھا ت وانينی خو ندکاران
وگەنجان دەربارەی ک شەو گرفتەکانی خﯚﯾان وکﯚمە گا.
4.ووتار:
خو ندنی ليبراڵ ئەو وتارانە ب ودەکاتەوە کەگوزارشت لەک شەو گرفتەکان و
بيروبﯚچوونی گەنجان وخو ندکاران دەکات خودی گەنجان وخو ندکاران دەﯾنوسن.
وتاری ئەو مامﯚستاو رۆشنبيرانەی کەدەﯾانەو ت سەرنج وت وانينی خﯚﯾان لەمەڕ
سيستمی پەروەردەو ناوەندەکانی خو ندن و ک شەو گرفتەکانی گەنجاندا بخەنەڕوو.
5.ئەدەب و ھونەر:
ئەو بابەتە ھونەری وئەدەبيانە ب و دەکر نەوە کەگوزارشت لە ژﯾانی گەنج و
خو ندکاران دەکات ،ھەروەھا بابەتی وەرگ ان لەبواری ئەدەب و ھونەردا لەسەر
سينماکارو مﯚسيقارو ئەدﯾبە جيھانييەکان و بوارە ھونەرﯾيەکانی تر.
6.وەرزش:
لەبەرئەوەی گەنج وخو ندکار تو ژ کن لەکﯚمە گا گرﯾنگيدان کی تاﯾبەتيان بەبوواری
وەرزش ھەﯾە ،بﯚﯾە ئەم بوارە لەخو ندنی ليبرا دا بﯚ ئاگاداربوونی ئەم تو ژەﯾە
لەرووداوو گﯚڕانکارﯾيەکان ئەگەر بەش وەﯾەکی کەميش ب ت لەوبوارەدا.
1.و نە:
بەش کی گرنگی رۆژنامەی خو ندنی ليبراڵ پ کدەھ ن  .ئەو و نانە ب ودەکر نەوە
کەپەﯾوەندی راستەوخﯚﯾان بەبابەتەکەوە ھەب ت و گوزارشت لەبابەتەکە بکات،
و نەکان راستگﯚﯾی زﯾاتر دەبەخشنە بابەتەکەو ب وا الی خو نەر دروست دەکات .ئەو
و نانە ب وناکرﯾنەوە کەلەگەڵ بنەماکانی مافی مرۆﭬدا ﯾەکناگر تەوە.
2.رﯾکالم:
رﯾکالميش ﯾەک کە لەپ کھاتەکانی رۆژنامەکە بەو پ يەی رۆژنامەی خو ندنی ليبراڵ
رۆژنامەﯾەکی ئەھلييەو وەک سەرچاوەﯾەکی مادی بەکاری دەھ ن ت.
7.پ وەرەکان بﯚ وەگرتنی رۆژنامەنووس:
1.ب الﯾەن ب ت ،واتە ئاﯾدﯾای ھيچ خزب و ر کخراو ک لەناو رۆژنامەکەدا ب ونەکاتەوە.
2.پ وﯾستە شارەزاﯾی لەبواری رۆژنامەنووسيدا ھەب ت و ئارەزووی کارکردنی ھەب ت.
3.کەساﯾەتييەکی ھەب ت لەکﯚمە گادا ،ناوبانگی خﯚﯾی و رۆژنامەکە بپار ز ت.
4.پيچوﯾستە پابەندی ئەو ئەرکانە ب ت کەخو ندنی ليبراڵ داﯾناوە بﯚ سەرجەم پﯚستە
رۆژنامەنووسييەکان کەلەسيستمی بەر وەبردنی خو ندنی ليبرا دا ئاماژەی پ کراوە،
لەکاتی ج بەج نەکردنی ﯾان کەمتەرخەمی کردن لەوئەرکانە ،توشی
بەرپرسيار تی دەب ت.
5.ناب ت لەرۆژنامەﯾەکی تری خو ندکاری ﯾان گەنجانەدا کاربکات بەوپ يەی خو ندنی
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ليبراڵ رۆژنامەﯾەکی تاﯾبەتمەندە بەبواری گەنج و خو ندکار.
6.ئەو کەسانەی ناتوانن خا ی ) (5ج بەج بکەن دەتوانن بەپەﯾوەست )عقد(
کاربکەن لەگەڵ خو ندنی ليبرا دا.
7.ھەرکەس ک سەرەتا پەﯾوەندی دەکات بەخو ندنی ليبرا ەوە بەقﯚناغی
ھە سەنگاندندا دەڕوات ،ئينجا دوای ئەو قﯚناغە دەبنە کەس ک لەستافی سەرەکی
رۆژنامەکە.
8.پابەندبوون بەو پ وەرە ئيتيکيانەی کەخو ندنی ليبراڵ داﯾناوە بﯚ کادرە
رۆژنامەنووسييەکانی.
8.پ وەرە ئيتيکيەکانی خو ندنی ليبراڵ:
1.کﯚکردنەوەو وەرگرتنی زانياری بەش وەﯾەکی دروست و نەزﯾھانە.
2.نەدرکاندنی ئەو سەرچاوانەی زانيارﯾت پ دەدەن ،دەﯾانەو ت بەنھ نی بم ن تەوە.
3.پاراستنی ژﯾانی تاﯾبەتی و کەس تی خە ک و نەزڕاندنی ناوبانگی ھيچ کەس.
4.ر زگرتن لەبەھا گشتييەکان و کلتورە جياوازەکان.
5.ر زگرتن و ھ رش نەکردنەسەر ھيچ ئاﯾين و مەزھەب و ئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾاﯾەکی سياسی.
6.جياوازی نەکردن لەن وان رەگەزو ئيتنيکە جياوازەکاندا.
7.ناب ت ھيچ کەس ک باجی خو ندنی ليبراڵ بﯚ مەبەستی شەخسی بەکاربھ ن ت،
لەکاتی وازھ نان لەکارکردن پ وﯾستە بەش وەﯾەکی فەرمی وازھ نانی خﯚی
رابگەﯾەن ت و باجی رۆژنامەکە بگەر ن تەوە.
9.پ وەرەکان بﯚ ب وبوونەوەی بابەتی رۆژنامەنووسی:
1.بابەتەکە راستەوخﯚ ﯾان ناراستەوخﯚ پەﯾوەندی بەدنيای خو ندکارو گەنجەوە
ھەب ت ،بەش وەکی بابەتی نوسراب ت.
2.نوێ ب ت و گوزارشت لەبابەت کی ن و دامەزراوەکانی خو ندن ﯾاخود کﯚمە گە بکات
کەج ی سەرنج و باسی خە ک ب ت.
3.ناب ت بابەتەکە خزمەت بەھيچ ر کخراو کی گەنجان وخو ندکاران ﯾاخود ئاﯾدﯾاﯾەکی
سياسی بکات،مەبەست ل ی گەﯾاندنی پەﯾامی ر کخراو ک ب ت لەر گەی خو ندنی
ليبرا ەوە.
4.ئەو بابەتانەی دەگەنە رۆژنامەکە لەر گەی ليژنەﯾەکی سەرپەرشتيارﯾيەوە دەبينر ت
و پاشان سەرنووسەر ب ﯾاری ب وبوونەوەی ﯾان ب ونەبوونەوەی دەدات .لەکاتی
ب ونەکردنەوەی بابەتەکەدا ،بابەتەکە ناگەڕ نر تەوە بﯚ نووسەرەکەی.
5.زﯾاتر گرنگی بەو بابەتانە دەدر ت کەکار لەسەر مﯚد نيزەکردنی دامودەزگاکانی
خو ندن و تو ژی خو ندکارو گەنج بەئاراستەی کلتورو بيرکردنەوەﯾەکی ھاوچەرخانەو
پ شکەوتوو نوسراوە.
سيستمی بەڕ وەبردنی رۆژنامەی خو ندنی ليبراڵ
دەستەی با ی بەڕ وەبردن:
دەستەی با ی بەڕ وەبەردن لەپ نج کەس لەستافی سەرەکی پ کھاتووە بﯚ گفتوگﯚ
کردن و ب ﯾاردان لەسەر بابەتە چارەنوسسازو گرنگەکانی تاﯾبەت بەرۆژنامەکە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی ليژنەکە:
1.ليژنەکە لەپ نج کەس پ کد ت لەستافی سەرەکی رۆژنامەکە)خاوەن ئيمتياز،
سەرنووسەر ،ج گری سەرنووسەر ،بەڕ وەبەری نوسين ،کەس ک لەدەستەی
نووسەران).
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2.ليژنەکە س مانگ جار ک کﯚبوونەوەی ئاساﯾی خﯚی ئەنجامدەدات بﯚ قسەکردن
لەسەر رۆژنامەکەو پالنی کارکردنی داھاتوو ،جگەلەو کﯚبوونەوەﯾە لەبارودۆخی
تاﯾبەتدا کەپ وﯾست بەکﯚبونەوەبکات ليژنەکە کﯚدەب تەوە.
3.پيوﯾستە ئەندامانی دەستەی با ی بەڕ وەبردن لەر گەی راپﯚرت کەوە قسەو
گفتوگﯚکانيان ئامادەبکەن و لە کﯚبوونەوە ئاساﯾيەکەدا گفتوگﯚی لەسەر بکەن.
4.ئەو پالنانەی لەکﯚبوونەوەکاندا گفتوگﯚی لەسەر دەکر ت پ وﯾستە لەالﯾەن
دەستەی با وە بەدواداچوونی بﯚبکر ت بﯚ ج بەج کردنی ﯾاخود دەرئەنجامەکانی.
ئەو بوارانەی دەستەی با گفتووگﯚی لەسەر دەکات:
1.گفتوگﯚکردن لەسەر ستراتيژو ئامانجی رۆژنامەکە.
2.الﯾەنی ماددی رۆژنامەکە :لەکاتی وەرگرتنی ماددە)پارەو پ داوﯾستی تری ماددی(
لەکەسان و الﯾەن و ر کخراوەکان ليژنەکە ب ﯾاری لەسەر دەدات.
3.دانان ﯾان البردنی دەستەی نووسەران لەالﯾەن دەستەی با وە ﯾەکالﯾی
دەکر تەوە.
4.گﯚڕانکارﯾکردن لەکاتی دەرچوونی رۆژنامەکەو زﯾادکردنی الپەڕەو گﯚڕانکاری
لەقەبارەو رەنگدا دەستەی با ب ﯾاری لەسەر دەدەات.
دەستەی بەر وەبردنی رۆژنامە:
1.خاوەن ئيمتياز:
بەرپرسيارە لەدابينکردنی بودجەی داراﯾی رۆژنامەکە .
خاوەن ئيمتياز دەتوان ت لەر گەی ژم رﯾاری رۆژنامەکەوە ئاگاداری تەواوی بودجەو
وردەکارﯾيەکاری و خەرجييەکانی رۆژنامەکە ب ت.
2.سەرنووسەر:
پ وﯾستە سەرنووسەر ئاگاداری نزﯾک و راستەوخﯚی ھەب ت لەرۆژنامەکەوە ،بەبينينی
ئەوبابەت و ھەوا نەی لەرۆژنامەکەدا ب ودەکر نەوە.
ئەنجامدانی گﯚڕانکاری پ وﯾست بﯚ داڕشتنی بەرنامەی باشتر بﯚ رۆژنامەکە.
سەرنووسەر ب ﯾاری کﯚتاﯾی ب وبوونەوە ﯾان ب ونەبوونەوەی بابەتەکان دەدات
بەحکومی ئەوەی ل پرسراو تی ﯾاساﯾی لەسەرشانە ،بەمەرج ک سەرنووسەر
بابەتی ب ت لەب ﯾارداندا.
3.ج گری سەرنووسەر:
ھاوکارﯾکردنی سەرنووسەر لەکارەکانيدا ،سەرپەرشتيکردنی ستافی رۆژنامەکە،
بەشدارﯾکردن لەب ﯾارە گرنگەکانيتاﯾبەت بە رۆژنامەکە.
4.بەڕ وەبەری نوسين:
سەرپەرشتيکردن و دﯾارﯾکردن و کﯚکردنەوەی بابەتە رۆژنامەوانيەکان لەماوەی
دﯾارﯾکراوی خﯚﯾدا گرنگترﯾن ئەرکەکانی بەڕ وەبەری نوسينە .ئامادەبوونی لەگەڵ
نەخشەسازی رۆژنامەکە بﯚ نەخشەسازی رۆژنامەکە لەکاتی دﯾارﯾکراوی خﯚﯾدا،
ھاوبەشی ب ﯾاردانە لەگەڵ سەرنووسەردا.
5.دەستەی نووسەران:
ئەو کەسانەی سيفەتی دەستەی نووسەرانيان ھەﯾە لەخو ندنی ليبرا دا ئەم ئەرک
و مافانەﯾان ھەﯾە:
1.ئەنجامدانی بەدواداچوون و ئامادەکردنی راپﯚرت.
2.سەﯾرکردن و ھە سەنگاندنی ئەو بابەت ورﯾپﯚرتاژانەی بﯚ رۆژنامەکە ئامادەدەکر ت.
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خشەسازی رۆژنامەکە.
ی لەکاتی نەخ
3..ئامادەبوونی
وﯾستی
ی
4..چاککردنی ئەو ر پﯚرتاژوو ھەوا نەی ببﯚ رۆژنامەکە ئامادە دەکر ت و پ
ی زانستيانەتتر ھەﯾە.
ەئيشکردن کی
بە
ی رۆژنامەکە.
5..پابەندبوون بەب ﯾارەکانی
بەردەم
م
ەھەند وەردەگير ت ،پ شننيارەکانی دەخر تە
6..پ شنيارو بﯚﯚچونەکانی بە
رۆژنامەکە.
ە
ی
دەستەی با ی بەڕ وەبردنی
 (wryaسەباررەت بە )رۆژنامەی
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
خو ندنی ليبرااڵ( لە13:10:03 2010- 10-8 :
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە198 :

ورد
خو نندکاری کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4280937368
82745
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە199 :

خو ننی ھەنار
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13008385811108
سمان-ە.
نانی ئاوات عوس
ل و دەرھ ی
سينارﯾﯚی کاممەران جەمال
س
مەکە باس لەددوو حا ەتی کﯚمە گەی ککوردی دەکات کە پ کد ن
چيرۆکی فيلمە
چ
مانەوەی ژنانە
ی
ەن و
ەرچونی تەمە
ی کچ نی ،ﯾەککەميان بەسە
ەقەﯾرەﯾی و للەدەستدانی
لە
ەتيش
کە پ يدەوتر ت)قەﯾرەبون( ،ددووەمين حا ە
ی زۆر و شووننەکردنيان ە
تااکو تەمەن کی
خﯚی
ەر ھﯚکار ک ب ت کچ نی خ
ی م ينەﯾەکە کە لەبەر ھە
بااسکردنی ژﯾاان و گوزەرانی
گاوە
ە
ەن کﯚمە
حا ەتە لەالﯾە
ەدەستداوە و دواتر وەرگرتتن ﯾان رەتکرددنەوەی ئەو ح
لە
خراوەتەڕوو.
خ
دژ بە ژنان
بە پرسەکانی توندوتيژی ژ
مە لەف ستيﭭﭭا ی ھەول ر کە تاﯾبەتە ە
ب ﯾارە ئەم فيلم
کات.
ەتی بەشدارﯾبک
ەی ن ودەو تی
و چەند ف ستييﭭا کی دﯾکە
کی
ەند ئەکتەر ک
ەسا ح-ە و چە
شوان عەتوف و گﯚنا حەمە
خو نی ھەنار لەنواندنی ش
خ
ەد مەحمود ککاری مﯚنتاژﯾان بﯚ
ەر کاری و نەگگرتن و ئەحمە
سماعيل عومە
دﯾکەﯾە و ئيس
فيلمەکەش بەرھەمی
ش
ککردووە و سەففين خەراجياننی کاری ميووزﯾک دەکات و
مانيە .
ەڕ وەبەر تی ھونەری سيينەمای سل م
بە
نوێ
من جەميل  -ما پەڕی کووردستانی ێ
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە200 :

ن
خﯚ ننەﯾانک ﯾوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2200855018
80651
سيو تيو دکتﯚﯚر ش رکﯚ
ەلرەملی نووس
ی دەرھ نانی بﯚ کردووەو ئە
ئاازاد محەمەد بچکﯚل کاری
خی،
عەبدو کردووﯾەتی بەکورددﯾو ھەرﯾەک لە)مستەفا ئئەحمەد ،ھەرردی قەرەداخ
ع
مان محەمەدد ،عەبدو
سا ح کەرﯾم ،د سﯚز عوسم
شەھ ن جەماال ،کەرﯾم س
ش
محەمەد بچکﯚل( رۆ ی ت دا
د
سﯚران ،سان سەرھەنگ ،ئازاد
حەمەسا ح ،د ن بەکر س
ح
دەبينن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ئەرمەنس
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ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە201 :

خ زان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0623211409
94496
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە202 :

خەباات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008171247
79902
رۆژنامە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

باشووری ککوردستان

ب وکراوە :رۆژنامە
پارت:

ستان
پارتی دﯾموککراتی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

136

ژمارە203 :

خەرمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1311137333
33079
شنبيری مندا نە
ککارنامەی کاروو چاالکی رۆش
وکراوەﯾەکی ) 50الپەرەە(ﯾدا
ی
رانيە لەدووتو ی ب
ە
ەر وەبەر تی رۆشنبيری ممندا نی
بە
چاالکی
خول و کارو چ
دا سەرجەم خ
نااميلکەﯾەکی بەناوی )خەررمان( ب وکرددەوە ،کە ت يد
شنبيری مندا نی )قە دزێ و
خانەکانی رۆش
سنووری بەر ووەبەر تيەکە و ھەر چوار خ
س
(201
ەسەر و چواررقورنە( ی ب وکراوەتەوە ،کە لەسا ی رابردووی )10
رانيە و سەنگە
ەنجامدراون.
ئە
ً
ڵ چاالکييەکاننی ئەو چوار کازﯾوەی سننورەکەدا روما ی تەواوی
ھەروەھا لەپاڵ
ھ
سنوری پار زگای
ی
دا نی
ف ستيﭭا ە وەررزشی و ھوننەری و ئەدەببييەکانی مند
کەوتن و دﯾمانەی چ
ن
کە چاوپ
سل مانيشی بەو نەوە کرا وە ،ئەمە بەددەر لەوەی ە
س
چەندﯾن
مندا ن تيادا دەبينر ت .
مندا ی بەھرەەمەند و سووودمەندی ئەو ناوەندانەی م
م
ستانی نوێ
ما پەڕی کوردس
ەبدول ەحمان ئەحمەد  -ا
سەرچاوە :عە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە204 :

سوو ﯾا ئەژژدﯾھا
خەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20323494812302
الک..
ی رەفيق چاال
نواندنی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ب وکراوە :شانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە205 :

وا ووەکان
خەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1231414373
32971
قمان و
ەنووسين و ددەرھ نانی کاروخ ئەحمەد ،لەنواندنی ززانا محەمەد و کوردﯾن لوقم
لە
ھونەری کارەکانی ررووناکی و جللوبەرگ و
ی
ب ﯾار بەختيار ببوو ،کە ستافف کی
ن ج بەج کردببوو.
سينﯚگرافياﯾان
س
مانی ،لەئ وارەەی
ە ەی ھونەرەەجوانەکانی کورد لەسل م
ەم شانﯚﯾيە للەھﯚ ی کﯚمە
ئە
 (2011/1/20نماﯾشکرا.
)0
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە206 :

ون
خەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9272143456
62129
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە207 :

وی سوور
خەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110710023
32664
شتنی
ی و لە دەرھ ننانی کاروان ئئاوات ،باس لە پرسی کوش
ە سينارﯾﯚی ئازاد پ نجونی
لە
ستانيدا دەکات .
ئاافرەت لە کﯚممە گای کوردس
پەﯾامن ر
ن
سەرچاوە :زﯾررەک نامﯚ  -ماا پەڕی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە208 :

ساکەی
ستان و ﯾاس
دارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1160101253
32776
ی رەنگا ە
گگروپی شانﯚﯾی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە209 :
139

ﯚ نيوز
دارکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4112039508
82673
شمی کارکردننی برﯾتيە لە " بﯚﯾە جياواززﯾن ،چونکە باابەتی
شتيە و دروش
ما پەرر کی ھەوا ی رۆژانەی گش
جياوازز ب ودەکەﯾنەوە".
ئەنيستيتيوتی روناکبيری دارکﯚ "
ی
ھەموو چينو توو ژەکان دەکاتتو لەالﯾەن " ئ
ما پەرری دارکﯚ نيوزز گرنگی بەھە
بەر وەە دەبردر ت".
ستی
خاتە بەردەس
زﯾندووەکانی دﯾکەش دەخ
ی
ی خﯚی فراواانتر دەکاتەوەەو زمانەکانی
بەمنزﯾﯾکانە تﯚڕەکانی
ەرانی خﯚی
خو نە
بﯚ زانيياری زﯾاتر:
h
http://www
w.darkonewss.com
مەی ئەليکترۆنی( لە:
)دارکﯚ نيوز( سەباررەت بە )رۆژنام
ﯚ
ەالﯾەن
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
14:3
32:46 2013-4-11
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ب وکرراوە :ب وکراوەی ئەلەکترۆۆنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە210 :

داليان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3041822148
80494
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە211 :

دراوس ی مەررگ
140

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6120959596
60263
فيلمەکەش  10خولەککەو ھەموو کاارەکانی
ش
ھﯚنی(ﯾە .ماوەەی
ەر )ئەﯾوب لھﯚ
لە دەررھ نانو سيناررﯾﯚی دەرھ نە
خﯚم
ھەم ھاتووەو سينارﯾﯚو دەررھ نانو و نەگررتنيشی م
لە کورردستان کراوەە ،لە سا ی 2010دا بەرھ
لە ژﯾانی
گ( کە باس ە
ی باشە ناوەەرۆکی فيلم ک دﯾکﯚم نتارﯾﯾەکەش )دراووس ی مەرگ
مداوە شاﯾەنی
ئەنجام
لە گﯚڕستان ببە
شەھيد بووە ،بە م ژﯾان ە
ەکانی کورد ش
ن لە شﯚڕشە
خانەوادەﯾەک دەکات کە باوکيان
سەرددەبەن.
ی ئاو نە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :کوورتە ففيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە212 :

دالنپپار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0411220409
94139
سا ی 1986
الﯾەن رەھبەر جەاللەوە دەەردەچوو .لە س
ە فين ند لەال
گگﯚﭬار ک بوو لە
نو يی لە فين ند دەستپ کرردەوە و
پاشان خول کی و
ن
ەم ژمارەی ددەرکرد،
ەڕووسيا ﯾەکە
لە
جەالل ،گﯚﭬارەەکەش
بە کﯚچی دواﯾﯾی رەھبەر ج
1993-03-25ددا دەرچوو ،ە
مارە 1ی لە 5
ژم
وەستا.
سەبارەت
دﯾا لەالﯾەن )ببەرھەم مانو بەرزنجی( س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:47:42 2
ە2011-4-14 :
ە )دالنپار( لە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە213 :
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ک
دھﯚک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5312311196
64973
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە214 :

ۆژ
دوارۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7252257528
89465
مەتی
ی
ندەواری لە الﯾەن ئەنجومەنی با ی ھە
ی
ەخو
گگﯚﭬاری ئازادکرراوەکانە لە نە
دەواری تەوزﯾﯾمييەوە ب ودەکر تەوە
شتنی نەخو ند
شتی نەھ ش
نييشتمنای گش
سا ی 1979
گی ئاداری س
مارە 2ی مانگ
ژم
بوو
ەم گﯚﭬارە بە ناوی ئاﯾندەووە دەرچوو و
مارە ﯾەکی ئە
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە215 :

ۆژ
دواڕۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3132047238
80218
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە216 :

منی گەل
دوژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68344
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە217 :

دونياا تی ﭬی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0904113615
59348
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شی
ەکەمين کەناالی تاﯾبەتی کوردﯾيە لە توورکيا ،لە ساللی  2010دەست بە پەخش
ﯾە
شی ت ست داﯾە ،سەر بە گروپی
ستا لە پەخش
ت کرد ،تا ئ س
خوی بە ش وەەﯾەک ت ست
خ
ی فەتحو گگو ەنە.
ە ،ھی گروپی
فەزای وەشانە
فە
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11
1:20:48 201
ی( لە10-9-4 :
)ددونيا تی ﭬی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

تتەلەﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە218 :

ە
دوو زمان و ﯾەک ھەگبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925192452
29626
کﯚی"ـەوە ،بە بودجەﯾەک ککە لە
غان" و "ئﯚرھان ئ سکی کﯚ
ن "ئﯚزگور دۆغ
ن دەرھ نەران
ئەم فييلمە لە الﯾەن
ی شەش سا دا کﯚﯾان کرددۆتەوە ،ئاماد ەکراوە.
ماوەی
ﯾەکەمی
ی
"ڕوحا"ی باکووری کووردستان لە پپﯚلی
ی
چەی
ەر ک"ی ناوچ
چکەی "سيﭭە
ەکە لە شارۆچ
فيلمە
زمانی
ی
ست پ دەکا و کو رەوەرﯾيەککانی قوتابياننی کورد دەگ تەوە لە ف رربوونی
خانەﯾەکدا دەس
قوتابخ
کوومەتی تورککيا
لە کات ک دا حک
شان دەدا ،ە
شەی کورد پيش
الﯾەنە جﭭاکيييەکانی ک ش
دا .بەو جﯚرە ال
تورکيد
شخەری" بەناوی
ەکی چاکساززﯾی دەست پ کردب کە ببە "دەستپ ش
شەی ئەوە دەکا پرۆسەﯾە
بانگەش
دەکا.
س
ی ر نيسانس
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ففيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە219 :

ن
دوﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903163649
99346
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە220 :

د ی سور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061040465
57322
ت مستەفا
دەرھ ناانی ھە کەوت
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە221 :

د ی سوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4251025435
56914
شەوﯾستی ن ووان کچ و کوڕ کی کورد
مستەفاﯾە ،چييرۆکی خﯚشە
ە دەرھ نانی ھە کەوت مس
لە
ەو
ی کﯚمپانيای فيلم ھاوس و ھەن فيللمی نەروﯾجيە
دەگ ِ تەوە لەبەرھەمھ نانی
تی ژنانی کوردستان
ستان و ﯾەک ی
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ەھاوکارﯾی ح
بە
ەرھەمھ نراوەە.
بە
ەبەشداری س
ھەر می کور دستان لەشاارەکانی ھەوول رو رواندز بە
ەم فليمە لەھ
ئە
ناسراو ش ل
و
ەگری
کراوەو لەالﯾەن و نە
و
ی و ئ رانی کارری تيا
جی و کوردی
ستافی نەروﯾج
س
سﯚران
لەشەھ ن جەمال ،س
ھ
ەکتەرە سەرەەکييەکانی برﯾﯾتين
ﭬاسدا ەوە و ننە گيراوەو ئە
ﭬا
ەلی ئەحمەد .
ئييبراھيم و عە
145

ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە222 :

دۆز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20521075012383
ەکەرکوک دەەردەچ ت ،خاووەن
گی جار ک لە
شنبيری گشتتی ئازادە مانگ
گگﯚﭬار کی رۆش
ەندﯾکای
ەرەج-ەو لەسە
ەم گﯚﭬارە لەتتيف فاتيح فە
ئييمتياز و سەررنووسەری ئە
ن ژمارە متمانەی ) (219پ دراوە.
رۆۆژنامەنووساننی کوردستان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کەرکوک
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە223 :

الم
س ی ئيسال
دۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5122029367
78570
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە224 :

گ ﯾی
دۆنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5302200546
60135
 20پلەی
لە سا ی 010
ن( ،زنجيرەﯾەککی کﯚرﯾيە ،ە
ی )دۆنگ ﯾی(( ﯾاخود )داون
زننجيرە درامای
بينەری ھەبوو لە کااتی پەخشکرردنی دا
ی
ەکەمی وەرگگرت بەھﯚی ئئەوەی کە زۆررترﯾن
ﯾە
ە کﯚرﯾا.
لە
 Media Art Productionميدﯾا ئارت
P
M.A.P
M
ەالﯾەن
ی دۆنگ ﯾی لە
زننجيرە درامای
ەوە ئامادەکراووە.
پررۆدەکشن ـە
الژی کردووە.
ککﯚمپانيای خاووێ فيلم دۆبال
دەقيقەﯾی.
ی
45
 (88ئە قەی 5
ەم زنجيرەﯾە برﯾتييە لە )8
ئە
چيرۆکی شا )سوککجﯚنگ(ی نەووەی
ی
ەوەی
(ددۆنگ ﯾی( درراماﯾەکی م ژژووﯾيە ..گ انە
)دۆنگ ﯾی( دەب ت.
گ
عاشقی
جوسﯚن(ی ککﯚرﯾاﯾە ،کە ع
)ج
گەی سەرنجی شا
ەک کە لە کارەەکەرە سادەککانی کﯚشکو دەب تە ج ی
دۆنگ ﯾی ..ﯾە
ھﯚگری دەب ت.
)سوکجﯚنگ(وو بەتەواوی ھ
الﯾەن شاژنە
شاھانەوه ،لەال
ەر لە سەرەتاای چوونە ناو کﯚشکی ش
دۆنگ ﯾی ،ھە
سەر بە
ر
گرفت دەب تەوە لەبەرئەوەی دۆۆنگ ﯾی
ت
چەندﯾن
)لنھيﯚن(ـەوە رووبەرووی چ
ەتی.
خ زان کی ھەژژارە رقی ل يە
ەی زۆری بﯚ دروستدەکر ت چونکە
شکەوە ک شە
ھەروەھا لەالﯾﯾەن کارەکەر کی تری کﯚش
ھ
دۆنگ ﯾی ھەر لە سەرەتای
کەن کە گ
ن ئەوەﯾە لەو شو نە کاربک
ەوان خەونيان
ئە
ککارکردنيەوە وەەرﯾگرتووە.
ژﯾانی
ی
مانسی و و نااکردنی
ستييەکی رۆم
ی خﯚشەوﯾس
ەم زنجيرە درراماﯾە چيرۆکی
ئە
ەو
ناساندنی دابونەرﯾتی کﯚرﯾيەکانە لە
ی
ن(و
شا )جوسﯚن
ککﯚرﯾيەکانە لە سەردەمی ش
سەردەمەدا.
س
مەی
ەالﯾەن شاوە لەو سەردەم
وەبردنی دەو ەتە لە
ی
ھاوکات پيشانندانی چﯚن ت ی بەڕ
ھ
ککﯚرﯾادا.
سينارﯾﯚ :کيم ﯾی ﯾﯚنگ
س
ی بيونگ ھﯚن ،،کيم سانگ ھيوب
دەرھ نان :لی
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 2010\3\22بووو.
شی لە کﯚرﯾا 2
ەکەم پەخشی
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

زنجيرە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە225 :

ە تی ﭬی
دﯾژلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0909092556
69453
گوڕانی کوردی
ی
ی تاﯾبەتی کورردﯾە لە تورکياا ،پاش دونيا تيﭭی ،دﯾژلە تيﭭی  24دەەمژم ر
ەمين کەنالی
دووھە
ش دەکات.
پەخش
ەالﯾەن )روژھاات سەعيد( سەبارەت بە )دﯾژلە تی ﭬﭬی( لە:
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
0:43:27 2010
0-9-9
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ب وکرراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە226 :

دﯾمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7152156418
89558
مارە ﯾەک سا ی 1991
ژم
الوی ئاوارەی کوردەوە دەرردەچ ت
گگﯚﭬار کی الوانە لە الﯾەن ددەستەﯾەک ال
ەرکﯚ
ی کﯚشان سە
ی و ھاوکاری
ەسەرپەرشتی
بە
نااونيشان؛
ﭬيستەرۆس  -سوﯾد
ﭬي
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
148

و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە227 :

ەن ک لە ژﯾﯾان
دﯾمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0930121157
79734
نانی ئازاد د پاکە ،بە
ينی محەمەد عەبدو و للە دەرھ ی
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە لە نووسين
ئە
ی بواری شاننﯚﯾی لە
شکرا.
ھەول ر نماﯾش
 2010لە شاری ھ
2
ەشداری چەند ئەکتەر کی
بە
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە بابەت کی کﯚمە ﯾەتی لەخﯚگرتبوو و وەک دەق کی خﯚما ی
ئە
ەش وەﯾەکی کﯚم دی نماﯾشکرا.
بە
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە228 :

ن
د رﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8251119037
71069
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :ب وکراوەە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

149

ژمارە229 :

سحراوﯾی
ی چرای س
د وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40221095719932
خولی
ی
ی ،لە ميانەی 29مين
ە دەرھ نانی شانﯚکاری ککورد سەعيد خەﯾرو الھی
لە
فەجر لە تاران نماﯾﯾشکرا .
ر
شانﯚی
فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی ش
في
شانﯚگەری "دد وی چرای س حراوﯾی" ککە بەرھەمی گرووپی شاننﯚی "ر ا"ی Rira
ش
غەرﯾبی پشووودانی
سووڕھ نەر و غ
ی ئيالم ،چيررۆکی سەرس
شاری د ھلﯚڕاانە لە پار زگای
ش
ن وان دوو پشووودان لە رۆژگگاری ئ مەدا ببﯚ بينەر دەگ تەوە.
ی" برﯾتين لە:
شانﯚگەری "د وی چراای س حراوﯾی
ی
ی بەشداربوو لە
ھونەرمەندانی
ھ
نوووسەری شاانﯚنامە :مەرززﯾيە نەسرو ھی
الھی
ەعيد خەﯾرو ال
دەرھ نەر :سە
سەحنە :مستەفا کوووليوەندی
:
ﯾنی
ھ نەر و دﯾزاﯾن
راو ژکاری دەرھ
عەلی ئەسغەر
ی
الھی و
ەعيد خەﯾرو ال
ليوەندی ،سە
ەکتەرەکان :ممستەفا کوولي
ئە
ئييسماعيلی
ھی
ی
ە نەسرو
ەرگ :مەرزﯾيە
دﯾزاﯾنی جلوبە
ئااوازدانەر :ب ھننام ﯾﯚنسی
ستەر و بروشووور :پەری شااەوەلی
دﯾزاﯾنی پووس
دی
سم کووليوەند
ﯾاارﯾدەدەری دەەرھ نەر :جاس
مونشی شانﯚﯚ :مەعسووممە پاليزوان
م
شتی :حەﯾدەەر رەزاﯾی
راگەﯾاندنی گش
ەک.
ماوە 20 :خولە
م
نااوی گرووپ :گرووپی شانﯚﯚی "ر ا ".
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
پەڕی پەﯾامن ر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە230 :

گا
دەرگ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13008255911107
دو نماﯾشکررا.
ی نەھرۆ عەبد
ەئامادەکردن و دەرھ نانی
لە
لەھﯚلی
ی
(20ی
لەڕۆژی )010/11/28
ی
دەقيقە بوو،
ە
ەو شانﯚﯾيە ککە ماوەکەی )(45
ئە
َ
غەمبار-ە
سائغ و وەرگ رانی جەمال غ
لەنووسينی ﯾوسف الس
ی
ش( نماﯾشکرا ،
)بەدﯾعەدارتاش
شداربوون
ئاکام تاھير ،ر نما شەوکەت( ببەنواندن بەش
م
ماعيل،
ە)ش با ئيسم
ککە ھەرﯾەک لە
وەک چەمک
شەﯾستی ژﯾﯾان مردن ک
ی لەسەر کارردانەوەی خﯚش
و لەم شانﯚﯾەددا دەق کارﯾی
الﯾی مرۆڤ کرردبوو.
ال
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە231 :

وازە
دەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6192342515
59386
ﯾەکگرتن لە
ن
يرﯾی
کەی رۆشنبير
دەقی وەرگ درا بنک
ی
ەتە بە
شنبيرﯾی تاﯾبە
گگﯚﭬارﯾکی رۆش
سا ی  1993دەرچووە.
ی دەکردەوه ،ژمارەی  1س
دانمارک ب وی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە232 :

ستوور
دەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315152116
63935
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سل مانی
کوردستان لەشاری س
ن
ی گشتی کوردﯾيە لەباشورری
ھەفتەنامەﯾەککی سياسی
ھ
ت.
فەوە دەردەچ ت
سولی ت ليگرافە
ەﯾە لەالﯾەن ککﯚمپانيای س
ەم ھەفتەنامە
دەردەچ ت .ئە
شی
ەفتانە پاشکﯚﯾەکی وەزرش
کەوتە بازارەوە .ھە
ە
ەکەمين ژمارەی لە 2009/ 10/7
ﯾە
شەرﯾف سەررنووسەری گﯚﯚﭬارەکەﯾە.
ەناوی ﯾاری ددەردەکات .خاالد ئەحمەد ش
بە
ەﯾە بەم ش وەەﯾەﯾە
نااونيشانی ئەم ھەفتەنامە
http://www
w.destur.ne
et
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە233 :

گ
دەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09121821019475
گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

گگﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە234 :

گی ئافرەتاان
دەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308150055
51602
ی شيوعيی ککوردستانەوە دەرچووە.
ەالﯾەن حيزبی
م ژمارەی سا ی  1993لە
ﯾەکەم
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە235 :

ن
گی ب کاران
دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7201527158
89532
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە236 :

وردستان
کارانی کو
گی خو ندک
دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5192128376
64783
گگﯚﭬاری کﯚمە ەی خو ندکاررانی کوردستتان لە دەرەوەەی و ت )ئەکسا)
مارە  3ی ماررس  -ئەبرﯾل 1984
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە237 :

گی داس
دەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29948
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
1951
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە238 :

گی زانکﯚ
دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141453056
64739
ب وکراوە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە239 :
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دەنگی فەق

1954

http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429955
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە

ب وکراوە:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە240 :

دەنگی فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429945
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی ،سا ی  1948دەرچووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :ب وکراوە
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە241 :

دەنگی قوتابيان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429956
1959
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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ب وکرراوە :ب وکراوە
پارت:

ق
شيوعی ع اق
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە242 :

گی قوتابياان 1953
دەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29951
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە243 :

وور
گی مەخمو
دەنگ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121613292
21788
 20ﯾەکەم
رۆژی 008-10-15
مەخموور دەرددەچ ت ،ی
رۆۆژنامەﯾەکی رۆشنبيرﯾی گگشتييە لە م
جﯚر
مارەی ب وکرراﯾەوە ،تياﯾدا کﯚمە ک وتار و ھەواڵ و راپﯚرت و دﯾماانەی ھەمەج
ژم
ی(ﯾە و
ەميل سنجاوی
مەﯾە خاوەن ئييمتيازی )جە
سە ئەم رۆژنام
ب وکراوەتەوە،،شاﯾانی باس
ختيار پا نی(ﯾﯾە.
سەرنووسەرەەکەشی )بەخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە244 :

گ
دەنگ

کورد

p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0208164610
01257
http
لە سا ی
 27.7لە ﭬاسا دەرچووە ،ە
د ،ﯾەکەم ژماررە لە 7.1993
ە زمانی کورددی لە فينالند
م وەشانی بە
ﯾەکەم
ی تﯚری ئينترنن تەوە ب و دەەب تەوە.
1999ﯾﯾەوە لە ر گای
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەەوە

ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە245 :

ش
ەن بەئاش
دەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8181208307
72241
ەرزەوەﯾە
ند صالح باالبە
ی ھونەرمەند
و نە :لەرشيفی
غداد
ەفزﯾونی بەغ
ستودﯾوی تەلە
س
بەئاش
ش
مانی درامای دەوەن
1970تيپی نوواندنی سل م
0
غداد تﯚمار دەکری
لەفزﯾونی بەغ
ەکەم کاری ککوردﯾە لە تەلە
ﯾە
ئەوانەی بەپيووەن
ھونەرمەندان لەراستەوە ئە
ھ
صالح باالبەرز،نەناسراوەتەووە،کەمال
(نەناسراوەتەووە،نەناسراوەەتەوە،عومەر علی امين،ص
سابير،ئەحمەد دەنک گەوررە،حسن تەنييا
س
دانيشتوەکان
گگەزﯾزە،دەرھيننەری تەلەفزﯾﯾونی بەغداد،عەتيە خان ،سا ح د خوش
ش(منالەکە
ەناسراوەتەوەە.
نە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جيرە
ب وکراوە :زنج
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە246 :

مانە سروشتيەکان
راپﯚررتی مانگانەی وەزاررەتی سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1300929578
86529
...
ت
يەکانی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوەە

ی باشوور  -سﯚرانی
زمان  -ش وەەزار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە247 :

گ
ی پ شەنگ
رادۆی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191654057
72276
ی کر کاری ککوردستان
ی کﯚمﯚنيستی
دەنگی حيزبی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رادﯾﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە248 :

ی
وﯾا ئاشتی
رادﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21212321112538
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رادﯾوﯾا ئاشتی رادﯾوﯾەکا ناﭬخوﯾيە سەر ب ئ کەتيا نيشتيمانيی کوردستان ل ساال  2003ێ ھاتيە
دامەزراندن.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )رادﯾوﯾا ئاشتی( لە-12-12 :
0:09:55 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :رادﯾﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە249 :

رادﯾﯚ دەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003041413583816
رادﯾﯚﯾەکی سەربەخﯚﯾەو رۆژانە بﯚ ماوەی پ نج کاتژم ر لە ناوچەی گەرميان بەرنامەکانی ب ودەکاتەوە.
رۆژی  2010-03-04لەالﯾەن ئاساﯾيشی ﯾەک تييەوە داخرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :رادﯾﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە250 :

رادﯾﯚ دەنگی د موکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021022551433206
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :رادﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە251 :

ﯚ ھەورامان
رادﯾﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32220071813186
ﯾن
ەکەم جارە کە لە ئاستی ناوچەی ھەورامان ،و ستتگەﯾەکی راددﯾﯚئی ئﯚن ن
ﯾە
گﯚرانی کوردی بە گشتی
ی
ھونەر و
کر تەوە ،رادﯾﯚﯚ ھەورامان ببە ئامانجی گگرنگيدان بە ھ
بک
ئاسائی خﯚی
ی
خشی
ەتاﯾبەتی ،لە بەھاری سا ی  2011دەستی بەپەخش
و ھەورامی بە
ککرد.
http://ww
ww.radiohaw
wraman.com
m
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

رادﯾﯚ

ی ھەورامی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە252 :

ﯚ کوردﯾی تاران
رادﯾﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0225143142
23720
کﯚچيی ھەتاوی( ،پەخشی بەررنامە سياسيييەکانی
ی
132ی
ەرماوەزی 25
19دا )4ی سە
ﭭەمبەری 946
لە ن ﭭە
سپ کرد ،ھﯚی سەرەکيی ددامەزراندنی ئئەم رادﯾﯚﯾە ،ررووداوەکانی پاش
سنەﯾی دەسپ
خﯚی بە زاراوەی س
ستان بوو.
جان و کوردس
ەمبەری  1941لە ئازەرباﯾج
س پتە
پەخش دەکردد،
سﯚرانی بەرنامەی پە
ی
کورمانجی و
ی
ن بە دوو زاراووەی
ی  1948رادﯾﯚ کوردﯾی تاران
پاﯾيزی
160

ھەرچەند کە لەو کاتەدا کاتی بەرنامە کەم بوو بە م بەرەبەرە لەگەڵ زۆر بوونی کاتی بەرنامە الﯾەنە
فەرھەنگی و کﯚمەالﯾەتی و ھونەرﯾەکانی سەرنج کی زﯾاترﯾان پ دا.
لە کﯚتاﯾی ﯾەکانی ئەم قﯚناغە دا (1961-1960)،بەرنامەکان لە تاران ئامادە دەکران و بﯚ ب وبوونەوە
بەڕی دەکران بﯚ کرماشان .لەگەڵ گواستنەوەی کارگ انی رادﯾﯚ لە تارانەوە بﯚ کرماشان ،قﯚناغی
س ھەمی 1962) ،تا  (1979دەب بە دەورەﯾەکی زۆر گرﯾنگی رادﯾﯚ کوردی بزانين چوونکو لەم قﯚناغە
دا جگە لە پ شکەوتنی بواری تەکنيکی ،لەڕووی چەنداﯾەتی و چﯚناﯾەتيشەوە رادﯾﯚ کوردی
گەشەﯾەکی چاکی کرد ،بە جﯚر ک کە ماوەی بەرنامەکان لە  5کاتژم رەوە لە سەرەتای ئەو قﯚناغە،
گەﯾشتە  18کاتژم ر لە کﯚتاﯾی ئەو قﯚناغەدا .شەڕی چەکدارانەی کوردەکانی ع راق لەگەڵ حکوومەتی
بەغدا ،زۆر بوونی ماوەی بەرنامەکانی رادﯾﯚ کوردی بەغدا لە  6سەعاتەوە بﯚ  16سەعات لە الﯾەکەوە و
پ وﯾستيی شو ندانان لەسەر بيروڕای گشتی کوردەکان لە باکووری ع راق ،لە الﯾەکی دﯾکەوە بوونە
ھﯚی پەرەی رادﯾﯚ کوردﯾی تاران لە رووی چەنداﯾەتی و چﯚناﯾەتييەوە.
جﯚربە جﯚر بوونی بابەتەکان ،سەرنج دان بە بابەتە فەرھەنگی و کﯚمە ﯾەتی وھﯚنەرﯾيەکان بﯚ و نە
ھﯚی ھﯚگر بوونی ژمار کی زۆری خە ک بە رادﯾﯚ کوردی تاران بوو.
دوای سەرکەوتنی شﯚڕشی ئيسالميی ئ ران )سا ی  (1979لەگەڵ بە دی ھاتنی گﯚڕانکارﯾيەکان لە
رادﯾﯚ و گﯚرانی ئامانجە ميدﯾاﯾيەکان ،رادﯾﯚ کوردﯾی تاران خول کی نو ی چاالکييەکانی خﯚی لە تاران
دەسپ کرد .ھاوکات ماوەی بەرنامەکان لە کرماشان کەم بووە وە و تا سا ی  1983پەخشی
بەرنامەکان لە کرماشان راگيردرا.
ﯾەک ک لە گرﯾنگترﯾن ئامانجە ميدﯾاﯾيەکان زاڵ بوونی روانگەی ئيسالمی بە سەر رادﯾﯚ کوردﯾی تاران دا
بوو ،بە م ئەم بﯚچوونە نەک ھەر لە سەر پ کھاتەی رادﯾﯚ و رەوتی بەرنامەکان بە کوو لەسەر چﯚنيەتی
رەوتی ھەواڵ ،ف رکاری و ر نو نيەکان و ھتد شو ن کی ﯾەکجار زۆری داناوە بە جﯚر ک کە ئ ستا بابەت و
چەمکی دﯾنی و مەزھەبی لە ھەموو بەرنامەکاندا ج گاﯾەکی تاﯾبەتی ھەﯾە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

رادﯾﯚ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە253 :

رادﯾﯚیX FM
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261334224048
سا ی  2009دامەزراوە و لە سەرەتای مانگی ﯾەکی 2010ەوە لە پەخشی ئەزمونی دەرچوون و زۆ ک
لە بەرنامەکانيان راستەوخﯚﯾە و بﯚ خزمەتی گەنجان دروست بووە و کاری سەرەکی رادﯾﯚکەش جياواز
لە رادﯾﯚکانی تر خﯚی لە پ شکەشکردنی ميوزﯾکی کوردی و بيانيدا دەبين تەوە و ئﯚفيسی سەرەکی
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ەخشيان بگەﯾﯾەننە
ەوەدان کە پە
ستافی  X fmلە ھەو ی ئە
سل مانييە و لەئ ستادا س
رادﯾﯚککە لە شاری س
ھەول ر و لەو ش ئﯚﯚفيس بکەنەوە.
ی خەندان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رادﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە254 :

ی کوردستتان
ﯚی دەنگی
رادﯾﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6220839385
59357
رادﯾﯚ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :رادﯾﯾﯚ
پپارت:

دکا
کوردستانی ئ ران  -حد
ی
ی
حزببی د موکراتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە255 :

جيا)
کی )جﯚرج
ﯚی رووناک
رادﯾﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0051824297
73391
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ەخت
سھ نانی ﯾەک تتی سﯚﭬيەت ،دﯾسانەوە ککورد رووبەڕوووی رۆژی سە
دوای ھەرەسھ
ئابووری جﯚرجيا ،داوودەزگا و
ی
سی و
ەڵ گﯚڕانی رەەوشی سياس
دەبنەوە .لەگە
ييەکانی ئەو ددەو ەتەش دەچنە ژ ر کارﯾﯾگەری ئەو گﯚﯚڕانکارﯾيانە .للەو ماوە
ەڕ وەبەراﯾەتيي
بە
ستدەبن
کوردﯾش تووشی ک شە و بەربەس
ش
ب سەروبەرەدا دەستەی نوووسەرانی راددﯾﯚی
کە دواجار
جار رادەگيرێ ە
ر
پەخشی رادﯾﯚی کورددی س
ی
ەوە
شەی ئابوورﯾيە
و بەھﯚی ک ش
جﯚرجيا .بە م بە قسەی بەھار
شﯚڕشی گو ن لە ج
ی
2دا بووە لە ددوای
ەسا ی 2004
لە
ەکەمان رادﯾﯚﯚی
2007/12/3داا بەھەوڵ و ککﯚششی پار زەر کی گەلە
"لە کﯚتاﯾی 30
کردەوە".
دەستی بە پەخشک
ی
بەناوی رووناکی دوووبارە
ی
ی نوێ
ککوردی لە جﯚررجيا بەناو کی
وەڕۆکی بەرنامە نو ييەکانی
ی
ەوە دەچ تە ن و رﯾزی کادﯾرانی ئەو رادﯾﯚﯚوە .ن
ەھار دﯾسانە
بە
ەکانی جﯚرجيا ،روووداوە گرنگەکاانی
ی
ی  15خولەکدا ھەوا
فرەرەنگن .ئەووان لە ماوەی
فر
ەرھاتی
بيروباوەڕ ،کولتور و م ژژووی کورد ،رااپﯚرت و بەسە
،
ی جﯚرجيا ،و ژژە،
ژﯾﯾانی کوردانی
دەنگوباسی سنوورەکاننی ئەو و تە
ی
ەتی جﯚرجيا و
ژﯾﯾانی کاربەدەەستانی دەو ە
دابيندەکر ن.
ر
ەوە
نی رادﯾﯚ لەالﯾﯾەن حکومەتە
ب ودەکەنەوە .خەرجييەکانی
ەوماوەﯾەدا زۆۆر گﯚڕانکاری بەسەر دەس
لە
ستەی نووسەرانی رادﯾﯚی کوردﯾدا ھاتووون ،زۆر
ەميشە
دوو کەس ھەر لەسەرەتاوە و تائ ستا ھە
ککارمەند ھاتووون و رۆﯾشتووون .بە م و
مان
"ئ مە ھەردووکم
ھار دە
ستورکی .بەھ
سی و بەھار س
دﯾاربوونە ،کەررەم ئانگﯚس
رادﯾﯚی جﯚرجيا زۆر ج گەی
ی
ئەم گرووپە بچوووکەی
ئ ستاش کاردەکەﯾن" .دﯾاررە رەنجی م
کو
ک تەنيا زانيارری کﯚمە ﯾەتتيان ب وکردووەتەوە ،بە و
سەرنجە ،چوننکە ئەوان نەک
س
"رادﯾﯚی کوردی
دە
ن بﯚ کولتوور ،زمان و م ژوووی کورد کردوووە .بەھار ە
باانگەشەشيان
ھەروەھا ئەرک و پ وﯾﯾستييە".
ھا
مانە،
ە جﯚرجيا خ ززان کی کولتورری گەلەکەما
لە
ەممەدا لەس
ەک جار لە رۆژانی س شە
ی ھەفتانە ﯾە
رادﯾﯚی رووناکی
سەر شەپﯚ ی (FM
))100.9بﯚ ماووەی  15خولە
ەک بەرنامەکانی پەخشدەەکات .ھەروەھا بەرنامەکاننی لە
خشدەکر ن ،کە ئەمانەن:
دوو ما پەری ککوردﯾشدا پەخ
www.ku
urd.ge ،www
w.Sarhad.ge
e
کە ھی بەھارر ستورکی ،ب ژەری رادﯾﯚککەﯾە و زانيارﯾييەکانيش لە ززاری
ت بينی :و نەکە
ن.
ەوەوە بﯚ روودداو باسکراون
ئە
سەرچاوە :روووداو
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ﯾەک تيی سﯚﭬيەتی پ شوو

ب وکراوە:

رادﯾﯚ

ی باکوور  -تيپپی التينی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە256 :

ﯚی ژﯾان
رادﯾﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21212190412536
کوردستانە.
ە
ی
ەکی تاﯾبەت بە ﯾەک تی زاناﯾانی ئاﯾينی
رادﯾﯚﯾە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رادﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە257 :

ﯚی مەدەننيەت
رادﯾﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20219550611184
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :رادﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە258 :

خە ن
ﯚی مەشخ
رادﯾﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0822122953
34829
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سەربە
سل مانی و س
ستيپ کرد لە س
پەخشی دەس
ەکەم رۆژی پە
ەڕۆژی ) (2010/2/12دا ﯾە
لە
رادﯾﯚکەﯾە.
ە
سەرپەرشتياری
ەند مستەفا س
ەک تييە .د بە
ﯾە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

رادﯾﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە259 :

ﯚی ھەول ر
رادﯾﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010102803
39925
 156لە
 28بە ژمارە 68
کەوتی2 /9/2009
ی
شتی ئەھلی ﯾە،لە ر
شنبيری گش
رادﯾﯚﯾەکی رۆش
ھەر می کورددستان مﯚلەتتی ﯾاساﯾی
ی حکومەتی ھ
ی رۆشنبيری
الﯾەن وەزارەتی
ال
وەرگرتووە.
گورانی وموزﯾک)
ی
ھەول ر )گرنگگی دان بە ھوونەری
ەﯾامی رادﯾﯚ ھ
پە
25/8/20
ەسەر شەپﯚﯚلی  FMبە فررﯾکوانسی MHz 90.7لە ر کەوتی 009
ڕادﯾﯚ ھەول ر لە
ت کردووە.
ەخشی ت ست
دەستی بە پە
حيەکانی دەوررو بەرو
لە ھەول ر دەگگاتە قەزاو ناح
شی ھەول ر رادﯾﯚ جگە ە
سنووری پەخش
س
ەرکوک .
سل مانی و کە
زگاکانی دھﯚک و س
ی
ی پار
گرە چەند قەزاو ناحيەﯾەکی
بگ
ەو پەخش بەردەوامە.
 12:00ی شە
ە بەﯾانی تا 0
ە کاتژم ر  7::30ی سەر لە
لە
ئاست بەرزی
ت
جانەﯾە تياﯾدا گﯚرانی و ميووزﯾکی
رادﯾﯚ ھەول ر ررادﯾﯚﯾەکی مييوزﯾکالی گەنج
دەکر ت.
ر
ککوردی و و تاننی دراوس پەخش
 (hسەبارەت بە )رادﯾﯚ
hawler radio
دﯾا لەالﯾەن )o
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:03:31
ھەول ( لە1 2010-10-10 :
ھ
ةی لينکی
بييسةران و دووستانی رادﯾؤؤ ھە وليَر دةتتوانن لة رﯾَطة
بن.
طوی بيستی ن
ی
www.hawleببة شيَوةی راستةوخؤ
erradio.com
m
َ
http://www.faccebook.com//hawlerradio
o
hawler radio
دﯾا لەالﯾەن )o
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
 (hسەبارەت بە
11:03
3:31 2010-1
)ررادﯾﯚی ھەول ( لە10-10 :
(m
سەبارەت بە
ت
دﯾا لەالﯾەن )muslih akreyii
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:2
)ررادﯾﯚی ھەول ر( لە21:59 2011- 11-4 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رادﯾﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە260 :

شان
ﯚی کرماش
رادﯾﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126092840
01108
مانی کوردی پەخش
مەکانی بە زم
19دا دامەزراووە و رۆژانە دووو کاژ ر بەرنام
ە سا ی 958
لە
شەش کاژ ر و بەردەوام بووو تا لە سەررەتای
ن پەخشی کووردی کرا بە ش
دەکرد ،پاشان
ميی ئ رانەوە ،پەخشی ککوردی بەتەواووی
ە الﯾەن حکوممەتی ئيسالم
ەوەدەکاندا لە
نە
راگيرا.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شارەکان :کرمماشان
ش
ب وکراوە :راددﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە261 :

رتوو
ﯚی ﯾەکگر
رادﯾﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315043240
01651

166

ستاندا
ﯾەکەمجار و لە کوردس
ر
19دا لە ﯾەکەم رۆژی جەژننی رەمەزاندا بﯚ
ە 994-03-13
لە
ستان لە شارری
سالمی کوردس
ەکەمين رادﯾﯚﯚی فەڕميی زمانحا ی ﯾەککگرتووی ئيس
ﯾە
خشی خﯚﯾی دەست پ کررد.
سل مانی بەخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رادﯾﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە262 :

ی ئەنفال
رازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051509576
64667
گگﯚﭬار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە263 :

راساان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308003844
41566
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شاری سنەی رۆژژھە تی
ی
سی لە
ەردوو زمانی ککوردی و فارس
گانەﯾە بە ھە
گگﯚﭬار کی مانگ
تی کوردستان ب و دەکر تەوه.
نی رۆژھە ی
چاپ دەگات و لەزۆر شو ی
ککوردستان بەچ
 2005دەرچووە.
2
ی لە مانگی ئئاپرﯾلی
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شارەکان :سننە
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە264 :

راستتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03301727111691
ەن
 2005لە شاری ککەرکوک لەالﯾە
2
لە -9-15
ی ئەھلييە ە
ی سەربەخﯚی
مەی راستی ،رۆژنامەﯾەکی
رۆژنامە
سەربەخﯚی شارەکە دامەزرا،
ی
تری
چەند رۆژنامەنوووس کی ی
ن فەتحی و ببەھاوکاری چ
مەنووس گﯚران
رۆژنامە
شاری سل مانی و قەزای کەالررﯾش کردەوە و
ی
دواتر ننووسينگەی خﯚی لە پاڵ شاری کەرکووک لە
ھاتنە ن و ستافی رۆژنامەککەوە .
سل مانی و گگەرميانيش ھ
سەربەخﯚی س
کﯚمە ک رۆژنامەنوووسی تری س
چوو،
ژمارەی ل دەرچوو ،دوا ژمارەی للە  2010دەرچ
ی
تەمەننی 41
سا
مەی راستی ماوەی پينج س
رۆژنامە
ەوە.
ن ستافەکەﯾە
ئينجا راگيرا لەالﯾەن
ستی(
سەبارەت بە )ررۆژنامەی راس
)گﯚران فەتحی( س
ن
ەالﯾەن
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
14:59:38
8 2010-10-2
لە27 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە265 :

رافد زﯾوە
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http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429973
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی لە1984
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە :ب وکراوە
پارت:

حزبی شيوعی ع اق

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە266 :

راگەﯾاندنی کﯚتاﯾی ل ژنەی ل کﯚلينەوەی رووداوەکانی پار زگای دھﯚک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020400162464167
راگەﯾاندنی کﯚتاﯾی ل ژنەی ل کﯚلينەوەی رووداوەکانی پار زگای دھﯚک
دوا بەدوای ئەو رووداوانەی کە لە ناوچەکانی دھﯚک و زاخﯚ رووﯾاندا و بووە ماﯾەی زەرەر و زﯾان کی زۆر،
کە سەرئەنجام کﯚمەل ک ج گاو شو نی گەشتياری ،مەﯾفرۆشتن و مەساج و ھەند ک بارەگای
ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان لەو پار زگاﯾە سووت نران،
لەسەر فەرمانی بەر ز سەرۆکی ھەر می کوردستان ،ل ژنەﯾەک پ ک ھ نرا بﯚ ل کﯚلينەوە لەو رووداوانە،
لە دوای دەرچوونی فەرمانەکە ل ژنەکە لە ر کەوتی  2011/12/3دەست بە کاربوو .سەرەتا ل ژنەکە
سەردانی ناحيەی قەسرۆکی کرد و لەگەل بەرپرسانی دامودەزگاکانی ئيداری و ئەمنی کﯚبووەوە و
زانيارﯾيەکانيان ل وەرگيران ،ھەروەھا زانيارﯾش لە بەرپرسانی ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستانە
وەرگيراو و ل ژنەکە و بەرپرسانی دامودەزگاکانی ئيداری و بەرپرسانی ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان
سەردانی بارەگا سووت نراوەکەﯾان کرد
پاشان سەردانی قەزای زاخﯚ مان کرد و بﯚ ھەمان مەبەست لەگەل دامودەزگا ئيداری و ئەمنييەکانی
ئەو شارە کﯚبووﯾنەوە و دواتر چاومان کەوت بە بەرپرسانی ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان لەو شارە و
سەرجەم زانيارﯾيەکان کﯚکرانەوە و دواتر ھەمووان سەردانی سەرجەم ئەو شو نانەمان کرد کە
سووت نرابوون و زەرەرﯾان پ گەﯾشتبو
ھەروەھا ل ژنەکەمان سەردانی پار زگای دھﯚکی کرد و لەگەل پار زگار و دامودەزگای ئيداری و
ئەمنييەکان کﯚبووﯾنەوە و چاومان کەوت بە بەرپرسانی ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان لە شاری
دھﯚک ،سەرجەم زانيارﯾيەکان کﯚکراﯾەوە و دواتر ھەموو ئەو شو نانەمان سەردان کرد کە
پەالماردرابوون و سووت نرابوون.
دواتر سەردانی قەزای س م ل و گوندی س ج مان کرد و لەگەل بەرپرسانی ئيداری و ئەمنی و
بەرپرسانی ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان لە شو نانە کﯚبووﯾنەوە و دواتر سەردانی سەرجەم
شو نە زەرەرل کەوتووەکا مان کرد و تەوای زانيارﯾيەکان لە سەر ئەو رووداوانە کﯚکرانەوە.
ھەروەھا سەردانی ناحيەی زاوﯾتە مان کرد و لەگەل بەرپرسانی ئيداری و ئەمنی کﯚبووﯾنەوە و

169

زانيارﯾيەکان کﯚکراﯾەوە
ھەموو ئەم زانيارﯾانە کرا بە راپﯚرت ک و پ شکەشی بەر ز سەرۆکی ھەر می کوردستان کرا .
دوابەدوای ئەو راپﯚرتە و ھەلسەنگاندنی ليژنەکە لەسەر راپﯚرتەکە و لەسەر ئەو زانيارﯾانەی کە
کﯚکراونەتەوە ،گەﯾشتينە ئەم ئەنجامانەی خوارەوە:

1لە دوای ئەو زانيارﯾانەی کە کﯚکرانەوە بﯚمان دەرکەوت کە ھاندان ھەبووە ،لە الﯾەن ھەند ک لەساﯾت و کەنالی راگەﯾاندن و ھەند ک لە کەسانی سەر بە ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان لەو
ناوچەﯾە .
2لە دوای ئەو زانيارﯾانەی کﯚکرانەوە بﯚمان دەرکەوت کە کەمتەرخەمی ئيداری و ئەمنی لەو ناوچانەھەبووە بﯚ کﯚنترۆلکردنی بارودۆخەکە.

3لە ئەنجامی ئەم رووداوانە دا ،کاردانەوەی بەدوای خﯚﯾدا ھ نا ،بەرامبەر بە بارەگاکانی ﯾەکگرتوویئيسالمی کوردستان،کە کە متەرخەمی بەرچاو دەبيندر ت لەالﯾەن الﯾەنە پەﯾوەندﯾدارەکانی پارتی
دﯾموکراتی کوردستان بﯚ کﯚنترۆل نەکردنی الﯾەنگرانيان لە ھ رش کردنە سەر بارەگاکانی ﯾەکگرتووی
ئيسالمی کوردستان.
4ھەروەھا بﯚمان دەرکەوت کە زﯾانی گيانی لەو رووداوانە نەبووە ،بەالم ھەندێ لە کارمەندانیدامودەزگاکانی ئەمنی و ھاوالتيان برﯾندار بوون .ئەم رووداوانەش کارﯾگەرﯾان ھەبووە لە سەر بارری
دەرونی ھاوالتيان .
5پ وﯾستە برﯾاری کﯚتاﯾی لەالﯾەن دادگاوە ب ت و ﯾاسا سەروەرب ت و دەست بەجسەرجەم گيراوەکان ﯾەکالﯾی بکر تەوە.

چارەنووسی

ھەرکەس ک سکاال ﯾان زانياری لەسەر ئەو رووداوانە ھەب ت ،با ئاگاداری دادگا بکاتەوه.
ليژنەی ل کﯚلينەوە لە رووداوەکانی شاری زاخﯚ و ناوچەکانی پار زگای دھﯚک
25/12/2011
سەرچاوە :مالپەرت فەرمی سەروکاﯾەتی ھەر می کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە:

دۆکوم نتەری

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە267 :

ن
رامان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908130529
99434
ت" ،ئازاد
ە ،دەزگای رامان لە ھەول ر دەرﯾدەکات
شتی مانگانەﯾە
شنبيرﯾی گش
گگﯚﭬار کی رۆش
ھونەرﯾيەتی.
ی
وەبەری
ی
بەر
ی"
ەرکەوت وەلی
عەبدولواحيد" سەرنووسەررﯾەتی و "سە
ع
ِ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە268 :

راو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02610142110250
لە الﯾەن ب ھروووز قوبادﯾيەوە نووسراوە و سا ی
کورتە فيلمی "راو"" ماوەکەی  4خولەکە ،سيينارﯾﯚکەی ە
سينەمای ئ راان باﯾرام فەزللی و نەگيراووە و چەندﯾن ئەکتەری کوررد و
پار لە الﯾەن و نەگرری ناوداری س
ن بينيوە .
فارس تياﯾدا رۆ يان
لە:
کورتە فيلمی "راو" برتين ە
شداربوو لە کو
ھونەررمەندانی بەش
بادی
ەری سينارﯾﯚﯚ :ب ھرووز قوبا
نووسە
دەرھ ننەر :ب ھرووز قوبادی
ەزلی
بەڕ وەەبەری و نەگررتن :باﯾرام فە
عەبدی زادە
م :محەمەد عە
سی بەرھەم
بەرپرس
مونتاژ :م ھدی نادرری و موجتەباا ئيسماعيل زادە
دەنگ :م ھدی نادرری و موجتەباا ئيسماعيل زادە
حەﯾدرەی
ی ،سەعيد ح
سەن کاز می
ەر مەدەدی ،محەمەد حەس
ئەکتەرەکان :کاميا مووسەوی ،عەلی ئەکبە
اللی
پوور و حەﯾدەر جەال
ماوە 4 :خولەک
ەمھ نەر :ب ھررووز قوبادی
بەرھە
ەمی :سا ی 2009
بەرھە
چاوە :مەنسووور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچ
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ە فيلم
ب وکرراوە :کوورتە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە269 :

راو ژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5312307366
64972
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە270 :

شدم
راوەستن منيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4140147507
78823
سەالحە رەش
نوووسينی :س
ف لھﯚنی
موەفەق عارف
دەرھ نانی :مو
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە271 :

ڵ
راﯾەڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081046133
33476
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە272 :

رزگارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051503316
69432
تييە
گگﯚﭬار کی ھەففتانەی گشتي
ياز؛ نەوشيروا ن مستەفا
خاوەنی ئيمتيا
خ
سەرنووسەر :پار زەر شازادد صائب
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە273 :

ی پيرۆز
رقی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6302212077
71613
خانە رق ئەستتوورترم
ما لە گرتووخ
دەمگرێ ،ئەمم
سوورترم
ما لەسەر داووا رەواکەم س
ل م دەدا ،ئەمم
ەلالدەکەم دا د مەوە
دەمکوژێ ،ئەممما بە گژ جە
مەوه
ه
ەوە ،ناتو
مەوە ،ناتو مە
ککوردم و ناتو م
ھ من
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

س
دەستنووس

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە274 :

دزی نوێ
رواند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906142632
29373
عيد
شتيی سەعي
مانگی ئابی  2004بەسەرپەرش
ی
ی ئەم ب وکراووەﯾە لە
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ی دەرچووە.
ەسعەد عەلی
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە275 :

گە
روانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2120005416
64231
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە276 :

ەڕی ھە ەبجەکەم
روپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271211066
64886
ەبجەﯾە لە ما پەڕی کﯚمە ﯾەتی فەﯾس بوک
ە
ی ھە
ەت بە شاری
رووپەڕ کی تاﯾبە
بەڕ وەئەبرێ و ئامانجيان
ھە ەبجەوە ەڕ
ەم روپەڕە لە الﯾەن چەند گەنج کی ھ
ئە
خزمەتکردنی ھە ەبجەﯾە للە ھەموو بوارەکاندا
خ
خوارەوە کرتە بکە
ە
بﯚﯚ چوونکە ناو روپەڕەکە ،ليينکی
https://ww
ww.faceboo k.com/HalabjakamPage
e
سەبارەت
ەبجەکەم( س
دﯾا لەالﯾەن )ڕڕوپەڕی ھە ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15
5:22:23 201
ە )ڕوپەڕی ھە ەبجەکەم(( لە12-5-26 :
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە277 :

شنبير
روش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281320138
89419
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مارە  1سا ی 1973
ژم
قی ھەول رە
گگوﭬاری کومە ەی روشنبيرری کوردی لق
ە ھەردوو زماانی کوردی و عەرەبی دەردەچوو
بە
توشی
ی
سين :عبدالررزاق ب
سەرۆکی نووس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە278 :

رون
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617135106
64435
201دا دەرچوووە .گﯚﭬار کی فيکری رەخننەﯾی
ە بەھاری 10
مارە سفری ئەم گﯚﭬارە لە
ژم
دەکەن.
دسادق دەرﯾد
تەﯾەک لە گەننجانی سەﯾد
وەرزﯾيە دەستە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە279 :

وومژدا
رووباار ک لەوپپەڕی تەپو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09161447319521
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شب ک ی حەوتەمين
کەﯾوان مەجيدی ،لە بەشی پ ش
ن
ی کورد
ە دەرھ نانی سينەماکاری
لە
لە و تی ئيتا يا نماﯾشکرا .
فيلمی "سا نتﯚ" ە
ی
خولی فيستيﭭﭭا ی ن ونەتە وەﯾی
خ
شاری تاران،
ی
ەشی ھونەرﯾﯾی ئاژانسی ھەوا ی پەﯾاامن ر لە
ی تاﯾبەتی بە
ە پ ی راپﯚرتی
بە
ەوپەڕی تەپووومژدا" لە
سوی مە" واتە "رووبار ک لە
فيلمی سينەمماﯾی "رودخاننەای در انسو
في
مەجيدی کە ﯾە
کەمين بەرھەمی
ن
ی
سينەماکاری ممەرﯾوانی کەﯾووان
دەرھ نانی س
ونەتەوەﯾی خﯚﯾدا
ی
بەشداری ن
ی
مين
ەم سينەماکاررە الوە کوردەەﯾە ،لە ﯾەکەم
سينەماﯾی ئە
س
سا نتﯚ"
ونەتەوەﯾی فيلمی "س
ی
خولی فيستيﭭا ی ن
ی
شب ک ی حەووتەمين
ە بەشی پ ش
لە
ە و تی ئيتا ييا نماﯾشکرا.
لە
حەوتەمين خوولی فيستيﭭاا ی ن ونەتەوەەﯾی فيلمی "سا نتﯚ" لە رۆژانی  3تا 12ی
ح
سينەماکارانی سەرتاسەری
ی
س پتەمبەری  2010بە نما ﯾشی کﯚمە ک فيلم لە س
شب ک ی لە شاری کاساررانﯚ لە
جيھان لە چەنندﯾن بەشی پ شب ک ی و دەرەوەی پ ش
ج
و تی ئيتا يا ببەڕ وەچوو.
دی نوورە
ستانی سا ی پار لە گوند
فيلمی سينەمماﯾی "رووبار ک لەوپەڕی تەپوومژدا" زس
في
مونتاژکاری ناودار
ی
نەگيراوە و
ە
رﯾاحی و
مەﯾسەم حی
ە لە الﯾەن مە
ی شاری سنە
ە دەورووبەری
لە
سەفی ﯾاری" مونتاژی کردووە.
ی
ھاﯾدە
ی سينەمای ئ ران خاتوو "ھ
و بەئەزموونی
جەنگی ھەﯾە و چييرۆکی ژﯾان و
ی
مرۆﭬانە و دژە
ە
ەم فيلمە کورردﯾيە ناوەرۆکک کی
ئە
ەوە.
چارەنووسی ممندا نی لە پپاش بەج ماووی شەڕ بﯚ بيينەر دەگ تە
چ
دی پ شتر س کورتە فيللمی بە ناوەککانی "مەرزەووان"" ،نيان" و
ککەﯾوان مەجيد
کوردی ساز کردوووە کە ناوەرۆککی
ی
ەفسوونی کووردستان" بە زمانی
"ئەفسانە و ئە
فيلم لە ناوەوە و دەرەوەی ئ رراندا
ستيﭭا ی جﯚﯚراوجﯚری م
ھەمووﯾان کورردﯾيە و لە فيس
ھ
ماﯾشکراون.
نم
برﯾتين لە:
ن
سينەماﯾی "رووبار ک لەوپەڕی تەپووومژدا"
ی
می
ستافی ئامادەەکردنی فيلمی
س
وەبەری
ی
ی ،بەر
ەﯾوان مەجيدی
ن مەجيدی ،ددەرھ نەر :کە
نوووسەری سيينارﯾﯚ :کەﯾوان
دەنگھە گر :عەلي ەززا کەرﯾم
ە
ی ،مونتاژ :ھاﯾدە سەفی ﯾﯾاری،
و نەگرتن :مەﯾﯾسەم رﯾاحی
ﯾەکەمی دەرھ نەر :وەحيد
ی
فەری ،ﯾارﯾدەددەری
ی بەرھەم :کەماڵ جەعف
نييژاد ،بەرپرسی
ی ،سومەﯾە مالک ،سﯚما تەبەرزەدی ،شەوبﯚ
حەمەد قوبادی
ەھرامی ،ئەککتەرەکان :مح
بە
سولەﯾمانی ،دارﯾووش کەررﯾم رەئووف و ئەمجەد مەننسووری ،بەررپرسی تەداررەکات:
س
ەمی ،بەرھە مھ نەر :کەﯾووان مەجيدی
ەﯾمان رۆستە
پە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە280 :

ەر
رووبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0305145038
83825
ە لە 2010-02-02دا دەرچوووە.
ەم رۆژنامەﯾە
مارە ﯾەکی ئە
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە281 :

داو
روود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02231708511389
ەفتەنامەﯾەکی سياسی گشتييە و لەالﯾەن کﯚمپانييای
ی
ھەفتەنامەی رووداو کە ھە
ھ
وکراﯾەوە .لە
.
مارەی چاپ و ب
 200ﯾەکەم ژم
ت ،لە 08-7-4
روووداو لە ھەوول ر دەردەچ ت
سﯚرانی
بەھەردوو ش وەزاری س
و
چاپی ئەوروپای
شەوە رووداو چ
سا ی 2009ش
نااوەڕاستی س
ی و التينی للە ئەوروپا ب وودەب تەوە.
و کرماجی بە پيتی عەرەبی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە282 :

روونااکبيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6191221585
58347
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کوردی لە
ی
ھونەری
گگﯚﭬار کی کولتتوورﯾی گشتتييە لە ستوککھو م لە الﯾەن کﯚمە ی ھ
محەمەد و رەشاد
چوو دەستەی نووسەرانی پ کھاتبوو لە ئەنوەر قادر م
سوﯾد دەردەچ
س
ميران.
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە283 :

روونااکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01520554110104
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە284 :

روونااکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29950
ی شيوعی 1952 -
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە285 :

روونااکيم ل

مەگرە
م

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4242153547
78744
)ئاسﯚس مەحمود )
س
دنی
نوووسين و دەررھ نان و نواند
ھەول ر 2013-4-24 :
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە286 :

رۆژ تتی ﭬی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103114027
72248
پکک ﯾە.
مەدی سەربە ک
ی
ھەمان در ژەپ دەری تەلەﭬززﯾﯚنی
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ددەرەوە

ب وکراوە:

تتەلەﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە287 :
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رۆژا نﯚ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616283
35539
مارتی  ،1943لەبەﯾرووتی پاﯾتەختی لوببنان گﯚﭬاری رۆژا نﯚ ب و کرراﯾەوە ،کە دککتﯚر کامەران بەدرخان
لە 3ما
چوونی ئەو گﯚﯚﭬارەی کردوووە.
ەرشتی دەرچ
بەڕ وەەبەر و سەرپە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

لووبنان

ب وکرراوە:

گگﯚﭬار

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە288 :

رۆژناامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308014256
61585
الﯾەن
سل مانی ب وککراﯾەوە ،ئەم رۆژنامەﯾە لەال
2007دا لە س
ی لە 7-06-25
ەکەم ژمارەی
ﯾە
دەردەچ ت .لە سا ی
چ
ەفاوە
شيروان مستە
بە با ی نەوش
شە(ی سەربە
ککﯚمپانيای )وش
کەی  200ژماررەی ل دەرچوووە.
ەکەميدا نزﯾکە
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە289 :

س
رۆژناامەنووس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301225949
93797
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گگﯚﭬار کی وەرززﯾيە سەندﯾککای رۆژنامەنوووسانی کورددستان دەرﯾدەەکات .ژمارە ﯾەکی لە
 2004-04-22لە ھەول ر دەەرچووە.
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە290 :

رۆژناامەی ئ ف وەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291744347
75421
چاپ
ەرەتا وەک ب و کراوە بە چ
مپيوتەرە  ،سە
ی بواری کﯚم
رۆۆژنامەﯾەکی تاﯾبەت مەندی
 201بە ژمارە متمانەی ) (98لە سەندﯾﯾکای رۆژنامەننووسانی
گگەﯾەنرا  ،دواترر لە 10/1/14
رۆژنامەﯾەکی فەرمی .
ی
ە
ککوردستان تﯚممار کرا و بو بە
سنوری
ن رۆژنامەی تاﯾبەتمەند بە کﯚمپيوتەر داددەنر ت لە س
ەم رۆژنامەﯾە بە ﯾەکەمين
ئە
ەوە و  ١٣ژمارەشی
چاپ و ب و کراﯾە
 2009/10پ
سفری لە 0/1
ئييدارەی راپەرﯾﯾن و ژمارە س
ل چاپ کرا.
سل مان
ەری ئەم رۆژننامەﯾە  :مە ببەند غازی س
خاوەن ئيمتيازز و سەرنوسە
خ
: ww
سەرچاوەww.malband..net
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە291 :

ی
ەربەستی
رۆژناامەی سە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5132013018
82987
ستی.
مەی سەربەس
ککورتەﯾەک دەرربارەی رۆژنامە
ستی.
مەی سەربەس
ککورتەﯾەک دەرربارەی رۆژنامە
ھزرﯾيە کە ناوەەندی
شەنبيری و ھ
سياسی ،رۆش
ەربەستی رۆژژنامەﯾەکی س
ڕۆۆژنامەی سە
تان ب وی دەککاتەوە.
ستی رۆژھە تی کوردستا
راگەﯾاندنی پاررتی سەربەس
ھەواڵ و رووداوەکانی
ەربەستی ماننگ ک جارێ ددەردەچ ت و گرﯾنگی بە ھ
ڕۆۆژنامەی سە
ەربەستيی
رۆۆژھە تی کووردستان دەد ات .ھاوکات سياسەتەکاننی پارتی سە
خە ک رون دەکااتەوە.
رۆۆژھە تی کووردستان بﯚ ککﯚمە نی ە
چاپ و ب و کرراوەتەوە.
ەربەستی تاککو ئيستا  13ژمارەی ل چ
ڕۆۆژنامەی سە
ەندامی دەس
حەممەدی ئە
سەرنوسەری ئارﯾتما موح
ی
ەربەستی بە
ڕۆۆژنامەی سە
ستەی
کوردستان چاپ و ب و دەکر تەوە.
ن
تی
ی سەربەستييی رۆژھە ی
ککارگ ی پارتی
ەوە
پﯚستی ئەل کترۆنيە
ی
گای ئەم
ستی لە ر ی
ەی سەربەس
بﯚﯚ پ وەندی گررتن بە رۆژنامە
پ وەندی بگرن:
m.s erbesti.info@gmail.com
m
نااوەندی راگەﯾﯾاندنی پارتی
تی کوردستان.
سەربەستيی رۆژھە ی
ی
سەربەستی ئيينفﯚ
سەرچاوە :سە
س
www.serbesti.info
o
سەرچاوە :رۆژژنامەی سەرربەستی
س
h
http://www.serbesti.info
o
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

ب وکراوە:

رۆژنامە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە292 :

ی 1908 -
ەربەستی
رۆژناامەی سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2051748276
64171
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1908
ەربەستی 8 -
رۆۆژنامەی سە
Rojn
nameya Serrbestî - 1908
8
ی
ر ناس نەورۆزی
ەکەم سا يدا رۆژانە ،پاشاان
سياسی ،لە ﯾە
سەربەستی(  ،رۆژنامە ،س
سربستی )س
س
ەت
چووە .دامەزر ننەر و خاوەن ئيمتياز و بەرِ وەبەری بەرپپرسيار :رەفعە
ھەفتانە دەرچ
ھ
دا
لە ﯾەکەم سا ی دەرچوونيد
 1930حەلەب( .ە
1
ەنبوڵ -
 1869ئەستە
مەوالن زادە )9
م
ەھمی )
سەرنووسەر :حەسەن فە
ئەستەنبوڵ( .دواتر تا داخررانی
.
1909/4/6-1847
1
س
ەالدەت عالی بەدرخان
ەکەی بووەتە سەرنووسەررﯾش .لە سا ی  1918جە
خودی خاوەنە
خ
ەر و کامەران عالی بەدرخاانيش وەک نوووسەر لە رۆژژنامەکەدا
ی سەرنووسە
بوووەتە ج گری
پشتگير و
ر
1918
بەدرخانيش لە سا ی 8
ش
بەگ
ھەروەھا خەلييل رامی گ
ککارﯾکردووە .ھ
رۆژی
مەﯾە لە ی
شتيوان کی گگەورەی ئەم رۆژنامەﯾە بوووە .ژمارە((1) :ی ئەم رۆژنام
پش
ھﯚی
مارەﯾەک و بەھ
 1908/10/12لە ئەستەنبووڵ دەرچووە .دوای دەرچووونی چەند ژم
2
حکومەتی )ئيتحاد و تتەرەقيەکان( ،لەالﯾەن
ی
ن لە سياسەتی
باانگی ئازادی و رەخنەگرتن
زادە(ی
ی
مەوالن
کوشتنی )رەفعەت م
ی
برﯾاری
ی ئيتحاد و تە
دەسە تدارانی
ەرەقيەکان ِ
ەسەر
مەﯾەکی دار ژژراو لە رۆژی  1909/4/6لە
خاوەنی رۆژناممەکە دراوە ،ببﯚﯾە بە بەرنام
خ
سەری
ەی سەرنووس
پرردی گەلەتە-ی ئەستەنبووڵ بە ھە ە للە بری کوشتتنی خاوەنەکە
تيرۆرکردنی
ی
دوای
دوو ھەفتە ی
ەھمی( دەکووژن .تەنيا و
سەربەستی )حەسەن فە
س
دەرچوونی )(191
ی
الن زادە( لە دوای
ەربەستی )رەەفعەت مەوال
سەرنووسەر ،خاوەنی سە
س
شەش
 190رووﯾکردۆتەوە ميسر و لە قاھيرە ش
مارە لە رۆژناممەکەی لە رۆۆژی 09/4/21
ژم
تا ژمارە ) (197بەناوی )اھاالی(
مارەی لە رۆژژنامەی سەرببەستی لە ژمارە ) (192ا
ژم
دەرکردووە و پااش ئەوە لە سەرەتای مانگی /7
ەوالن زادە لە قاھيرەوە
 1909رەفعەت مە
1
شەرﯾف
سەر ئەرکی )ش
پاشای خەندان( و لەو ش لەس
ی
شەرﯾف
سا بﯚ الی )ش
چووەتە فرەنس
چ
بە دەرچوونی رۆژنامەکەی داوە و
سەربەستی در ژەی ە
ی
ی
تر ھەر بەناوی
پااشا( جار کيتر
 1909/10بە گگشتی
ەمجارە ھەفتتانە دەرچووە ..لەو ماوەﯾەددا لە مانگی  7تا مانگی 0
ئە
ەوە
پارﯾس چاپ و ب وککراوەتەوە و ل ی ن ردراوەتە
س
ی سەربەستتی لە
 (12ژمارەﯾتری
)2
مپراتﯚرﯾەتی عوسمانی .ددوای
تی سنووری ئيم
ناوچەکانی ژ ر دەسە ی
ککوردستان و نا
ی و ئابووری ررۆژنامەکە بﯚ ماوەﯾەک دەررنەچووە و تا للە سا ی
ەوە بەھﯚی گگرفتی داراﯾی
ئە
در ژەی
ئەستەنبوڵ و دووبارە ر
ڵ
گەراوەتەووە
ەت مەوالن زاددە
فەت کدا رەفعە
 1912لە دەرفە
2
ِ
خنە و
سووربوونی لەسەر رەخ
ی
بەھﯚی
ی
ستی و
ەی سەربەس
داوە بە رۆژنامە
ەمجارە
ەی تورک ،ئە
سياسەتەکانی دەسە تدارانی ئەو کاتە
ی
ی دژبە بە س
ھە و ستەکانی
ھ
ن( رۆژنامەکە بە تاوانی
برﯾﯾاری حکومەتتی )ئيتحاد و تەرەقييەکان
لە
ە رۆژی  1913/2/19بە ِ
حکومەتی تورک داخرراوە.
ی
رەخنەگرتن لە
ن
سەتی رۆژئاوا و
ە بانگەشەکرردن بﯚ سياس
بە
دەرچوونی رۆژنامەی
سەربەستی ئەمجارە بە ھەوڵ و
ی
ی
ن لە
دوای زﯾاتر لە پ نج وەستان
ککﯚششی پار زگاری مەالتييە )خەليل رامی بەگ بەددرخان( سەرللەنوێ رەفعەت
دەرچوونی
ی
ەدرخانيەکان در ژەی داوە بە
ە بەشداری و ھاوکاری بە
مەوالن زادە بە
م
خان( وەک ھاوکاری
رامی بەگ بەدرخ
خەليل رامی )خەليل ی
رۆۆژنامەکەی ،کە جگە لە خ
سەر و کامەرران عالی بەددرخان
گری سەرنووس
خان وەک ج گ
ەالدەت بەدرخ
ەردەوام و جە
بە
مونەی ھەرە بەرچاوﯾش ووتار کی
وەک نووسەر بەشدارﯾان لە رۆژنامەکەددا کردووە و نم
184

ناونيشانی )کوردستان( .ئەم
ی
 1919بە
1
رۆژی /1/2
ە ژمارەی ی
ی بەدرخانە لە
ککامەران عالی
سەبارەت بە پررسی
ەوە تا وەستاننی وتاری س
ی دەرچوونييە
رۆۆژنامەﯾە ھەرر لە سەرەتای
مەوالن زادە(
ن
سينەکانی )رەفعەت
جگە لە نووس
ستان ت دا ب وککراوەتەوە و ج
ککورد و کوردس
کورد
سەردەمەی کو
ژمارەﯾەک لە رۆشنبيرانيتری ئەو س
ک
خاوەنی رۆژناممەکە ،ھەروەەھا
خ
ستەقينەی خﯚﯚﯾان بە نووسيين و
کيان بەناوی راس
ھەند کيان بەناوی خوازراو و ھەند ن
ھ
لە رۆژی 29ی
وتارەکانيان بەشدارﯾان لەو رۆژنامەﯾەدا کردووە .ژمارەە(481) :ی ە
ەرامبەر 1919/4/30ی زاﯾيينی دەرچووەە .رۆژنامەی
1ی کﯚچی بە
رەەجەبی 1337
بە
 1920/11بەردەوامبووە لە دەرچوون و ددوای ئەوە ە
سەربەستی تا رۆژی 1/20
س
بە
سەربەستی ە
ەوە داخراوە .رۆژنامەی س
ەکجاری لەالﯾﯾەن دەسە تتدارانی تورکە
ﯾە
م دەرچووە و سەرجەم ژماارەکانی سەربەستی لە
 (48.5×3سم
پ وانەی )35.8
سەلەنەک،
چاپخانەی س
سەربەستی ،چ
چاپخانەی س
ەم چاپخانانە چاپکراون) :چ
ەستەنبوڵ لە
ئە
کی زۆر لە
سوس غەزەتتە( .بەش ی
خانملەر مەخس
قبال ميللەت ،چاپخانەی خ
چاپخانەی ئيقب
چ
مارەکانی و ننەدارە.
ژم
ەکی در ژم دەربارەی رۆژناامەی
ۆژنامەنووسدا ل کﯚ ينەوەﯾە
ا
ی گﯚﭬاری رۆ
ە ژمارە )(17ی
لە
ی ب وکردۆتەووە.
سەربەستی و خاوەنەکەی
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە293 :

ھە ت
رۆژھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0521130810
04290
ەکی
ی ،ئابووری ،کﯚﯚمە ﯾەتی و فەرھەنگيە کە بە ش وەﯾە
ھەفتەنامەﯾەککی سياسی
ھ
ەکانی ئ ران ب و دەب تەوە .بابەتەکانی
ە کوردنشينە
ساﯾی لە ناوچە
فەرمی و ﯾاس
فە
ەفتە
ەی کورد و کووردستان .رۆژژھە ت ئ ستتا ھەر دوو ھە
ەتە بە ک شە
رۆۆژھە ت تاﯾبە
ن لە چاپ ئەددر ت و لە چووار پار زگای ککوردی ئ ران ب و ئەب تەوە .ﯾەکەم
جار ک لە تاران
ج
 20لە چاپ درا .رۆژھە ت 8
ە ت لە 1ی ننﯚﭬامبری 008
ی نو ی رۆژھە
مارەی خولی
ژم
ەڕەشی کورددی سﯚرانيە.
سيە و  2الپە
الپەڕەﯾە کە  6الپەڕەی فارس
ال
سراو( :عەبدو سوھرابی
خاوەن و بەرپررسيار )ل پرس
خ
تەوفيقی
ی
ەلی
سەرنووسەر :محەمەد عە
س
مزادە و سە حەددﯾن خەددﯾو لە دەستە
جەالل جەالليززادە ،رەحيم عەبدول ەحيم
ج
ەی
نوووسەرانن.
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە294 :

ی چوارەم
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02711110010527
مرۆﭬە تەنياکانندا
س لە تەنيای و ئەو پەﯾوەندﯾﯾيانە دەکات ککە لە ن وان م
فيلمەکە باس
في
ت ،ئاوڕ دانەوەەﯾەکە لەو تو ژە گرنگەی ککﯚمە گە ،کە زۆرجار ژﯾان دەﯾانخاتە
دروست دەب ت
ەوﯾستی و
ەراو زەوە ئەووانيش پير و ککەمئەندامە ،فيلمەکە چيررۆکی خﯚشە
پە
ن الی ئەم تو ژانە نيشان دەدات..
ژﯾﯾاندۆستی و وﯾستی ژﯾان
مانی
ەر وەبەر تی ھونەری سيينەمای سل م
ەرھەمی  :بە
بە
م
فەرمان کەرﯾم
فە
سل مانی
س
س
سينارﯾﯚ و دەررھ نان  :ھەورراز محەمەد
ەرھەم :ر بوارر حەمە ھەوررامی
ەڕ وەبەری بە
بە
شانﯚ عومەر
ی بەرھەم :ش
ی .بەڕ وەبەری
ی
و نەگرتن :بوارر جەالل
ی .دەرھ نەر :دەوەن نەوزا د
ی
روووناکی و شاارﯾﯚ :ئاری ئەممين
ب ﯾارە کاری مﯚﯚنتاژ) :نەبەز ئەحمەد( بيک
کات
نوواندن:
حەمەد
الح ش خ محە
ال
ەزﯾرە خان
نە
ەمەد
سەميعە محە
س
جەبار محەمەدد
ج
دﯾيە سابير
ساو رای
س
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە295 :

ی گەل
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2052356092
21147
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە296 :

ی کورد
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3011849276
64331
ی ﯾەک تی شﯚﯚڕشگ انی ککوردستان
ئﯚﯚرگانی کﯚميتتەی ناوەندی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە297 :
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ی کوردستتان
رۆژی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308010559
91574
 1922بە 34سم ددەرچووە .لە ماوەی ژﯾانيدا )(15
1
ە 15ی تشرﯾننی دووەمی سا ی
ژمارە ) (1ﯾەکی لە
مارەی لە 15ی مارتی سا ی  1923دەەرچوو.
ی ل ب وکراﯾەوە((4) ، x21الپەڕەی قەووارە ) 5دووا ژم
ژمارەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ب وکرراوە:

رۆژننامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە298 :

ن
رۆژﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925092857
79620
مپانيای
چيمەن رەحيمييە و لە الﯾەن کﯚم
ن
ەمی
ھەمين بەرھە
ککورتە فيلمی "رۆژﯾن" دووھ
ەرھەمھاتووە.
" Poisson Rougeبە
R
سيﯚن رۆگ پپيکچ رسPictures
ەرﯾتانی "پﯚس
بە
چيرۆکی کچە کورد ک لە ئ ران ببﯚ بينەر دەگ تەوە کە
ی
ەکە و
يلمە  10خولە
ماوەی ئەم فيل
م
شی ھەند ک گرفت بووە.
ە ژﯾانيدا تووش
لە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە299 :

ی وسوو و کەرەشيين
رۆژ ک لە ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2272055068
87042

188

شﯚڕش قادر ،لە ڕۆژژی -25
ش
حەسەن ،سيينارﯾﯚو دەرھ ننانی
حەمەفەرﯾق ح
ە نوسينی ح
لە
ڕەند پ شکەش دەکر ت ،ئەککتەرەکان
لە گەلەری ند
ەما د شاد ە
 12ڕۆژانی دوااﯾی لە سينە
2
ن ،بەھزاد
کمەت ھندی عەت خان ،کاميل ئەمين
ەپ ی دەرکەووتنيان بەﯾان ززەرﯾفی ،حيک
بە
مەد با خی ،ئاوارە خان و چەند
مامﯚستا ئەحم
سازگار تەھا ،م
م عەلی ،سا
جەالل ،سەالم
ج
ەکتەر کی ترر....
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

فيلم

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە300 :

کی پ ئ ش
رۆژ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6061330316
60212
لە دەررھ نانی سيننەماکار سەتاار چەمەنی گگوڵ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ە فيلم
ب وکرراوە :کوورتە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە301 :

ێ
شنبيری نوێ
رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272159546
60233
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وکردنەوەی کوردی دەرری
ی
گگﯚﭬار کی وەرززی ل کﯚ ينەووەﯾە دەزگای رۆشنبيری و ب
دەکات
سندی
سەرنووسەر :د.بەدرخان س
س
ەر :مستەفا نەرﯾمان
ج گری نووسە
ئەمين
ن
سين،
سن محمد حس
می ،د .محس
سەران :پاکيززە رەفيق حلم
دەستەی نووس
موتابچی ،د .ذذنون پيرﯾادی .
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ئ اق

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە302 :

شنگەری
رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02213365310187
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە303 :

رۆﭬار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3011808336
64329
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە304 :

ەرگە
ر باززی پ شمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29961
ی شيوعی 1980 -
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە305 :

کاران
ر باززی خو ندک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1272238503
33056
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە306 :

ر باززی نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141349296
64724
دی ﯾەک تی ننيشتمانی کووردستان
ئﯚﯚرگانی ناوەند
دەرچووە.
ە
19دا
ە 991-09-21
مارە ﯾەکی لە
ژم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

پپارت:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە307 :

کە
ر چک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69459
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە308 :

ر حانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9221230036
62049
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :زنجيرە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە309 :

ر گا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01072308513157
ﯾەکی سا ی  1327دەرچووە.
ی
ف ،ژمارە
ە ەی ژێ کاف
ئﯚﯚرگانی کﯚمە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە310 :

ر گا مەگەزﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308110445
51592
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ەرە و لە
سەرنووسەری سﯚران عومە
ماکوان کەرﯾم و س
ن
خاوەن ئيمتياززەکەی
گگﯚﭬاری ر گا خ
ی ژمارە 833ی پ بەخشراوە.
 15.6.2008مﯚﯚ ەتی فەرمی
8
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە311 :

ی و سﯚسيياليزم
ی ئاشتی
ر گای
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29979
عی 1985 -
حيزبی شيوع
ەک کە لە ب ووکراوەکانی ح
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە :ب ووکراوە
پپارت:

حزببی شيوعی ع اق

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە312 :

ی
ی رزگاری
ر گای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141514006
64740
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ی رزگاری کورردستان
ئﯚﯚرگانی حزبی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە313 :

شعب
طرﯾق الش
ی گەل  -ط
ر گای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5260850586
60063
ەکان
ستە ع اقچييە
ی شيوعی ع اقی ،سا ن کی زۆر کووردە کﯚمﯚنيس
ئﯚﯚرگانی حيزبی
ەم رۆژنامەﯾەدا نووسيووﯾا نە و بەڕ وەﯾاننبردووە.
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە314 :

ستان
ی کوردس
ر گای
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308111737
71595
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ەڕﯾنی 1991ی باشووری کوردستان
ن لەدوای راپە
رۆۆژنامەی ر گای کوردستان
بە
مانگی  1991/6ە
ی
47ی لە
دەستيکردۆتەووە بە دەرچووون و ژمارەی 1ی سا ی 7
قەوارەی نيو ففﯚلسکاب لە رانيە دەرچووە .پاشان لە کﯚتاﯾی سا ی 1991ﯾەوە
قە
رۆۆژنامەکە بەردەوام لە ھەوول ر دەرچووە و سا ی  1993دوای دوووەمين کﯚنگرەەی
کخراوەکە ،رۆۆژنامەکە
ستانی حشع و لەگەڵ گﯚڕڕﯾنی ناوی ر ک
ر کخراوی ھەرر می کوردس
سەرپەرشتی ئەم
ی
عی کوردستاان  -عيراق ،و دەستەی س
حيزبی شيوع
بﯚﯚتە ئﯚرگانی ح
سا ی 49ی ررۆژی  1993/8/17بەم ش وەﯾە دﯾارﯾکراون:
قﯚناغەش لە ژژمارە 70ی س
قﯚ
فيق
ياز :فەتاح تﯚفي
خاوەنی ئيمتيا
خ
مود
سەرنووسەر :ھادی مەحم
س
 1996گﯚڕداراووە بﯚ
ە مانگی 6/3
لە
شاکر
ياز :کەمال ش
خاوەنی ئيمتيا
خ
ق
سەرنووسەر :فەتاح تﯚفيق
س
ەرنووسەر بوووە بە ئازا
ە ژمارە 261ی سا ی  53ی رۆژی چواررشەممە  1997/7/30سە
لە
ەرﯾم.
ەرنووسەر گﯚڕڕاوە بﯚ شەپﯚﯚڵ فەتحی کە
ی ئەوﯾش سە
حەسيب قەرەەداغی .دوای
ح
19دا گﯚڕانکارﯾﯾيەکی
ش وەی چاپ و رەنگی رۆژننامەکە لە قﯚﯚناغی دوای رراپەڕﯾنی 991
ەدار و
قەوارە گەورە و و نە
ە
ساﯾی
زۆۆری بەسەردداھاتووە و وە ک ش وە رۆژننامەﯾەکی ئاس
شتی ﯾەک کە لە رۆژنامە دﯾار و ناسراوەەکانی دوای رراپەڕﯾن.
ھەفتانەی گش
ھ
وەﯾە:
کوردستان بەمش ە
ن
گای
ئ ستا سەرنوووسەری ھەففتەنامەی ر گ
مەد
ھەندر ن ئەحم
ھ
سﯚ جەالل ە
وج گری سەررنووسەر :ئاس
پاشکﯚی ھەﯾە ﯾەک تيان
ی
ەوە کە )کەماال شاکر(ە ،و دوو
خاوەن ئيميتياز وەکو ماوەتە
خ
ھەفتە
ترﯾش تاﯾبەت بەدەب و ھونەر کە دوو ھ
ەفتانە و ئەوﯾتر
سپﯚرتيس ھە
ەناوی ر گا س
بە
ستان
ھەﯾە بەناوی ر گای کوردس
پەری رۆژانەﯾان ھ
ی
ەوەی ما
چ ت ،جگە لە
جار ک دەردەچ
ج
دۆت کﯚم
دەردەچ ت بەناوی " گرﯾق
چ
ەزمانی عەرەەبيش
http://wwوبە
ww.regaykurrdistan.com
m
زمانەکانی کوردستان وع راق
ی
ەوانەی عارەببی
ککوردستان" وپپاشکﯚی کلدۆۆئاشوور بﯚ ئە
گای
ەبارەت بە )ر گ
 (karzanسە
دﯾا لەالﯾەن )n
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:44:29 2
ە2010-10-9 :
ککوردستان( لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە315 :
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ر گەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429954
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی 1954 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە :ب وکراوە
پارت:

حزبی شيوعی ع اق

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە316 :

ر نماﯾييەکانی دەزگای ر کخستن بﯚ سەرجەم ھاوڕ يان  -ئا ی شﯚڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051600395876329
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
پارت :ئا ی شﯚڕش
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە317 :

ر نو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020322125833117
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گﯚﭬارر
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە318 :

خﯚران
ەب و پياوخ
رەجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2311712488
86994
مانی
 1975سل ماەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە319 :

سەنTV
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1160841328
87823
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...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە320 :

گز
رەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112023076
64481
خودان کﯚﭬاررێ -:موەﯾەد تەﯾب
خ
سەرنﭭيسەر -:فەھمی با ﯾی
س
ھيا ژﯾان ت را دبينين
م ھەمی خواانی و مەزناھ
ەنچەرە ﯾا ئەم
ھونەر ..ئەو پە
ھ
ەھا سپير ز ﯾا چاپ و
رەەنگز ،گﯚﭬارەککا وەرزی ﯾا تااﯾبەت ب ھوننەرێ ش وەکاارﯾ  ..دەزگە
کەت.
ھﯚک دەردکە
وەشان ل دھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە321 :

گين
رەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252114406
64630
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گگﯚﭬار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە322 :

رەھ ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622231900
04483
ھەول ر دەرچوووە.
م گﯚﭬارە سا ی  1971لە ھ
مارە 1ی ئەم
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ھەول ر

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە323 :

ەند
رەھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008145225
59895
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خﯚی تاﯾبەتە بە تيﯚر ،چاند و راﭬەکردن .لە الﯾەن ناوەەندی
کری سەربەخ
گگﯚﭬار کی فيک
19دا
رەەھەند بﯚ ل کﯚﯚلينەوەی کووردی بالو دەککر تەوە .گﯚﭬاری رەھەند للە سالی 996
دەرەوەی کوردستان بووە .لە مالپپەری
ی
دامەزراوە و بوواری چاالکيەککانيشی ناوەەوە و
شنبيرﯾەکی نو گەر)
مەزراندنی رۆش
ی رەھەند کاررکردنە بﯚ دام
رەەھەنددا ھاتوووە) :ئامانجی
ەتاح،
ی ،ئاراس فە
رەھەند برﯾتين لە :بەختيار عەلی
د
ھەند ک لە نوووسەرانی گﯚﯚﭬاری
ھ
ی.
مەرﯾوان قانع ،ر بين ھەردی
م
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە324 :

شت
رەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9180006216
61727
م
جور  :ئيسالم
ج
دﯾال کت  :سوورانی
ەبارەت بە )گووﭬاری
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:32:55
رەەوشت( لە5 2011-9-17 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە325 :

ەند
رەھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1014111557
72088
201

ناوەندی
ن .لە الﯾەن نا
خﯚی تاﯾبەتە بە تيﯚر ،کولتوور و راﭬەکردن
کری سەربەخ
گگﯚﭬار کی فيک
19دا
رەەھەند بﯚ ل کﯚﯚلينەوەی کووردی بالو دەککر تەوە .گﯚﭬاری رەھەند للە سالی 996
ئامانجی
ی
دەرەوەی کوردستان بووە.
ی
دامەزراوە و بوواری چاالکيەککانيشی ناوەەوە و
گەر.
رەەھەند کارکرددنە بﯚ دامەزرراندنی رۆشنببيرﯾەکی نو گ
ەتاح،
ی ،ئاراس فە
رەھەند برﯾتين لە :بەختيار عەلی
د
ھەند ک لە نوووسەرانی گﯚﯚﭬاری
ھ
ی...،
مەرﯾوان قانع ،ر بين ھەردی
م
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە326 :

زارۆ تيﭭی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2221514458
87122
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ن
ب وکراوە :تەلەﭬزﯾﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە327 :

ی
زاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171651288
87789
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1926
1
ھاندا بەناوی )زاری(
می درامای ککوردی لە جيھ
ەکەمين فليم
ﯾە
-189
ھونەرمەندی کوردی سﯚﭬ تی :عمو ب گ نازارﯾان)91
ه دەرھ نان و سينارﯾﯚی ھ
له
وە لە
ەر دا دەستپ کردووه ،ە
 ،(1935ئەم ککاره ھونەرﯾە لە پ ش شﯚڕڕشی ئوکتﯚبە
5
ەم پارچه
تی لە ئەرمينييا و جﯚرجيا ئە
دەستە تی سﯚﭬ ی
ە
سا ی  1917لەدوادامەزرانندنی
س
ەنجام دراوه.
ھونەرﯾيەی ئە
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ەرمەنستان
ئە

يلم
ب وکراوە :فيل
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە328 :

ی
ی کرمانجی
زاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01220393910029
حس ن حوزنی
ەنووس و م ژژوونووس س
ەالﯾەن رۆژنامە
ە سييەکاندا لە رەواندز لە
لە
موکرﯾانييەوە ددەرچووە.
م
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە329 :

ی
ۆس تيﭭی
زاگرۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0225143813
33722
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ستاندا دامەزرراوە.
شووری کوردس
1دا وەکو کەناا کی سەتەالﯾتی لە باش
ە 13/6/2005
لە
خﯚﯾدا
ەرنامەکانی خ
سەرانسەری و کوردستاننييە ،کە لە بە
ی
ی ،کەنا کی س
زاگرۆس تيﭭی
دﯾيان بە
دەنگوباس ،زاننياری ،فيلم ،مﯚسيقا و گﯚﯚرانی ،ھەروەەھا ئەو بابەتاانەی پەﯾوەند
ودەکاتەوە.
ە
شەی ھاوو تييانی کوردستتانەوە ھەﯾە ،ب
ژﯾﯾانی رۆژانە و پرس و ک ش
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە330 :

ست
زانس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206224343
32889
ﯾەکەم ژمارەی لە سا ی 1946دا دەەرچووە.
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ەت
و ت:

رۆژھە تی ککوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە331 :

ستی
زانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111528177
72117
سا ی
گﯚﭬاری )زانستی(بوووە کەلە 25ی شوباتی س
ی
مانيدا دەرچوووب ت
ەشاری سل م
ﯾيەکەم گﯚﭬار کە لە
فگان( دا بووە ،گﯚﭬار کی ننيو مانگی ئەددەبی
ستا )سا ح قف
شتی مامﯚس
ی و سەرپەرش
1938للەژ ر چاود ری
م ژووﯾﯾی بووە
ی( لە:
سەبارەت بە )زانستی
ت
ەالﯾەن )داناز عەبدول ەحماان(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
204

14:5
59:20 2012-8-11
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە332 :

ﯚی سل ماانی
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823221108
84863
ی سل مانی دەرﯾدەکات.
ستييە ،زانکﯚی
گگﯚﭬار کی زانس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە333 :

ن
زانين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308015018
81587
دەرچووە.
ە
ژمارەی لە مانگی ئﯚکتﯚبەری 2004
ی
گﯚﭬارە سا ی دوو جار ب وددەکر تەوە و ﯾﯾەکەم
ئەم گﯚ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە334 :

زاﯾە ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0329215500
01686
ی کوردﯾی راددﯾﯚی ن ونەتەووەﯾی سوﯾد ،ﯾەکەم وەشاانی خﯚی لە ئ وارەی
زاﯾە ە ،بەشی
 200دەست پ کرد .ئەم رادﯾﯚﯾە لە کﯚتاﯾيەکانی
ی مانگی ﯾەککی سا ی 01
رۆۆژی شەشی
زمانی بيانی بﯚ و ننە
ی
چەندﯾن
ی بەکار کرد و ئ ستا بە چ
دەﯾەی حەفتاووە وە دەستی
ەرەبی،
ی ،ئا بانياﯾی ،سومالياﯾی ،سرﯾانی ،عە
تی ،قەرەجی
بﯚﯚسنی و س رربی و کرۆواتی
ی ،سامی ،فينلـەندی ،ررووسی و کورردی بەرنامە ب و
فارسی ،ئينگللـيزی ،ئا مانی
فا
ەندە بەرچاوەککانی ئەم رادﯾﯚﯾە.
سر سينا ،ﯾەکک کە لە کارمە
دەکاتەوە .ناس
نااونيشانی ما پەڕی رادﯾﯚ: http://srr.se/kurdiskaa
ی زاﯾە ە و نام
سەرچاوە :ما پەڕی رادﯾﯚی
س
مەﯾەکی بەڕ ز ناسری سيينا دەربارەی ررادﯾﯚی
2009-12
زاﯾە ە لە 2-10
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

رادﯾﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە335 :

مﯚک
زرﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11051715512487
مانی بادﯾنی دەردەچ ت .ژمارە 1ی لە بەھاری
گگﯚﭬار کی وەرززﯾيە بﯚ مندا ن بە ش وەزم
2004دا دەرچوووە.
4
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە336 :

زر باار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1002093530
09745
شيکاری ل کﯚ ينەوەﯾی
گگﯚﭬار کی فەررھەنگی ،ئەددەبی و کﯚمە ﯾەتييە ،کە بە ميتﯚدی ش
ە ھەر دوو زممانی کوردی و فارسی بە ش وەی وەرزانە دەردەچ ت .
بە
حەمەدپوور و سەرنووسەرر:
ی گﯚﭬاری زر بار :عادڵ مح
ياز و بەرپرسی
خاوەنی ئيمتيا
خ
ەندە،
مەسعود بينە
گﯚﭬارە برﯾتين لە :م
ە
نووسەرانی ئەم
ی
ی
مەسعود بينەنندە .دەستەی
م
وەبەری ھونەری و
ی
عادڵ محەمەدپووور .بەر
ڵ
عەلی د وﯾز ،حەمزە محە مەدی و
ع
ەنجام دراوە.
کانی سانانی ئە
ەن ھ من ی
دﯾزاﯾنەری رووبەرگی ئەم گگﯚﭬارە لە الﯾە
کوردستانی ئ ران و ھەرروەھا لە زانکﯚﯚکاندا
ی
زگاکانی
ی
ی پار
وەرزنامەی زر بار لە تەواوی
ب و دەکر تەوەە.
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
رۆژھە تی کورددستان

و ت:

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە337 :

زماننناسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9121203488
88806
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە338 :

ی چيا
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6170957197
70112
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە ﯾەک لەو شانﯚﯾانە بوو کە تيپی شاانﯚی کوردی لە سوﯾد بە زمانی
ئە
شکەشيان کرردوە.
شانﯚی ت نستا پ ش
ی
ەسەر
سا ی  1989لە
سوﯾدی لە س
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

ززمان  -ش وەززار :سوﯾدی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە339 :

زنار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824144858
84895
شنبيری گشتتی سەربەخﯚﯚﯾە ،مانگانە للە رانيە دەردەچ ت.
گگﯚﭬار کی رۆش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :رانييە
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە340 :

وان
زورو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071309526
62239
گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەوە

ب وکرراوە:

گگﯚﭬار

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە341 :

زەماوەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181021427
70149
وەرﯾگ اوە بﯚ کوردی،
گ
سا ح( لەعەررەبييەوە
ەرﯾم جەسير((ەو )مەجيد س
نوووسينی )کە
ھەرﯾەک لە)ھ رۆ جواد ،سﯚﯚران
ی دەرھ نانی ببﯚ کردووە ،ھە
مﯚفەق عارف لھﯚنی کاری
م
ئەکرەم ،کرژﯾن
،
ە ،لەگەڵ )ھاشم
ن لەشانﯚگەرﯾييەکەدا ھەﯾە
ەکرەم( رۆ ی سەرەکييان
ئە
ەرە
خو ندکاری پەﯾﯾمانگەی ھونە
ەمەد( ،کە و
ش بەھادﯾن ،ددەرسيم محە
ککەرﯾم ،پەرۆش
ەکانی تری ن و شانﯚﯾيەکە بەرجەستەددەکەن.
سل مانينو رۆ ە
جوانەکانی س
ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە342 :

ون
زەماوەندی خو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40221062318787
حمان ھوشيارری.
ە دەرھ نانی شانﯚکاری ممەرﯾوانی رەح
لە
شانﯚگەری "زەماوەندی خوو ن" کە لە س پەردە و حەوت تابلﯚ پ کھاتووە لە
ش
نووسەری ناوداری
ی
نوووسينی ف درﯾکﯚ گارسيا لﯚرکا ) (1936 1898شاعيير و
تی ئيسپانيا و دواتر لە شااری بﯚﯾنﯚس ئاﯾر س
 1933لە و ی
ە لە سا ی 3
ئييسپانياﯾی کە
ش کرا.
ە و تی ئەرژەەنتين نماﯾش
لە
تەوە .ئەوان
ەم شانﯚگەرﯾﯾيەدا کچ کی
.
ەﯾدا "ل ئﯚناردۆۆ" دەبين
ی الو لە رۆژی زەماوەندەکە
لە
ما ەکەی
ەکە بە ھﯚی بەدناوی بنەم
پ شتر ﯾەکترﯾييان خﯚش دەووﯾست ،بە م باوکی کچە
ەرھاتە ،ليﯚنارردۆ ژﯾانی
دوای ئەم بەسە
شاندبﯚوە .ی
ەﯾشتنی ئەووانی ھە وەش
لييﯚناردۆ ،پ کگە
بير و
خﯚشەوﯾستيييە ھەموو ر
ە الوەکەش ککە ﯾادی ئەو خ
کھ نابوو .کچە
ھاوسەری پ ک
ھ
ەوە ،بە م
سەرﯾدا دﯾوەتە
نانی ژﯾانی ھاوس
ھﯚشی داگرتببوو ،ئازادﯾی لە پ کھ ی
ھ
لەسەر
ئەو دوو د دارە لە
لەناو چووبوو ،و
و
بﯚچوونی ئەوان
ی
ە بە
خﯚشەوﯾستيييەکی کﯚن کە
خ
دەدا لەگەڵ لييﯚناردۆ ھە د ت.
ەوی زەماوەند
خﯚﯾان دەبات .کچە الوەکە ھەر لەو شە
خ
ھﯚی
دەستگيرانی ئەو کچە بەو دووانە دەگاتتەوە ،رەقيب دەکوژ ت و بﯚﯚخﯚشی بە ھ
ی لەدەست دەدات.
ککارﯾگەرﯾی برﯾﯾنەکانی گيانی
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە343 :

کەکان
ەنی ماسک
زەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208145805
59846
سکەکان دەکاات ،کە لەدەررھ نانی
ە و باس لەئەفسانەی ماس
ی ﭬيدﯾﯚ ئارتە
ککورتە فيلم کی
ستا
ا
ەو نەگرتنی ھات و ئ
د رۆژی رابردووودا کﯚتاﯾی بە
ن-ﯾەو لەچەند
سان سارەﭬان
س
ەقﯚناغی مﯚننتاژداﯾە .
لە
ەکی ﭬيژوەل ئارت و
 (Roamingە کە کﯚمپانياﯾە
ی)g Pictures
مە بەرھەمی
ەم کورتە فيلم
ئە
(25
ەبەشداری )5
سوليئﯚن و بە
کاری گروپی س
تانيا و بەھاوکا
فيلمی سينەمماﯾيە لەبەرﯾتا
في
ژووﯾی کوردستان
ی
ەکی م
چەند ناوچەﯾە
ھونەرمەندی گەنج بەرھەممھاتووە و لەچ
ھ
و نەگيراوە.
گرافيای
ی
مال-ەوە و نەگگيراوە و کاری کﯚرﯾﯚ
ەن زرﯾان کەما
کەکان لەالﯾە
زەەمەنی ماسک
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لەالﯾەن سﯚﯾلﯚ و نەبيل موساوە ج بەج کراوە و ماوەی فيلمەکە ) (15دەقيقەﯾە،
ھەروەھا نواندن و زۆر ک لەکارە ھونەرﯾيەکانی دﯾکە لەالﯾەن ئەندامانی گروپی
سوليئﯚن-ەوە ج بەج کراوە .
سەرچاوە :ھ من جەميل  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :کوورتە فيلم
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە344 :

زەنگی زانکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082222283358308
رۆژنامە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە345 :

ژانی گەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040312341624615
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە346 :

ژاوەررۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6040954456
60189
زمانی دﯾکە.
ی
کوردی و بە
ی
ەرھەنگی کورردی بە
سيدﯾيەکە برﯾتتی لە  47فە
ژاوەرۆ ناوی س
ەوە ئامادە کرراوە و فاﯾلەکاانی بە ش وەەی
ەم بەرھەمە لە الﯾەن ناوەەندی پ ووشە
ئە
ەی ئاکرۆبات بە ساکاری دەخو ندر نەووە.
PDFن .کت بەککان بە بەرنامە
F
ووشە( سەبارەەت بە
دﯾا لەالﯾەن )نناوەندی پ ش
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
)ژژاوەرۆ( لە5:03: 04 2011-6-4 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە347 :

ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8280026358
89065
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە348 :

ژنان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831213837
79295
گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

گگﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە349 :

ژنی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5310020467
76543
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەەرەوە

ب وککراوە:

گﯚﯚﭬار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە350 :

ما ە
کەی ئەو م
ژنەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4110918322
28891
سوﯾدی )کاترﯾن
ی
لەدەرھ نانی شانﯚککاری
ھ
ەدەق کی )دارﯾﯚ فﯚ( وەرگييراوە،
لە
ەند ک دﯾاردەی
ی تيپی شانﯚی ئارارات – ەە ،باس لەھە
ککارﯾستراند(– ە ،بەرھەمی
ەی کوردی دەەکات.
ن و کﯚمە گە
ئ ستای جيھان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە351 :

ل شەفا
ژنەﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12309254110845
مانە ک لەی فيلمە
دابونەرﯾت کوردەﯾل ناووچەی ھەورام
ت
سا و
سەبارەت وە ررەسم و ﯾاس
س
ەﯾا ک
شاکەر فيلمەگگە نيشان ئە
الی ژنەﯾل ئاوااﯾيگ ھەوراماان ئەرا تەماش
ھەوڵ و تەقاال
ھ
ەخوەشييگ بی چارە بوﯾە ،وەوپەڕ
ﯾەکيگ ک توﯾش نە
گ
ن و چارەسەررکردن
ەرا نەجاتداﯾن
ئە
خواردن
نەخوەشە بارن تا وە خ
ە
چن ،ئەرا ئەوەگ ئاو ئەرا ئئەو
فداکاری وە ر ييگ سەختا چ
فد
خوەی
خاسەو بوود و درﯾژە وە ژﯾاان ئاساﯾی خ
ەو ئاوە نەخوەەشەگە شەففا پەﯾا بکا و خ
ئە
بييا.
جووراوجوور لە ئاست ئييران و
ر
ەﯾل
فيلم کوردی ""ژنەﯾل شەفا"" تا ئيسە لە فيستيﭭا ل
في
ھا خە تيش وەدەس بيەررێ.
ستگە چەنەھ
دنيا نماﯾش کررﯾاگە و توﯾەنس
ەﯾل شەفا" :نوﯾسەر سيننارﯾﯚ :کەﯾوان
ﯾکﯚم نتی "ژنە
ستاف ئامادەککردن فيلم دﯾک
س
مەجيدی ،دەرراوەر :کەﯾوان مەجيدی ،وﯾﯾنەگر :بەختياار لەحيمی ،دەنگھە گر :ررەزا
م
وەحيدﯾان
ی،
ەلی وەﯾسی
ھەم :بورھان ئئەحمەدی ،ووﯾنەگر فﯚتﯚگراف :ئەمير عە
وەرپرس بەرھە
جيدی.
ەرھەمھاوەر :کەﯾوان مەج
بە
ەق
سەرچاوە :ما پەڕی شەفە
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە352 :

ی رۆژانە
ژوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2212035148
87133
نوووسينی :ش رکﯚ ب کەس
کوردی
ی
شانﯚی
نوواندنی تيپی پ ش ەوی ش
عوسمان چ ووار ،پەخشان کەرﯾم...،
ەکتەرەکان :ع
ئە
1976
6
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە353 :

ژﯾار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4272237225
57081
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خنەﯾيە
ی فکری رەخ
گﯚﭬار کی
سەنتەرری ل کﯚ ينەوەەی فکرﯾی ژﯾﯾار
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە354 :

ی الدێ
ژﯾانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0920202048
89564
می
 2008لە ھەر ی
2
 17خولەکە و سا ی
ککورتە فيلمی "ژﯾانی الدێ " ماوەکەی 7
ەرمەندی گراففيستی کورد
چيرۆکی ھونە
ککوردستان بەررھەمھاتووە .ئەم فيلمە چ
کوردستان
ن
لە کﯚل ژی ھوننەرە جوانەکاننی
ەعيدﯾان" دەگگ تەوە کە ە
"سەﯾوان سە
ستان لە
دەﯾەو ت کە لە گووند کی کوردس
و
کﯚکەی
ی پرۆژەی زانک
دەخو ن ت و بﯚﯚ تەواوکردنی
شان ھەر ئەم و نانە
نە بگر ت و پاش
م ئاواﯾيە بە ککام راکای و ە
ی خە کی ئەم
ژﯾﯾانی ئاساﯾی
خە کی
لەم گوندە بﯚ ە
ە ش وەی فﯚتﯚ و ش وەکارری ئامادە بکات و لە پ شانگاﯾەکدا م
بە
ئااواﯾی نماﯾشاان بکات.
کراوە ،لەوانە:
ﭭا ی ن ونەتەووەﯾی نماﯾشک
ەم فيلمە تا ئ ستا لە چەنندﯾن فيستيﭭ
ئە
فيلمی "کﯚن کان "CON-CANللە مانگی
ی
ـ شەشەمين خولی فيستتيﭭا ی ن ونەتتەوەﯾی
 2لە و تی ژاپپﯚن.
جووالی 2009
ج
ـ نﯚﯾەمين خوللی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی ددﯾکﯚم نتی بەﯾرووت لە و تتی
گی س پتەمببەری .2009
لﯚﯚبنان ،لە مانگ
 Flahertianرووسيا لە ماننگی
"فالھ رتيانا"ی na
ھ
ـ فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی
 20لە و تی ررووسيا.
ئﯚﯚکتﯚبری 009
می دەرھ نەررە سەربەخﯚککان" ،لە
ـ فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی "رواننين ک بە فيلم
مانگی ئﯚکتﯚبرری  2009لە و تی ﯾﯚنان.
م
"Cinéma
ـ فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی "سيينەما نﯚﭬ ل ج ن رەﯾش ن a Nouvelle
 ،Générationلە مانگی ئﯚ کتﯚبری
ەرەنسا.
 2009لە و تی فە
2
n
ستيﭭا ی ن وننەتەوەﯾی فيللمی
ە فيلمی ئەززموونی 41ميين خولی فيس
ـ بەشی کورتە
مبەری  2009لە و تی ئيتا يا.
ی
ی دﯾس
" Boلە مانگی
"با زانﯚ olzano
ﭭا ە
مادە کردووە ککە لە فيستيﭭ
حوس ن جيھاننی تا ئ ستا چەندﯾن کورتتە فيلمی ئام
ح
 ،"Oکورتە
مەOur Village
فيلمی "گوندی ئ ە
ی
دا نماﯾش کرااون ،لەوانە :ککورتە
جﯚراوجﯚرەکاند
ج
کورتە فيلمی "رۆژژی
ە
ی پ کھ نانی سنوور،" The Lost Generration
فيلمی "ماوەی
في
216

فيلمی "چی
ی
سفر ،" Zero yearکورتە
ر
 ،" A Snowکوورتە فيلمی ""سا ی
ەفریwy Day
بە
?،" Why War
ھاتووە؟? ،" What Happened tto usکوورتە فيلمی "بﯚ شەڕ W
ە سەرمان ھ
بە
ەباچوو" ،کورتتە فيلمی "و نەگر ،لە
فيلمی "نەوەی بە
ی
ککورتە فيلمی "من و تاب ﯚ"  ،کورتە
" Countryو
C
 ،" Photogکوورتە فيلمی ""ژﯾانی الدێ life
ککەناری ئاگرgraphy by firre
ن و تاب ﯚ ".2
ە فيلمی "من
ھەروەھا کورتە
ھ
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
فيلم

ب وکراوە:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە355 :

ەوە
ژﯾانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141534517
71067
کوردستان
ن
ژنانی
ی
بيری تاﯾبەتە ،ﯾەک تی
ھەفتەنامەﯾەککی کﯚمە ﯾە تی و رووناکبي
ھ
دەرﯾدەکات
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە356 :

ژﯾلەمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3041825118
80493
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە357 :

ژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6250130557
71185
رۆۆژنامە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە358 :

ی
ژﯾوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31214332419003
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ی ھەورامييە لە خورماڵ دەەردەچ ت
مانگنامەﯾەکی
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

ی ھەورامی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە359 :

ی
ی تی ﭬی
ژﯾوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121528096
63798
ن
تەلەﭬزﯾﯚن
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوەە:

ەﭬزﯾﯚن
تەلە

زمان  -ش وەزار :کرماانجيی ھەوراامی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە360 :

ساباات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9021005543
34615
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ەر خﯚشناو
سەرنووسەر :ھ من عومە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە361 :

سات ک بﯚ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1291158566
64117
ەنوسين
جەالل بەر وەبەری بەرھەم و لە
ل
سەرپەرشتيارری گشتی و فوئاد
ئاازاد سەوزە س
لە )ر بين
نواندنی ھەرﯾەکە ە
ی
ەھا و
ھيم و و نەگرتتنی کاروخ تە
ودەرھ نانی ممەرﯾوان ئيبراھ
ەمەد(وچەند ئەکتەر کی ددﯾکەﯾە.
ن ،تەھا محە
سدﯾق ،شادان
س
ەدحا ی
ەرھەم لەوتەﯾەکدا وتی :ئئەم کورتە فيللمە باس لەبە
ەڕ وەبەری بە
فوئاد جەالل بە
فو
ت،
شەی کﯚمە ﯾﯾەتی لەن وانيياندا روودەدات
ەچەندﯾن ک ش
س دەکات کە
بووونی دووکەس
ەرو و نەگيراوەەو
ھەنارانی سە
ی فيلمەکە ) (20خولەکەو لەناوچەی ھ
وتيشی ماوەی
سل مانی-
سينەمای ل
وبەراﯾەتی ھونەری س
ی
نبيری والوان ،بەڕ
ەرھەمی وەززارەتی رۆشنب
بە
ە.
کوردستانی نوێ
نی
سەفين ئيسما عيل  -ما پەڕڕی
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە362 :

مان
سام
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1002162117
72067
کوردی وعەرەبی لە
ی
ی وپيشەسازﯾﯾی وەرزﯾيە 3 ،مانگ جار ک بەھەردوو زمانی
گﯚﭬار کی بازرگانی
ەکەمين
ی و پيشەساززی ھەر می کوردستان دەردەچ ت ،ﯾە
ھەول ر لەالﯾەن ﯾەکک تی ژوورەکاانی بازرگانی
چووە.
ی س پت مبەرری  2009لە ھەول ر دەرچو
ژمارەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە363 :

وان
ساو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308005123
31571
ی گﯚﭬاری سااوان لە سەرەەتای سا ی  2008چاپ و ب وکراﯾەوە .ئەم
ەکەم ژمارەی
ﯾە
کوردستانی
ی
خەباتی
ی
ئەوروپای ساززمانی
ە و لەالﯾەن ککوميتەکانی ئە
گگﯚﭬارە وەرزﯾيە
ئ رانەوە دەردەەچ ت.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە364 :

ساﯾتتی ھەوا ن رﯾی قە دزێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6141833247
70104
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htttp://www.q
qeladze.com
m
سوڵ( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ﯾﯾەعقوب رەس
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
)ساﯾتی ھەواا ن رﯾی قە ددزێ( لە23:01:07 2012-6-11 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە365 :

دە
سپ د
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09050950019358
کوردستان.
ن
ئيسالمی
ی
مانيی ﯾەکگرتوووی
ککەنا ی ئاسما
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە366 :

راسﯚر
ست ر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29974
سا ی 1984
ە بادﯾنان لە س
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری
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ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە367 :

وە
سرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308145529
91601
گگﯚﭬار کی فەررھەنگی ،ئەددەبی و کﯚمە ﯾەتييە کە بە دوو زمانی کوردی و فاررسی بە
وکردنەوەی فەرھەنگ و
ی
ت.ئ ستا لە الﯾﯾەن ناوەندی ب
ش وەی مانگاننە دەردەچ ت
پار زگاکانی
چاپ دەکرێ .گﯚﭬﭬاری سروە للە تەواوی ر
ی لە شاری سنەەوە پ
ەدەبی کوردی
ئە
کر تەوە.
ککوردستانی ئ ران ب و دەکر
لە بەھاری
سەری کورد ،ژمارە 1ی ە
شاعير و نووس
ەرﯾی ھ من ش
ەم گﯚﭬارە بەدەستپ شخە
ئە
شاعير
ژمارەی  5ھ منی ش
ی
ەری تا
ﯾەکەم سەرنووسە
م
ی ورم دەررچووە.
 1985لە شاری
5
ئەحمەدی قاززی.
بوووە ،پاشان ئە
فەرھەنگ و کلتووری کورد و ھەرووەھا
گ
خزمەت بە
ت
ی بەرچاوی بوووە لە
سروە رۆ کی
س
ە گەنج و الوەەکانی رۆژھە تی کوردستتان.
ف رکردنی زماننی کوردی بە
خاوەن ئيمتيازز :ناوەندی ب وکردنەوەی فەرھەنگ و ئئەدەبی کوردی
خ
مەشاﯾی
ی
حيم
سفەندﯾار رەح
ەرپرسيار :ئس
بە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە368 :

مانی
سل م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826214003
34935
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شاری سل ماننی
ەتە بەم ژوو ،ببەکەلتوری ش
گگﯚﭬار کە تاﯾبە
ياز
خاوەنی ئيمتيا
خ
ن عەزﯾز
قادر حەمەجان
قا
سەرنووسەر
س
ی تﯚفيق
محەمەد نوری
م
مارە (1) :لەممانگی حوزەﯾررانی سا ی  2000دا دەرچ
ژم
چووە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە369 :

مانی 2
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21675
ی سل مانی و سەربە پارتتييە.
ەلەﭬزﯾﯚنی ناوخﯚﯾی شاری
تە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
پپارت:

ی کوردستان
پارتتی دﯾموکراتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە370 :

ووری شکااو
سنو
224

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2290851246
64325
ی
ەﯾوان کەرﯾمی
دەرھ نانی کە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

ب وکراوە:

کوورتە فييلم

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە371 :

وم دی
ووری ناھو
سنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12521202010876
فيلم کی دﯾکييﯚم نتاری لە سەر ژﯾانی ککﯚ بەڕانی کوورد لە سنوورری مەرﯾوان ککە لە
في
سﯚن ئامادە کراوە.
الﯾان ناھيد پرس
ال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە372 :

سوتتووەکانی جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10908421110644
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کرا.
 2010پ شکەشک
2
لە سا ی
ی نو ی کورد لە لەندەن ە
ەالﯾەن کﯚمە ەی ھونەری
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ددەرەوە

شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە373 :

ورە
سﭭو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280931472
20078
مەتا
عومەرە ،ب ھاارﯾکارﯾا حکوم
ەرنﭭ سەرێ وێ د.فازل ع
گوﭬارەەکا زاروکاﯾە ل دھوک دەررکەﭬيت ،سە
کرن .
ما کوردستان دھ تە چاپک
ھەر م
-12-22
د( سەبارەت بە )گﯚﭬاری سﭭورە( بﯚ ککوردﯾپ دﯾا لە 2
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
2010
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە374 :

د
ی فﯚر کورد
سی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01122115910000
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مانگيک بە
ک
ھەموو
بە کﯚمپيوتەرو ئينتەرن ته ،ھ
تی تاﯾبەت ە
گانەی زانستی
گگﯚﭬار کی مانگ
ھەتا ئ ستا تييراژی
سود دەکەو تتە بەر دﯾدی خو نەرانی .ھ
ی بەپيزو بە س
چەندﯾن بابەتی
چ
ەر کی
ەری کوردستتان ب و دەب تتەوە .لەگەڵ ئەوەی خو نە
 2000دانەﯾەو لە سەرتاسە
0
می بﯚ ئامادەدەکەن.
ەتی بەردەوام
دﯾن کەسی بەتواناش بابە
ی ھەﯾە چەند
تاامەزرۆ و زۆری
بەش وەی الپەڕەەی
 20دەرچووە ،سەرەتا ش
ی ئەم گﯚﭬارە لە 007-9-18
ەکەم ژمارەی
ﯾە
چوو ،تاکو لە ژژمارە ) (23بﯚتتە
جار ک دەردەچ
رۆۆژنامەﯾی ) (8الپەڕە ،لە ددوو ھەفتە ج
گاوڕەنگ دەرددەچ ت و دواﯾيين
ستادا بە ) (42الپەڕەی رەنگ
گانه ،لە ئ ست
گگﯚﭬار کی مانگ
(45ە.
سينە ژمارە ) 4
ی ئەم نووسي
مارەی تا کاتی
ژم
ھەموو مانگ ک توانيوﯾەتی ژمارەی نوێ بخاتە بازارەووەو
ی فﯚر کورد( ھ
گگﯚﭬاری )سی
خﯚی.
خەباتی زانستی خ
ی
ەردەوام ب ت لەکاری داھ نان و
بە
ستافی گﯚﭬار پ کھاتووە لە
ە:
س
ح ئيبراھيم
ياز :ش خ فاتح
خاوەنی ئيمتيا
خ
سەرنووسەر :ھ من فاتح ئئيبراھيم
س
شبەندی
جيگری سەرنوووسەر :ھەرردەوان نەقشب
ج
جاف
م حەمەد ف
ەر وەبەری نوووسين :حازم
بە
سەران:
دەستەی نووس
محەمەد ئەبووبەکر
مەربلی
مەھدی ئﯚمە
ممحەمەد م ررگەﯾیمحەمەد م رگگەﯾی( سەباررەت بە
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:44
4:10 2010-1
)سی فﯚر کوررد( لە10-13 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە375 :

سەت
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5242152225
58197
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 2002ﯾەکەم
2
ی وەرزانە بوو کە لە و تی سوﯾد دا لە سا ی
گگﯚﭬار کی ئ ﯚررﯾی سياسی
مارەی دەرچووو .بەداخەوە ئەم گﯚﭬارە للە بەر ھ ند ک ھﯚ کە ھﯚککارە سەرەکيييەکەی
ژم
مارەی ل دەررچوو.
بااری ماددی بووو تەنيا  4ژما
سەر :ئەحمەد عەزﯾزی
خاوەن ئيمتيازز و سەرنووس
خ
سارﯾان
سيامەک ئەنس
ەرپرسيار :س
بە
تييکنيک و مونتتاژ :حاميد دروودی
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:16:0
06 2011-5-2
سەت( لە24 :
)گﯚﭬاری سياس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە376 :

سيپاارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1182217263
32829
ەول ر
چﯚنيەتی خو ندنی ففەق يان لەکورردستان و ھە
ی
سەر
شکخستنە س
ەم فيلمە تيش
ئە
خو ندنە،کە ببە )سيپارە( نناسراوە
شاندان و گ ررانەوەی ئەو خ
ەتاﯾبەت و نيش
بە
ی بەشی دۆککيوم نتەری ککەنالی ھەول ری تەلەفزﯾﯚﯚنی گەلی کووردستان
ەئامادەکردنی
لە
ەرھەمھاتووە.
بە
ستار حەمەد ئەمين دەرھ نەری فيلمەککەﯾە و کاری و نەگرتنی ففيلمەکە لەالﯾﯾەن
س
دراوە و ر بين کەرﯾم کاری مﯚنتاژی بﯚکرردووە.
سەنعان ھەولل ری ئەنجامد
س
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە377 :

خورمە
سيخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0307223715
53838
سل مانی
سی و کارﯾکاات رﯾيە ،دەزگای خاک لە س
گانەی کﯚمە ﯾەتی ،سياس
گگﯚﭬار کی مانگ
دەرﯾدەکات.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە378 :

الڤ
سيال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803150653
34633
ئام دﯾ ،
مانگانە جار ک دەرددەچ ت لە م
ە
شتی  -ھونەر ی ﯾە
گگوﭬار کی گش
ئەدر س ئام دﯾ  -کانيا ماال
ر
شی ﯾە،
ی خالد د رەش
سەرنووسەری
س
سيالڤ(
ەبارەت بە )س
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:31:08 201
ە10-11-22 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە379 :

ەما کوردﯾﯾکا
سينە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908215359
99446
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سينەما کوردﯾﯾکا رۆژنامەﯾەککی کوردی تااﯾبەتە بە سيينەما تاکە رۆژژنامەی کوردﯾﯾيە لە
س
تاﯾبەت ب ت بە سيننەما ﯾەکەم ژژمارەی لە 2009/9/9
ت
چەی کوردستتان کە
ھەر چوار پارچ
ھ
عوسمان عەلی
ن
ئەرکی ھەردووو سەپەرشتتيارەکەی عەدنان
ە شاری ھەوول ر لەسەر ئە
لە
سين ئەحمەدد عومەر ب و ککراﯾەوە.
و دکتﯚر موحس
سپﯚنسەری ککرد پاشان لەببەر خراپی بارری
پااشان بﯚ س ژمارە دەزگاای چاود ر س
دواتر رۆژنامەی بارزان نيوز ھاووکاری
ر
وکردنەوە کەوت
ە
داراﯾی بﯚ ماوەەی  4مانگ لە ب
چاپ و ب وکرددنەوەی گرتە ئەستﯚ.
چ
ژمارەی ل دەرچوووە و ھەموو
ی
حەوت
بەری  2010ح
تااوەکو ئ ستا وواتە س پت مبە
فيلمی کوردی.
ی
س لە سينەمما دەکات بەتااﯾبەتيش سيينەما و
باابەتەکانی باس
مارەی الپەرەەکانی  8الپەڕڕەﯾە بە قەبارەی ناوەندی الپەڕە ﯾەک و ھەشتی
ژم
رەش و سپين
رەەنگاورەنگە و الپەڕەکانی تترﯾشی ش
سانی کوردستتان بە ژمارە /39/
سەندﯾکای رۆژنامەنووس
ی
ە
 2010/1/10لە
ە ر کەوتی 0
لە
متمانەی پ درااوە.
م
سەرنووسەر و ب خال سەبااح
عەلی وەک س
ن عوسمان ع
ەمتمانەکەدا ناوی عەدنان
لە
ک خاوەن ئيمتيياز ھاتووە.
محەمەد وەک
م
ی سينەما کووردﯾکا
ەپەرشتيارانی
ەدر سی سە
ئە
ژمارەی مﯚباﯾل
ی
ەول ر -
مان عەلی  -باشوری کورردستان  -ھە
عەدنان عوسم
ع
 07ئيميلadnanfillm@yahoo.ccom
7504464367
7
کوردستان  -ھەول ر  -ژمارەی مﯚباﯾﯾل
ن
عومەر -باشورری
دکتﯚر موحسيين ئەحمەد ع
dr_m
 07ئيميلmohsen_omar@yahoo.ccom
7504537589
9
www..cinemakurd
ەری تاﯾبەتی سينەما کورددﯾکاdica.com
ەمەش ما پە
ئە
سمان عەلی(
عەدنان عوس
دﯾا لەالﯾەن )ع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:35
سەبارەت بە ))سينەما کورددﯾکا( لە5:29 2010-9-8 :
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە380 :

ﯚن دۆک
سيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251322566
66879
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زنجيرە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :زنجيرە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە381 :

س

باوکەکە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182301278
82700
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە382 :

ەر
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10816585310629
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 harderwبەڕ ووەچوو،
لە شاری wijk
 (sameکە ە
ەچوارچ وەی ف ستيﭭا ی )en kleurrijk
لە
شانﯚی
سەرپەرﯾشتی دەکر ت ش
ی
سﯚرانييەوە س
ەالﯾەن باکﯚ س
تييپی شانﯚی ب سنور کە لە
س بەری نماﯾييشکرد .
سﯚرانی،
ەم شانﯚﯾە کە لە ئامادەکرردن و دەرھ ننانی سامان ئەحمەد ،نوانندنی باکﯚ س
ئە
سەل سابير ،ککﯚﭬان ،ئەسرﯾﯾن رەحيمی ،ھاوژﯾن
ھەميد ،فەﯾس
زاگرۆس جەبارر ،سەفين ھە
linda ،netty harmsse ،hanneka
a wonink ،anna katerien
ەختيار ،پەروﯾﯾنn klomp ،
بە
دا بەئامادەبوننی
yacobseبوو ،لە کەنيسەﯾﯾەکی کﯚنی و تی ھﯚ ەند
en henk pen
n
بيينەر کی زۆر نماﯾشکرا.
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ددەرەوە

شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە383 :

مەرگ
گﯚشەی م
سگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0300919159
92530
حکومەتی ھەر می
ی
می
ن(ه و بەرھەم
ھ نانی )عەد نان عوسمان
سينارﯾﯚو دەرھ
س
ف ،قاسم
ەکر مەعروف
الڤ شەﯾدا ،بە
مسيح ،سﯚال
ھەرﯾەک لە ))زوھ ر عبدالم
ککوردستانه و ھ
د،
حەمەد رەشيد
پاک ،ھ من ح
ەدنان کەرکوککی ،ئازاد د پا
نووری ،عومەر چاوشين ،عە
سﯚران ئيبراھييم ،زانيار عە
نەسرﯾن خەفار( رۆ ی ت دا دەبيننن و و نەگرتننی
ﯾن
ەدنان،
س
محەمەد جانﯚﯾﯾه و رەجەب ئەحمەد مﯚنتتاژی کردووه و لەچەندﯾن ف ستﭭا دا
م
ەشدارﯾکردوووە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە384 :

 111کچ
سەببارەت بە 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9100753538
88825
مانپيرا
قوبادی و بيژەن زەم
ی
ە دەرھ نانی ھاوبەشی نناھيد
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە385 :

سەرراب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3031038366
64349
چيرۆکانی )د.نوال
ەسينارﯾﯚو دەەرھ نانی ميرران عەلی-ﯾە لەﯾەک ک لەچ
لە
سعداوی(وەرگگيراوە.
س
ن ،شاﯾی رەزا،
سرﯾن حەسەن
ەرﯾەک لەئەکتتەران ماھير عەلی ،نەسر
ەم فيلمە ھە
ئە
ەردی
کام را ئاالن عەببدو -ﯾەو ھە
ی رۆ ی ت دا دەبينين ،م
ی ،ئاالن ھادی
ککاردﯾنای سپی
شيروان عيزت-ە.
وەبەری بەرھەم ش
ی
نتاژی بﯚ دەکا ت بەر
قارد کاری مﯚنت
قا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە386 :

سەرراب
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061540076
61005
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە387 :

سەرربەخﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2182102578
87169
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە388 :

سەرربەستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1232218046
64018
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ەکەم سا يدا رۆژانە ،پاشاان
سياسی ،لە ﯾە
سەربەستی(  ،رۆژنامە ،س
سربستی )س
س
ەت
چووە .دامەزر ننەر و خاوەن ئيمتياز و بەرِ وەبەری بەرپپرسيار :رەفعە
ھەفتانە دەرچ
ھ
دا
لە ﯾەکەم سا ی دەرچوونيد
 1930حەلەب( .ە
1
ەنبوڵ -
 1869ئەستە
مەوالن زادە )9
م
ەھمی )
سەرنووسەر :حەسەن فە
ئەستەنبوڵ( .دواتر تا داخررانی
.
1909/4/6-1847
1
س
ەالدەت عالی بەدرخان
ەکەی بووەتە سەرنووسەررﯾش .لە سا ی  1918جە
خودی خاوەنە
خ
ەر و کامەران عالی بەدرخاانيش وەک نوووسەر لە رۆژژنامەکەدا
ی سەرنووسە
بوووەتە ج گری
پشتگير و
ر
1918
بەدرخانيش لە سا ی 8
ش
بەگ
ھەروەھا خەلييل رامی گ
ککارﯾکردووە .ھ
رۆژی
مەﯾە لە ی
شتيوان کی گگەورەی ئەم رۆژنامەﯾە بوووە .ژمارە((1) :ی ئەم رۆژنام
پش
ھﯚی
مارەﯾەک و بەھ
 1908/10/12لە ئەستەنبووڵ دەرچووە .دوای دەرچووونی چەند ژم
2
حکومەتی )ئيتحاد و تتەرەقيەکان( ،لەالﯾەن
ی
ن لە سياسەتی
باانگی ئازادی و رەخنەگرتن
زادە(ی
ی
مەوالن
کوشتنی )رەفعەت م
ی
برﯾاری
ی ئيتحاد و تە
دەسە تدارانی
ەرەقيەکان ِ
ەسەر
مەﯾەکی دار ژژراو لە رۆژی  1909/4/6لە
خاوەنی رۆژناممەکە دراوە ،ببﯚﯾە بە بەرنام
خ
سەری
ەی سەرنووس
پرردی گەلەتە-ی ئەستەنبووڵ بە ھە ە للە بری کوشتتنی خاوەنەکە
تيرۆرکردنی
ی
دوای
دوو ھەفتە ی
ەھمی( دەکووژن .تەنيا و
سەربەستی )حەسەن فە
س
دەرچوونی )(191
ی
الن زادە( لە دوای
ەربەستی )رەەفعەت مەوال
سەرنووسەر ،خاوەنی سە
س
شەش
 190رووﯾکردۆتەوە ميسر و لە قاھيرە ش
مارە لە رۆژناممەکەی لە رۆۆژی 09/4/21
ژم
تا ژمارە ) (197بەناوی )اھاالی(
مارەی لە رۆژژنامەی سەرببەستی لە ژمارە ) (192ا
ژم
دەرکردووە و پااش ئەوە لە سەرەتای مانگی /7
ەوالن زادە لە قاھيرەوە
 1909رەفعەت مە
1
شەرﯾف
سەر ئەرکی )ش
پاشای خەندان( و لەو ش لەس
ی
شەرﯾف
سا بﯚ الی )ش
چووەتە فرەنس
چ
بە دەرچوونی رۆژنامەکەی داوە و
سەربەستی در ژەی ە
ی
ی
تر ھەر بەناوی
پااشا( جار کيتر
 1909/10بە گگشتی
ەمجارە ھەفتتانە دەرچووە ..لەو ماوەﯾەددا لە مانگی  7تا مانگی 0
ئە
ەوە
پارﯾس چاپ و ب وککراوەتەوە و ل ی ن ردراوەتە
س
ی سەربەستتی لە
 (12ژمارەﯾتری
)2
مپراتﯚرﯾەتی عوسمانی .ددوای
تی سنووری ئيم
ناوچەکانی ژ ر دەسە ی
ککوردستان و نا
ی و ئابووری ررۆژنامەکە بﯚ ماوەﯾەک دەررنەچووە و تا للە سا ی
ەوە بەھﯚی گگرفتی داراﯾی
ئە
در ژەی
ئەستەنبوڵ و دووبارە ر
ڵ
گەراوەتەووە
ەت مەوالن زاددە
فەت کدا رەفعە
 1912لە دەرفە
2
ِ
خنە و
سووربوونی لەسەر رەخ
ی
بەھﯚی
ی
ستی و
ەی سەربەس
داوە بە رۆژنامە
ەمجارە
ەی تورک ،ئە
سياسەتەکانی دەسە تدارانی ئەو کاتە
ی
ی دژبە بە س
ھە و ستەکانی
ھ
بە
ن( رۆژنامەکە بە تاوانی
برﯾﯾاری حکومەتتی )ئيتحاد و تەرەقييەکان
1913
/
2
/
19
رۆژی
ە
لە
ِ
حکومەتی تورک داخرراوە.
ی
رەخنەگرتن لە
ن
سەتی رۆژئاوا و
ە بانگەشەکرردن بﯚ سياس
بە
سەربەستی ئەمجارە بە ھەوڵ و
ی
دەرچوونی رۆژنامەی
ی
ن لە
دوای زﯾاتر لە پ نج وەستان
ککﯚششی پار زگاری مەالتييە )خەليل رامی بەگ بەددرخان( سەرللەنوێ رەفعەت
دەرچوونی
ی
ەدرخانيەکان در ژەی داوە بە
ە بەشداری و ھاوکاری بە
مەوالن زادە بە
م
خان( وەک ھاوکاری
رامی بەگ بەدرخ
خەليل رامی )خەليل ی
رۆۆژنامەکەی ،کە جگە لە خ
سەر و کامەرران عالی بەددرخان
گری سەرنووس
خان وەک ج گ
ەالدەت بەدرخ
ەردەوام و جە
بە
مونەی ھەرە بەرچاوﯾش ووتار کی
وەک نووسەر بەشدارﯾان لە رۆژنامەکەددا کردووە و نم
ناونيشانی )کوردستان( .ئەم
ی
 1919بە
1
رۆژی /1/2
ە ژمارەی ی
ی بەدرخانە لە
ککامەران عالی
سەبارەت بە پررسی
ەوە تا وەستاننی وتاری س
ی دەرچوونييە
رۆۆژنامەﯾە ھەرر لە سەرەتای
مەوالن زادە(
ن
سينەکانی )رەفعەت
جگە لە نووس
ستان ت دا ب وککراوەتەوە و ج
ککورد و کوردس
کورد
سەردەمەی کو
ژمارەﯾەک لە رۆشنبيرانيتری ئەو س
ک
خاوەنی رۆژناممەکە ،ھەروەەھا
خ
ستەقينەی خﯚﯚﯾان بە نووسيين و
کيان بەناوی راس
ھەند کيان بەناوی خوازراو و ھەند ن
ھ
235

لە رۆژی 29ی
وتارەکانيان بەشدارﯾان لەو رۆژنامەﯾەدا کردووە .ژمارەە(481) :ی ە
ەرامبەر 1919/4/30ی زاﯾيينی دەرچووەە .رۆژنامەی
1ی کﯚچی بە
رەەجەبی 1337
بە
 1920/11بەردەوامبووە لە دەرچوون و ددوای ئەوە ە
سەربەستی تا رۆژی 1/20
س
بە
سەربەستی ە
ەوە داخراوە .رۆژنامەی س
ەکجاری لەالﯾﯾەن دەسە تتدارانی تورکە
ﯾە
م دەرچووە و سەرجەم ژماارەکانی سەربەستی لە
 (48.5×3سم
پ وانەی )35.8
سەلەنەک،
چاپخانەی س
سەربەستی ،چ
چاپخانەی س
ەم چاپخانانە چاپکراون) :چ
ەستەنبوڵ لە
ئە
کی زۆر لە
سوس غەزەتتە( .بەش ی
خانملەر مەخس
قبال ميللەت ،چاپخانەی خ
چاپخانەی ئيقب
چ
مارەکانی و ننەدارە.
ژم
نەورۆزی
ی
سەرچاوە :فەﯾسبووکی ر ناس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە389 :

سەرربەستی ئينفﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5132234058
82988
سەربەستيی رۆژھە تی ککوردستان لە سەر تﯚڕەکاننی
دی پارتی س
ما پەڕی ناوەند
م
ئيينترن ت.
ەربەستيی رۆۆژھە تی کورردستانە
فەرمی پارتی سە
ی
سەربەستی ئينفﯚ تاکە ما پەڕی
س
سەربەستيی
ی
ت ،ھاوکات ناووەندی راگەﯾاندنی پارتی س
ە سەر تﯚڕەککانی ئينترن ت
لە
رۆۆژھە تی کووردستان بەڕ وەی دەبات .
www.serbesti.info
o
سياسەت و روانگەکانی
ت
سەربەستی ئينفﯚ رۆژانە ببە بەردەوام ننوێ دەکر تەووە و
س
ستان بﯚ کﯚمە نی خە ک شی دەکاتەووە.
ە تی کوردس
ستيی رۆژھە
پاارتی سەربەس
تی
بابەتەکانی رۆژھە ی
ی
ھەواڵ و
ڵ
گی بە
سياسی و ھزررﯾيە کە گرﯾنگ
ما پەڕ کی س
م
ستييەکانی ککﯚماری
ەوت و فاشيس
سياسەتە چە
ککوردستانی بنندەستی ئ راان دەدات و س
ئييسالمی ئ ران روماڵ دەککات و لەقاو دەدات.
ستان ب و
ھە تی کوردس
ھەواڵ و بابەتتی نو ی تاﯾييبەت بە رۆژھ
سەربەستی ئينفﯚ رۆژانە ھ
س
دەکاتەوە.
ت بينی :
ەک ئﯚرگانی پارتی
فﯚ سەر بە ﯾە
ەربەستی و مما پەڕی سەرربەستی ئينف
ڕۆۆژنامەی سە
ەتە گرﯾنگ و تتاﯾيبەتەکانی پارتی
ی رۆژھە تی کوردستانن ،ھەواڵ و بابە
سەربەستيی
س
ی رۆژھە تی کوردستان و رۆژھە تی ککوردستانی ببندەستی ئ رران بە
سەربەستيی
س
خو نەران.
ەﯾەدا جاپ و ب و دەکر تەوە و دەکەو تە بەردﯾدی خ
ش وەی مانگاننە لەو رۆژنامە
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لە ر گای
ستی ئينفﯚ ە
ەڕی سەربەس
ستی و ما پەڕ
بﯚﯚ پ وەندی گررتن بە رۆژ ناممەی سەربەس
ئەل کترۆنيەوە پ وەندی بگررن:
ەم پﯚستی ئە
ئە
m.s erbesti.info@gmail.com
m
 (Shilaسەباررەت بە )سەرربەستی
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ئيينفﯚ( لە20:56::29 2013-5-13 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە390 :

سەررخﯚبوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9192103418
88658
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە391 :

ن
سەرردەمی ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0162307337
73427
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە392 :

شار ک لە تابللﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10041026319774
سل مانی بﯚ شاانﯚی گەنجان کە لەدەرھ ننانی
وەک نماﯾش ک لەوەرزی رەەشەبای ل
بوو نماﯾشکرا .
ھە ﯚ جەالل بو
ھ
ۆﯾی و
ی بەھرامی بەﯾزاﯾی و وەەرگ انی شﯚڕڕش جوان ی
ەو شانﯚﯾيە ککە لەنووسينی
ئە
 (2010/10لەھﯚ ی رۆشنببيری
ەئ وارەی )0/2
ﯾاارﯾدەدەری دەەرھ نەر ھ ژا ناسر بوو ،لە
ماوەی
شانﯚکارو بينەران بﯚ م
و
ەھونەرمەنداننی
ی ژمارەﯾەک لە
ەئامادەبوونی
سل مانی و بە
س
شکرا.
) (2رۆژ نماﯾش
ھاتبوون لەچرﯾﯾکە محەمەد عەلی ،کارۆ ساماڵ،
شانﯚﯾيەدا پ کھ
شدار لەم ش
ەکتەرانی بەش
ئە
جيھان عەبدوول و بەختيار جەالل و
ەمەدو ميران ج
ن عەزﯾز محە
ن عومەر ،راژان
رامان مەرﯾوان
ەروەھا
شداربوون لەم نماﯾشەو ھە
جەميل سابيرر بەکاری چاو د ری و بەدواداچوون بەش
ج
ماکياژﯾيان
جلوبەرگ و دﯾکﯚرو م
گ
ستاف کی ھوننەری کاری مميوزﯾک و دﯾزاﯾنی
س
ج بەج کردبوو.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە393 :

سی
شاژنی جانس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3301109557
79526
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

زنجيرە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە394 :

سوار
شاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280939562
20081
الﯾ کومپانيا زووم گروپ ﭬﭬە دھ تە چاپپکرن ،ژ الپەر ن رەنگا و رەەنگ و
گوﭬارەەکا ھەﯾﭭانە ﯾﯾا زاروکاﯾە ژ ال
ئيمتيازێ عيماد شووکری ﯾە .
ێ
شوکری ﯾە و خوددان
ک
قەبارا مەزن پ ک دھات ،سەرنﭭﭭ سەرێ وێ مەروان
لە -12-22
د( سەبارەت بە )گﯚﭬاری شاسوار( بﯚ کوردﯾپ دﯾا ە
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
2010
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە395 :

ﯚ
شانﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113163703
33267
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 200دەرچووە.
ﯾەکی سا ی 06
ی
ت ،ژمارە
ی شانﯚی سااالر دەرﯾدەکات
گگﯚﭬار کە تيپی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە396 :

ﯚکار
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12616294710885
ئەزمونگەری کەرکوک دەەردەچوو
ی
شانﯚی
ی
ی بوو لەالﯾان تيپی
گگﯚﭬار کی شانﯚﯾی وەرزﯾی
ەران:
ستەی نووسە
نيھاد جامی ،دەس
د
ی ل بالو کرا ﯾەوە ،سەرنوووسەر:
حەوت ژمارەی
ح
شار عليوی ،ررزگار تەﯾب .....بﯚ
ەر ،کاردۆ ،بش
ف ،شکﯚ عومە
فرﯾاد ئەحمەد ،ميدﯾا رەئوف
فر
بيخو ننەوە:
و
ەڕ گەی ئەم لينکەوە
خو ندنەوەی تتەواوی ژمارە کانی گﯚﭬارەککە ئەتوانن لە
خ
http://w
www.dengeekan.com/sh
hanokar.htm
m
بە
دﯾا لەالﯾەن ) (nihad jamiiسەبارەت ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
)شانﯚکار( لە23:33:19 2011-9-15 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە397 :

س
ﯚﯾی ب کەس
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2191620086
63415
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ئەرسەالن دەرو ش.
ن
نانی
حمەد ساالر و لە دەرھ ی
نوووسينی ئەح
ی( رۆ ە
ساالر و نواندنی سل مانی
تيپی )شانﯚی س
نﯚ ھەردوو پی
مارەﯾيەکی گگەورە لە شانﯚ
ژم
جەستەدەکەن وەک شانﯚککارانی ناسراو )کامەران رەئوف،
ن
سەرەکييەکانييانی تيا بەرج
س
ەد ميرزا،بورھاان محەمەد،
کاوەی ئەحمە
ەرزنجی ،عوممەر د پاک ،کا
ﯾااسين قادر بە
ھاوڕێ قادر رەەشيد،
دانش،شيالن عەبدو  ،ھ
ن
ی عوسمان د
سوھەﯾلە حەسەن،ئاشتی
س
عەلی،شەمال
ل
حمەد،ماھير ع
ل ،ئەﭬين ئازااد،چ نەر ئەح
زاھير عەلی،ئئاشتی کەمال
سەعيد،رزگار
ەوت حەمە س
حمان،سەرکە
سروەعەبدول ەح
ئييبراھيم،کەماال عەلی،سر
ﯾاسين ،وەليد عارف ،باوان ش خ محەمەد ،ر بباز
،
تارﯾق
محەمەد ،مارددﯾن سەباح،تا
م
ن ھونەرمەندی تر )
رەەووف ،لﯚنا تارﯾق وچەندﯾن
سمانی و لﯚککا ی
 12کەنا ی ئاس
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە لە ﯾەک رۆۆژدا لە  2011-12-18لە 2
ئە
پييشاندرا:
ککوردستانTV 15.00
ەلەفزﯾﯚنی ئازادی |ھەول ر 22.30
تە
TV 2
زاگـرۆس22.30
ەلی کوردستتان | ھەول ر 23.00
ەلەفزﯾﯚنی گە
تە
سـات 22.30
ککەنا ی کوردس
مانی22.30
ککەنا ی سل م
RT 20.15 19
جەماوەری کووردستان 9.00
ج
SR
ھەول رTV 22.30
ھ
ەلەفزﯾﯚنی ئازادی |سل ماانی 19.00
تە
تييشـکTV 21.30
20
ەروەردە 0.00
ەلەفزﯾﯚنی پە
تە
TV 20
ککەرکووک0.30
جيھـانTV 19.00
ج
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە398 :

ووشکا
شاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282130036
64933
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە399 :

عاع
شوع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29971
چووە.
ﯾەکەم ژمارەی دەرچ
م
198دا
ی شيوعی و لە سا ی 83
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە400 :

علە 1949
شوع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29946
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە401 :

شو ن ک بﯚ ﯾارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01214333310016
ی فيلمی بەﯾﯾروتدا لە دوو سانسی جيياوازدا کاتژم ر 7/30
ە فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
لە
ەروەھا
سی  "2و ھە
ھﯚ ی "سوفييلم ميترۆپﯚليس
شەممە  11ی ئﯚکتﯚبر لە ھ
ەمشەو دووش
ئە
سی "1
"سوفيلم ميترۆپﯚليس
م
ھﯚ ی
ەممە 12ی ئﯚﯚکتﯚبەر لە ﯚ
شەوی س شە
ککاتژم ر  10شە
ماﯾش دەکر ت.
نم
ەتەوەﯾی خﯚﯾﯾدا لە دوو
ەشداری ن ونە
فيلمی سينەمماﯾی "شو نيي ک بﯚ ﯾاری" لە دواﯾين بە
في
ەر لە
شەممە 3ی ئﯚکتﯚبە
ە
سانسی جياووازدا ،لەوانە :کاتژم ر 2ی دوانيوەڕۆی ررۆژی
س
" Harkinsو رۆژی دوووشممە 5ی ئﯚکتﯚبەر
H
Cam
ﭫ mel view 1
ھﯚ ی "ھارکيننس کام لﭭيﭫ
ھ
فيلمی
ی
ەوەﯾی
ميانەی فيستييﭭا ی ن ونەتە
لﭭيﭫ  "1لە م
ە ھﯚ ی "ھاررکينس کام لﭭ
لە
شکرا.
ەمەرﯾکا نماﯾش
"سکاتساد ل " Scottsdaleلە و تی ئە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە402 :

ەوخانان
شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170950006
60704
ەرھەمی ھوونەرمەند :قادر ئەلياسی
بە
گﯚرانی لەخﯚ
ی
مەند "قادر ﯾەللياسی"ﯾە ،ککە )(7
ی(ﯾە بەرھەمم کی ھونەرم
ەم )سی-دی
ئە
دەگر ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

ئا بوم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

243

ژمارە403 :

ک
شﯚک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908110654
49426
گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

گگﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە404 :

رﯾن
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0212349596
65687
نبيرﯾيەو ماوەککەی ﯾەک کاتتژم ر و  30خوولەکە لەسيننارﯾﯚو
ەرھەمی وەززارەتی رۆشنب
بە
ەسەن عەليييە.
دەرھ نانی حە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە405 :

وەن
شيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4042126502
21744
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دەقی نياز لەتيف ـه،
ی
ە دەرھ نان و نواندنی روووبار ئەحمەدە ،ئەم مﯚنﯚدرااماﯾە لە
لە
لەھﯚ ی کﯚمە ی ھونەرە جوانەکان
ﯚ
سان /ئەپر ل (2011
شەممە ) 3نيس
ئ وارەی ﯾەکش
ەمين دﯾداری گو ەم خەک" نماﯾش
ەکانی "ﯾەکە
مانی ،لە مياانەی چاالکييە
ەشاری سل م
لە
ککرا .
سەرچاوە :زﯾررەک عەبدولرِەەحمان  -ما پپەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە406 :

وەکار
شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1252227007
75306
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە407 :

شەپپﯚل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
83008493318994
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بە پرسەکانی سياسەت و
گی دەدات ە
بەخﯚﯾە و گرنگ
گگﯚﭬار کی نيوممانگی سەربە
تيراژی  2000دانە للە تو ی
ی
شەپﯚل لە مانگی 8ی  2011بە
رۆۆشنبيرﯾی .ژژمارە ﯾەکی ش
 52الپەڕەدا ب وبﯚتەوە.
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە408 :

قام
شەق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12171010113008
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە409 :

ق وە
شەق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906145509
99380
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رۆشنبيرﯾەکانی
ی
شنبيری گشتتی ﯾە ،لەالﯾان ژمارەﯾەک لەر کخراوە ر
گگﯚﭬار کی رۆش
ی شەق وە ددەردەچ ت.
سنوری قەزای
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە410 :

ل و کو ر
شەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21313174512617
ئەکتەران گﯚﭬار ئەنوەەر و سەنگەر حوس ن ،رۆ ی
ن
ک لە
ەم شانﯚگەرﯾﯾيەدا ھەرﯾەک
لە
دﯾن
بينن و شانﯚگگەرﯾيەکە بە ش واز کی کﯚﯚميدی ئام ز بباس لە چەند
سەرەکی دەبي
س
ک شەی
ی کوردی دەککات.
ئەمرۆۆی کﯚمە گای
ِ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە411 :

ن
شەن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830141344
49275
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە412 :

ن
وی بکوژان
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21313163512616
ەبدولواحيد و لە
ينی "خوزﯾە تترﯾيانە" وەرگ ِرانی ئازاد عە
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە لە نووسين
ئە
ئەحمەد ساالر و
د
شەوا عومەرــە ،تياﯾدا ھەررﯾەک لە رزگار مەحمود ،چ نەر
دەرھ نانی پ ش
ح رۆ يان ت دا بينی.
ماردﯾن سەباح
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە413 :

وی حيساب
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5211031525
58077
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"شاری
ی
ەم فيلمە لە بەش ک لە رۆمانی
ن ،سينارﯾﯚ ئە
س ن س ودﯾن
دەرھ نانی حس
مﯚسيقارە سپپييەکان"ـی ررۆماننووسی کوردی بەختتيار عەلی وەەرگيراوە.
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە414 :

وی ﯾە دا
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031438598
89318
عەدننان کەرﯾم
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

ئا بوم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە415 :

شەڕڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151039306
63837
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سەعيد و شاددی محەمەد و ھاوناز
در محەمەد-ە و ھەرﯾەک لە)سامی س
دەرھ نانی خد
ھاوار و سار ژ کەمال و شييرﯾن محەمەدد( رۆ يان ت دا بينی.
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە416 :

ل
م و جەھل
عيلم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0904202433
39352
نماﯾشکرا.
ا
شاری سل مانييدا
م شانﯚگەری بوو کە لە ش
ﯾەکەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ەری
ب وکرراوە :شانﯚگە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە417 :

عەباا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02610151510251
فەالح شاکرە ،ر ببين رەسوڵ
ح
سائيغ و
ينی ﯾوسف س
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە لە نووسين
ئە
سەر زمانی ککوردی ،کرماننج مستەفا ککاری ئامادەکرردن و دەرھ ناانی بﯚ
وەرﯾگ ِراوەتە س
ەک لە ھاوار حەميد و نەررمين ئەسير وەک ئەکتەر لە کارەکەدا
کردووە ،ھەرﯾە
ەشدارن.
بە
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە418 :

عەر
عەرع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111212810661
جينﯚساﯾدەکانی کورد،
ی
ە بە کارەساتتی ئەنفال و ھە ەبجەو ج
گگﯚﭬار کی سا نەی تاﯾبەتە
دووی بە
ی
زانکﯚی سل مانی دەرچوو ،ژماررە ﯾەکو
ی
 200لە
ی لە 06/4/14
ەکەم ژمارەی
ﯾە
مارە س ی بە قەبارەی  352الپەرەو
الپەرەو لە ش وەی رۆژنامەدا دەرکرا ،ژم
قەبارەی  24ال
قە
ەمان ش وەی چمارە
الپەرەو بە ھە
ەبارەی  3.5ال
ە ش وەی گﯚﯚﭬاردا و ژمارە چواری بە قە
لە
گرنگيەکی بەرچاو ئەدات بە
ی
 ،20ئەم گﯚﭬارە
چوو لە بەروارری 009/4/14
س ل دەرچ
شيکارﯾە
ﯾە
ەوەو
ھە بجەو تو ژﯾنە
ميو زانستيەککانی تاﯾبەت ببە ئەنفالو ە
باابەتە ئەکادﯾم
خﯚﯾەو سەر ببە ھيچ
ەمەر ئەو بواررەدا ب و دەکااتەوە ،ئەم گﯚﯚﭬارە سەربەخ
زانستيەکان لە
پاارت و الﯾەن ک نييەو )ھاوررێ ئەحمەد( سەرنووسەررﯾەتی.
سەبارەت بە
ت
ەد(
ھاورێ ئەحمە
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
9:54:4
عەر( لە49 2010-11-11 :
)گﯚﭬاری عەرع
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە419 :

ەش
فرم سکی گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170930466
60697
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مراد کاوە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :ئا بوم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە420 :

شتەکانی نەجات
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11415380110719
"ستاک فيلم"ی شااری سنە لە ئاستی دنياددا
ک
پانيای سينەمماﯾی
ە الﯾەن کومپا
لە
بە کام ای و ننەگری
شاری سنە ە
سا ی پار لە دەورووبەری ش
ب ودەکر تەوە ،زستانی س
ەگيراوە،
سەغ ەتدا و نە
سەرماﯾەکی سەخت و س
ەبار سا حی و لە بەفر و س
الوی کورد جە
شان دەدات ککە بەو پەڕی ئئەوﯾن و
شانی خەباتککاری ر گاوبان بە بينەر نيش
ھەوڵ و ت کﯚش
ھ
ستان لە
يەکانی کوردس
چە کو ستانييە
شەکانی ناوچ
ەخت و ناخﯚش
خﯚشەوﯾستيييەوە ر گا سە
خ
دەدەن کە لە
ن
ياران و خە کی ئااساﯾی
ﯾارمەتی گەشت ن
ی
ەوە و
ە کی دەکەنە
ستاندا بﯚ خە
زس
ر گادا ماونەتەوە.
ئەو
ەت و ھەڵ و ت کﯚشانی ئە
کﯚم نتييە چاوو ک دەخش ن ت بە زەحمە
ەم فيلمە دﯾک
ئە
ەکانی پار زگاای
ستی ر گاوبانە
ککەسانەی کە بەوپەڕی لە خﯚبردووﯾيەوە سەرپەرەس
ەرما و سﯚ ی زستاندا لە جادە کو ستتانييەکانی کووردستان
ککوردستان دەککەن و لە سە
ی دەدەن.
ەتی خە کی
عاشقانە ﯾارمە
ع
ستافی ئامادەەکردنی ئەم فيلمە دﯾکﯚم نتييە برﯾتين لە :
س
ی گوڵ
ەتار چەمەنی
دەرھ نەر :سە
توو ژەر :سەتارر چەمەنی گووڵ
و نەگر :جەبار سا حی
سينارﯾﯚ :ﭬيدا سا حی
س
سەتار چەمەنی
دەنگھە گر :س
ی گوڵ
روووناکی :جەببار سا حی
ەرپرسی بەررھەم و بەرناممەداڕ ژ :ﭬيدا سا حی
بە
چەمەنی گوڵ
ی
سەتار
مونتاژ :جەبار سا حی و س
م
ەمەنی گوڵ
ق :سەتار چە
نوووسەری دەق
خو ندنەوەی ددەق :شەھررام سابوونی
خ
سنە
فيلم لە شاری س
ی ستاک م
ن :کﯚمپانيای
ەرپرسی پالن
بە
ھر جيھانی
سوور جيھانی و مەنووچ ر
شتی :مەنس
راگەﯾاندنی گش
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م دﯾکﯚم نت
قەتعی فيلم :دی ﭬی کەم
قە
مەنی گوڵ و ببە ھاوکاری دداﯾرەی گشتی ر گاوبان و
ەرھەمھ نەر :سەتار چەمە
بە
ستان
ھاتووچﯚی پار زگای کوردس
ھ
ەک
ماوە 63 :خولە
م
2
سا ی بەرھەممھ نان2010 :
س
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە421 :

فشاار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0510134246
64218
201دا دەرچوووە.
ی ئەم گﯚﭬارە لە 10-01-01
مارەی ﯾەکی
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە422 :

ە
فشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281012456
64051
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە423 :

ەمتومان
دەوسی تە
فيرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3221046412
29107
ستەفا(ﯾەو و دەەرھ نانی ئەررسەالن
ی ھونەرمەند )د شاد مس
ەم بەرھەمە لە نووسينی
ئە
مەندی بە تواانا
مە ک ھونەرم
ساالر(ە و کﯚم
پی شانﯚی س
ەرھەمی )تيپی
دەرو شە و بە
تەھا
ا
سەعيد،
ەوت حەمە س
دا کردووە لەووانە) .ڕەمزﯾە قادر ،سەرکە
ەشدارﯾان ت د
بە
ح ،تارق ﯾاسيينو چەند
شاکار ئەبوبەککر ،عەتا صا ح
محەمەد ،کەممال عەلی ،ش
م
ب.شانﯚ و
ەوا عومەر( ب
صەالح(ی.دەرھ نەر )پ شە
ی تر( ھونەرممەندان )دانا ص
ھونەرمەند کی
ھ
حمەد(
نا تەق دﯾن ،رززگار محەمەد ،ھ ﭭی عەزﯾﯾز ،پەﯾام ئەح
)سروە عەبدوول ەحمان ،زانا
ەکان ج بەج دەکەن.
ککارە ھونەرﯾيە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە424 :

م
فيلم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1124120018
82657
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ھونەری سينەمای سل مانی و للە
ی
گگﯚﭬاری فيلم للە سەر ئەرککی بەر وبەراﯾﯾەتی
تاﯾبەت بە
ت
الپەرەدا و بە تيراژی  2ھەزار دانە ،ژماررە ﯾەکی گﯚﭬاار کی
دوتو ی  106ال
 200ب وکراﯾەووە .ئازاد سەوزە خاوەنی ئيمتياز و
ھونەری فيلم سازی لە نﯚﯚﭬەمبەری 09
ھ
ەرنووسەری ئئەم گﯚﭬارەﯾە.
ککەرﯾمﯚک سە
ەﯾامن ر
سەرچاوە :نەببەز محەمەد  -ما پەڕی پە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە425 :

سير
جر ئەلنەس
فەج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29965
ە سا
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە

19دا.
981

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
پارت:

ق
شيوعی ع اق
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە426 :

ھەنگ
فەرھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231232576
63481
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە427 :

فەنتتە ﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171509346
62403
ەنووسينی دد .ش رکﯚ عەببدو و دەرھ نانی ھاوڕێ مستەفاﯾەو کﯚمپانيای خااوێ فيلم
لە
ەرھەمی ھ نناوە
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جيرە
ب وکراوە :زنج
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە428 :

سملوو
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7130925088
89588
...
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە429 :

راق
قوتاببيانی عير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29963
ە 1980دا.
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە :ب وکراوە
پارت:

ق
شيوعی ع اق
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە430 :

س
ق نيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071350176
60228
مان مەجيد
ە نووسينی ممﯚل ر و ئامادەەکردنی ھيوا سوعاد و دەەرھ نانی لوقم
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەول ر
شارەکان :ھە
ش
ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە431 :

ران
قەتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0221006576
62475
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ژووی ژﯾانی بە ش ک لە
ی
گەرەی سل ماانی و م
ی کارگەی جگ
قەتران وەک باابەت م ژووی
قە
ئافرەتەکان.
ن
ککر کارەکانی ککارگە لە خﯚ ددەگر ت ،بە تتاﯾبەت کر کاررە
مانی و بە
ەرەی سل ی
ندنەوەﯾەکی تاﯾبەت بە کارگەی جگە
ی
ھەو دراوە خوو
ەفيلمەکەدا ھ
لە
مانی و ئەو
شاری سل ی
ش ک لە حيکااﯾەتی ژﯾانی کر کارەکان ببکر ت ،وەک ﯾادەوەری ش
زﯾاتر لە نيو سەددەی ژﯾانی کاارکردن،
ر
روووداوە تاڵ و شيرﯾنانەی ککارگە و کر کارەکان بﯚ
ی لە ئ ستادا ی گەﯾشتوون.
چارەنووسەی
ھەروەھا ئەو چ
ھ
ەم ھاتووە
 (NPنەروﯾژی و کﯚڕی شاننﯚی با بەرھە
"قەتران" بە س ﯚنسەری ر کخراوی )PA
دولواحيدە.
ی تاھير عەبد
و لە دەرھ نانی
مە ئەمين ،کارری و نەگرتنييان بﯚ ئەم بەررھەمە
سەروەر حەم
ھەرﯾەک لە کاارۆخ تەھا و س
ھ
ەنجامداوە.
ئە
زﯾﯾرەک عەبدولل ەحمان /ڵ .ف
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە432 :

قەقننەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1022147108
86901
رۆشنبيری نەتەوەﯾی ددەدات
ی
گگﯚﭬار کی وەرززﯾيە گرنگی ببە
دەرﯾدەکات
ت
ک
ستا لە کەرکوک
نااوەندی ئاﭬ س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

وەرزنامە

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە433 :

ەم
قە ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301212810
03796
کوردستانی ئ ران
ی
ەمی
ەنی قە ی
شنبيری گشتتی سەربەخﯚﯚﯾە ،ئەنجومە
گگﯚﭬار کی رۆش
دەرچووە.
ە
19دا
دەرﯾدەکات .ژممارە سفری للە مارتی 999
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە434 :

گاڤ پر س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280941582
20083
دھ تە
ھ
ی ﯾە ،ژ الﯾ ﯾەکگرتووی ئييسالمی کورردستان ﭬە ل دھوک
سی – جﭭاکی
مەﯾەکا سياس
روژنامە
شکرن ،پاشکووﯾ روژناما ررەسەنە ئەوا ژ بەری نوکە دەردکەفت .ھەژی گوتن ﯾە دﯾزاﯾن و ناﭬەروکا
پەخش
م ب ئ ک جااری ھاتيە گووھاڕتن.
روژنام
2010-12
کوردﯾپ دﯾا لە 2-22
پ
س( بﯚ
د( سەبارەت بە )گاڤ پر س
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە435 :

ک
گاﭬک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29976
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19دا
ە سا ی 984
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە436 :

دستان
شەی کورد
گرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2062255032
21745
1981
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە437 :

و
گرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6131114156
60271
ەکرەم
ھەرﯾەک لە ئەﯾام ئە
ک
ە سينارﯾﯚی تەحسين فاﯾﯾق و دەرھ ناننی تەنيا کەررﯾمە،
لە
ەمﯚ و تەھا ئا غاجان رۆ ی سەرەکی ت دا دەگ ِرن.
نااسراو بە شە
ھەول رەو ماوەەکەی  12:40خولەکە ،دوای
ەرھەمی بەرِر وەبەراﯾەتی سينەمای ھ
بە
سەر دەکر ت.
فتوگﯚی لەس
ماﯾشکردنی لەالﯾەن ئاماددەبووانەوە گف
نم
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە438 :

گ
گزنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8262224388
89090
لقی کەرکوک
ی کورد  -ی
ی نووسەرانی
گگﯚﭬاری ﯾەک تی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە439 :

گ
گزﯾنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308013505
51583
 20در ژەی ک شاوە و
 19دەرچووە کە تا ھاوﯾن و پاﯾيزی 003
م ژمارەی گﯚﭬﭬاری گزﯾنگ للە پاﯾيزی 993
ﯾەکەم
جار ک چاپ و ب وکراوەتەوەە.
ھەر س مانگ ج
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

گﯚﭬار
گﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە440 :
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ڵ سوو
گووڵ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0304123902
23811
شەفەق(2 ,ەەوە دەردەچ ت.
گگﯚﭬار کە لەالﯾﯾەن دەزگای ررۆشنبيری و راگەﯾاندنی)ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە441 :

گوﭬاارا پ ل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1202331546
63927
ئەتروشی ﯾە،
ی
ەمير
سەرێ وێ ئە
ی ﯾە ل دھوکک دەردکەﭬييت .سەرنﭭ س
گوﭬارەەکا رەوشەنبييری  -ھونەری
ی و دەرﭬە و ھەﯾﭭانە دەرددکەﭬيت .و ل سەر مالپەررێ
گرنگي ددەتە ھوننەرێ ناﭬخوﯾی
ەالڤ دکەت.
http://wwwژژی بابەتان بە
w.pelpress.ccom/
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە442 :

س
گوﭬاارا ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0192103117
73438
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چرﯾا ئ ک
وێ ل ھەﯾﭭا چ
س گوﭬارەکا رەووشەنبيری  -گشتی ﯾە ئ کەم ژمارا ێ
گگوﭬارا ھەناس
سەرگەلی  ،خوودان ئيمتياز جوتيار
ەر وارھ ل سە
ساال  ٢٠١٢ێ دەرکەفتيە  ،سەرنﭭ سە
س
ھ لی ﯾە  ،ب دروﯾشم
نھ
ھەناس..ھەناسەدانەکە ددژﯾانەکا نەچاررچوﭬەکرﯾدا.
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە443 :

ەند
گوﭬە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280926072
20075
دن
رەوشەنبيری و راگەھاند
ی

گوﭬارەەکا ھەﯾﭭانەﯾاا د ناڤ پروژەﯾﯾ دەزگەھ گوﭬەند ﯾ
ەگەرەکا.
ل تا نوکە نە ھاتييە وەشاندن ژ بەر چەند ئە
-12-22
د( سەبارەت بە )گﯚﭬاری گوﭬەند( بﯚ ککوردﯾپ دﯾا لە 2
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
2010
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە444 :

جار
گو ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141533217
71080
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باژارێ زاخو،
ێ
ل

گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە445 :

گو ی نازدار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7290910379
92038
ن کەرﯾم
عەدنان
2013
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :ئا بوم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە446 :

ەکانی کەررکوک
گو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01320291610063
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تی ئيتا ياو سوﯾﯾسرا و
ھەمی و ی
ە دەرھ نانی دەرھ نەری کورد فرﯾبﯚرز کامکارﯾو بەرھ
لە
شەوﯾستيی ککورد ک
کەرکوک باس لەچيررۆک کی خﯚش
ک
ھەر می کورددستان ،گو ەککانی
ھ
ئەنفالکردنی گەلی
ی
ەسەردەمی
سەدەی بيستەم ،لە
ی
دەکات لەسا نی ھەشتاککانی
ککورددا.
سەرچاوە :ما پەڕی دەستووور
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە447 :

گو م ل گرن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915230446
69510
بەرھەمھ نەری
ھ
 2007ب و کراوەتەوە.
2
ەلبﯚم کی گﯚﯚرانيب ژ لەﯾال ففەرﯾقييە کە سا ی
ئە
ەوت
يای چوارچرا ب وی کردووەەتەوە .ھە کە
شنە و کﯚمپانيا
لەﯾال پرۆداکش
ەم ئەلبﯚمە لە
ئە
حەسەن،
ەمەسەعيد ح
يبراھيم ،زﯾاد ئەسعەد ،حە
م ئەمين ،حەممەسەعيد ئيب
زاھير ،ئەکرەم
ەکانی
حەمەد قادر نوووسەرانی دەقی گﯚرانييە
ن ب الف و مح
عەبدولرەحمان
ر دار سابير ،ع
مەی لەگەڵ
گﯚرانييەکانی ئەم ئەلبﯚم
ی
لە
قی ﯾەک ک ە
ن .لەﯾال فەرﯾقی
ەم ئەلبﯚمەن
ئە
سری عەلی ئەلحەججار خو ندووە.
گگﯚرانيب ژی ميس
گگﯚرانييەکان:
سو ند
س
ھەر د يتەوە
ھ
لو
عەلی ئەلحەججاار)
ی
جعنا لبعضنا ))بﯚ الی ﯾەکترر گەڕاﯾنەوە( )لەگەڵ
رج
گگو م ل گرن
ما ی د م
م
شەرم نييە
ش
ە عيشقی تﯚﯚ
بە
م
من ھە ە بووم
م
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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ئا بوم

ب وکراوە:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە448 :

گ س ک ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081611106
63167
کوورتتە فيلم
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەرەووە

تە فيلم
ب وککراوە :کوورتە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە449 :

مانی
گﯚﭬااری سل م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1005095813
32071
(ی لە مانگی
ی .ژمارە ) 1ی
ەتە بەم ژوو و کەلتوری شااری سل مانی
گگﯚﭬار کە تاﯾبە
سا ی  2000د ا دەرچووە.
حوزەﯾرانی س
ح
ی سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی گﯚﭬاری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە450 :

فان
گيرف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617135417
74436
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :وەرزنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە451 :

و
گ ژاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9111317377
73023
ﯾەکەم فيلمی کورددﯾيە کە کام ررای
م
ەفاﯾە و
ھاوڕێ مستە
ەم فيلمە لە دەرھ نانی ھ
ئە
کورد دەکات بﯚ ﯾﯚﯚنان.
د
کارەساتی رەوی
ی
سی
ەکارھاتب ت .فيلمەکە باس
ژ رئاوی ت دا بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە452 :

گشر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1260936303
33032
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قوباد و جيھان بﯚ بينەر دەگ تتەوە کە
د
ناوەکانی نيزام،
ی
چيرۆکی س پياوی کر کاار بە
چ
ن.
سەردانی ناوچەﯾەی سەننعەتی دەکەن
ە ھيوای رۆژگگای باشتر بﯚﯚ کارەکەﯾان س
بە
نزﯾک و ھاوما ی
ە ،ئەوان دەککاتە دۆست و ھەﭬا ی ک
بااروودۆخی ژﯾاان لەو شو نە
ەسە بە ھ وا و ئاووات بﯚ
ە
ئەم س ک
ی ژﯾان لەم نناوچەﯾە ،م
ەکتری .بە بووونی سەختی
ﯾە
ھاتوون.
دوارۆژ چاوەڕ ی رۆژانی داھ
مەڕە"ﯾە.
شا ی "قالەم
ە دەرھ نانی وەحيد وەکيللی فەر و بە دەنگی شمش
لە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە453 :

دﯾلە
گەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7081637198
89638
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە454 :

م ۆ
ميانی ئەم
گەرم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121415233
32658
ەرميانی ئەم ۆ( وەک رۆژناامەﯾەکی لﯚککا ی ئەھلی تاﯾبەت بە دەەﭬەری
مين ژمارەی ررۆژنامەی )گە
ﯾەکەم
ی  206-5-5ﯾەکەمين ژماارەی دەرچووه.
گەرمييان لە ر کەوتی
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە455 :

مەس ر
گەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141344516
64723
ب وکراوەە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوەە:

ب وککراوە

زمان  -ش وەزار :عەررەبی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە456 :

ەرﯾخ
ست رەی مە
شتی ئەس
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1202118338
86573
گوڕی
ر زل نانی کوردستانی نوێ لە مميرزا محەمەدد ئەمين مەنگ
20-01--2014
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە457 :

ب
ل  -الشعب
گەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1141731177
74832
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :ب ووکراوە
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتتی گەلی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە458 :

ێ
گەالو ژی نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5041311015
57272
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە459 :

ەی ر وی
گەمە
270

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1001111514
49742
شانﯚﯾيە کە وەەليد
داالنی ھە ەبجەﯾە .ئەو ش
ەرھەمی بەڕڕ وەبەر تی رۆۆشنبيری مند
بە
رۆشنبيری
ی
خاليد کاری دەەرھ نانی بﯚ ککردبوو ،لەئ ووارەی ) (2010/9/29لەھﯚ ی
خ
بەرھەم،
شارۆ ،ئاسﯚ ،بە
سل مانی نماﯾﯾشکراو ھەرﯾﯾەک لەئيمان ،ھ رۆ ،رۆشننا ،ئارمان ،ش
س
ھ من ،ر باز ،ئئاود ر ،ھە و ست و ھاوژﯾﯾن وەک ئەکتتەر بەشدار بووون.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ئا سا ح  -ما پپەڕی کوردس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە460 :

جان
گەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29953
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ساڵ1954 :
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە461 :

گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7051752507
71706
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە462 :

ی شوناسننامەدا
گەڕان بەدوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9261331358
88504
سينەماتﯚگراففی
عەلی-ﯾه و س
ئاوات عوسمان ع
ت
ەم فيلمە لەننووسين و دەەرھ نانی
ئە
شينما و نەی گرتووەو روناککی تﯚم رﯾدو ددەرھ نەری ددەنگی
ی دانکﯚرۆ ش
ەتوانای ژاپﯚنی
بە
ماتيﯚ فارۆو رەننگ ماﯾک پﯚپپيک و سە ح رەووف موزﯾﯾک و پيدرۆ فيينيشيوس مﯚﯚنتاژی
م
مەکەن.
مھ نەری فيلم
النتينﯚ بەرھەم
ستی سپﯚک و ناتالی ﭬاال
ککردووه و کرﯾس
)شوان عەتوف،
ن
ەم فيلمەدا ککﯚمە ک ئەکتتەری کوردو ببيانی رۆ يان ت دا بينيووە للەوانە
لە
الم مەجيد ،ئللياھی جەمال ،جەﯾن ئالييس ،ليﯚنی ززﯾومەر،
سەعيد ،سەال
رززگار کەرﯾم س
دانی دارﯾن ،ککاوە قادر).
شدارە
وەک ئەکتەر بەش
ەندەن رزگار ککەرﯾم کە ک
م فيلمە لەلە
ﯾشکردنی ئەم
دەربارەی نماﯾش
ەندەن
وتی :رۆژی س شەممەی رابردوو لەڕۆژژی ﯾەکەمی نيشاندانی ففيلمەکە لەلە
ەم و تە
ەبينەرانی ئە
ەﯾەک بوون لە
ەوان کە نوخبە
سەرو رۆژنامە
ەرمەندو نووس
چەندەھا ھونە
چ
ەرو
ماوەی  40دەقيقە دەرھ نە
مەکەش بﯚ م
شکردنی فيلم
ئاامادەﯾبوون .ددوای پ شکەش
ەی
ەشدارانی فييلمەکە وە ممی چەندەھا پرسياری بيننەرانيان داﯾەووە کە ئاراستە
بە
کوردو ئە مانی و ئئينگليز لەم فييلمەدا
و
ھونەرمەندان کرا .وتيشی  :چەندﯾن ئەکتەری
ھ
ش کار کی ھاووبەشی کوردی و بەرﯾتانيييە.
ەشداربوون و فيلمەکەش
بە
2013
2
ستانی نوێ -09-26 -
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە463 :

ﯚ ەکان
ەکی داھﯚ
گەڕە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010212724
49929
ونەتەوەﯾی پوسان
ی
سەن عەلی ،لە ف ستيﭭا ی ن
ی کورد حەس
ە دەرھ نانی سينەماکاری
لە
شوور نماﯾشککرا .
ە کﯚرﯾای باش
لە
بە وەزارەتی
ەول رە سەر ە
سينەمای ھە
بەر ووەبەراﯾەتی س
ەم فيلمە بەررھەمی
ئە
ِ
سی
کی چيرۆکنووس
ە ،لە چيرۆک ک
می کوردستانە
ەتی ھەر ی
الوانی حکومە
رۆۆشنبيری و ال
حەسەن وەرگگيراوە.
ککورد ش رزاد ح
ونەتەوەﯾی ئەم فيلمە رۆژی
ی
پوسانی ن
ی
ماﯾی
خولی ف ستيﭭﭭا ی سينەما
ە پازدەمين خ
لە
کرا.
مادەبوونی دەرھ نەری فيلم نماﯾشک
ی
ەئا
م /ئﯚکتﯚبەر بە
شرﯾنی ﯾەکەم
شەممە  9تش
ش
دەزگاکانی
ی
می فيلمەکە لە ل دوان کدا بﯚ
بەر وەببەری بەرھەم
ەمەد
موحسين محە
ِ
سەرەکی لەو
ی
عروفی ئەکتەرری
چی دەبوو من و وەليد مەع
راگەﯾاندن گووتی "ئەگەرچی
مە
وەزﯾری رۆشنبيری و الوان ر گرببوو لەوەی ئ م
ی
شداری بين ،بە م
ف ستيﭭا ە بەش
فيلمەکە نماﯾشکراوەو وەک دەرھ نەری
ە
چين ،بﯚﯾە دوو نی بەب ئاامادەبوونی ئ مە
بچ
ەر ی ھاتنی ئەکتەری
فيلمەکە لەو ووە پ ی راگەﯾااندم کە ھەم
في
موو بينەرانی ھﯚ ەکە چاوە ِ
ەوە
ختەی شانﯚ و بەد گەرمييە
ن ،بە م ئەو بەتەنھا چووەتە سەر تەخ
سەرەکی بوون
س
ەر زان کرراوە".
چ
چەپ ِ
ەتی بﯚ
ماﯾشی تاﯾبە
ەری  2010نم
گگوتيشی "ئەوو فيلمە لە رۆۆژانی 10و11و12ی ئﯚکتﯚبە
ستيﭭا ەکەو
ا
خە تی ﯾەکەمی ف
دەکر ت ،کە ففيلمەکە زۆر ننزﯾکە لە بەدەەستھ نانی خ
ھەﯾە".
ە
ﯾشمان بەکارەەکەمان
ئووم دﯾش زۆرﯾش
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە464 :

ش
اللش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819134449
94782
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بە زمانەکانی ککوردی ،ئينگلليزی و عەرەببی
شنبيرﯾيە ،بنککەی اللش ە
گگﯚﭬار کی رۆش
دەرﯾدەکات
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە465 :

ی
شا ميھرانی
اللش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8181259417
72245
کوردی
ی
اللش-ی
ەرستگەی لش
ژوو و گرنگی پە
ەرھەم کی ددۆکيوم نتييە لەسەر م و
بە
شی
بەرھەمە کە لەنووسين و سينارﯾﯚی ئاسﯚ حاجی-ﯾە و پ شکەش
ئ زدﯾيە ،ئەم بە
(52
ماوەکەی ) 5
شی رۆشنبييری و کﯚمە ﯾەتی کرد و م
دەستەی با ی بنکەی اللش
کە دوو منا ی ت دا
خر تەڕوو ،ە
ەموو الﯾەنەکا نی پەرستگاکەی ت دا دەخ
دەقيقەﯾەو ھە
نەگيراوە.
ە
اللش و
سەرجەم گرتتەکانی لەپەررستگای ش
ەکارھاتووەو س
بە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە466 :

اللﯚ ﭬانيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5192242566
64791
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تيپی شاننﯚی پ ش ەو
نواندنی :پپەخشان کەررﯾم و عوسماان چ وار
سل مانی
 1977سەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشووری کووردستان

ب وکراوە :شانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە467 :

کەرﯾم
اللﯚ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1170005317
73744
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە468 :

ن
الوان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308111204
41593
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شارــ
خدراوێ ن وان )پيرانش
ێ
ەتاوی دا لە ددۆ ی
ی 1360ی ھە
ەکەم ژمارە لە خەزە وەری
ﯾە
سی(
)کوردی و بە فارس
ی
ەرمانگ جار ک و بە
سەرەتادا ھە
سەردەشت( ب و بﯚوە لە س
س
دا
بابەتی فارسی ت د
ی
شان بە دوو ماانگ جار ک ب و کراﯾەوە ککە وتارو
دەردەچوو پاش
ماوەﯾەدا  56ژژمارەی ل ددەرچووە
13ی در ژەی ک شا و لەو م
دەگونجا ،ھەتاا سا ی 372
ی ﯾەکەم تا رەشەممەی 1372ی ھەتاووی ک شاوە.
واتە دواﯾين ژممارەی دەوری
کاغەزی 4A
ی
دواﯾی لە
ی
گە لە چەند ژژمارەی
ی "الوان" جگ
مارەکانی دەوورەی پ شووی
ژم
چينی
الپەڕەکانی  50الپەڕە بووون و پشت چ
ی
ژمارەی
ی
و  5Aدا چاپ ددەبوون و ن وەەنجی
چاپ دەبوون.
باابەتەکانی تاﯾﯾپ دەکران و بە رۆنيو پ
زﯾاتر سياسی ،م ژووﯾی ،ئەددەبی و کﯚمە ﯾەتی
ر
ەو گﯚﭬارە لەو دەورەدا
باابەتەکانی ئە
الوانی
ی
ستەکانی ﯾەکييەتيی
ی بيرو بﯚچووون و ھە و س
بووون و ن وەڕۆککی بابەتەکانی
ەکيەتيی
د موکراتی کووردستانی ئ ررانيان نيشان داوە ،ھەوڵ و راپﯚرتی پ ووەندﯾدار بە ﯾە
تاﯾبەتی لە
ی
ی کوردستان و ئ ران ،خەباتی نەتەواﯾەتتيی گەلی کوورد بە
الوان و الوانی
ال
ئيسالمی ئ رانی
ی
ماری
ەتی دژی گەليەکانی کﯚم
ککوردستانی ئ ران و لە قاوددانی سياسە
ب و دەکردەوە.
الوە
سا ی  1372ببوو ئيتر لەم ر کەوتە بەو ال
دوا ژمارەی الووان ژمارەی ) (56کە لە س
الکی ر کخراووەﯾيان نەما و بﯚ
ستەی نووسرانی الوان چاال
ەڕ وەبەرانی الوان و دەست
بە
چاپ و
شانی خﯚی راوستاو گﯚﭬارری الوان لە چ
ڵ ئەو ﯾەکيەتييييە لە ت کﯚش
ماوەی  5ساڵ
م
تەمەنی خﯚی بە ب کار
ی
ساڵ لە
ڵ
کە الوان 5
ب و بوونەوە وەەستا .بە دوا ی ئەوەی ە
ست بە کار بووونەوەی
ەر لە سا ی 1378ی ھەتتاوی و سەر لە نوێ دەس
ککردن بردە سە
کوردستانی ئ ران
دﯾسان گﯚﭬاری الواان
ن
ی
موکراتی
ی
ید
ر کخراوی ﯾەککيەتيی الوانی
دووھەمی "الوان" لە رەزبەری
ی
ﯾەکەم ژمارەی دەورری
م
دەستی بە ب و کردنەو کر دەوە.
رزانەﯾە.دەوری
ی
1378ی ھەتاووی دەرچووە تا ئ ستا  23ژمارەی ل ددەرچووە .و ور
8
ن" )دەوری دوووھەم( لە کااغەزی  4Aدا دەردەچ و ن وەڕۆکی زﯾﯾاتر لە
ئ ستای "الوان
خو ندکارانە.
ەکانی تاﯾبەت بە الوان و خ
الوو مەسەلە
بااری تو ژﯾی ال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە469 :

ک
ی کەرکوک
الوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724195625
51903
کرای نەتەوەکاانی
 2009دەرچوو ،س
2
ەی "الوانی ککەرکوک" لە -07-24
ژمارە )(1ی رۆژنامە
ستافەکەی ت ِ
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الپەرە بە زمانی عەرەبی ،ھەر  15رۆژ جار ک لە
شاری کەرکوک لە خﯚ دەگر ت .ئەم رۆژنامەﯾە بە 8
ِ
الﯾەن دەزگای سبەی دەردەچ ت و تاﯾبەتە بە الوانی کەرکوک.
سەرچاوە :ژارۆ شوانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە470 :

الوزەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080049421570
ﯾەکەم ژمارەی مانگنامەی الوزەند لە سا ی  2008لە شارۆچکەی پ نجو ن دەرچووە ،مانگنامەﯾەکی
رۆشنبيری سياسی گشتيە بە  8الپەڕەی رەشو سپی لە الﯾەن کﯚمە ک گەنجی رۆشنبيرو
سەربەخﯚی قەزای پ نجو نەوە دەردەچ ت .سەرنووسەری ئەو مانگنامەﯾە ئافرەت کە بەناوی گو ە
عوسمان و خاوەنی ئيمتيازەکەشی گەنج کی پ نجو نە بەناوی ژوان پ نجو ن .
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :کوورتە فيلم
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە471 :

لومﯚند دﯾپلﯚماتيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032413530419523
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رۆۆژنامەﯾەکی مانگانەی ھا وبەشی فەڕەنسی -کورددﯾە و کﯚمپانياای رووداو دەررﯾدەکات،
پاﯾيزی سا ی  2009وە بە زماننی
ی
لوومﯚند دﯾپلﯚمااتيک بە  27ززمان دەردەچ ت و لە
ککوردی ،ھەردوو دﯾال کتی سﯚرانی و کررمانجی ،دەرردەچ ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە472 :

لوڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10721021410607
لوڕ بەزمانەکاننی کوردی و عەرەبی
سەنتەری ھاوبەش لو
ی
ﯾەن
گگﯚﭬار کی وەرززﯾيە کە لەالﯾە
سل مانی دەرردەچ ت.
و فارسی لەس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە473 :

ن
لﭭين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0731164730
01916
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سەربەخﯚ و ئاززاد و ئەھلييە ،پشت بە دااھاتی خﯚی
گگﯚﭬاری لﭭين گﯚﭬار کی س
جەختيش
شدارﯾکردن لە پ ۆسەی بەرھەمھ نان و قازانجەوە .ج
ە ر گەی بەش
دەبەست ت لە
ەوە و گەﯾاندننی زانيارﯾی ورد و
ەسەر بەدوادداچوونی روودداو و گﯚڕانکارﯾيەکان دەکاتە
لە
ەوانی،
الﯾەن و بە پەﯾ ەوکردن لە بنەماکانی ئييتيکی رۆژنامە
دروست بە ش وەﯾەکی ب ال
)ھاو تيبوون( و
و
چەمکی
ەشدارﯾکردن لە پ ۆسەی کام کردنی چ
ە ئامانجی بە
بە
ەزراوە
دﯾموکراسی و شەفافيييەت لە بەڕ ووەبردنی دامە
ی
ی
سيستەم کی
چەسپاندنی س
چ
ەتييەکاندا.
کومی و تاﯾبە
دەو ەتی و حک
بەش کيش ناب ت لە گومانەککانی
ەت نييە و ش
لﭭﭭين خاوەنی ھيچ ئاﯾدۆلﯚژژﯾاﯾەکی تاﯾبە
چی ھەﯾە ،ھەرگيز بە
خە ک ب ت ی
ت .کارەکەی ئئەوەﯾە بە ە
ھيچ ئاﯾدۆلﯚژﯾااﯾەکی تاﯾبەت
ھ
چی بکەن.
خە ک نا ت چ
خ
خوارەوەداﯾە و
ە
ئامانجانەی
ی
ەم
لە خزمەتی ئە
ی گشتی ە
گگﯚﭬاری لﭭين بە ش وەﯾەکی
ەﯾ ەوی لەم بنەماﯾانە دەککات:
پە
ەربەخﯚ و ئازاد لە کوردستتاندا.
ی ميدﯾای سە
دروستبوون و گەشەپ دانی
کارﯾيانەوە کە
ەبارەی ئەو روووداو و گﯚڕانک
ب وکردنەوەی زانياری ورد و دروست لە
ھەﯾە.
ە
ە ژﯾانی ھاو تيانەوە
ەﯾوەندﯾيان بە
پە
ستان لە ھەر
ستراتيژی نەتەوەﯾی گگەلی کوردس
ی
پار زگارﯾکردن لە
پاابەندبوون و پا
شﯚﭬ نيزم.
وەگالنی بە بيری شﯚ
ی
شو ن کی دونييادا ب ت ،بەبب ت
ش
ئيدارە و سياسەتد
ە
دروستکردنی ئەوپەڕی رادەی شەفافيييەت لە بەڕ وەەبردنی
دا لە
ھەر می کورددستان.
ھ
لە ئاست ئەو ئئەرکانەی دەککەو تە
کومييەکان ە
ی دامەزراوە دەەو ەتی و حک
چاود رﯾکردنی
چ
ەستﯚﯾان بەررامبەر بە ھاو تيان.
ئە
ساالری و فراواننکردنی ئازادﯾﯾی
سی و مرۆﭬسا
ی دﯾموکراس
ەرجەستەکرددنی بەھاکانی
بە
ەسپاندنی ممافەکانی مرۆۆڤ.
رادەرب ﯾن و چە
سەر
ھﯚشيارکردنەووەی جەماوەر لە ھەموو ئئەو شتانەی کە دەبنە مەترسی بﯚ س
ھ
ەدەردانی ساامانی نەتەوەەﯾی.
مرۆڤ و بەھە
سيستەمی ددﯾموکراسی و مافەکانی م
س
ەوانييەوە ،بەتتاﯾبەتی بەندەەکانی
سيپەکانی ئيتتيکی رۆژنامە
پاابەندبوون بە بنەماو پرەنس
خﯚی،
لﭭين وەک پەﯾ ەووی تاﯾبەتی خ
شەرەفی رۆژناامەوانی ،کە گﯚﭬاری ن
ە ننامەی ش
بە
قبو ی کردووەە.
قب
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە474 :

جی
ن  -کرمانج
لﭭين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0423124203
31724
سيی رەخنەگررە.
مانی ب وکرااوەتەوە .گﯚﭬار کی سياس
ە شاری سل م
ژمارە ﯾەکی لە  2008-08-01لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ی
شارەەکان :سل مانی
ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە475 :

ی بونياد
لﭭينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171745326
61720
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە476 :

ی
ی زانستی
لﭭينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2051813153
33123
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کی مانگانەﯾە خاوەن
 2011دەر چوووە و گﯚﭬار ی
ی جانيﭭەری 1
مارەی ﯾەکەممی لە پ نجی
ژم
گرﯾنگی دەدات
ی
ئييمتيازەکەی ))کﯚمپانيای لﭭﭭين بﯚ چاپ و ب و کردنەوە( ﯾە .ئەم گﯚﯚﭬارە
ەی کە ئەم گﯚﯚﭬارە دەﯾگر تتە خﯚی
دا ،ئەو بوارانە
ەموو بوارەکاند
شتی لە ھە
ە زانستی گش
بە
ی ،زانستی پزﯾشکی و
ﯾا ،کيميا ،جيﯚﯚلﯚجی ،جﯚگررافيا ،باﯾﯚلﯚجی
بررﯾتين لە فيزﯾا
ستانيەت ....،جگە لەمانە بەش کی بەنناوی ئەو
ەلﯚژﯾا و شارس
ەندروستی ،ژﯾنگە ،تەکنە
تە
زانست لەسەر رودداوەکانی رۆژ دەخاتە
ت
ەکانی
ە کارﯾيگەرﯾيە
دﯾوی زانست ھەﯾە مانگانە
گﯚﭬارەکانی زانستی جييھان
ی
گرﯾنگترﯾن
ن
وەرگيراو لە
و
ەرباس .ھەواا ە زانستيەککانی
بە
شتن ل ی
ﭬارە و ت گەﯾش
ەرخان دەکات .بﯚ خو ندنەووەی ئەم گﯚﭬا
ک بﯚ خﯚی تە
چەند الپەرﯾەک
چ
کی زانستی ب ت .ستافی لﭭينی زانستتی
سپﯚڕی بوار ی
ت خو نەر پس
پ وﯾست ناکات
بررﯾتين لە:
حمەد ميرە
جومەنی بەڕ وەبردن :ئەح
سەرۆکی ئەنج
س
سەرپەرەشتيااری رۆژنامەووانی  :ھ من باقر
س
س نی
سەر نووسەر  :حس ن حس
س
شاد سالح
ەڕ وەبەری نوووسين  :دلش
بە
سين :ساالر مەحمود
سکرت ری نووس
س
ھونەری :ش ررکﯚ خانزادی
ەڕ وەبەری ھ
بە
حس ن حس ننی( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:5
)لﭭينی زانستتی( لە55:40 2011- 3-6 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە477 :

ل ماننگەڕ ن بژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01411183110069
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سل مانی
گەڕ ن بژﯾن ووەک بەش ک لەپرۆگرامەککانی وەرزی ررەشەبای ل
شانﯚﯾی ل مانگ
ش
بﯚﯚ شانﯚی گەننجان نماﯾشککرا.
شانﯚی ھە ەبجە ببوو لەدەقی ))پ کرانی ھﯚززاری(ی
ی
ی تيپی
ەو شانﯚﯾيە ککە بەرھەمی
ئە
دو وەرﯾگ اووەتە
سەر عەبدولمووتەليب عەبد
سی-ﯾەوە وەرگگيراوە و نووس
وەليد ئيخالسی
ﯾەو
شوکرو  -و
سالم مەجيد ش
سەر زمانی ککوردی و لەئاممادەکردن و ددەرھ نانی س
س
ﯾان
کارەکتەرانی شانﯚﯾيەکەﯾا
ی
سە حە رەش
ن ھادی و س
شانﯚکاران ئاالن
ھەرﯾەک لەش
ھ
جەمی کارەککانی ميوزﯾک و
ھونەری سەرج
ەرجەستەکردد ،جگە لەوە ستاف کی ھ
بە
رووناکی و دﯾکﯚﯚرﯾان ج بەج ککردبوو.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە478 :

ەر دەرگای دەرەوە
لەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4042212387
78928
شەفيق محەممەد
دەرھ نانی :ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە479 :

لەچااوتروکان ک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1260943083
33034
ەو
ەمەد جەميلە
مادەکردن و دەەرھ نانی ھونەرمەند محە
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە کە لە ئاما
ئە
دارن،
ن" ت يدا وەک ئەکتەر بەشد
سين ،ساﯾە حووس ن ،رۆژﯾن
ھەرﯾەک لە"دلﭭين موحسي
ھ
ەميلی
کرێ .لە ل دوان کی تاﯾبەتدا محەمەد جە
ب ﯾارە لە سەررەتای مانگی  2نماﯾش بک
گی شوباتدا
دووبوون کی زۆۆر ب ﯾارە لە سەرەتای مانگ
ی"دوای ماند
دەرھ نەر گوتی
ەمەد
نماﯾش بکەﯾن .محە
ش
ھەول ر
ەلی شاری ھ
ەچاوتروکان ک لە ھﯚ ی گە
شانﯚگەری لە
ش
جيھانييەو خﯚم کاری ئامادەکردنم بﯚی
و
کی
ی"ئەم شانﯚﯚگەرﯾيە دەق ک
جەميل وتيشی
ج
کﯚمە ک
ە ،ھەروەک کﯚ
واقيعييەکانی کوردستان گونجاندوومە
ی
ەگەڵ رووداو
ەنجامداوەو لە
ئە
شتی نوێ لە نماﯾشەکە ددەبينرێ".
ش
تی ﭬی
ما پەڕی چرا ی
ال ھەمزە  -ا
ەسعودی مەال
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە480 :

ی دەرەوەتتان
دﯾو دەرگای
لەود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6212125427
71147
ی لە سوﯾد
شانﯚی کوردی
تيپی ش
سوﯾد
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

دەرەوەە

ەری
ب وکرااوە :شانﯚگە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە481 :

لەڕ ی نيشتمااندا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5242240206
64872
کی تر،
شار کەوە چوب ت بﯚ شار ی
ی ع راقدا شانﯚگەری لەش
لەکوردستانی
بﯚﯚ ﯾەکەمجار لە
ەوە
لەشاری سل مانييە
ی
1946
ماندا(بووە کە لە ئەﯾلولی 6
ەڕ ی نيشتم
شانﯚگەری )لە
ش
بەمەبەستی کﯚمەک کرردنی ل قەوماوانی
ی
شانﯚگەرﯾيە
ە
م
ی ھەول ر .ئەم
برراوەتە شاری
حەوت رۆژ
مە بﯚماوەی ح
ەی شاری پ نجو ن بووە ،پاش ئەوەی ئەم بەرھەم
زەەمين لەرزەکە
ە سل مانی ننماﯾشکراوە و ب ی  2000دوو ھەزار دﯾنناری کﯚکردۆتتەوە.پاشان للە ھﯚ ی
لە
تەوە.ستاﭬی
ی
ماوەی  7رۆژ نماﯾش دەکر
قوتابخانەی )ابن خلکان( ی ھەول ر بﯚ م
قو
ھەرلەو ھﯚ ەددا خەوتون.ئەم بەرھەمە للەنوسينی)فرراسوا کﯚبيە(ﯾەو
ەرھەمەکە ھ
بە
چاالک ئەکتەرەکانی لە)قوتابخانەی
ک(ئامادەکار و دەرھ نەری بوو .رەفيق چ
)ررەفيق چاالک
ی ھە بژارد ببوو.ج گەی بااسە لەگەڵ ئئەم شانﯚگەررﯾەدا
ن( ی سل مانی
گگﯚﯾژەی کوڕان
)دکتﯚر
ر
ەناوی
کورتی کﯚميدی بە
ی
مەن کی
ئﯚﯚپەر تی )گو ی خو ناوی(( گﯚران و دﯾم
کەشکراوە )). 1 6
ەراسو(پ شک
پە
دﯾا لەالﯾەن )دداناز عەبدول ەحمان( سەببارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:02:4
42 2012-8-1
ماندا( لە11 :
)لەڕ ی نيشتم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە482 :

ەﯾال زانا
ال قاسم لە
لەﯾال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0051057136
62222
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە483 :

ماد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2051817356
64174
ماد  - 1945تارران
م
کوردی )کورمانجی ناوﯾن و
ی
سی و
ی .زمان :فارس
ﯾی و م ژووﯾی
ستی و و ژەﯾی
گگﯚﭬار کی زانس
- 1324
1
ھرﯾورماە
لە مانگی شھ
ی ل دەرچووە .ژمارە (1) :ە
ەنيا  2ژمارەی
ھەورامی( .تە
ھ
ەد موکری
 .19ژمارە ( 2) :لە دی ماە - 1324
مانگی  .1946-1ددکتﯚر محەمە
ی
مانگی 945-9
م
ەزراندووە و خﯚﯚﯾشی سەرپەرشتی
شان  2007 -پاارﯾس( ئەم گگﯚﭬارەی دامە
) 1921کرماش
دەرچوونی کرددووە.
ی
سەرچاوە :ر نناس نەورۆزی
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە484 :

ی ئافرەت
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5282249115
58264
دەرچووە.
ە
ەول ر
 1998-04-0للە شاری ھە
ژمارە سفری لە 01
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شارەەکان :ھەول ر
ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە485 :

ی ژن
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0232105027
73476

285

...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :ب وکراوەە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە486 :

ورد
ﯚستای کو
مامﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6192353265
59378
الک محەمەد(ەوە سک نکراوە و بﯚ
ستای کورد للەالﯾەن )چاال
ھەموو ئەم ژممارانەی مامﯚس
ھ
ئننتەرنيت ئاماددەکراوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە487 :

وو
ماندو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926122419
99644
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وەزارەتی رۆشنبيری و الوانی حکوومەتی
ی
می
فيلمی سينەمماﯾی "ماندووو" کە بەرھەم
في
ەمبەر لە
نجشەممە 23ی س پتە
ە
10ی شەوی پ
ھەر می کورددستانە ،سەررەتا کاتژم ر 0
ھ
دا بﯚ
نماﯾش کی تاﯾبەتد
ش
"Bíóلە
پاراداﯾس ó Paradís
س
ەکی سينەمما "بيو
ھﯚ ی ژمارە ﯾە
ھ
نماﯾشکرا.
ا
ک"
ﭭا ی "رﯾکاوﯾک
نوو نەری دەزگااکانی راگەﯾانندنی ئامادەبووو لە فيستيﭭ
ەدا لەوانە :کااتژم ر 10/30ی
جياوازی دﯾکە
ەم فيلمە ب ﯾاارواﯾە لە س سانسی ج
ئە
س"،
لە ھﯚ ی ژماررە  4سينەما "بيو پاراداﯾس
شەممە 27ی س پتەمبەر ە
شەوی دووش
ش
28ی س پتەمببەر لە ھﯚ ی ژمارە  4سيننەما "بيو
1ی شەوی س شەممە 8
ککاتژم ر 10/30
تەمبەر لە ھﯚ ی ژمارە
چوارشەممە 29ی س پتە
ە
دوانيوەڕۆی
ی
کاتژم ر  6/30ی
پااراداﯾس" و کا
نماﯾش بکر ت.
ش
ساﯾی
بﯚ خە کی ئاس
س" بە ش وەی گشتی ﯚ
ەکی سينەمما "بيو پاراداﯾس
ﯾە
ە بەشی "رووانينی نوێ" فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی "رﯾکاوﯾک"دا  10ففيلمی
لە
ەڕەنسا،
ئەرژەنتين ،ئە مانيا ،فە
،
کا،
ﯾکە لە سينەمماکارانی و تتانی ئەمەرﯾک
سينەماﯾی دﯾک
س
نماﯾش
ش
ھﯚ ەندا
ئووست ا يا ،کەنەدا ،سوﯾد ،پﯚ ەندا ،ئيتالليا و فەڕەنساا ،رۆمانيا و ھ
ەم بەشەی ففيستيﭭاڵ لە رکابەرﯾدا دەببن.
ی خە تی ئە
ەدەستھ نانی
دەکر ن و بﯚ بە
رۆژانی 23ی س پپتەمبەر تا 3ی
ی
فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی ففيلمی "رﯾکاووﯾک" لە
في
ەری جيھان للە 14
ە ک فيلم لە سينەماکاراننی سەرتاسە
ماﯾشی کﯚمە
ئﯚﯚکتﯚبەر بە نم
جﯚری پ شب ک ی و دەرەوەی پ شب ک ی لە شاری رﯾکاوﯾک لە و تی
ەشی جﯚراوج
بە
ئ سلەندا بەڕ وەدەچ ت.
خﯚﯾدا بە ئامادەەبوونی
فيلمی سينەمماﯾی "ماندووو" لە دواﯾين بەشداری ن وونەتەوەﯾی خ
في
" Discaveryلە
D
"کەشف
ف
ەشی
ئيبراھيم سەعيدی" لە بە
سينەماکاری مەھابادی "ئي
س
سی و پ نجەممين خولی فييستيﭭا ی ن وونەتەوەﯾی ففيلمی "تﯚر نتتﯚ" لە و تی کەنەدا
س
ماﯾشکرا.
نم
مە ک فيلم للە
ەم فيستيﭭا ە لە رۆژانی  9تا 19ی س پتەمبەر بە نماﯾشی کﯚم
ئە
شی جﯚراوجﯚﯚری پ شب ک ی و
ی سەرتاسەرری جيھان لە چەندﯾن بەش
سينەماکارانی
س
وەچوو.
و
ەدا بەڕ
لە و تی کەنە
دەروەی پ شب ک ی لە شارری تﯚر نتﯚ ە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە488 :

وکراو
ماندو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1007112524
49824
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لە چيرۆکی
ماجد شکاک و وەرگيراو ە
شانﯚگەری "مماندوکراو" لە دەرھ نانی م
ش
ف" ،لە ھەول ر نماﯾشکرا .
ەنتوان چيخﯚف
ی رووسی "ئە
چيرۆکنووسی
چ
ەم بەرھەمە شانﯚﯾيە کە باسی لە ژﯾاانی پياو کی نەخﯚش دەککات ،بەھﯚی
ئە
پەنای بﯚ
ی
کی ناخﯚش بەسەر دەبات ،کات ک
مامە ەی خراپپی ھاوسەرەەکەی ژﯾان ی
م
نززﯾکترﯾن
ساﯾی زﯾاتری ددەخاتە سەر ژﯾانی.
ەوﯾش قروس
ھاور ی دەبات ،ئە
ِ
شکاک رۆ يان
ک
ھا ئاغا جان و ماجد
شانﯚکاران تەھ
ھەرﯾەک لە ش
ەم بەرھەمە شانﯚﯾيەدا ھ
لە
دەبينی.
شانﯚی ھەول ر
بەر وەەبەراﯾەتی ش
ئەمرۆ لە ھﯚ ی
شانﯚگەری "مماندوکراو" ئ و ارە
ش
ِ
ِ
شانﯚی
ی
ەرھەمەکانی وەرزی
شانﯚﯾيە وەک ﯾەک ک لە بە
ماﯾشکرا .ئەوو بەرھەمە ش
نم
شانﯚی ھەول ر لە  15ئەﯾلوول تا کﯚتاﯾی 2010
شکرا کە بەرِ وەەبەراﯾەتی ش
ھەول ر نماﯾش
ھ
ت.
ەر وەی دەبات
بە ِ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە489 :

شت
مانش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0529202704
44330
پرسی ئافرەت
ی
دە بە
201دا دەرچوووە .تاﯾبەتمەند
رۆۆژنامەﯾەکە ژمارە سفری لە 10-05-13
و راگەﯾاندن.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە490 :

مانەوە
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517152306
64253
ساتی ئەنفالە و لەسنوری شارۆچکەی چەمچەماڵ
ەت بەکارەس
گگﯚﭬار کی تاﯾبە
دەردەچ ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە491 :

ماڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3040922346
64352
ەکان
الﯾەتی و کرففتە دەروومنيە
گگﯚﭬارﯾکی کﯚممەالﯾەتی و دەروونيە لە کييچشە کﯚمەال
جاب و بالو
سليمانی ب
جەالل ە لە س
متيازی ئازاد ج
سەرنووسەر و خاوەنی ئيم
دەکﯚليتەوە ،س
دەبيتەوە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە492 :

کان
ەڕی چراک
ما پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5192132366
64784
ەلکترۆنی کلتتوری ھەو دەەدات توانا کلتتورﯾی و
ک گﯚﭬار کی ئە
جی چراکان  :چراکان وەک
ئامانج
کردني ۆسنبيررەکی با ﯾە ککە بﯚ
ئەوﯾش پ شکەشک
ش
رۆشنببيرﯾەکان لە ر ەو کی تاﯾببەتدا کﯚبکاتە وه ،کە
لە ر گەی کﯚکرردنەوەی
ەوە لە بيرکرددنەوە و ت اماان .ئ مە ھەووڵ دەدەﯾن ە
ەر بەسود ب توو نزﯾکی بخاتە
خو نە
ستەکان ھە ک شين
ی و شانﯚﯾی و تابلﯚی ئەکااد ميەوە ئاس
نەوەی فيکری
ی باشی ئەدەەبی و ل کﯚ ينە
دەقی
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بەرەو خﯚی ،ئەمە مانای ئەوە نييە کە چراکان ئەم جﯚرە کارانە بەرھەم د ن ت ،نەخ ر بە کو ئ مە ھەوڵ
دەدەﯾن توانا با و ب ھاوتاکان لەسەر الپەڕەکانی ئەم ما پەڕەدا پﯚ ن و فيلتەربکەﯾن و لە فﯚرم کی
ب وکردنەوەی سەر الپەڕەکانی گﯚﭬار کی ئەلکترۆنيدا کﯚبکەﯾنەوە بﯚ ئەوەی ببنە سەرچاوەﯾەکی
بەسوود بﯚ خو نەرانی چراکان.

ئەگەر بابەتت نارد بﯚ چراکان تکاﯾە رەچاوی ئەم خا نە بکە  :ھەموو ئەوانەی بەرھەم دەن رن بﯚ چراکان
دەب ت ئەوە بزانن کە ئەرکی بەڕ وەبردنی ئەم ما پەڕە وەکو تەکنيک لە سەر شانی تاکە کەس کە و
رۆژانە دوو تا س کاتژم ر دەب ت لە کاتی خﯚی بگر ت بﯚ کاری چراکان ،بﯚ زانيارﯾتان ئ مە دەزگاﯾەک
نين فەرمانبەرمان ھەب ت ،دەب ت رۆژانە کار بکەﯾن و کات بﯚ ژﯾانی رۆژانە و خ زان و خو ندن و
خو ندنەوە و..ھتد
•ئ مە گرنگی دەدەﯾن بەزمانی کوردی با بﯚ داڕشتنی ھونەرو ئەدەب بە پابەندبوون بە پرنسيبەکانی
ر نووسی کوردی ،ھەر بﯚﯾە ئاگاداربە ھەرچەندە بابەتەکەت باشو کام ب ت لە ھەمانکاتدا دەب ت لە
رووی زمانەوانييەوە ھە ەی ت دا نەب ت ،ئەگەر بابەتەکەت ھە ەی ر زمانی ت دا ب ت ئ مە بابەتەکەت
ب و ناکەﯾنەوە.
•ئ مە بابەت ک ب و دەکەﯾنەوە کە مرۆڤ بتوان ت لە ر گاﯾەوە گفتوگﯚﯾەک راﯾەڵ بکات لەگەڵ دونيای
کوردﯾو جيھانی ھونەرو کلتوری سياسی و بيرکردنەوەدا ،تکاﯾە ئاگاداربە ئ مە ھەوا ی رۆژ ب و
ناکەﯾنەوه .
•زۆر جار چراکان بﯚ ماوەﯾەک نوێ ناب تەوه ،ھﯚکاری سەرەکی ئەوەﯾه ،ئ مە نامانەو ت جﯚر ک بين لە
قەرەبا غی بەرھەم .بﯚ ئەم مەبەستە ھەموو ئەو بابەتانەی رەوانەی پﯚستی ئەلکترۆنی ئ مە دەکر ت،
گەر لەڕۆژنامە و گﯚﭬارەکانيشدا ب و بوب تنەوە ،ب ودەکر نەوە ،بە م لەالﯾەن ليژنەﯾەکی ئەدەبی و
ھونەری و فيکرﯾەوە سەﯾردەکر ت ،ئەوسا ب دەکر تەوە.
•سياسەت و پرسی سياسی لەچوارچ وەی راﭬەو شيکار و فيکری سياسيدا الی ئ مە ج گەی
باﯾەخدانە ،بە م بابەتی رۆژانەﯾی گشتی ﯾان ھەوا ی سياسی ب و ناکەﯾنەوە  :وەنەب ت دژی
سياسەتی رۆژانەبين ،نەخ ر ،بە کو کلتوری سياسی الی ئ مە رەھەند کی با ﯾە کەلە ناوەڕۆکدا خﯚی
بە ئەدەب و ھونەر و فيکرەوە پابەند دەکات و لە خزمەتی کلتوری سياسيداﯾە .کلتور کی سياسی
وەھا کە دەسە تی لﯚکا ی و ت ﯾان ھەموو دەسە تی دنيا بخاتە ژ ر پرسياری جيدﯾەوە.
•بابەتی شانﯚﯾی و تابلﯚ و نﯚتا و ل کﯚ ينەوەی فيکری مەبەستی سەرەکی ئ مەﯾە و گرنگی تەواوﯾان
پ دەدر ت لە چراکاندا ،ھەوا ی ھونەری وەکو شانﯚ ش وەکاری کت بی نوێ ب و دەکەﯾنەوه،لەسەری
دەنوسين و ھەو دەدەﯾن نوسەران ھاندە بدەﯾن بﯚ ئەوەی ر نيشاندەری خو نەر بن بﯚ خو ندەنەوەی
کت بە نو يەکان.
•ھەموو بەرھەم کی ھونەری ،ئەدەبی ،فيکری بە گرنگی پ دانەوە وەردەگير تو وە م دەدر تەوه ،بﯚ
ئەم مەبەستە پﯚستی چراکان بﯚ ئەو بەرھەمانەﯾە کەب ونابنەوە ،ب گومان تەنھا ناوی بەرھەمەکە
ب ودەکەﯾنەوە ،نەک ناوی نوسەرەکە .لەھەمانکاتيشدا وە می ھەموو پرسيارو بﯚچوون ک دەدەﯾنەوە.
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•نوسەرانو ھونەرمەندان دەب ت ئەوەبزانن کە ما پەڕی چراکان لەسەرخﯚ کاردەکات چونکە بابەتەکان بﯚ
ماوەی دوورو در ژ لەسەر روبەری چراکاندا دەم ننەوە ھەربﯚﯾە ئ مە بابەت ک ب ودەکەﯾنەوە کە بب تە
سەرچاوە بﯚ خو نەرانی ما پەڕەکەمان .
•چراکان بەپ چەوانەی ھەموو ما پەڕو گﯚﭬارو رۆژنامە کوردﯾيەکانەوە کە دە ن :ئ مە بەرپرس نين لە
ناوەڕۆکی ھيچ بابەت ک کە ب وی دەکەﯾنەوه ،بە م چراکان بەرپرسە لە ناوەڕۆکی ھەموو ئەو
بابەتانەی کە لە چراکاندا ب ودەکر نەوه.
•ما پەڕی چراکان  :لە سا ی  1997.03.21وە لەسەر تﯚڕی ئەنتەرن ت چاالکە کە تاپ ش سا ی 2004
بەزمانی ئينگليزﯾو بە م لە دوای سا ی  2004وە وەکو جيھان ک بﯚ ھونەرەجوانەکانی کورد ﯾان
خانەﯾەک بﯚ ھونەرمەندانو نوسەران بەکارد ت .چراکان پ نج ھەزار ميگاباﯾت بواری ھەﯾە لە سەر تﯚڕی
ئەنتەرن ت.وە ھەو دراوە کە لەم پانتاﯾيەدا ج گەی بەرھەم و بابەتە ئاست بەرزە ھونەری و فيکرﯾيەکان
بب تەوە دوور لە ھەموو ش واز کی تەقليدی و باو ،خوازﯾارﯾن کە سەرجەم ھونەرمەندان و رۆشنبيرانی
کورد لە برەودان و چاالکتر کردنی ما پەڕی چراکاندا رۆ کی کارا و بەرچاوﯾان بب ت بەو ئوم دەی کە ئەم
ما پەڕە لە داھاتوودا بب تە ئەو سەرچاوەﯾەی کە رەنگاوڕەنگ و تەژی ب ت لە بابەت و کاﯾەی ھونەری و
رۆشنبيری و فەرھەنگ و کولتوری کورد لە گەشترﯾن ئاستەکانيدا بﯚ دنيای کورد و دنيای دەرەوە نماﯾش
بکات.
•تﯚی ھونەرمەندو نوسەر لە ھەر ج گاﯾەکيت ﯾان دانيشتووی ھەرچ شارو گوند کی لە کوردستان ،لە
دوورەوە بەچاو و رۆحی ناوچەگەری و جياوازکاری ل مان مەڕوانە و ل مان نزﯾک بەرەوە و وەرە ژ ر روناکی
چراکان...
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )چراکان( سەبارەت بە )ناساندنی ما پەڕی چراکان(
لە20:03:53 2012-5-19 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە :ب وکراوەی ئەلەکترۆنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە493 :

ما ی بووکەشووشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060817564478332
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ەکانی
ھونەرە جوانە
 2013لەھﯚ ی کﯚمە ەی ھ
ەم شانﯚﯾيە ککە ئ وارەی رۆۆژی 3/6/5-4
ئە
ھەرﯾەک
عەبەڕەش بوو ،ھ
ە
نانی زاھير
سنو دەرھ ی
ککورد نماﯾشکررا ،نووسينی ھنرﯾک ئيپس
ەنار
ەد،نيشتمان عەبدو  ،کە
شەفيق محەمە
ەھمی ،بەڕ ز مەجيد ،ش
ە )شەماڵ فە
لە
يان ت دا بينی .
سەرچ ( رۆ يا
س
ەما دا
لەناو کﯚمە گادا،ککە چﯚن ژن لە
و
ژن دەکات
س لەپ گەی ن
نااوەڕۆکی شاننﯚﯾيەکە باس
خﯚی ﯾارﯾی پ دەکات ،ھەر ئەم
ست پياوەوەو بەئارەزووی خ
بﯚﯚتە بووکەشوووشە بەدەس
وازی جيا
ن  500جار کااری ت دا کراووە کە ھەر دەەرھ نەرو گروپپەی بەش ی
دەقەی ئيپسن
ەرھەميان ھ ناوە.
بە
2013
2
ستانی نوێ -06-08 -
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە494 :

مەبﯚر
ﯚر بﯚ چەکم
ما ی خﯚنەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082059208
88377
1972-02-1
سل مانی17 ،
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە495 :
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ما ی م روولەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12219213610819
ئەکتەر و تيپی شاننﯚی
ر
ەبدو -ﯾە بەرھەمی ستﯚﯚدﯾﯚی
شاخەوان عە
ەدەرھ نانی ش
لە
ککوردستانە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە496 :

ی ﭬی
ما ی کورد تی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315031834
41647
ئاسمانی ئای
ی
لە ر گەی کەننا ی
شی تيﭭی ما ی کورد لەتﯚﯚرونتﯚ لەناوەڕڕاستی سا ی  2008وە ە
پەخش
ئەمرﯾکا ب و ددەکاتەوە،
مانی کوردی للە کەنەدا و ئە
ھەفتانە بەرناممەکانی بەزما
سی ئ رانی ھ
تی س
مانەش
مەکانی کورد تی ﭬی ھەممەجﯚرن زﯾاتر باﯾەخ بە گەننجان و مندا نی کورد دەددات ،جگە لەم
بەرنام
ﭬی.
ەکانی تی ی
کن لە بەرنامە
ڵ و دﯾداری تاﯾبەت و ئاواز و گﯚرانی کورردﯾش بەش ک
ھەواڵ
بواری
ی
رەوەندی کورد بەتاﯾببەتی لە
ی
ی ما ی کورد خزمەتگەﯾاندنە بە
ی تەلەفزﯾﯚنی
جی سەرەکی
ئامانج
پارچەکە وەکو
ە
چوار
ککردنەوەی کووردانی ھەر چ
ەمانەش نزﯾک
ب و ھونەر و ککەلتﯚری کورددی ،و ای ئە
ئەدەب
ئەمرﯾکا.
کا
 2ھەزار دەب ت جگە لەکورردانی
نەدا کە ژمارەﯾان پتر لە 20
ﯾەک ننەتەوە لەکەنە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە497 :

رۆفﯚن
ماﯾکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2051215392
20690
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ەول رە.
سينەمای ھە
ھ نانی) :کەررﯾمﯚک(ەو بەررھەمی بەڕ ووەبەراﯾەتی س
سينارﯾﯚو دەرھ
س
فی ئەحمەد( رۆ ی
سە ح ،کەﯾف
سح ،سرود س
دا ،پ شەوا ناس
سﯚالڤ شەﯾد
ھەرﯾەک لە)س
ھ
قادرقادری دەنگھە گرەەو
ی
ەری و نەگرتننەو
مانی بەڕ وەبە
ت دا دەبينن .مميھرداد سل م
سينارﯾﯚﯾەو
خەنپەژو راو ژککاری ھونەرﯾييە .ھەروەھا ئازاد سەوزە راو ژکاری س
سوھ ل سوخ
س
رززگار محەمەددﯾش ﯾارﯾدەدەەری دەرھ نەرە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە498 :

متمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0241741067
73502
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە499 :

ﭬاﯾەتی
مرۆﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65689
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ەﯾەک
ەگەڵ دەستە
سل مانی کە لەپاش راپەڕڕﯾن ،ھاوڕێ لە
ەکەمين گﯚﭬااری زانکﯚی س
ﯾە
ەتی دەرکرد
ستی مرۆﭬاﯾە
ی کﯚل ژی زانس
ەخو ندکارانی
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە500 :

ﭬەکان
مرۆﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01214350010017
سينەماکاری کورد ماشە
ەﯾش نيی "مررۆﭬەکان" لە دەرھ نانی س
فيلمی ئەنيمە
في
مينی" لە
ەوەﯾی کورتە فيلمی "فيلم
خولی فيستييﭭا ی ن ونەتە
ە چوارەمين خ
محەمەدی ،لە
م
و تی بولگارﯾا نماﯾش دەکرر ت .
ھونەرﯾی ئاژانسی ھەوا ی پەﯾاامن ر ،لە ماوەەی
ﯾ
ەشی
ی تاﯾبەتی بە
ە پ ی راپﯚرتی
بە
ھا " Human beingsواتە
ئەنيمەﯾش نی "ادمھ
ش
رۆۆژانی داھاتوودا کورتە فيللمی
ھونەرمەندی سينەماکاری کورد ماشە
ە نووسين و دەرھ نانی ھ
"مرۆﭬەکان" لە
محەمەدی بە نو نەراﯾەتی سينەمای ئ ران ،لە چواررەمين خولی فيستيﭭا ی
م
گارﯾا نماﯾش ددەکر ت.
ن ونەتەوەﯾی ککورتە فيلمی "فيلمينی" للە و تی بولگ
ەدی لە
شە محەمە
ەﯾش نيی "مررۆﭬەکان" لە نووسين و دەەرھ نانی ماش
فيلمی ئەنيمە
في
ونەتەوەﯾی ئەنيمەﯾش نی
ی
خولی فيستيﭭا ی ن
ی
رۆۆژانی رابردووودا لە حەفدەەﯾەمين
نماﯾشکرا.
ا
ەرا
"برادفﯚرد" لە و تی ئينگلتە
سينەماکاری ککورد "ماشە محەمەدی" بە
ماوەﯾەک بەر للە ئ ستا ھوننەرمەندی س
م
ستيﭭا ی
حەوتەمين خولی فيس
ن
تی
ەﯾش نی "ادممھا" واتە مرۆۆﭬەکان خە ی
فيلمی ئەنيمە
في
ەدەستھ نا.
ن ونەتەوەﯾی ئئەنيمەﯾش ن و ھونەری دﯾجيتا ی لە و تی چين بە
ﯾزی VHS
ەک و  10چرککەﯾە ،لە ساﯾز
ەﯾش نی "مرۆۆﭬەکان" ماوەەکەی  3خولە
فيلمی ئەنيمە
في
ەری ئەم
م .بەرھەمھ نە
ی سنە لە و تی ئ ران ھااتﯚتە بەرھەم
 200لە شاری
و لە سا ی 09
ئەنيمەﯾش ن و
ش
کارەکانی
ی
ەدی
شە محەمە
ن اﯾران و ماش
فيلمە انجمن سينما جوانان
في
جام داوە.
دەرھ نان و مﯚﯚنتاژی بﯚ ئەنج
لە زەوی
کە کە لەت ک ە
ش نی "مرۆﭬەکان" سەبارەەت بە پياو ە
می ئەنيمەﯾش
چيرۆکی فيلمی
چ
کە
کون دەب ت و بﯚ کەسانی دﯾک
ی .زەوی ن
سەر با ی خﯚی
ھە دەکەن ت و دەﯾخاتە س
ھ
ياو کی دﯾکە د ت و لەت ک لە با ی خﯚﯚی.
ت دەب ت و پيا
ک شە دروست
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە501 :

ەوتە م ژووﯾيەکانی کوردستان
مزگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5300910416
60126
مزگەوتە م ژوووﯾيەکانی
گەنامەﯾی "مز
نەری فيلمی بە گ
ی
ەرھەمھ
ھونەرمەندان و ستافی بە
ھ
نوورانی پوور ،و نەگرر:
ی
ھرووز
ھەمھ نەر و ددەرھ نەر :ب ھ
ککوردستان" بررﯾتين لە :بەرھ
دی
ەرھەم :م ھد
ی ،دەنگھە گگر :ئەميرعەباس کياپوور ،ببەڕ وەبەری بە
محەمەد نووری
م
سەحەر.
ھەمی سا ی  2011کەنا ی جيھانی س
ەتحی ،بەرھ
خەليلی ،مﯚنتتاژ :ﯾەدو فە
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە502 :

الن
ملمال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0723084205
54546

296

گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە503 :

وی سپيم
من ببەکر کيراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8070023176
60582
باس لە
ە دەرھ نان و نووسينی د ەرھ نەری کوورد تەھا کەرﯾمييە ،ناوەڕۆۆکەکەی س
لە
يان ھەبووە لە تاوانی ئەنفالدا لە
ی بەعس دەکات کە رۆ ن
رۆۆ ی جاش و راو ژکارەکانی
دژی کورد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە504 :

من و تﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0406162205
53384
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نواندنی شاناز
ی
حالم مەنسووور و لە دەرھ نان و
ەری کورد ئەح
خانمە نووسە
ە نووسينی خ
لە
محەمەد
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە505 :

ضل الحزب 1985
مناض
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29980
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە506 :

ەت
مﯚ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3132327284
49354
1977
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
کان :سل مانی
شارەکا
ب وکراووە :شانﯚگەرری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە507 :

ميترۆ ميدﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0119100303
33302
ەنووسان،
ساﯾی رۆژنامە
سەالمەتی ،ئئاساﯾيش و پپاراستنی ﯾاس
ە دەربارەی س
ھەوا نامەﯾەکە
ھ
2010دا دەرچوووە.
ی لە 0-01-17
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە508 :

ی دزان
ميری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6262213017
71580
عەبدوو

پەش و

ی بابەت
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ب وکرراوە :دەستننووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە509 :

ميوانی لە ژ ر ئاودا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11411073010718
بابەک ئەمينييە.
ک
ی کورد
ە دەرھ نانی سينەماکاری
لە
ککورتە فيلمی "ميوانی لە ژ ر ئاودا" ھاووکات لەگەڵ ففيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی کورتە
"کﯚرک " Cork
ک
فيلمی ئەستاانبﯚڵ ،لە 55ممين خولی فييستيﭭا ی ن وونەتەوەﯾی ففيلمی
في
ەندا نماﯾشکررا .ئەم فيستتيﭭا ە لە رۆژاننی  7تا 14ی نﯚﭬەمبەری  2010لە
ە و تی ئيرلە
لە
چوو.
شاری کﯚرک لە و تی ئيرللەندا بەڕ وەچ
ش
بە
داری ن ونەتەوەﯾی خﯚﯾدا ە
ککورتە فيلمی "ميوانی لە ژ ر ئاودا" لە ددواﯾين بەشد
ەمين خولی ففيستيﭭا ی
ی لە بەشی ک ب ک ی نﯚﯾە
ئاامادەبوونی باابەک ئەمينی
لە و تی پورتووگال
ن ونەتەوەﯾی ککورتە فيلمی "فيکە " FIKEلە شاری ئ ﭭورا Évoraە
دامانی ل ژنەی ناوبژﯾوان وواتە خە تی "دۆن
ی تاﯾبەتی ئەند
ماﯾشکرا و تووانی خە تی
نم
ەم فيستيﭭا ە بەدەستب ن ت.
ەروەھا خە تتی باشترﯾن و نەگرتنی ئە
ککيشﯚت" و ھە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە510 :

مەتيين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12821103110936
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە511 :

حفەل
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6081035316
60237
ەرەبی -
ە ب ﭬەکولين ن دەربارەی ئ زدﯾا ،ب س زمان ن عە
گگوﭬارەکا وەرزانەﯾە  -تاﯾبەتە
جودا
التينی دھ تە نﭭ سين ژ الﯾ ﭬەکولەر ن ج
نی
ەرەبی و
ف و ب ﯾا عە
ککوردی ﯾا ئەلف
جودا ﭬە ،سەررنﭭ سەرێ ووێ کوﭬان خاننکی ﯾە.
ج
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:05:49 2
مەحفەل( لە2012-2-24 :
)م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ھﯚک
شارەکان :دھ
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە512 :

مەد تی ﭬیMed TV
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1130213347
72756
سمانيی کورددی.
ەلەﭬزﯾﯚنی ئاس
ﯾەکەم تە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

باکووری کووردستان

ب وکراوەە :تەلەﭬزﯾﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە513 :

301

م دەکات
گ سەالم
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10221422310552
مانی بﯚ
ەبای سل ی
ەﯾدسادق لەووەرزی رەشە
ی تيپی شانﯚﯚی نالی سە
وەک بەرھەمی
شانﯚی گەنجاان نماﯾشکرا .
ش
 (201و بەئامادەبوونی
مانی ،لەئ وارەەی )10/11/1
شنبيری سل م
لەھﯚ ی رۆش
ەو شانﯚﯾيە لە
ئە
ەڕ وەبەر تی ررۆشنبيری ھە ەبجە
بينەران وەک بەرھەمی بە
شانﯚکاران و بي
مارەﯾەک لەش
ژم
مال جەالل و
غوالمی و وەرگ انی جەم
ی عەلی رەزا غ
ە لەنووسينی
ماﯾشکرا ،کە
نم
شەﯾدا
مەرﯾوان کەرﯾم و ش
ن
کتەران
ەرﯾەک لەئەکت
د رەزا بوو ،ھە
سين سەعيد
دەرھ نانی ﯾاس
جەستەکرد.
عومەر رۆ ەکاننی ن و شانﯚﯾﯾيەکەﯾان بەرج
ع
زەمەنە دەکرد ،کە ھ شتا قسەکردن ھەﯾە ببﯚ
ە
ی لەو
نﯚﯾيەکە باسی
ت کستی شانﯚ
مەرگ
مرۆڤ ،بﯚﯾە م
جوانييەکانی م
ەشق و بﯚ ج
ن ھەﯾە بﯚ عە
ی و قسەکردن
خﯚشەوﯾستی
خ
ەوە،
ەھەموو شو ن ک و لەھەمموو سات و ککات کدا ئامادەەﯾەو نزﯾکترﯾن کەسە ل مانە
لە
پەﯾام ک
م
ست ک بوو دەﯾﯾوﯾست
عاشقەو دۆس
ەشانﯚﯾيەکەددا مەرگ کی ع
ەالم مەرگ لە
بە
ەی مرۆڤ.
گەﯾەن تە ئ مە
بگ
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە514 :

گان
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4161919335
56661
ئيالمی
ی
سين و دەرھ ناانی سينەماککاری
پ شتر کورتە ففيلمی "مەرگگان" لە نووس
گی بەشی م رمندا ی بەررنامە
خە تی گرﯾنگ
جەعفەر نوورممحەمەدی ،خ
ج
سيا
تەلەفيزﯾﯚنی ﯾەک تی رادﯾﯚ و تەلەفيززﯾﯚنەکانی ئاس
ی
ی
ەلەفيزﯾﯚنييەککان لە بەشی
تە
ئييقيانووسيە ""ئەی بی ﯾوو " 2009ی بەددەستھ ناوە.
ککورتە فيلمی "مەرگان" واتتە "راوچی" ددەﯾەمين کورتتە فيلمی ھوونەرمەندی
لە بەشی ک ب ک ی کورتە
سا ی  2008ە
حەمەدی ،س
ەعفەر نوورمح
سينەماکار جە
س
ستورا يا
"ئابرام " AUBRAMللە و تی ئوس
م
فيلمەکانی فييستيﭭا ی ن وونەتەوەﯾی فييلمی
في
ماﯾش کرا.
نم
فيلمەکانی پازدەﯾەمين خولی
ی
کورتە
ە
ە لە بەشی ک ب ک ی
سا ی پار ئەوو کورتە فيلمە
س
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فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی "ئ کﯚ" لە و تی مەقدوونيە لە کيشوەری ئەوروپا و
لە بەشی ک ب ک ی کورتە فيلمەکانی بەشی ن ونەتەوەﯾی و ھەروەھا بەشی
کب کی
سينەمای ئ ران ،لە ميانەی 22مين خولی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی مندا ن و
م رمندا نی ئ ران لە سينەماکانی شاری ھەمەدان ،نماﯾش کرا .
"مەرگان" واتە راوچی ناو کی کوردی کرمانجی باکووری خوراسانە .کورتە فيلمی
"مەرگان" ماوەکەی  25خولەکە و لە گوندی کوردنشينی "حەسار" لە پار زگای
خوراسانی باکوور لە الﯾەن سينەماکار ليا حەﯾدەرﯾان و نەی گيراوە .ئەم گوندە
زۆربەی دانيشتووانی کوردن و لە باکووری خوراسان ھە کەوتووە.
پوختەی سينارﯾﯚی کورتە فيلمی "مەرگان" :ئەم فيلمە چيرۆکی مندا کی تەمەن 13
سا ی خە کی گوند کی خوراسانی باکوور دەگ تەوە کە بە جوانی الساﯾی دەنگی
پەلەوەرەکان بە تاﯾبەت دەنگی کەو دەکاتەوە .راوچييەکانی ئەو گوندە لە بەھەرەی
ئەو کوڕە وەکوو ئامراز ک بﯚ راوکردنی با ندە و کەوەکان کە ک وەردەگرن .خانمە
مامﯚستای قوتابخانەی ئەو گوندە کات ک کە ئەوە دەبيست ت ،ھەوڵ دەدات مەرگان
لەو کارە بگ تەوە و کار ک دەکات کە ئەو کوڕە لەو تاﯾبەتمەندﯾيە کە ھەﯾەتی بﯚ
پەﯾوەندی گرتنی خﯚشەوﯾستانەی جوان لەگەڵ پەلەوەرەکە کە کی ل وەرگر ت ،نە
وەک بﯚ راوکردنيان .لە راستيدا ئەو مندا ە دەب تە پرد کی پەﯾوەندی لە ن وان
مندا ەکانی قوتابخانە و پەلەوەرەکان.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ب وکراوە :کوورتە فيلم
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە515 :

مەرگيش گوڵ دەگر ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414403264735
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ی مستەفا ززەنگنە
دەستنووس کی
31-03-1985
5
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

س
دەستنووس

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە516 :

4
رەزەی 47
مەفر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29967
المفرززە47
19
ە سا ی 981
ی شيوعی لە
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە517 :

ھاباد
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908131312
29437
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گﯚﭬار
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە518 :

مە ببەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271436546
64892
لەندەن دەرﯾدەکات
ن
شنبيرﯾی کورددی لە
ە بەندی رۆش
ی وەرزﯾيە ،مە
ب وکراوەﯾەکی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :وەررزنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە519 :

ناسننامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0413231214
41711
نتاری تاﯾبەتە بە
ی
نەی دۆکيﯚم
ی چەندﯾن بابەت و و ی
ە خستنەرووی
مين ژمارەی ئئەم گﯚﭬارە بە
ﯾەکەم
ن ر کخراوی ) (4/14ب وکرراﯾەوە.
 2009لەالﯾەن
ساتی ئەنفال ،،لە 9-04-13
کارەس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری
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ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە520 :

ناليا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2191818104
42589
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ن
ب وکراوە :تەلەﭬزﯾﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە521 :

ەنگ
ناوزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092239416
61069
گ
گگﯚﭬاری ناوزەنگ
کوردستان
ن
شمەرگە د رﯾننەکانی ﯾەک تی نيشتيمانييی
ککومەلەی پ ش
ەبارەت بە )گﯚﯚﭬاری
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:32:0
نااوزەنگ( لە09 2011-9-9 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە522 :

ی رەسەن
ناوی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006102003
39817
ھونەری لەھونەرمەندانی
ی
ستاف کی
ف
ەرزﯾن پشدەرری-ﯾەو
ەم فيلمە لەددەرھ نانی فە
ئە
ککوردستان و ئ ران کارﯾيان ت دا کردووە.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :دۆککوم نتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە523 :

م
نم نم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111110307
73223
لەالﯾەن کﯚمپانيای رووداوەوە لە سل مانی
ن
شتييە
رۆۆژنامەﯾەکی کلتوورﯾی گش
2009دا ب وبوووەتەوە.
ی لە 9-11-19
ەکەم ژمارەی
دەردەچ ت ،ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە524 :

نوا ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2032115073
33113
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە525 :

ەی نوێ
نوا ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907153150
09414
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە526 :

ن
نوژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280922542
20073
دەردکەفت ،سەرنﭭ سەررێ وێ

گەنجان ل ئام دﯾ
ن
گوﭬارەەکا ھونەری – گشتی ﯾە ژ الﯾ سەنتتەرێ
علی مستەفا ئورەەماری بوو .بو دەمەکی راووەستياﯾە.
-12-22
د( سەبارەت بە )گﯚﭬاری نوژﯾن( بﯚ کورردﯾپ دﯾا لە 2
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
2010
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە527 :

ڤ
نوگاڤ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308004342
21568
 20لە دھﯚک دەرچووە.
ی 008-08-29
ژمارە سفری رۆژی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە528 :

ن
رە سەلمان
نوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11815232410781
سينگەی کەررکووکی
کارەساتی ئەنفال ،نووس
ی
ﯾادی
ی سا نەی تااﯾبەت بە ی
ب وکراوەﯾەکی
گەلی کورد دەرﯾدەکات .ژمارە ﯾەکی لە
ی
ساﯾدی
ەنفال و جينﯚس
ەبجە دژ بە ئە
نااوەندی ھە ە
2008-04-14ددا دەرچووە.
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کەرکوک
ش
ب وکراوە :ب ووکراوە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە529 :

ەدرا
نوھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0104144936
63081
سفری لە
دەردەچ ت .ژمارە س
چ
سرﯾانی و عەرەبی
ی کوردی ،س
ھەرس زمانی
گگﯚﭬار کە بە ھ
سەری ئەم گﯚﯚﭬارە دلو پەتررۆس شمﯚناﯾﯾە.
201دا دەرچوووە .سەرنووس
جەنيوەرﯾی 10
ج
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە530 :

سەر
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5121129575
57853
مانی دەری دەککات.
سەرانی کورد للقی سل ی
ەک تی نووسە
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە531 :

ێ
سەری نوێ
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8110950126
67489
دەری دەکرد
ی
بييە ﯾەک تيی نووسەرانی کورد  -لقی ھەول ر
ەم کی ئەدەبي
ککﯚمە ە بەرھە
مارە 1 -
ژم
م 1972
سا ی ﯾەکەم
س
ھەورامی .کە
حەمەکەرﯾم ھ
سين :عيزەدددﯾن فەﯾزی .ح
دەستەی نووس
ەرﯾم شارەزا.
خەو.
و
ەدحەت ب
ی .عەزﯾز گەرردی .جەميل رەنجبەر .مە
سەن مەنگوڕی
محەمەد حەس
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە532 :

سەری کوررد
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3032337008
82442
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە533 :

سەری کورردستان
نووس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1011422166
63607
کوردستان
ن
ی
ی نووسەرانی
گگﯚﭬاری ﯾەک تی
ی،
سەران :ئەبوووبەکر خﯚشنااو ،جەوھەر ککرمانج ،ھەﭬااڵ کو ستانی
دەستەی نووس
فەلەکەدﯾن کااکەﯾی ،ر کار ئەحمەد
فە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە534 :

نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7012117167
71623
 2000دەرچوو و پاشان قەددەغەکرا.
مارە 1ی لە ممانگی 7ی 0
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە535 :

وون
نو بو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311711596
60854
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ی سياسی روووناکبيرﯾی وەرزﯾيە
گﯚﭬار کی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
و ت:

باشووری ککوردستان

ب وکراوەە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە536 :

ن
نﯚﭬين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308105112
21591
شياری
الﯾەن مەکتەبی بير و ھوش
ماﯾی  2004لەال
گگﯚﭬاری نﯚﭬين ،ژمارەی ﯾەککەمی لە ی
ب وکراوەتەوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە537 :

نيشتتمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1105103247
72453
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ەی ژێ کاف:
شتمانی ئﯚرگگانی کﯚمە ی
1-گﯚﭬاری نيشنھ نييەوە لە تتەور ز لە
جار زۆر و بە ھ
مەت کی ﯾەکج
دووەمين گﯚﭬارری کوردی ئ ران ،بە زەحم
موکرﯾان و پاشان بﯚ دەرەوەی
ن
ەرەو
دەردەچ ت و ئينجا بە
چ
مەنی
چاپخانەی کابرراﯾەکی ئەرمە
چ
ت.
ئ ران دەن رﯾيەت
مانگانەی
ت" :نيشتمان گﯚﭬار کی م
شتمان دە ت
ەبارەت بە نيش
خەزنەدار سە
دوکتور مارف خ
ەی )ژێ
الﯾەن کﯚمە ە
لە مەھاباد لەال
خو ندەواری ککوردی بوو ،ە
ککﯚمە ﯾەتی و ئەدەبی و خ
لە مانگی تەموووزی  1943ب و
ژمارەی ﯾەکەمی ە
ی
پ و ب و دەکرا ﯾەوە.
ککاف(ەوە چاپ
کە ئەندامی کﯚﯚمەلەی
الوی کورد ە
ھە کەوتووی ال
ککراﯾەوە.کﯚمە ک شاعير و نووسەر و ھ
گﯚﭬارەدا کﯚبوونەە .زﯾﯾاتر گﯚﭬارەکە باﯾەخی بە ئئەدەبی
ا
)ژژێ کاف( بووون لە دەوری ئەم
ەسەلەی ميلللەت ک دەکردد .لەبەر
ەسەلەی کووردی وەک مە
ککوردی دەدا و تەماشای مە
ەوا ی شاعيرران و
دەدا و باس و ھە
ا
ی زۆری بە کووردی دەرەوەەی ئ ران
ەوە باﯾەخ کی
ئە
چاپ
ەدەبييانی چ
رۆۆشنبيرانی ککوردی دەرەوەەی ئ رانی ب و دەکردەوە .بەرھەمی ئە
شتی
بﯚ سوودی گش
ستبکەوتاﯾە ﯚ
چاپکراو کی ددەرەوەی دەس
د جار ئەگەر چ
دەکرد و ھەند
دووبارە چاپی دەکرد.
کردنی الوی کورد و ئاڕاستە کرردنی بﯚ
ی
ی گ ا لە پەرروەردە
ەم گﯚﭬارە دەەور کی گرنگی
ئە
دامەزراندنی
ی
ر ی راستی و باوەڕکردن ببە ناوەرۆکی د موکراتی و خەباتکردن ببﯚ
وەکوو ھەموو رۆژناامەو گﯚﭬارەکاانيتری
و
سەربەست و ببەختيار .ئەم گﯚﭬارە
ککﯚمە کی سە
سا ی  1945پەکی
ژمارەی ل ب و کراﯾەوەو لە س
ی در ژ نەبوو  ،تەنيا  9ر
ککوردی تەمەنی
ککەوت".
الم لە ھەند ک
ھەرچەن ھەمميشە گوتراوەە نيشتمان  9ژمارەی ل ب وکراوە بەال
ھ
ە گەدا ھاتووە کە دوای روووخانی کﯚمار مامﯚستا زەەب حی بە نھ نی ژمارەﯾەککيتری
بە
عيراق دەرکرددووە.
نييشتمانی لە 1948دا لە ع
تمان:
چﯚنيەتی ژماررەکانی نيشتم
چ
مووﯾاندا
باارستی ھەر ژمارەﯾەکی گگﯚﭬاری نيشتتمان ) (17 22سانتيميتر ببووەو لە ھەم
چاپ کراوە.
ەرەکەی پ
ە پ رست و نااوەرۆکی گﯚﭬاارەکە لەگەڵ ناوی نووسە
دوای بەرگەکە
التين نووسراوە ):(J.K
رۆژ ک ک شراوە کە ت يدا بە ال
شدا و نەی ژ
ە سەرەوەی بەرگەکەﯾشد
لە
ەدەور
ی ناوی کﯚمە
ھەر جارﯾش بە
ژﯾانەوەی کورد ﯾان ککوردستانە .ھ
ی
ە ەی
ککە کورتکراوەی
سەرەوەی بەرگگەکەدا
لە سووچی س
ھەرجار ک ە
رۆۆژەکەدا ئاﯾەتت ک نووسراوەە .ھەروەھا ھ
م رستەﯾەک ننووسراوە.
وەک درووشم
ەتاوی 25 ،الپپەڕە ،برﯾتی للە 11 :وتار 4 ،ش عر
ی 1322ی ھە
ک پووشپەڕی
Øژمارەی ﯾەک
ی ت دا نەبووە)
)ئئەم ژمارە ھييچ و نەﯾەکی
ئااﯾەتی رووبەررگ) :کم من فئة قليلة غللبت فئة کثيرة بأذن اللە)
ستەی سەر بەرگ :بژی سەرۆک و کوورد و کوردستتان و ھيوا )م
ڕس
مەبەست حيززبی
ن بووە)
ھيوای باشوورری کوردستان
ھ
ە 7 :وتار 7 ،ش عر2 ،
ەڕە ،برﯾتی لە
Øژمارەی دووو خەزە وەری 1322ی ھەتاوی 25 ،الپە
ەممەد کﯚﯾی)
شەھيد ش خ عەبدولقادر و مەال موحە
و نە )و نەی ش
حسبە)
ە
توکل علی الللە فھو
ئااﯾەتی رووبەررگ) :و من ﯾتو
ی
شەی
ەک ،بە م وش
ستەی سەر بەرگ :ھەرووەک ژمارە ﯾە
ڕس
)ھيوا(ی نەماوە! لەم دﯾو ئەو
شدا ئەمانە نوووسراوە:
دﯾوی رۆژەکەش
ەختيارﯾن لە ھەوەڵ ن وی مەﯾان دانا ککورد
بە
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ساحبی غيرەتی ئەو قەومە وەکوو رۆستەمی گورد
ھەرکەس پەنجە لە پەنجەی مە دەدا ﯾا رەببی
دەست و پەنجەی بشک پيلی لە بن بب ورد
Øژمارەی س و چوار سەرماوەز و بەفرانباری 1322ی ھەتاوی 36 ،الپەڕە ،برﯾتی
لە 12 :وتار 7 ،ش عر 1 ،و نە
ئاﯾەتی رووبەرگ) :نصر من اللە و فتح قرﯾب و بشر المؤمنين)
ڕستەی سەر بەرگ) :بژی کورد و کوردستانی گەورە( لەالی چەپەوە نووسراوە و لە
الی راستيشەوە نووسراوە:
(لە دەم ب ﯾنی ئەوانەی لە کﯚمە م بە دۆگن /لەبارو تيژە دەمی مرۆدەکا مەقەستە
برﯾنگم)
Øژمارەی پ نج ر بەندانی 1322ی ھەتاوی 24 ،الپەڕە ،برﯾتی لە 6 :وتار 7 ،ش عر1 ،
و نە
ئاﯾەتی رووبەرگ) :تعاونوا علی البر و التقوی)
Øژمارەی شەش رەشەمەی 1322ی ھەتاوی 22 ،الپەڕە ،برﯾتی لە 7 :وتار 6 ،ش عر،
 2و نه
ئاﯾەتی رووبەرگ) :ان اللە ﯾامر بالعدل و االحسان)
ڕستەی سەر بەرگ :ھەر وەک ژمارەی س و چوار
Øژمارەی حەوت ،ھەشت و نﯚﯾەم خاکەل وەو بانەمەڕو جﯚزەردانی 1323ی ھەتاوی،
 32الپەڕە ،برﯾتی لە 14 :وتار 7 ،ش عر 1 ،و نە )و نەی لينين)!
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )رەزا ﯾادگارنوﯾن( سەبارەت بە
)گﯚﭬاری نيشتمان( لە0:20:19 2010-9-19 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە538 :

نيشتکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041221141864503
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گﯚﭬار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
گﯚﭬاار

ب وکراوەە:

زمان  -ش وەزار :کرماانجيی ھەوراامی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە539 :

ن وەنند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7151324118
89563
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە540 :

نەوا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0720121135
51847
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ە ھەر دوو زماانی عەرەبی و کوردی لە دوو کەنا ی رادﯾﯚی
ەوا ييە کە بە
رادﯾﯚﯾەکی ھە
ەوە تا
کە لە کاتژم ر )(6ی بەﯾانييە
پەخش دەکات ە
ش
سەتەالﯾتيەوەە رۆژانە ) (24کاتژم ر
س
ﯚڕانکارﯾيەکانی ع راق
ی
(12ی شەو ببە کاتی ع را ق ھەر نيو ککاتژم ر جار ک ھەواڵ و گﯚڕ
)2
ەوە .رادﯾﯚ نەوا کە
بەگشتی ب و دەکاتە
ی
ھان
تاﯾبەتی و جيھ
و ھەر می کووردستان بە تا
کەوتی ) (2005/1/1پەخشی دەستی
ی
ەکەم ئەزمووونی لەو جﯚرەەﯾە لە ع راقدا لە ر
ﯾە
ەخﯚﯾە لە
ستپ کی پ ۆژەەﯾەکی گەورەەی دامەزراوەەﯾەکی راگەﯾاندنی سەربە
پ کردووە ،دەس
تەلەفزﯾﯚنی ئاسمانی و
ی
گەورەتری وەک کەنا ی
ی
ع راقدا کە لە ئاﯾندەدا پ ۆژەەی
رۆۆژنامەی بەدووادا د ت.
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

رادﯾﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە541 :

نەوررۆز تيﭭی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0414112224
44153
ستان بوەو
ھەر می کوردس
سەتەالﯾەتی نەورۆز سەر بەوەزارەتی ررۆشنبيری ھە
س
ەندانی
دا دامەزراوە .ژژمارەی کارمە
چيرﭬان بارزانی( ا
ن
جەم )ن
ەسەردەمی کابينەی پ نج
لە
سمينو
 180کارمەند فەرمانبەری رەس
مارەﯾەش 1
مەندە .لەم ژم
ەی  230کارمە
ئ ستای نزﯾکە
بودجەی
ی
لەسەتەالﯾتی نەورۆز دەککەنو
ی
کار
ەگر بەست و پاداشت ر
ەوانيترﯾش بە
ئە
مانگانەی ) (210مليﯚن دﯾننارە.
م
نە
يسا خدر  -ما پەڕی ئاو ە
سەرچاوە :عيس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە542 :
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شەفەق
نەوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208164939
93425
ی ئەدەبی ررۆشنبيرﯾيە
گﯚﭬار کی
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراووە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە543 :

ھانا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8082128006
67520
گﯚﭬارر
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەەرەوە

ب وککراوە:

گﯚﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە544 :

مان
ھاواری نيشتم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616535
59545
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ەھابادا
موکرات لەمە
ەواﯾەتيی کﯚماری دﯾم
ی
سەردەمی فەررمان
ی  ،1946لەس
ە21ی مارتی
لە
ی ئەم گﯚﭬارە ب وکراﯾەوە.
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە545 :

ھاوببير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305150613
31545
ەوەﯾيە
مين ژمارەی ل دەرچووە ،گﯚﯚﭬار کی نەتە
گگﯚﭬاری ھاوبيرر ،کە سا ی  2003ﯾەکەم
ەوە دەردەچ ت.
نی نەتەوەﯾيە
ەالﯾەن کﯚمە ەی ھاوبيرانی
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە546 :

ھاوببير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7222238208
89501
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەررەوە

ب وکراوە :رۆژنامە
پپارت:

پارتتی سﯚسيالييستی کورد  -پاسﯚک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە547 :

ھاوپپشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9050842383
33664
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە :رادﯾﯚ
ت:
پارت

ک .کر کاری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە548 :

دەم
ھاود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804091937
74646
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گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

گگﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە549 :

کاری
ھاوک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008104230
09879
رۆژناممە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

رۆژژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە550 :

ھاو تی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01261022511129
 20ﯾەکەم ژماارەی دەرچوووە،
ی ئەھلييە و لە 000/11/5
رۆۆژنامەﯾەکی نيو ھەفتانەی
 20پاش جيابوونەوەﯾان لە ررۆژنامەکە
کﯚتاﯾی سا ی 005
ی
ستاف کی رۆژننامەی ھاو تتی لە
س
ە  2006/1/1ﯾەکەم ژمارە ی رۆژنامەی )ئاو نە(ﯾان ددەرکرد کە رۆژژنامەﯾەکی
لە
ھەفتانەﯾە.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە551 :

ھاﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2031856487
74119
شاری مەرﯾوانی
ی
کت بدا لە
لە قەبارەی ت
ھانگييە کە ە
ی وەرزی فەرھ
ھاﯾا گﯚﭬار کی
ھ
پ و ب و دەب تتەوە ئاخرﯾن ژژمارەی گﯚﭬارری ھاﯾا لە پاﯾﯾيزی
ڕۆۆژھە تی کووردستان چاپ
ھاﯾا
ژمارەﯾەی گﯚﭬاری ھا
ی
دﯾدەی خو نەران .ئەم
ی
سا ی 2713ی کﯚچيدا کە وتە بەر
س
ﯾبەت بەم ژمارەﯾەش
داﯾە و فاﯾلی تاﯾب
ککﯚمە ک وتار و شيعر و چييرۆک و ل کﯚ يينەوەی ت ە
شاعيرانەی
ی
ئەدەبياتی کوردﯾداﯾە .ئەو نووسەر و
ی
گو
بااسی رەخنە لە فەرھەنگ
شی کوردﯾدا برﯾتين لە :ئييبراھيم
ی ھاﯾادا ب و ککراوەتەوە بەش
ەم ژمارەﯾەی
باابەتەکانيان لە
جی زادە،
ی ،زاھيد حاج
ئەشرافی ،عەتا وەلەدی
،
عەلی
ی
عەبدو ،
سەباح مەال عە
مەردۆخی ،س
م
ی ،موراد
مجەد غو می
عادڵ قادری ،ئەم
ڵ
م عەبدول ەحييم زادە،
گالنی ،ڕەحيم
ەمين گەردﯾگ
ئە
حمد
ی ،ابراھيم مح
حامد کھنە پوشی
د
ەرﯾمی،
سی:مدرک کە
ەعزەمی و ....بخش فارس
ئە
حسنی و...
ی ،شھباز مح
توکلی ،مھدی مرادی
،
دی احمدی ،خالد
حسينی ،مھد
ح
شکەشە بە ڕۆحی پييرۆزی شاعيرری
ە
ی گﯚﭬاری ھاﯾا پ
شاﯾانی وتنە ئەم ژمارەﯾەی
ش
س.
ەتەوەﯾيمان ش رکﯚ ب کەس
نە
ەت بە
داوا لە ھەمووو ھﯚگرانی زممان و فەرھەننگ و ئەدەبياتتی کوردی دەەکەم بﯚ خزمە
بکەن.
ن
گﯚﭬارە تازەﯾە
ە
شوازی لەم
ی
ی و مانەوەی ھاﯾا پ
ەگەری کوردی
ڕەەوتی ڕۆژنامە
گﯚﭬاری "ھاﯾا"ﯾە و ددەستەی نووسەرانيشی
ی
سەری
ەن سەرنووس
ەنوەر ڕەوشە
ئە
ميد
جەھانی ،ئوم
ەﯾنی،ڕەوف ج
حەمەد حسە
ھدی خوندل ،ئيبراھيم موح
بررﯾتييەلە:مەھ
حسەﯾنی.
ی ،عەدنان ح
وەرزەندە ،حامميد کﯚنەپﯚشی
2012120318
8564874119
9
سەبارەت بە
ت
ەن(
دﯾا لەالﯾەن )ئئەنوەرڕەوشە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:59
ھاﯾا( لە9:56 2014-5-1 :
)ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
322

ژمارە552 :

ھرورر 1981
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29969
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە553 :

ھﯚراامان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212211326
63461
گﯚﭬار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ب وکراوەە:

گﯚﭬاار

زمان  -ش وەزار :کرماانجيی ھەوراامی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە554 :

ھﯚنييا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5192157525
58063
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە555 :

ھيالل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308005535
51572
1996ەوە
1
ھياللی ع راقی لە سا ی
ی
کﯚمە ەی
ە
شنبيری و و ژژەﯾی و رەنگااوڕەنگه،
ی ھيالل ،رۆش
گﯚﭬاری
ەتی ،گرنگی بە چاالکيەکانی
ی دەستەی نووسەرانييە
مين عەبدولوااحيد سەرۆکی
دەرﯾدەەکات ،ﯾاسەم
کﯚمە ەی ھياللی سووری ع رااق دەدات.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە556 :

ھيواا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8262046358
89098
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

ئ اق

ب وککراوە:

گگﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە557 :

ھيواای نوێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0518134605
54262
دەکات.
ی راگەﯾاندنی ﯾەک تی دﯾمﯚﯚکراتيکی کورردستان دەرﯾد
سی – گشتيييە ،ئورگانی
مەﯾەکی سياس
رۆژنامە
ھە گری
ژمارەی لە چاپدراووە .رۆژنامەی ھيوای نوێ ھ
ی
ی ژوەنی سا ی  2005ﯾەککەمين
رۆژی ﯾەکی مانگی
کولتووری و
ی
ﯾەتی و
ی
شە سياسی و کﯚمە
يکی کوردستاان و ئەو ک ش
چوونی ﯾەک تتی دﯾموکراتيک
بيروبﯚچ
سکەوتانە
کوردستان و ئەو دەس
ن
باﯾەخ بە رۆژھە تتی
خ
يوەتەوە.
مە گەی کورددستانی تەنيو
ئابوورﯾﯾانەﯾە کە کﯚم
ساتەوەختە دەەستەبەری کرردووە ،لەو روووەوە
ستان تا ئەم س
چەی کوردست
ت کە کورد لە ھەر چوارپارچ
دەدات
کردنی ئەو ک شەﯾانە.
ی
شنيارەکان ددەخاتە روو بﯚﯚ چارەسەری و بن ب
ەکان ،دواتر پ ش
ک شە
دﯾموکراتيکی کوردستان.
ی
دنی ﯾەک تی
ن ئيمتاز :ئﯚرگگانی راگەﯾاند
خاوەن
ە "ئاسﯚ".
حسين باوەجانی ناسراو بە
سەرنوووسەر :موح
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە558 :

ھيﭭييا وەل ت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625091409
94509
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چووە.
ەر  1963دەرچ
ی کورد لە ئەوروپا .ژمارە1 :ی لە رەزبە
دەنگ کﯚمە خو ندکارانی
سەرچاوە :فەخرەدﯾن تاھيير  -ما پەڕی ک وڕۆژنە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

ب وکراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە559 :

ھ ماا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5030900465
57214
بە دەنگی گﯚررانيب ژی کورد حەسەن
تﯚفيق ئەمانی و ە
ق
ی کورد
ە دەرھ نانی سينەماکاری
لە
شکرا .
لە ئ ران نماﯾش
ستيﭭا ی ن وننەتەوەﯾی فيللمی کيش ە
دەرزی ،لە فيس
ھرام عەليدی و بە
بەرھەمھ نانی شەھ
ھ
کە لە
"ھ ما" کورتە فيلم کی  262چرکەﯾە ە
فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی ففيلمی کيش لە
شی "جﯚر ک روانين"ی في
شتيوانی بەش
پش
ەگيراوە و لە ددوو
ەد نووری و نە
الﯾەن محەمە
ش بووە و لە ال
و تی ئ ران ئامادەی نماﯾش
ئ پيزۆدی ژﯾان و ھ ما پ کھااتووە.
ئەم کارە
کی م خەک ر ژ کردووە ،م
کوردە کە س و ی
ە
ەم چيرۆکی ککچ کی
ئ پيزۆدی ﯾەکە
کەش بە
عاشق ئەم س وەی پ شک
ی کﯚن و لە م ژﯾنەﯾە کە ع
ە کوردستان دابوونەرﯾت کی
لە
ی خﯚی دەکرد .
ەوﯾندارەکەی
ئە
ەر ئەو س وە م خەک
جامەکەﯾدا ھە
کە لە پشت ج
ک دەبين ن ە
ئ پيزۆدی دووەەم سەﯾارەﯾەک
وەی پ شکەش ببە
کەساﯾەتييە ،ئەم س ی
،
ر ژە ھە واسرراوە ،کە باوەگگەورەی ئەم
داﯾەگەورەی ککردووە.
لە:
ە فيلمی "ھ ما" برﯾتين ە
ستافی ئامادەەکردنی کورتە
س
دەرھ نەر :تﯚفييق ئەمانی
ق ئەمانی
نوووسەر :تﯚفيق
و نەگر :محەممەد نووری
مونتاژ :تﯚفيق ئەمانی
م
ەدی
دەنگھە گر :ب ررکەن ئەحمە
دەنگدانەر :تﯚففيق ئەمانی
سەن دەرزی
موسيقا :حەس
م
ەرھەمھ نەر :شەھرام عە
بە
ەليدی
2
سا ی بەرھەممھ نان2011 :
س

326

پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە560 :

ھ منننامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1252214086
64029
مﯚستا ھ من.
کﯚچی دواﯾی مام
ی
سا ەی
ی تاﯾبەت بوو بە ﯾادی  25س
ب وکراوەﯾەکی
مز ئامادەﯾان کردووە.
ەوا بە ھاوکار ی ما پەڕی ررۆژھە ت تاﯾم
نااوەندی پ شە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

ب وکراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە561 :

ھەتااو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151514008
87235
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە562 :

ھەزارو ﯾەک س و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9030938098
88971
مﯚنتاژی
ھ نانی تەھا ککەرﯾمی-ﯾەو مەھدی ئازاددی و نەی گررتووە ،کاری م
نوووسينو دەرھ
ج ،عەبدوالقاددر ،ھاشم ،ککەرﯾم،
ەک لە)فەرەج
ەالﯾەن ھەردی قادرەوە بﯚﯚکراوەو ھەرﯾە
لە
کردووە.
ەم فيلمەدا کر
ەشدارﯾيان لە
ک گ ەرەوه بە
ەبوبەکر( وەک
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە563 :

ھەژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021725566
64996
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە564 :

ھەژ ن
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815105034
44697
کوردی و
ی
دوو زمانی
ﯾەتی و ئەدەبييە ،بە ھەر و
ی
ی ،کﯚمە
ی فەرھەنگی
ب وکراوەﯾەکی
فارسی دەردەەچ ت.
فا
مەھاباد و
زانکﯚی پەﯾامی نوورری ناوەندی م
ی
ھەژ ن
خاوەن ئيمتياززی گﯚﭬاری ھ
خ
ھوشيار مەجيدی و دەستەی نوووسەران
ر
سەری
ەرپرسياری ززانکﯚ خەليفە و سەرنووسە
بە
ەن.
ھاوکارﯾی ئەوو گﯚﭬارە دەکە
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :ب ووکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە565 :

ست ک
ھەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170958186
60708
گﯚرانيی خﯚش
ی
سووڵ"ە ،کە للە )(6
مەند "تارا رەس
ی(ﯾە بەرھەمم کی ھونەرم
ەم )سی-دی
ئە
پ کھاتووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

ئا بوم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە566 :

فتانە
ھەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0825171850
04912
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گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وککراوە:

گگﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە567 :

ھەناار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9261341178
88503
سل مانی
تی چاپ و ب ووکردنەوەی س
ی ،روناکبيرﯾييە بەڕ وبەر ی
گگﯚﭬار کی ئەددەبی ،ھونەری
مانگی جار ک دەری دەکا.
م
ياز :بەڕ وبەر تتی چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی
خاوەنی ئيمتيا
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە568 :

گاو
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9051236348
88915
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ی رۆشنبيری گشتييە – ککەنەدا
گﯚﭬار کی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

دەرەووە

ب وکراوەە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە569 :

گاو 2
ھەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29981
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
1986
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە570 :

گاوە ب
ھەنگ

ن
کﯚتاﯾيەکان
ک

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12409523910862
مان پ وە
ەت کی کﯚمە ﯾەتيەو ماندوبون کی زۆرم
ئەم فيلمە بابە
دەرھ نانی کارروان ئاواتە ،ئە
کﯚمپانيای کالک ت وککﯚمپانيای ھوننەری شوان.
ی
بيينوە ﯾەک کە للەبەرھەمەکاانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لم
ب وکراوە :فيلم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە571 :

وا ی نوێ
ھەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0124122002
23319
سا

شيوعييەوە دەەرچووە.
ەن حيزبی ش
 1988لەالﯾە

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە572 :

ول ر
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271942546
63551
جار ک دەری ئەکات
ج

ەول ر مانگ
شارەوانی ھە
ش
ەر وەبەری گﯚﯚﭬار
بە
ەمەد ئەمين ددزەﯾی
سەعدی محە
س
سين
سەرەکی نووس
س
محەمەد مەوللود )مەم)
م
نااوونيشان
ەول ر
شارەوانی ھە
ش
مارەی تەلەفﯚﯚن
ژم
(6
)6
ەموز1970 /
مارەی  2و  3سا ی ﯾەک حوزﯾران و تە
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ھەول ر
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ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە573 :

ول ر 2
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141420436
64732
ھەول ر ھەر  15رۆۆژ جار ک دەرری دەکرد
ل
رۆۆژنامەﯾەکی تاﯾبەتييە شا رەوانی
سەرنووسەر :ﯾاسين تەھاا محەمەد
س
سين :ش رزادد ھەﯾنی
سکرت ری نووس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

رۆژنامە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە574 :

ون
ھەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308004705
51569
چووە.
شارۆچکەی پ نجو ن دەرچ
 2006-08لە ش
ەو ن لە 8-08
ی گﯚﭬاری ھە
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ەربەخﯚ لە شاارۆچکەی
گگﯚﭬار کی سيياسيی رۆشننبيرﯾی گشتيييە کﯚمە ک گەنجی سە
دەکەن.
پ نجو ن دەرﯾد
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە575 :

ھە

ە

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308015522
21588
 1946لە شارری بﯚکانی
مانگی ف برﯾيەی 6
ی
گگﯚﭬاری ھە ە ﯾەکەم ژماررەی لە
چووه.
رۆۆژھە تی کووردستان دەرچ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە576 :

19
مەت 951
ھە م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011132142
29947
ی شيوعی
ە لە ب وکراوەەکانی حيزبی
ﯾەک کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

ب وککراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە577 :

ھە و ست
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7222233218
89502
ەرپەرشتی ئا ی شﯚڕشەوە دەر
لەالﯾەن ليژنەی سە
ن
گگﯚﭬار کی سيياسی رۆشنببيرﯾە
ەکرا.
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
پپارت:

ئا ی شﯚڕش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە578 :

وەدا
ھە و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112035366
64483
ی 2000
مارە 1ی پاﯾزی
ژم
گگﯚﭬار کی وەرززانەی گشتيييە
دەردەچوو
و
ە ئﯚسلﯚی پاﯾتەختی نەرووﯾج
لە
زەنگنە
ە
ف باوەجانی و بە ھاوکاری عيماد
ەر وەبەرو بەررپرس؛ -عارف
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە579 :

مووان
مانی ھەم
ەبجە بەزم
ھە ە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10720235310604
بوونی شارەکەو ھە کەوتەی
ی
يقەﯾەو چيرۆککی م ژووﯾی دروست
ی ) (15دەقيق
ئەم فييلمە ماوەکەی
ميابارانکردنی
ی
ھا بەکورتی چﯚنيەتی کيم
ی خە کەکەﯾﯾەتی ھەروەھ
ی و ش وە ژﯾانی
جوگرافی و ئيداری
ەو دا رووﯾدا.
ەوە دەگ ر تە وەو باس لەو مەرگەساتە دەکات کەلە
شارە لەالﯾەن بەعسييەکانە
ئەمش
ێ عەزﯾزە.
ھ نانی ھونەررمەند ھاوڕێ
ئەم فييلمە لە دەرھ
ی نوێ
ی کوردستانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

نتەری
ب وکرراوە :دۆکوم نت
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە580 :

ﭫ
ھەﯾﭫ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413412210086
دا،
ستيی لە قورئانو سوننەتد
ﯾيە تاﯾبەت بە ئيعجازی زانس
ستيی وەرزﯾي
گگﯚﭬار گی زاننس
ستان دەرﯾدەەکات
نااوەندی کوردس
نااونيشان :سلل مانی
جو نی
ەالی حاجی محەمەد پ نج
تە
مﯚستاﯾان
شەقامی مامﯚ
ش
دﯾا لەالﯾەن )ننەرمين( سەبارەت بە )گﯚﭬاری
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:22:37 2010-10-14
ھەﯾﭫ (،لە4 :
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە581 :
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ە
کەم مەکە
ەخوشکەک
وا لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6051242416
65044
مانی
جەﯾيەو ماوەککەی ) (11دەەقيقەﯾە ،بەزم
شەوا ھە ەبج
ەنووسين و ددەرھ نانی پ ش
لە
شادە عومەرو
ە
ەمال و
ھونەرمەندان مەرﯾوان کە
ن
کراوەو
و
ەسەر
ککوردی و نەروﯾﯾجی کاری لە
ش ن عەزﯾز رۆ ی سەرەککی لەفيلمەککەدا دەبينن ،لەالﯾەن ھ رش ل وژەﯾی-ﯾەوە
شەماڵ کاری دەنگی بﯚ کرردووە.
و نەی گيراوەوو سەھەند ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە582 :

واتە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0330171906
61690
ە ،دەزگای ئاراس لە ھەول ر چاپ و
ی نو خوازﯾيە
گانەی ئەدەبی
گگﯚﭬار کی مانگ
ب وﯾدەکاتەوە.
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە583 :

وار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622121512
24476
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ی ،ل روژا  2009/10/1ێ ئ کەمين
دھوک دەرکەفتی
ک
ئ کەمين روژنامما روژانەﯾە ل باژ رێ
کەمين
تە ھژمارتن ئ ک
الڤ کرب ش ووەﯾەک ب بەرامبەر ،روژژناما وار دھ ە
ھژمارا خو بەال
ھ
ھوک دﯾسان ل دەﭬەرا بەھدﯾنان ،د رووژنام دا دەننگ و
رووژناما روژانە ل باژ رێ دھو
کرن،
ەمی بواراندا دھ نە بەالﭬک
ی ،ناﭬخوﯾی ،و بابەت ن جوودا جودا د ھە
بااس ن جيھانی
سين
سکرت رێ نﭭ س
خودان ئيمتياازێ تەمەر رەەمەزان ،سەررنﭭ سەر د.فاازل عومەر ،س
خ
مە ل
سين ،،روژنام
سين ناﭬشکی ،ئەحمەد ﯾاس
سەرا تەحسي
ر ناس جانو ،ددەستەکا نﭭ س
 http://wدھ تە پەخش کررن .سەر ب کومپانيا
www.rojnam
ێ mawar.com
سەر مالپەرێ
س
دھوک.
ک
باس ل
پاالو ﯾا راگەھانندن ﭬە ﯾە ،و ئەدر س وێ گرێ س
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:3
)ووار( لە33:58 2010-9-9 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە584 :

گو نەی
و ژی چەنگ
وتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8061301156
68805
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

ئا بوم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە585 :

ە
وشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5221829487
78491
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە586 :

وەکان
ونبوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8211524536
60766
حس ن
ی شەماڵ ح
ن و دەرھ نانی
لەنووسين
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

باشووری ککوردستان

ن :سل مانی
شارەکان
ی
ب وکراوەە :شانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە587 :

ی ئازاد
و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11621342610750

339

کوردی
ی
سی و
ھەردوو زمانی فارس
و
پژاکە و بە
ە
مانگانەﯾەکی سياسييە ،ئﯚﯚرگانی
م
ب ودەب تەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە588 :

و ب اادﯾﯚی کورردی فەرەنسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3100100566
64381
ی) ،(RFKواررگەﯾەکی رادﯾﯾﯚی ئينتەرن تتی سەربەخﯚﯚﯾە کە
و برادﯾﯚی کوردی-فەرەنسی
ەرەنساوە
س کی کورد دامەزر نراوە و لە پارﯾسی پاﯾتەختی فە
ەالﯾەن چەند رۆژنامەنووس
لە
ت.
ەرنامەکانی پپەخش دەکات
بە
ەزراندنی
ساوﯾن بە دامە
سی دانيشتوووی فەرەنسااﯾن کە ھە س
ئ مە کﯚمە ک رۆژنامەنووس
راگەﯾاندنی
ی
ەکی گەورەترری
ە وەکو دەستپپ کی پرۆژەﯾە
ەم و ب ادﯾﯚﯾە
ئە
سی).
سەربەخﯚی)ککوردی-فەرەنس
س
،201
ناوەڕاستی سا ی 11
ی
تەوە بﯚ
ە
تيﯚر دەگەڕ
سينی پرۆژەککە وەکوو ر
سەرەتای نووس
س
کەﯾن و
ەمانتوانی کارری لەسەر بک
ەبوونی ھيچ سەرچاوەﯾەککی داراﯾی نە
ە م لەبەر نە
بە
سکی رۆژھە تی
کەوﯾتە کار .ددوای ئەوەی کە پرۆژەکەماان خستە بەردەستی دﯾس
بک
کخراوی پەﯾاممن رانی ب سننوور )(RSFپ ييان باش بوو کە وتوو ژی ددەربارە
نااوەڕاستی ر ک
ەزر نين.
ئەم ر کخراوە توانيمان داﯾبمە
ری داراﯾی م
ن .بە ھاوکا ی
کەﯾن و بە کرردەﯾی بکەﯾن
بک
دەزگای م دﯾاﯾی )کوردی-فەرەننسی( و
ی
ی دەب تە ﯾەککەمين
و برادﯾﯚی کوردی-فەرەنسی
شەﯾيانە کار بکەﯾن و پابەندی ئيتيکەکاانی
سەربەخﯚ و پيش
ھەوڵ دەداﯾن بەتەواوی س
ھ
الﯾەنی خﯚمان بپار زﯾن.
ی
ەواوی ب
ککاری راگەﯾاندن بين و بەتە
سا و کورد و
ەنيوان فەرەنس
ە کردنەوەی دەرگاﯾەکە لە
ئاامانجی سەررەکی پرۆژەکە
شنای و تی ففەرەنسا ب ت و رۆژانە زانياری ھەبيت للەسەر
کورد زﯾاتر ئاش
دەمانەو ت ،کو
سا لە رووی راامياری و ئابوووری و
ەتيش کە دەززانين فەرەنس
ەوانەی روودەەدەن ،بەتاﯾبە
ئە
ستمانە ھاوو تتييانی
گرﯾنگەکانی دنيا .ھەرووەھا مەبەس
نی
ککولتوورﯾيەوە ﯾﯾەک کە لە و تە
ەموو پارچەکاننی
ۆی کورد لە ھە
ە م ژوو و کولتتوور و ئەم ی
فەرەنسا زﯾاترر ئاشنا بن بە
فە
سپﯚرا.
ککوردستان و ککوردانی دﯾاس
ەسەر ئازادی دەرب ﯾن و ماافەکانی
ەک کی دﯾکە لە ئامانجە گگرﯾنگەکانمان کار کردنە لە
ﯾە
مرۆڤ و مافەککانی ئافرەت بەتاﯾبەتی.
م
گری ھ چ ئاﯾدۆللﯚژﯾا و
ەنە و ھە ی
ی )(RFKپرۆژژەﯾەکی ب الﯾە
و برادﯾﯚی کوردی-فەرەنسی
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ە کو ھەموو ئاﯾن و ئاﯾدۆلﯚﯚژﯾاکان وەکو ﯾەک سەﯾر ددەکات.
ئااﯾن ک نييە ،بە
: http:///radio-rfk.co
سەرچاوەom/
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ئەلەکترۆنی
ی
ی
ب وکراوەی

ب وکراوە:

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە589 :

ن
و ران
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823215809
94861
ە ھەول ر دەرﯾﯾدەکات.
گگﯚﭬار کە دەزگگای ئاراس لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە590 :

وەڕوانی
ستگەی چاو
وس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12409432610860
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شداری
سين و بە بەش
ەال عوسمان و دەرھ نانی دلﭭين موحس
ە نووسينی ممەھتابی مە
لە
ەول ر بﯚ
س ن ،دلﭭين موحسين" للە ھﯚ ی گەللی شاری ھە
ی ،ساﯾە حوس
"ھ رۆ مەولودی
ھونەر -بەڕ وەبەراﯾەتی شاانﯚی
ی گشتی رۆۆشنبيری و ھ
ماوەی  3رۆژ ببەڕ وەبەراﯾەتی
م
شی دەکا.
ھەول ر نماﯾش
ھ
گەلی شاری ھەول ر
ی
لە ھﯚ ی
ی 11/30و1و 2010/12/2ە
ەم شانﯚگەرﯾﯾيە لە رۆژانی
ئە
دوای
ەکە باس لەو ئافرەتانە دەککا کە لە ی
ی شانﯚگەرﯾيە
ێ و ناوەرۆکی
ماﯾش دەکرێ
نم
کوردی تياﯾە.
ی
ک قوربانی مماونەتەوە و ک شە جياجياککانی ھەر خ زان کی
جەنگەکان وەک
ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە591 :

و نا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9260919166
62101
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە592 :

چەرخان
وەرچ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308014615
51586
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وەرچەرخان بە
ن
سا ی  ،2002ﯾەکەم ژماررەی رۆژنامەی
گی ئاپرﯾلی س
سەرەتای مانگ
س
چووک لە سلل مانی ب وکرراﯾەوە.
قەبارەﯾەکی بچ
قە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :رۆژژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە593 :

وەرززی کەرگەدەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0120943476
62310
مەن قوبادی
لە دەررھ نانی بەھم
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ب وکرراوە:

ففيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە594 :

د  -دھوک
ەر ن کورد
ەتيا نﭭ سە
شان ن ئ کە
وەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181318356
61734
)1نﭭ ژەک مەستاننە ل دۆر گونببەدا جزﯾری /ﭬەکﯚلين ،د .فازل عومەر 2004
ھەلبەست ،رروخوش زﯾﭭﭭار 2004
ەون ن تازی /ھ
)2خە
حەسەنی 2004
ی
سرێ
غەرەک د نھ ني ن دەقی ددا /رەخنە و ﭬﭬەکﯚلين ،ﯾاس
)3وەغ
ەفا 2004
جەالل مستە
)4بياﭬﭬ خواندن  /ﭬەکﯚلين ،ج
الﯾی 2004
ی ،سەالم باال
ەر دەرازﯾنکا ت کستان /خوااندن ن و ژەﯾی
)5لبە
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)6خواندنگەھا برسيکرن  /چيرۆک ،صدﯾق حامد 2004
)7ھزر و دﯾتن /ھزر و رەوشەنبيرﯾا گشتی ،د .عارف حيتو 2004
)8چەند ر يەک بﯚ دەقی /ﭬەکﯚلين ،صبيح محەمەد حسن 2004
)9بەرپەرەک وندا ژ ژﯾانناما سەليم ئەسمەرێ /چيرۆک ،انور محەمەد طاھر 2004
)10چەند خواندنەک ش وەکاری /ﭬەکﯚلين ،ستار علی 2005
)11ژان ن سيناھي  /رۆمان ،تحسين ناﭬشکی 2005
)12قصص من بالد النرجس ،حسن سليﭭانی )الطبعة الثانية( 2005
)13گﯚتار ن رەخنەﯾی /کﯚمەلە وتار ،ھﯚشەنگ ش خ محەمەد 2005
)14گەرﯾانەک د ناڤ باغ ئەدەب کوردی دا ،رەشيد فندی 2005
)15سﯚتنگەھـ /رۆمان ،بلند محەمەد 2005
)16سياپﯚش ز ماری /چيرۆک ،د .فازل عمر 2005
)17شانﯚﯾا ھەﭬچەرخ و چەند دﯾتن /سيار تمر 2005
)18ﭬيان د دەمەک ژاندار دا /رۆمان ،محسن عەبدول ەحمان 2005
)19تەکنيکا ﭬەگ ران د کورتەچيرۆک ن )فازل عومەری( دا /ﭬەکﯚلين ،نەفيسا ئيسماعيل 2005
)20م ری و کەﭬﯚک /چيرۆک ن زارۆکان ،د .عبدی حاجی 2005
)21ھەژدە چيﭭانﯚک ن گورگا /چيرۆک ،ب :محەمەد عبداللە)چاپا دووێ( 2005
)22روستەم زال  /د .عارف حيتو)چاپا دووێ( 2005
)23شھينا چياﯾ سپی /چيرۆک ،نزار محەمەد سەعيد 2005
)24جەمسەرێ سي  /کورتە چيرۆک ،خالد سا ح 2005
)25ئەی رۆژ نەچە ئاﭬا /پەخشان ،سەالم باالﯾی 2005
)26ژ رەوشەنبيرﯾا کوردی /ﭬەکﯚلين گﯚتار ،ناجی گە بەرواری 2005
)27زارۆک ن جيھانا ئاشتی و ئاشﯚپ  /ﭬەکﯚلين ،ھزرﭬان عبداللە 2005
)28دھﯚک د سەربﯚڕان دا /بيرەوەری ،صدﯾق حامد 2005
)29جاک در دا و ھەلوەشاندن /ﭬەکﯚلين ،د .فازل عمرـ 2005
)30داوﯾا شــەڕﭬانەکی /رۆمان ،عصمت محەمەد بدل 2005
)31پ ل ن رەخنەﯾی /رەخنە ،نعمت اللە حامد نھ لی 2005
)32دەما ھ شتا گيانەوەر دشيان باخﭭن /چيﭭانﯚک ن مللی ،و :حجی جعفر 2005
)33بەر ب دەق خﯚمالی /دەق و شرۆﭬەکرن ،ئيبراھيم ئەحمەد سمﯚ2005 ،
)34م م تيکس ،ژ ھزرکرن تاکو ئاﯾدﯾﯚلﯚجياﯾ  /د .فازل عمر2005 ،
)35کەلتﯚر ..ناســيﯚناليزم و عەرەبکـرن /ﭬەکﯚلين ،عەبدال نوری2005 ،
)36پەﯾﭭ ن ب پەردە /ﭬەکﯚلين ن رەخنا ئەدەبی ،عەبدولخالق سولتان2005 ،
)37نﭭستن د چاﭬ ن ن رگزێ دا /ھەلبەست ،بەشير مزوﯾری2005 ،
)38ژ فەلسەفا بەرخودان  /ھەلبەست ،رەمەزان عيسا2005 ،
)39ئەوێ دژی ھەميا /کورتەچيرۆک ،صبيح محەمەد حسن2005 ،
)40نژﯾارگەری /د .فازل عمر2005 ،
)41بيست سال و ئ ﭭارەک /رۆمان ،صبری سل ﭭانەی2005 ،
)42نﭭ سين د ناﭬبەرا نﭭيسەر ن خوداوەند و ل گەڕﯾان ل ئازادﯾ  /ﭬەکﯚلين ،ھﯚشەنگ ش خ محەمەد،
2005
)43ژ چيرۆک ن مللی ﯾ ن فلکلﯚری /جميل محەمەد ش الزی2005 ،
)44جواھر المبدعين /مناقشات ادبية ،اسماعيل بادی2005 ،
344

)45دﯾمەن ن پەچنی /چيرۆک ،کيﭭی عارف2005 ،
)46تير ژ کﭭانا دوەشي ن و بەر ت نە من /ھەلبەست ،سەلمان کﯚﭬلی2005 ،
)47کەﭬالەک روﯾس /ھەلبەست ،شوکری شەھباز2005 ،
)48دەولەت و عشقەکا کەﭬنار /ھەلبەست ،دەﯾکا دالياﯾ 2005 ،
)49شەﭬ ن ب خەو /ھەلبەست ،بەﯾار باﭬی2005 ،
)50ئازراندنا بەندەمان  /ھزرﭬان2005 ،
)51چاخ رۆژ دپەﯾﭭيت /ھەلبەست ،شەمال ئاکرەﯾی2005 ،
)52دوو چەمک ن ھاﭬيبوون ﯾاخيبوون /ئەمين عەبدولقادر2005 ،
)53راستی و تاالن ،صبحی مراد2005 ،
)54دەفتەرا ب گونەھي  /ھەلبەست ،عەبدول ەحمان بامەرنی2005 ،
)55زمان و زمانﭭانی /عبدالوھاب خالد2005 ،
)56ئەﭬين ،خەم و مرن /ھەلبەست ،گيب دەشتانی2005 ،
)57زﯾندانا بچوﯾک /ھەلبەست ،عزﯾز خەمجﭭين2005 ،
)58عشق د بەھشتەکا ﯾوتوبياﯾی دا /ھەلبەست ،مصگفی سليم2005 ،
)59ئەزێ د ھەمب زا ھەناس ن تە دا /چيرۆک ،اسماعيل مصگفی2006 ،
)60رۆمان ل دەﭬەرا بەھدﯾنان /ﭬەکﯚلين ،رەمەزان حەجی قادر2006 ،
)61راﯾا گشتی ،ت گەە و پ ناسين و گوھﯚرﯾن و پيﭭانا زانستی /ﭬەکﯚلين ،مسلم بات لی2006 ،
)62ھەلبەســت ن رەنگـين /ھﯚزان ،و :تەنگەزارێ مارﯾنی2006 ،
)63تەﭬنکەرا کــورد ،ھونەرمەندا بەرزە /ﭬەکﯚليــن ،و :مەسعود خالد گولی2006 ،
)64چاپەمەني ت رەوشــەنبير ت دەﭬــەرا بەھدﯾنــان ) /(2000-1935بيــبلوگرافيا ،وصفی حسن
رد نی2006 ،
)65شەﭬا فرﯾشتە رەﭬين /چيرۆک ،اسماعيل سليمان ھاجانی2006 ،
)66گولولکا ئالﯚزﯾای /خالد سا ح2006 ،
)67نﭭ ژەکا باران  /ھﯚزان ،ھەﭬال فندی2006 ،
)68رۆژ /ھﯚزان ،ھشيار ر کانی2006 ،
)69عشق ل ژ ر پرا چينودێ /بلند محەمەد2006 ،
)70وەرزێ ئەﭬين  /نﯚﭬل ت ،ﯾونس ئەحمەد2006 ،
)71ئەفسانەﯾا ستران ن بندەستي  /نجيب باالﯾی2006 ،
)72خەونەکا ئەمرﯾکی ،چيرۆک ن عزﯾز نسين /و :خيری بوزانی2006 ،
)73ھزرﯾنەک د زمان کوردی دا /رشيد فندی2006 ،
)74خانی مامﯚستاﯾ س يەمين /مەم شەرەف2006 ،
)75ژ ئاواز ن جواني  /ھﯚزان ن ،ناجی گە بەرواری2006 ،
)76پ داچوونەک لسەر ھندەک بەلگەنامەﯾ ن تاﯾبەت ب کوردانﭭە /ﭬەکﯚلين ،د .صالح ھروری2006 ،
)77مەشا بﯚکان /ھﯚزان ،ھيﭭی بەرواری2006 ،
)78ئەو زەالم دگەل خﯚ ل ک جودا /شانﯚ ،سيار تەمەر2006 ،
)79پەل ن عشق  /ھﯚزان ،درباس مستەفا2006 ،
)80شەﭬ ن سار /رۆمان ،حەسەن ئيبراھيم2006 ،
)81ھﯚزان بﯚ دەالل  /ھﯚزان ،خالد حسين2006 ،
)82بالﯚلکا شەکرێ /چيرۆک ،حسن سل ﭭانی2006 ،
)83حەﯾرانﯚک نامەﯾ ن ئەﭬينداران /ئەدﯾب عبداللە2006 ،
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)84مرن د قشلەﯾا پادشاھی دا /چيرۆک ،محسن عەبدول ەحمان2006 ،
)85چيﭭانﯚکا گاﯾ سﯚر /فلکلور ،جميل محەمەد ش الزی2006 ،
)86سەلوا ھ ش بەالليسکە /ھەلبەست ،لقمان ئاسھی2006 ،
)87بليجان /رۆمان ،پەروﯾز جيھانی2006 ،
)88لەعليخانا گﯚﭬەﯾی /چيرۆک ،مصگفی بامەرنی2006 ،
)89ﭬەگەڕ /رۆمان ،شاھين بەکر سورەکلی2006 ،
)90قەدەرا من /ھﯚزان ،سەلمان ش خ مەمی2006 ،
)91ب ھنشک /فولکلﯚر ،محەمەد حسن بناﭬی2006 ،
)92ئارمانج /ھﯚزان ،سەبرﯾە ھەکاری2006 ،
)93باکورێ دل /ھﯚزان ،دلشا ﯾوسف2006 ،
)94خەونەک بنەفشی /چيرۆک ،عصمت محەمەد بدل2006 ،
)95نھ ني ن خامەی /ھﯚزان ،سەبری نھ لی2006 ،
)96ھەناسەک د پەرستگەھا شعرێ دا /خواندن ن و ژەﯾی ،سەالم باالﯾی2006 ،
)97شﯚرش ن بارزان /ھﯚزان ،حەﯾدەر مەتينی2006 ،
)98عەشقا مە چراﯾەک زەرادەشتی ﯾە /کورتەچيرۆک ،ئسماعيل مستەفا2006 ،
)99تەنھستان /ھەلبەست ،کەمال سل ﭭانەی2006 ،
)100رۆستەم زال /فولکلﯚر ،حاجي جندی2006 ،
)101مقاالت نقدﯾە /مجموعە نقاد2006 ،
)102بەرگﯚتيي ن کﯚچەرەکی دەشتينەبووﯾی /ھﯚزان ،اسماعيل تاھا شاھين2006 ،
)103دەڤ چ نابھيسن! /کورتەچيرۆک ،ت لی سالح موسا2006 ،
)104شەﭬەکا ب نﭭ ژ /ھﯚزان ،الﯾق جەمال کور مەی2006 ،
)105پارادوکسيزم و ت گەھ وێ د ھﯚزانا نوﯾخوازا کوردی دا ل دەﭬەرا بەھدﯾنان /ﭬەکﯚلين ،عسمەت
خابوور2006 ،
)106دۆسييا بارزانی د سندۆقا پيالﯾی ﯾا ستالينی دا /ﭬەکﯚلين ،وەزﯾرێ عەشﯚ2006 ،
)107ھەلەبچە /ھەلبەست ،سەﯾداﯾ کەلەش2007 ،
)108چاﭬ ن سيتاﭬک  /رۆمان ،تەحسين ناﭬشکی2007 ،
)109باکورێ ھەلبەست  /ھەلبەست ،ئارژەن ئاری2007 ،
)110گەڕﯾانەکا ب ھﯚدە /چيرۆک ،نەفيسا ئيسماعيل2007 ،
)111سورە برﯾنا شەﭬا من /ھەلبەست ،سەلوا گولی2007 ،
)112عەشق د خلوەگەھا مرن دا /ھەلبەست ،ئاشتی گەرماﭬی2007 ،
)113سرود ن رۆژھەالتی /چيرۆک ،جەالل مستەفا2007 ،
)114ئارﯾانا سينور ن دوور /ھەلبەست ،مەسعود خەلەف2007 ،
)115ئاواز ن خامەﯾی /ل کﯚلين ،نعمت اللە حامد نھ لی2007 ،
)116بەﯾتا سيسەبان  /ھزرﭬان2007 ،
)117گەر تو مابای /ھﯚزان ،سەلمان ش خ مەمی2007 ،
)118لەش شەﭬ  /ھەلبەست ،سەالم با ﯾی2007 ،
)119دالەھی ﯾ ن کەسەک ب تن  /چيرۆک ،د .عارف حيتو2007 ،
)120چەند ھزر ن رەوشەنبيری /گﯚتار ،ناجی تاھا بەرواری2008 ،
)121ھەلکولينا زمانی /ﭬەکﯚلين ،د .فازل عمر2008 ،
)122خەونەکا کيﭭی /ھەلبەست ،دەﯾکا دالياﯾ 2008 ،
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)123ژ بﯚ ر نﭭيسەکا چ تر /ﭬەکﯚلين ،اسماعيل تاھا شاھين2008 ،
)124پەترۆمەکرنا گونەھان /چيرۆک ،محسن عەبدول ەحمان2008 ،
)125رۆژان ن ش تەکی /ت کست ن ئەدەبی ،ادﯾب عبداللە2008 ،
)126رۆژ ئاﭬا دبيت دا بھەل ت /ھەلبەست ،صدﯾق خالد ھرۆری2008 ،
)127باژ رێ دﯾنا و چەند چيرۆک ن دن /کارﯾکاتﯚرە چيرۆک ،ت لی سا ح2008 ،
)128ئەﭬين و ستران /ھﯚزان ،فيصل مصگفی2008 ،
)129گﯚﭬەندا ژﯾن  /ھﯚزان ،د .خيری نعمو ش خانی2008 ،
)130کەپەزێ خەونان /ھەلبەست ،خەمگين رەمﯚ2008 ،
)131بەندەر /ھەلبەست ،دﯾا جوان2008 ،
)132سپيھستان /کورتە چيرۆک ،خالد سا ح2008 ،
)133ح جبوون /ئەحمەد ﯾاسين ،ت کست ن ئەدەبی2008 ،
)134ت کست د ناﭬبەرا گﯚتارا رەخنەﯾی و ر باز ن ئەدەبی دا ،ئەمين عەبدولقادر2008 ،
)135پاﯾيزەکا شين /ھەلبەست ،ترﯾفە دۆسکی2008 ،
)136ئەم بﯚچی کت بان چ دکەﯾن؟ /گﯚتار ،ھوشەنگ ش خ محەمەد2008 ،
)137شەﭬ ن پراگ /حسن ئيبراھيم ،رۆمان2008 ،
)138چيرۆک ن وەرگ رای ژ کوردی بﯚ ئنگليزﯾی /چيرۆک :لوقمان ئاسھی2008 ،
)139دەە خەون /کﯚمەکا ھەلبەستﭭانان ،ھەلبەست2008 ،
)140راپرسين و راوەرگرتن /مسلم بات لی ،ﭬەکﯚلين2008 ،
)141ت کست ن ئەدەبی /خالد حس ن2008 ،
)142پرا ئارتا ﯾان بھاﯾ گران /ئەنوەر محەمەد تاھر ،س شانﯚگەرﯾ ن وەرگ رای2008 ،
)143ترسا ب ددان /حەليم ﯾوسف ،رۆمان2008 ،
)144بيرھاتن ن سەرخوەش /سيروان قچﯚ ،ھەلبەست2008 ،
)145پاﯾيزا پەﯾﭭان /صەبری سل ﭭانی ،ل کﯚلين2008 ،
)146مەﯾدانا کووچکان /ئيسماعيل سل مان ھاجانی ،کورتەچيرۆک2008 ،
)147چەند ست ر ن گەش د ئەسمان ھەلبەستا نوو ﯾا کوردی دە /خەليل دھﯚکی ،ﭬەکﯚلين2008 ،
)148دﯾوان ن بﯚتانی /سەبری بﯚتانی ،ھەلبەست2008 ،
)149زمان و ئەدەب و م ژووا کورد د )رۆژی کورد( دا  /1913حەجی جەعفەر ،ﭬەکﯚلين2008 ،
)150الﭬژا کەﭬنەوارەک خەمبار /گولنار عەلی ،ھەلبەست2008 ،
)151سنور ن ﭬەکری /ئيسماعيل بادی ،چاﭬپ کەفتن2008 ،
)152پەسن ن ئامەدخان  /حەنيف ﯾوسف ،ھەلبەست2008 ،
)153توافا ﯾارێ /عەمەرێ لەعل  ،ھەلبەست2008 ،
)154تيﯚرا و ژەﯾی /و :د .عارف حيتو ،ﭬەکﯚلين2008 ،
)155سالﯚخەت د حەﯾرانﯚکان دا /جەميل محەمەد ش الزی ،ﭬەکﯚلين2008 ،
)156شانﯚ /...سيار تەمەر ،ﭬەکﯚلين2008 ،
)157من نەﭬ ت ژ لەش تە ببارم /بەﯾار زاوﯾتەی ،ھﯚزان2008 ،
)158س ھرەبەندی ﯾا بەردەوام)زمان چامەﯾی( /فازل عەمەر ،ﭬەکﯚلين2008 ،
)159ساکو /نوزاد مزوری ،کورتەچيرۆک2008 ،
)160فەرھەنگا کالسيک ن کورد /مەسعود خالد گولی ،ﭬەکﯚلين2009 ،
)161ئەو پياوەی بە المەوە رت بوو /بەھر موفتی2009 ،
)162چەند بابەت و ل کﯚلين ن زمانی /عبدالوھاب خالد ،ﭬەکﯚلين2009 ،
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)163سيمياو الخگاب الشعری ،د .محەمەد صابر عبيد 2009
)164رۆژان ن ئەدەبياتا کوردی – چيکی2009 ،
)165ل بەرسفکا مە بەفر باری /محسن قوچان ،ھﯚزان2009 ،
)166دەنگ و ھە نگفتن /ئازاد دارتاش ،خوﯾندن ن رەخنەﯾی2009 ،
)167الشواف ...الليلە االخيرە /و :سامی الحاج ،چيرۆک2009 ،
)168کيمياگەر /و :د .لەزگين ئاﭬدرەھمانی ،رۆمان2009 ،
)169ئەو پياوانەی لە ناو رەنگی تابلﯚکانم سەما دەکەن /نا ە عەبدول ەحمان ،چيرۆکان2009 ،
170) 100ساليا زانا و نﭭيسەرێ کورد قانات کوردۆ /توسن رەشيد ،کﯚمەلەکا ﭬەکﯚلينان2009 ،
)171ھەلوەسەﯾ ن زﯾن  /د .عارف حيتﯚ ،شعر2009 ،
)172باخورە /محسن عەبدول ەحمان ،رۆمان2009 ،
)173پ ال رەش /ھشيار ر کانی ،ژ بيرەوەرﯾ ن پ شمەرگەﯾەکی2009 ،
)174کم دێ گەور /صدﯾق حامد ،رۆمان2009 ،
)175دەم نيچە ب خﯚ دب ژﯾت /و :سا ح ﯾوسف سﯚفی ،ﭬەکﯚلين 2010
)176باب منﯚ /محەمەد سليم سياری ،کورتە چيرۆک2010 ،
)177مقھی العميان /انور محەمەد طاھر ،قصص کوردﯾە مترجمە2010 ،
)178ئەو خانما ھەن  /حەسەن سل ﭭانەی ،ھوزان2010 ،
)179سەوداسەری /خالد سندوری ،ھوزان2010 ،
)180ھەناسەﯾ ن شعرێ /عەبدول ەحمان بامەرن  ،ھوزان 2010
)181ئەڤ ژی دئاخفن /دەمھات د رکين ھەلبەست2010 ،
)182فرﯾن د بەنجەر دا /ھزرﭬان ،ھەلبەست2010 ،
)183ستافک ن ئەﭬرو و دوھی /شەمال ئاکرەﯾی ،ھەلبەست2010 ،
)184ئەز و تو ب دﯾتنەکا دی /ناجی تاھا بەرواری ،ھەلبەست2010 ،
)185نە ھەﭬال نە/ !..ئەحمەدێ شوش  ،ھەلبەست2010 ،
)186چەند گولەک بﯚ ﯾارا من /سەلمان ش خ مەمی ،ھەلبەست2010 ،
)187دارا چل ئاواز/ئەدﯾب چەلکی ،ھەلبەست2010 ،
)188بيلگە سوومەر /پەﯾالەکا دن تاری ،ھەلبەست2010 ،
)189وەغەرەک ل ناڤ پ ربەس َت ن زمان کوردی)کرمانجی(  /فاچل عمر ،زمانﭭانی2010 ،
)190سەﯾ ھ ژا /و :ئەحمەدێ زەرۆ ،چيرۆک2010 ،
)192دراسات نقدﯾة عن االدب الکوردی /مقاالت لنخبة من النقاد ،دراسة2010 ،
)193ل کﯚلين ن و ژەﯾی /کومەکا نﭭيسەر ن کورد ،ﭬەکﯚلين2010 ،
)194خەون ن ھەالوﯾستی /سەلوا گولی ،ھەلبەست2010 ،
)195الﯾ دی ﯾ پرێ /تەحسين ناﭬشکی ،رۆمان2010 ،
)196ب دەرا روﯾس /بەحری رشيد ،ھەلبەست2010 ،
)197کورتە چيرۆکا کوردی ل دەﭬەرا بەھدﯾنان /خالد سا ح ،بيوگرافی2010 ،
)198دم الصنوبر -/وەرگەر :بدل رﭬو،ھەلبەست2010 ،
)199شھينا شەﭬبھو رک ن دل /کون رەش ،ھەلبەست2010 ،
)200ر باز ن ئەدەبيات  /ھ ﭭی بەرواری ،ﭬەکولين2010 ،
)201ئاس  /ت کست ن ئەدەبی ،خالد حس ن2010 ،
)202مالباتا بەدرخانيان /د.صالح محەمەد سليم مەحمود ھروری،،دﯾروک2010 ،
)203ژ دەستپ کی ھەتا دەستپ ک /سەبری سل ﭭانەی ،گوتار ن رەخنەﯾی2010 ،
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)204ل بەر ت ھنا بەرسﭭ ن وە /کﯚمەلە دﯾدار،لقمان ئاسيھی2010 ،
)205پشيک ن ستەنبول ژی لەغەرن /ئسماعيل ھاجانی ،چيروک2010 ،
)206دﯾاردا مرنا زمانان /ﭬەکﯚلين ،فەرھاد حاجی2010 ،
)207خەرﯾبی /ھەلبەست ،ئەلند مزوری2010 ،
)208ھەپارەﯾ ن باران  /ھەلبەست ،د .عاراف حيتﯚ2010 ،
)209خەون ن شوﯾم /ھەلبەست ،دەﯾکا دالياﯾ 2010 ،
)210دەراﭬەک ژ رەخن  /ﭬەکﯚلين ،نعمت اللە حامد نھ لی2010 ،
)211چيرۆک ن جادوگەری بﯚ زارۆکان /چيرۆک ،و :حجی جعفر2010 ،
)212س شانﯚگەری /شانﯚ ،ژارۆ دھﯚکی2010 ،
)213چەستەﯾ ن فرۆک /چيرۆک ،محسن عبد الرحمن2010 ،
)214داھ نان د ئەدەب و گﯚتارا رۆشەنبيری دا /گﯚتار ،ناجی گە بەرواری2010 ،
)215ئەﭬين و ئەنفال /رۆمان ،حەسەن ئيبراھيم2010 ،
)216دەم پﭭدانک دپەقن /کن چيرۆک ،سا ح غازی2010 ،
)217ﭬينما /ھەلبەست ،سعاد سل ﭭانی2010 ،
)218ما بعد العرض /ﭬە کولين ،سيار تمر2010 ،
)219دەشتا دوبان /ھەلبەست ،عبد العزﯾز ھاجانی2010 ،
)220چەند بەرپەرەک ژ رۆژنامەﭬانيا کوردی /رۆژنامەگەری ،موسەدەق توﭬی2011 ،
)221تفکيک النص ،مقاربات داللية فی نصوص منتخبة ،خالدة خليل2011 ،
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن
کورد  -دھوک( لە10:26:54 2011-9-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە

ب وکراوە:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە595 :

وەالت
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080108411575
ﯾەکەمين رۆژنامەی کوردی لەتورکيا "وەالت" بوو کە 22ی رەشەممەی سا ی  1992لەستەنبﯚل
دەستی بە وەشان کرد" .وەالت" ھەفتانە دەردەچوو و دوای  115ژمارە ،بەھﯚی ئاستەنگييەکانی
دەو ەت و ئەو دۆزانەی لەدژی کراﯾەوە ،لەسا ی 1995دا داخرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان
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ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە596 :

وەالت

مە

http://www.kurdipedia.org/?q=200903080110211576
ھەفتەنامەﯾەکی کوردی بوو لەستەنبﯚڵ دەردەچوو ،بە م دوای  46ژمارە داخرا .ﯾەکەم ژمارەی سا ی
 1995ب وکراﯾەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

ب وکراوە :ب وکراوە
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە597 :

ﭬاﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042210073456806
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە598 :
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ﭬينا نو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280924132
20074
ت،
ساال دەردکەفت
بو ماوێ دوو س
جان ل زاخو و
ەنتەرێ گەنج
ە ژ الﯾ سە
ە ﯾا کوردی ﯾە
بەالﭬووکەکا ھەﯾﭭانە
ێ )ھەسن عوومەر( بوو د گگوﭬارێ دا گرننگی ب بوار و ئارﯾشەﯾ ن گەنجا دھاتە دان .
سەرنﭭﭭ سەرێ وێ
-12-22
د( سەبارەت بە )گﯚﭬاری ﭬينا نو( بﯚ کووردﯾپ دﯾا لە 2
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
2010
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :ب وکراوە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە599 :

ەن
ﭬەژە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08192154014789
تە بەالﭬکرن ،تتاﯾبەتە ب قوتتابی و
سەرەڕم دھ ە
گگوﭬارەکا ھەﯾﭭﭭانەﯾە ،ژ الﯾ کوربەندا س
ن ﭬە ،سەرنﭭﭭ سەرێ وێ ئەمين عەبدولقادرە.
ئاارﯾشەﯾ ن وان
ەژەن( لە:
ەبارەت بە )ﭬە
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:59:20 2010-11-23
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە600 :

کاتنامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308010355
51573
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شاری سنە بە نھ نی دەررچووە.
ە ﯾەتييە ،لە ش
گگﯚﭬار کی سيياسی ،کﯚمە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شارەکان :سننە
ش
ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە601 :

کاروان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311638016
63604
رۆشنبيری و الوان بە زمانی
ی
تيی
دار تيی گشتي
شنبيرﯾی مانگگانەﯾە ئەميند
گگﯚﭬار کی رۆش
ککوردی و عەرەەبی دەری دەەکا.
محەمەد ئەحمەد
د
سەرنووسەر :محەمەد ئەممين
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە602 :

وە
کازﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2032111493
33111
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سا ی
خو ندکارانی کوردستانە .ژژمارە 5ی ا
شنبيری گشتتی ﯾەک تی خ
گگﯚﭬار کی رۆش
 1993دەرچووەە.
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە603 :

ەر
ەی ئاسنگە
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251640067
74458
سل ماننی ١٩٥٨ -
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ب وکراوە :شانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە604 :

شان
کاک ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2221658137
74423
دەکات
ی نوێ دەرﯾد
کوردستانی
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشووری کووردستان

ب وکراوە :ب وکراوە
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پارت:

شتمانيی کورردستان
ﯾەک تيی نيش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە605 :

ن
کچان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0520151714
41762
ەتە بە ئافرەتتان ،گرووپی سەھەند بﯚ راگەﯾاندن و ل کﯚ ينەوە و گگەنجان
گگﯚﭬار کی تاﯾبە
2009-05-01ددا دەرچووە.
دەرﯾدەکات .ژممارە 1ی لە 1
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە606 :

کچاننە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6170853035
59433
ەو چاپخانەی رەنجو
رۆژنامەی ھاو تی ﯾە
ی
کﯚی
ەت بە کچانوو ژنانەو پاشکﯚ
گگﯚﭬار کی تاﯾبە
سل مانی ب وککراوەتەوە.
 2011-06لە س
چاپو ب وﯾدەکااتەوە .ژمارە 1ی لە 0 -16
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە607 :

ی قەندﯾل
کچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2120950336
63227
مرۆﭬدۆست و ژنانی ئازادﯾخواز،
ت
کەسانی
ی
بﯚ

ھەوڵ دەدا دەەرﯾچەﯾەک ب
راگەﯾاندن کە ھ
کوردستان
ەتاﯾبەت لە کو
بە
سالمی
ک دژی کارە ناامرۆﯾيەکانی کﯚماری ئيس
ە ھەو داﯾە ببب تە پ گەﯾەک
لە
ران دەدا
گگرﯾنگی بە دۆۆخی مافی ممرۆڤ لە ئ ن
دات بەرامبەر سيستمی
ەک ھەوڵ بد
ەھەموو تواناﯾە
ی دەزان بە
ە ئەرکی خﯚی
بە
ست تەوە
پيياوساالری و توندوتيژی دژژی ژنان و قەﯾد و بەندەکاننی ژنان بوەس
ستە بچنە ناخی
ی ژنان بتوانن سەرکەوتوو بن ،ئەوا پ وﯾس
ەو ب واﯾەداﯾە کە بﯚ ئەوەی
لە
ھە بگرێ و
ژنانی کر کار و زەەحمەتک ش و زﯾندانی ە
ی
ککﯚمە گەوە و پپەردە لەسەرر ھەموو
ەکانيان بکات
بااس لە ک شە
ەو
ژنان دەزان و لە
دۆست و خەمخﯚرانی ن
ەسانی مرۆﭬد
خﯚی بەھاوڕ ی ھەموو کە
خ
سﯚنگەﯾەوە
س
ھيچ ھەوڵ و
ی قەندﯾل بﯚ گگەﯾشتن بەو ئامانجانەی سەرەوە لە ھ
ما پەڕی کچی
م
ککﯚشش ک در خی ناکا.
p://www.kicciqendil.com
http
m
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە608 :

ﭫ
کرﯾﭫ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908110545
59425
گﯚﭬار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

گﯚﭬار
گﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە609 :

ە سبز
کلمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0614124658
81798
رﯾزی رۆژنامە و ب ﭬﯚکەکانی ئ ران لە
سەوز کە سا ی  2009ھاتﯚتە ناو ی
واتە وشەی س
مەﯾە بە کوالييتەﯾەکی
سەرانسەری شارەکانی و تی ئ راندا ب و دەکر تەووە .ئەم رۆژنام
س
ەممە 7ی
 24الپەڕەدا چااپکراوە و لە ررۆژی ﯾەکشە
ی گەش لە 4
ما و روا ەت کی
شياو بە سيم
ش
دی
ل َ◌ی دەرچوونيدا کەوتە بەردﯾد
ن  2009ژمارە  16لە ﯾەکەم
حوزﯾران /جون
ح
مين سا ً
خو نەران و بﯚ ﯾەکەمين جاار لە م ژووی رۆژنامەوانی و تی ئ ران لە الپەڕەی ﯾﯾەک لە
خ
زمانی کوردی بە
ی
کی بە
ستوونی "در ککالم اقوام" وواتە لە وتاری گەالندا وتار ک
س
اللی زادە
دکتﯚر جەالل جەال
ر
خوازی" لە نوووسينی
دووی رﯾفﯚرمخ
شەپﯚلی زﯾند
نااونيشانی "ش
ب وکراوەتەوە.
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە610 :

ل
کليل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69558
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە611 :

د ﯾەک
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02081550513419
ەﭬزﯾﯚنيی کورردﯾيە کە بە ددەستپ شخەرﯾی ئەنستيتتﯚی کورد لە پارﯾس و
ککەنا کی تەلە
سە
يەکانی فەڕانس
ھەر می کورددستان و ناوەندە کولتوورﯾيە
حکوومەتی ھ
ە ﯾارمەتيی ح
بە
دامەزراوە ،ﯾەککەم کەنا ی تەواو کولتووررﯾی کوردﯾيە کە ھ ند ک ککەساﯾەتيی ووەک
خﯚی بە "ﯾەککەم کەنا ی
شﭭان پەروەر ،،کەنداڵ نەزاان و ...کاری بﯚ دەکەن و خ
ش
سەربەخﯚی ککوردی" بەناو دەکا.
س
سانس
سەرچاوە :ما پەڕی ر نيس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

تتەلەﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە612 :

ی
دان تی ﭬی
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0326151746
61682
شی کەناڵ کﯚﯚبنھاگن ب ودەکاتەوە.
ەسەر پەخش
ەرنامەکانی لە
ە دانمارک بە
خﯚی لﯚکا ە لە
کی سەربەخ
کەنا ک
کوردﯾانەی کە لە و تی دانمارک ببە ئەنجام
ی
ن ھەوڵ دەدات ھەموو ئەو چاالکی و ببﯚنە
کوردان
ەرنامەی ھوننەری و کەلتووری و
مادەکردنی بە
خشيان بکات ..ھەروەھا ئام
دەگەﯾﯾەنر ت ،و نە بگر ت و پەخ
کان بە زمانی کوردی ﯾان ددانمارکی ب ت.
نييە بەرنامەکا
کﯚمە ﯾەتی و راميياری .گرنگ ني
چاوە :کوردان تی ﭬی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەرەووە

ب وکرراوە:

تەلەﭬﭬزﯾﯚن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە613 :
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/K
Kurdan Tv
دان تيﭭیv
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0262046189
92525
ەن
ککوردان تيﭭی کەنا کی کووردی لﯚکا ی سەربەخﯚﯾه له و تی داننمارک ،لەالﯾە
پەخشکردنی پ دراوە ،کورردان تی ﭬی کار بﯚ
ی
شنبيری دانماررک مﯚ ەتی پ
وەزارەتی ڕۆش
باکوری ئەوروپا به تتاﯾبەت
ی
لتوری کوردی دەکات له و تانی
نااساندن و پەررەپ دانی کەلت
ەردوو
شتن دەبين ت له ن وان ھە
دانمارک .ھاوککات ڕۆ ی به ﯾەکگەﯾاندن و له ﯾەکگەﯾش
ەسەرەتای دەەست به کارببونيەوه
ککﯚمە گای کورردی و دانمارککی .کوردان تيﭭی ھەر لە
ن بەرنامه و کﯚﯚڕی ئەدەبی و ھونەری و پ شانگا و ف ستيﭭاڵ
 2وه چەندﯾن
ەسا ی 2007
لە
و کﯚنس رت و ھەفتەی کە لتوری له و تتی دانمارک ساز کردوه و گرنگی داوه به
مه و فيلمی
چەندﯾن بەرنام
ەو ماوەﯾەدا چ
ه تاراوگە .کووردان تيﭭی لە
ەوەی کورد له
نە
کوردستان
ن
ەلتوری دانماررک بﯚ کەنا ه ئاسمانيەکاننی
ە گەنامەﯾی تاﯾبەت به کە
بە
بەته
به بﯚنەو با ه
نيشتيمانی گرنگی تاﯾﯾبەتی داوه ه
ی
ی
ئاامادەکردوه و وەک ئەرک کی
ەتەوەﯾيەکان له ھەر چوارر پارچەی کوردستان.
نە
: https://www
h
سەرچاوەw.kurdantv.ccom
س
htttps://www.ffacebook.co
om/Kurdnatvv
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ن
تەلەﭬزﯾﯚن

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە614 :

داﯾەتی
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221130475
56818
انی کوردستان
شﯚڕشگ ی
ی ﯾەک تيی ش
گگﯚﭬاری وەرزﯾی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار
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سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە615 :

دزووم
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819215639
94790
مەروان
لە دھوک دەرددەچ ت ،سەررنووسەری م
ی مانگانەﯾە ە
گگوﭬار کی ھوننەری-گشتی
مەندان دەکر ت.
لە گەل ھونەرم
ی ھەﯾە بە ددﯾدارەکانی ە
شوکری ﯾە ،گگوﭬار بالک شی
ش
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:22:17 20
ە010-11-22 :
)کوردزووم( لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە616 :

دسات
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1230103247
73049
راگەﯾاندنی ﯾەک تييە.
ی
سەربە
ە
ەزراوە،
سل مانی دامە
ە  1999/1/1لە شاری س
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :تەللەﭬزﯾﯚن
پپارت:

ستان
مانيی کوردس
ﯾەکک تيی نيشتم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە617 :

دسات نيوزز
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5111549477
76257
کردووە.
 2014ﯾەکەم پەخشی خﯚﯚﯾی دەستپ ک
رۆۆژی 4-03-05
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

پپارت:

ستان
مانيی کوردس
ﯾەکک تيی نيشتم

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە618 :

دستان
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0213131038
81304
سا ی  1913دا عەبدول ەززاق بەدرخان لە شاری خووی دەرﯾکردوووە .لە ھەند ک
ئەم رۆۆژنامەﯾە لە س
ھەند کی دﯾککەدا  1912نوووسراوە.
چاوەدا سا ی  1908و لەھ
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ب وکرراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە619 :
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دستان
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4261617225
57013
حەت
ھيرە لەالﯾەن ميقداد ميدح
ە ،لە  1898-04-22لە قاھ
ەکەمين رۆژناامەی کوردﯾيە
ﯾە
ەدرخانەوە دەەرچووە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە620 :

دستان 2
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308013055
51581
ھەتاوی لە شاری مەھاباد
ی
132ی
ەﯾە لە 20ی ببەفرانباری 24
ی ئەم رۆژنامە
ەکەم ژمارەی
ﯾە
ستان لە
ەوە ب وبﯚوە و تا روخانی ککﯚماری کوردس
ی کوردستانە
ی د موکراتی
ە الﯾەن حيزبی
لە
درا و  113ژمارەەی ل ب و بﯚﯚوە.
ژمارەی لە چاپ ا
ی
26ی سەرماووەزی  1325ددا 114
6
داگيرکەری ئ رانی و پ ش ئەوەی ببکەو تە بەرچااوی
ی
ست
مارەی 114ی کەوتە دەس
ژم
خو نەران ،فەووت نرا.
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :رۆژنامە
پپارت:

دکا
کوردستانی ئ ران  -حد
ی
ی
حزببی د موکراتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە621 :

دستان 3
کورد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0323205507
74024
کوردستانی لە
ی
ھەفتەنامەی
ی
ﯾەکی
ی
ەﯾاندنی کورددی بەرﯾتانی ،ژمارە
ککﯚمپانيای راگە
ەفتەنامەﯾەکی
ی
بەردﯾدەی خو نەران .ککوردستان ھە
ی
ستە
مانگی مارتی 2010دا خس
م
دنی کوردی بەرﯾتانی
متيازی کﯚمپاانيای راگەﯾاند
شنبيری گشتييە ،خاوەن ئيم
سياسی رۆش
س
دەکر ت و
لە لەندەن چاپد
زمانی کوردی ە
ی
ەفتانە بە
حس ن(ە .ھە
و سەرنووسەرری )ھ من ح
ە تەواوی بەررﯾتانيادا بە تيرراژی  20ھەززار دانە بە ش وەی رەنگاوڕڕەنگ ب ودەککر تەوە.
لە
ستان ن ت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

رۆژنامە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە622 :

ست
دستان پﯚس
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105194836
63093
مووی رەخنەئاام زە
ما پەڕ کی کووردﯾيە ،سا ی  1999دامەزراوە ،ب وکراوەکانی ھەم
م
الﯾەن
سوﯾدەوە لەال
ئەم ما پەڕە لە س
تی کوردی .م
ەبە گە و ب بە گە ،دژی دەستە ی
بە
ل موختار بەڕ ووەدەبر ت.
ککەمال جەمال
ليينکی ما پەڕ:
http://w
www.kurdisttanpost.com
m
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە623 :

پﯚرت
دستان راپﯚ
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0102121235
53055
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 20ﯾەکەم
گی 4ی 006
ەم رۆژنامەﯾە بە  16الپەرەەی رۆژانە لە ھەول ر دەردەەچوو ،لە مانگ
ئە
 75بوو.
بووە کە ژمارە 55
مارەی دەرچوووە و دوا ژماررەی لە  2009/12/31ە
ژم
بەش وەی دامەزرراندن و گر بەست کارﯾان دەکرد و
زﯾﯾاتر لە  100ککەس لە رۆژناامەکەدا ش
ەتی ھەر م ووەرنەدەگرت.
ی لە حکوومە
چ بودجەﯾەکی
رۆۆژنامەکە ھيچ
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رۆژنامە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە624 :

شن ری
دستان ميش
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0213130944
41303
ی کوردستان ميشن ری :للە سا ی  19 10دا ميسيﯚﯚن کی مەسييحی لﯚتەری بە زمانی ئيننگليزﯾی
گﯚﭬاری
ەی موکرﯾان و
ی وتارەکانی تتاﯾبەت بوون ببە شاری مەھاباد و ناوچە
دەرﯾکرردوە و بەشی ھەرە زۆری
ستان و لە گەلل ک ژمارەﯾدا و نەی مەھابباد و خە کی مەھاباد ب ووکراونەتەوە .ھەتاکو
ە تی کوردس
رۆژھە
ستووە و
ژمارەی ئەم گﯚﭬارەەی دەستخس
ی
سا ی  1928بەردەەوام بووە .دووکتﯚر ئەميری حەسەنپور گگەل ک
سيووە.
ی دەربارە نوس
ل کﯚ يننەوەﯾەکيشی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ب وکرراوە:

گﯚﭬار
گﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە625 :

ەنگی خو ندکاران و الوان
دستان؛ دە
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7202025508
89529
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەەرەوە

ب وککراوە:

گﯚﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە626 :

دستانی ئييم ۆ
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2051811356
64173
ستانی ئيم ۆ
گگﯚﭬاری کوردس
ی ،ھونەری)
مانگانە ،سياسی ،کﯚمە ﯾەتی ،رۆشننبيری ،و ژەﯾی
(م
))(40ژمارە لە ن وان  2004- 2000س و ت )ئە مانييا ،ھﯚ ەندا ،ببەلجيکا( = س
قﯚناخ.
قﯚ
خی
خﯚشناو .قﯚنااخی دووەم :ر ناس .قﯚناخ
جاف و ھيران خ
م :شيرﯾن جا
قﯚناخی ﯾەکەم
قﯚ
س يەم :ھيوا و گﯚﭬار .
ەران و
ھاوکاری ژمارەﯾەکی زۆر لە نووسە
ی
بەبەشداری و
ی
کە
س قﯚناخەکە
ب گومان ھەرس
ی ،کاکشار ئئﯚرەمار،
يا :م .پ نجو نی
دﯾن و تی جييھان .ئە مانيا
روووناکبيرانی ککورد لە چەند
ەنيا ...ھﯚ ەند
دا :دارا مەحمووود ،چيمەن کەرﯾم ،سە ح عەبدو  ،رەشاد
ئييسماعيل تە
ی ،کاوە
سياوەش گﯚودەرزی
ش
حوس ن خەلييقی،
ەحيا بﯚتانی ...سو د :ئارام ئارانی ،د.ح
ﯾە
ی،
عيد حەسەن ...دانيمارک :بابان سەقزی
ی،حەمەسەع
ەمين ،مەھابباد قەرەداخی
ئە
م...
مەش ،بەھار عەبدولکەرﯾم
ەبجەﯾی ...ففرەنسا :ش رکﯚ جەالل مام
شەرمين ھە ە
ش
شبوو دکتﯚر
سيا :خوال خﯚش
ەرﯾمی ...روس
ن رەسو زادە  ،جەعفەر کە
فينلەندا :زۆزان
في
کەﯾومەرس نيک رەفتاار ...و تە ﯾەککگرتووەکانی ئەمرﯾکا:
س
ەدا:
ەورامی .کەنە
ەفراسياو ھە
ئە
ھاوکاری دەﯾان بەڕ ززی دﯾکە
ی
ھا بەبەشدارری و
ن ،کازﯾوە ساا ح ...ھەروەھ
غازی حەسەن
غ
ئەوروپا....
ا
ە کوردستان و لوبنان و و تانی
لە
ی
سەرچاوە :ر نناس نەورۆزی
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە627 :

وێ
دستانی نو
کورد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0114163844
43283
وکراوەﯾەوە و بووە
ە
چاپوب
ب
کوردستانی نوێ
نی
ەی
سفری رۆژنامە
 199ژمارە س
رۆۆژی 92/1/12
کی کوردستان لەئاداری  1991کە
ەکەی خە ی
راپەرﯾنە
ەی رۆژانەی ددوای
ەکەم رۆژنامە
ﯾە
ِ
بەواتای
ی
تاائ ستاش بەرردەوامە لەدەرچوون ،کە بﯚﯚئەوێ رۆژێ دەرکردنی رۆۆژنامە
ئاسان نەبوو .
ن
مەگەرﯾی ،کار کی
چوونی رۆژنام
رۆۆژنامەی ھەوواڵ و بەدواداچ
ەتی و
ژووی سياسی و پ شمەرگاﯾە
ی
ستان لەم
مانيی کوردس
ەگەرچی ﯾەکک تيی نيشتم
ئە
ی خﯚﯾدا خاوەەنی سەدان نەبەردﯾو بەررھەمی داھ ننارانەو
رۆۆشنبيرﯾی و رۆژنامەگەرﯾی
ەکی رۆژنامە دوای
شخەرﯾيانەو داھ نانە ،بە م بﯚ دەرکردنی رۆژنامەﯾە
ککاری دەستپ ش
برﯾارﯾدا کە
وە می دەﯾان پرسيار ،ئينج
ستخستنی ە
ی زۆرو وەدەس
وراﯾەکی
جا ِ
پررس ِ
ەز بﯚ کارﯾی پپراکتيکی بگوواز تەوە.
ی سەر کاغە
گگە ەنامەکانی
سەر کاغەز
ەﯾە خراﯾە س
1991دا ئەو بيرۆکە
1
ەرﯾنی
ھ
ھەرلەگەڵ رۆژژەگەرمو بەجﯚﯚشەکانی راپ ِ
رەی ر نماﯾيو دوای
ئەمەش بەگو ی
ش
بکر ت ،بﯚ
ی عەمەلی ئئيشی بﯚ ر
تاابەش وەﯾەکی
مانی
ھەول رو سل م
ﯾاری ج بەج کردنی درا ،لە ھ
بر ی
برروسکەﯾەکی
ی ھەﭬاڵ مام جەالل ِ
ﯾەک کيان
دوو دانيشتنی ففراوانکرا ،ک
ە ھەول ر و
دەست بەکﯚبووونەوە کرا .لە
رەسوڵ عەلی و کﯚببوونەوەی دوووەميش
ڵ
سرەت
ەسەرپەرشتی کاک کﯚس
بە
ەھەردوو کﯚبووونەوەکەدا ککﯚمە ک ئەدﯾﯾب و
سەالن باﯾز ،لە
ی کاک ئەرس
ەسەرپەرشتی
بە
شاری سل ماننيش بﯚ ھەمان
ھونەری ئاماددەﯾبوون .لەش
نوووسەرو شاررەزای بواری ھ
مەبەست چەند دﯾدار ک ر کخرا.
م
مارە سفری رۆژنامەی
 1992/1/12ژم
ستاف ک بﯚ رۆۆژنامەکە دﯾاررﯾکرا ،رۆژی 2
دوای ئەوەی س
ێ،
چاپو ب وکراﯾەووە کە ل ی نوووسرابوو )کورردستانی نوێ
ککوردستانی نووآ خراﯾە ژ رچ
ەرەکی
شاری ھەول ر بوووە بنکەی سە
ی
ستان دەرﯾدەەکات( و
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
چاپکردنی رۆژژنامەکە .
شنبيری دەسننيشانکرا بﯚ چ
رۆۆژنامەکەو چااپخانەی رۆش
ەرەزۆری ستاافی
کردنەوەﯾەکی سەخت بووو ،زۆربەی ھە
ی
دەرکردنی ژمارە سفر تاقيک
شکردنی کاروببارەکان
شوو بﯚ دابەش
ە کردەوە،دوای  14رۆژ پش
رۆۆژنامەکە رۆژﯾﯾان لەچاپخانە
نوێ چاپو
ی  1992/1/26ژمارە) (1لەررۆژنامەی کورردستانی ێ
شەوە ،رۆژی
ەکاری ئيدارﯾش
بە
ەکی رۆژانە ددەستی بەب وکردنەوە کررد.
ب وکراﯾەوەو ووەک رۆژنامەﯾە
ەتی دەرکردننی لە وەزارەتتی
ن رۆژنامەشە کەداوای مﯚ ە
ککوردستانی نووێ ﯾەکەمين
ەکی بە
کومەتی ھەرر می کوردستتانکردووەو وەەزارەتيش مﯚ ەتی ژمارە ﯾە
رۆۆشنبيری حک
رۆۆژنامەکە داوەە.
الپەرەکانی رۆۆژنامەکە
ال ِ
لەژمارە  82تا
ە
سوورە.
رەشو سپی و س
و
 ،8رەنگی رۆژژنامەکە
ە ژمارەسفر تاکو ژمارە 81
لە
رەش
مارە  95تا  102رەنگی ش
ش و سپی و سەوز بەکاررھاتووە.لە ژم
 94رەنگی رەش
4
لەسەر رەنگی سەووزکراوە
ر
زﯾاتر کـار
ر
ەوە .پاش مـااوەﯾەک،
وسپی و سووور بەکارھاتﯚتە
تاکو ئ ستاش
ستان کە و
مانيی کـوردس
ی رەنگی ﯾيەکک تيی نيشتم
وەک سمبﯚلی
ەبﯚنە
ەرەنگی زاڵ ،رەنگی سەووزە .بــە م لە
ەردەوامە ،واتە
ەکارھ نانی ئئەو رەنگە بـە
بە
رەنگاورەنگ وپ نج ساڵ ززﯾـاترﯾشە
کراونەتە
ە
پەرە
تااﯾبەتييەکاندا
ِ
الپەرەکانی ﯾﯾەکەمو دواالپ ِ
ِ
الپەرەکانی ﯾەکەم و دوا
الپەرەو
تاﯾبەتيش
ش
ی دەردەچ ت ،بە
رۆۆژنامەکە بەرەنگاو رەنگـی
ِ
ِ
رەرای دەرکرددنی چـەند
و
ناوەوە
الپەرەکانی نا
الپەرە لە
دوو
رەنگـاو رەنگن .سەر ِ
ِ
ِ
365

رەنگاورەنگ.
پاشکﯚﯾەکی
ِ
ئﯚفيسی رۆژنامەکە
لەمانگی کانوونی دووەمی سا ی  1992تا رۆژی  1996/8/31ئﯚفيسی سەرەکی
تائەمرۆ ئﯚفيسی سەرەکيی لەشاری
رۆژنامەکە لەشاری ھەول ر بوو ،لەو م ژووەوە
ِ
سل مانييەو لەشارەکانی ترﯾش نووسينگەی ھەﯾە.
سکرتارﯾەتی نووسين
لەژمارە سفری رۆژی  1992/1/12سکرتارﯾەتی رۆژنامەکە بەم ش وەﯾە لەسەر
رۆژنامەکەدا نووسراوە:
سەرنووسەر :ئەرسەالن باﯾز ،سکرت ری نووسين :ئازادجندﯾانی
بەر وەبەری نووسين
لەژمارە 116ی رۆژی  1992/6/16ناوی فرﯾاد رواندزی وەک
ِ
خراوەتە سەر رۆژنامەکە.
لەژمارە 164ی رۆژی  -1992/8/13ەوە ئازاد جندﯾانی بﯚتە ج گری سەرنووسەر.
دوای ئەوەی پەرلەمانی کوردستان رەزامەندی لەسەر ﯾاسای چاپەمەنييەکان
دەربری ،رۆژنامەی کوردستانی نوێ ﯾەکەمين رۆژنامە بوو کە داوای مﯚ ەتی رەسمی
ِ
لە وەزارەتی رۆشنبيری حکومەتی ھەر می کوردستان کـــرد ،مﯚ ەتی ژمارە ﯾەکی
پ دراو د.فوئاد مەعسوم بووە خاوەن ئيمتياز و ناوی لەسەر رۆژنـــامەکە دانرا ،ئەمـەش
لەژمارە 451ی رۆژی  1993/8/2ج بەج کرا.
لەژمارە 543ی رۆژی  1993/11/23فەرەﯾدون عەبدولقادر لەج گای ئەرسەالن باﯾز بﯚتە
بەر وەبەری نووسين وەکو خﯚﯾان
سەرنووسەری رۆژنامەکە و ج گری سەرنووسەرو
ِ
ماونەتەوە.
رۆژی  1994/1/23ناوی ئازاد جندﯾانی لەسەر رۆژنامەکە نەماوە.
لە ژمارە 596ی رۆژی  1994/1/25ناوی فرﯾاد رواندزی لەسەر رۆژنامەکە نەماوە.
ناوەکان بەمجﯚرە ماونەتەوە:
خاوەنی ئيمتياز :د.فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :فەرەﯾدون عەبدولقادر
گﯚرانکاری لەسکرتارﯾەتی نووسيندا بەم ش وەﯾە
لەژمارە 1251ی رۆژی 1996/4/1
ِ
کراوە:
خاوەن ئيمتياز :د.فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :فرﯾاد رواندزی ،ج گری سەرنووسەر:
د شاد عەبدو
گﯚرانکاری بەم ش وەﯾە کراوە:
لەژمارە 1853ی 1999/5/5
ِ
خاوەنی ئيمتياز :د .فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :فرﯾاد رواندزی ،ج گرانی
بەر وەبەری نووسين :کاوە
سەرنووسەر :د شاد عەبدو  -ستران عەبدو ،
ِ
محەمەد.
لەژمارە  1886ی رۆژی  1999/6/21ناوی د شاد عەبدو لەسەر رۆژنامەکە نەماوە.
گﯚراوەو ستافی
لەژمارە  2188ی رۆژی  2000/7/3سەرنووسەری رۆژنامەکە
ِ
سکرتارﯾيەتی نووسين بەم ش وەﯾە نووسراوە:
خاوەن ئيمتياز :د .فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :مەحمود مەالعززەت ،ج گری
سەرنووسەر :ستران عەبدو
بەر وەبەری نووسين :کاوە محەمەد.
ِ
366

لەژمارە  2723ی رۆژی  ،2002/4/7ناوی کاوە محەمەد وەک سەرنووسەر چﯚتە سەر
رۆژنامەکەو ج گری سەرنووسەرﯾش ش رکﯚ مەنگورِی .پ شترﯾش کاوە محەمەد
بەر وەبەری نووسين بوون.
مەنگوری
ج گری سەرنووسەرو ش رکﯚ
ِ
ِ
مەنگوری لەسەر
لەژمارە 4938ی رۆژی  2009/7/31ناوی کاوە محەمەدو ش رکﯚ
ِ
رۆژنامەکە نەماوە .لەو ماوەﯾەی کە کاوە محەمەد سەرنووسەر بووە ناوی :کەژاڵ
ئەحمەد ،توانا ئەحمەد ،جەمال عەبدو  ،عەدالەت عەبدو ال وەک سکرت ری نووسين
چـــﯚتە سەر رۆژنامەکە .بە م لەماوەی جياوازدا.
لەژمارە 4940ی رۆژی  ،2009/8/2ناوی ستران عەبدو وەک سەرنووسەر چـﯚتە
سەر رۆژنامەکەو دوای س رۆژﯾش واتە رۆژی  2009/8/5سکرتارﯾەتی نووسين بەم
ش وەﯾە نووسراوە :کاروان عەلی ،شيرﯾن.ک ،محەمەد کەرﯾم .کە تا ئ ستا ئەو ستافە
بەردەوامن.
پاشکﯚکان
کوردستانی نوێ ،بەدر ژاﯾی م ژووی دەرچوونی کەزﯾاتر لە بيست سا ە بەبەردەوامی
دەردەچ ت ،چەندﯾن پاشکﯚی دەرکردووە ،کەبەش کيان لەئ ستادا نەماونو
بەش کيشيان ناوە ناوە دەردەچن ،ﯾان بﯚ ﯾەکجار دەرچوونە ،ل رەدا ئەو پاشکﯚﯾانە
دەخەﯾەنە ِروو کە ئ ستا بەردەوامن لەدەرچوون:
پاشکﯚی ئەدەب و ھونەر
الپەرەی ھەفتانە
رۆژی  1993/1/28ﯾەکەم ژمارەی پاشکﯚی ئەدەبو ھونەر بە چوار
ِ
بەخﯚراﯾی بوو،
دەرچووە ،لەقەبارەی تابلﯚﯾددا بوو ،لەناو رۆژنامەکە دادەنرا بە م
ِ
الپەرەکانی
الپەرەکانی سەربەخﯚ بوو ،بەش ک نەبوو لەرﯾزبەندی
رﯾزبەندی
ِ
ِ
رۆژنامەکە ،ئەم حا ەتە تا ژمارە 20ی پاشکﯚکە بەردەوام بوو .بﯚ ماوەﯾ ک وەستاو
پاشان دەستی بەدەرچوون کردۆتەوە .جار کی تر وەستاوەتەوەو پاشان دەستی
بەدەرچوونکردۆتەوە .بەگشتی دەکر ت تەمەنی ئەم پاشکﯚﯾە بەسەر چوار قﯚناغدا
دابەشبکر ت .لەخوولی ﯾەکەمو دووەمو س يەمدا 174ی ژمارەی ل دەرچووە .لەخوولی
چوارەم رۆژی  2000/3/30بە  8الپەرەی سەربەخﯚ دەرچﯚتەوەو ژمارە  175ﯾپ دراوەو
تائ ستاش بەردەوامە.
سەرپەرشتياری ئەم پاشکﯚﯾە لە ھەول ر ،سەعدو پەرۆش بووەو دوای ئەوەی
رۆژنامەکە چﯚتەسل مانی ،شيرﯾن.ک بـﯚتە سەرپەرشتيار ،پاشان سيامەند ھـادﯾو
ئ ستاش مەرﯾوان مەسعود ل پرسراوی پاشکﯚی ئەدەبو ھونەرە.
ستادﯾﯚم
سەرەتا وەک پرۆﭬەﯾەک ،بﯚدەرکردنی پاشکﯚﯾەکی ھەفتانە ،رۆژنامەی کوردستانی
نوێ (3) ،ژمارەی تاﯾبەتی پاشکﯚی )ستادﯾﯚمی پەروەردە(ی دەرکردووە کە تاﯾبەت بوو
بەخوولە وەرزشييەکانی ن وان ھە بژاردەکانی پەروەردەی ھەر م .ئەو ) (3ژمارەﯾەش،
بەم ش وەﯾە ب وکـــراوەتەوە :رۆژی ) (2002/3/16ژمارە ﯾەک .رۆژی )(2002/3/30
ژمارە دوو .رۆژی ) (2002/5/1ژمارە س .
دواتر رۆژی ) (2002/7/21ﯾەکەم ژمارەی وەک پاشکﯚﯾەکی ھەفتانە ب وکراﯾەوەو )(29
لەرۆژی )(2003/2/18دابوو ،بەھﯚی
ژمارەی بە قەبارەی ) (A4ل دەرکرا ،دوا ژمارەی
ِ
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ھاتنە پ شەوەی پرۆسەی ئازادی عيراقەوە وەست نرا.
پاشان ھەر بە ھەفتانە در ژە بەدەرکردنی پاشکﯚکە دراﯾەوەو رۆژی )(2005/6/15
ژمارە )(30ی ل دەرکراِ ،رۆژی ) ،(2007/5/22ژمارە ) (75ی ل دەرکراوە.
بەرۆژانەو تائ ستاش بەردەوامە.
لەرۆژی )(2006/6/1دا کراوە
لە ژمارە )(76داو
ِ
ِ
ستافەکەی پ کھاتوون لە سەرپەرشتيار :ئيسماعيل مەحمود ،ج گری سەرپەرشتيار:
سەنگەر زرار ،بە م ئەوە چەندسا کە تەنيا ناوی ئيسماعيل مەحمود وەک
سەرپەرشتيار لەسەر پاشکﯚکە ماوە .
خ زانی کوردستانی نوێ
پاشکﯚﯾەکی ھەفتانەﯾە ،لەرۆژی  2009/12/8ﯾەکەمين ژمارەی دەرچووەو گرنگی
الپەرەﯾە ،سەرپەرشتيارەکەی رۆزا
بەمندا و کاروباری خ زانو ناوماڵ دەدات .چوار
ِ
گﯚراوە بﯚ کﯚسار عوسمانو ئ ستاش
د شاد مەرﯾوانی بوو ،پاشان سەرپەرشتيارەکەی
ِ
بەش وەﯾەکی کاتی راوەستاوە.
کاک شان
پاشکﯚﯾەکی ھەفتانەﯾە ،تاﯾبەتە بەبوارەکانی زانستە مرۆﭬاﯾەتييەکانو فەلسەفەو
جيھانبينی نوێ بﯚ رووداوەکان .ﯾەکەمين ژمارە رۆژی چوارشەممە  ،2010/8/25بە 12
الپەرە دەرچووە ،تائ ستاش بـەردەوامـە .سەرپەرشتيار :مەحمود ش رزاد.
کەشتی نوح
پاشکﯚﯾەکی ھەفتانەی تاﯾبەتە بەبوارەکانی زانستو زانياری نوێ ،ژمارەی ﯾەکەمی
الپەرەﯾە .سەرپەرشتياران:
لەرۆژی  2011/10/11دەرچووە ،ئ ستاش بەردەوامە4.
ِ
ِ
ھ رۆ جەزا ،تارا ش خ عوسمان.
کوردستانی گەنج
الپەرە دەرچووە ،پاشان دوو ھـــــــەفتە جار ک
سەرەتا مانگی جار ک بە 12
ِ
الپەرە .تاﯾبەتە بە گەنجان .ژمارە  1رۆژی  2011/1/25دەرچووە
دەرچووەو بﯚتە 8
ِ
سەرپەرشتيار :پشتيوان زاھير بوو ،لە ئ ستاشدا سەرپەرشتيارەکەی بووە بە
مەحمود نەجمەدﯾنو بەردەوامە لەدەرچوون.
ئەدگار
پاشکﯚﯾەکی تاﯾبەتەو ناوبەناو دەردەچ ت .تاﯾبەتە بەکەساﯾەتييەکانی بواری ئەدەبو
نووسينو ھونەرمەندان .ژمارە  1رۆژی  2010/12/16دەرچووە .ئەم ژمارەﯾە تـــــاﯾبەتە
الپەرەﯾە .دووەمين ژمارە تاﯾبەتە
بە شاعيرو نــــووسەر کـەرﯾم دەشتی .ھـــــــەشت
ِ
الپەرە دەرچووەو
بە رۆماننوسو نووسەر محەمەد موکری رۆژی  2011/4/4بە 44
ِ
لەئ ستاشدا بەردەوامە لەدەرچوونو مەرﯾوان مەسعود سەرپەرشتی دەکات.
سەرنج :ھەند ک پاشکﯚی سياسيی و فيکرﯾو بﯚنە ھەﯾە ،ناوبەناو دەردەچ ت لەژ ر
دوورﯾانو ھيتر.
ناوﯾشانی جياجيا لەوانە :دۆس ،
ِ
زنجيرەی کت بە چاپکراوەکانی کوردستانی نوێ
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ەمی دەرچووننيدا دەستی
ێ ھەر لەگەڵ سا ی ﯾەکە
رۆۆژنامەی کورددستانی نوێ
چاپيکردب ت ،راپﯚرتی
ەچاپکردنو دەەرکردنی کت بوو ناميلکە کرددووە .ﯾەکەميين کت ب کە چ
بە
نيشتمانيی
ی
تيی
شتی ﯾەک ی
ەکﯚنگرەی گش
سياسی بوو ،کە ھەﭬاڵ ممام جەالل لە
س
ب،
سا ی  1992پ شکەش بە ئەندامانی ککﯚنگرەی کرد .دووەم کت ب
ککوردستاندا س
بانگەواز ک بوو بﯚ حززبو دەستەو ر کخراوو
ز
ی مام جەالل کە
نااميلکەﯾەک بووو لەنووسينی
لەگەڵ ﯾەک تيی نييشتمانيی کووردستاندا ،تاائ ستا
ڵ
ەوەﯾان
ن بﯚ ﯾەکگرتنە
گگروپە چەپەکان
کراوەکانی
ئەمساڵ سا ی کت بە چاپک
کردنی کت ب بەردەوامە ،ئە
پرِرۆسەی چاپک
ستاشدا چاپکردنی
ککوردستانی نووێ بووە ،کە زﯾاتر لە  20ککت بی چاپکرددووە و لەئ س
ککت ب بەردەواممە.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ب وکراوە :رۆژژنامە
پپارت:

ستان
مانيی کوردس
ﯾەکک تيی نيشتم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە628 :

دنامە
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8062136596
60580
گﯚﭬارر
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە629 :

ﯾا
دﯾش ميدﯾا
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0623120557
74489
ەتاحو چەند ککەس کی ترەوە دامەزراوە ،ﯾەک کە
ەسالی  ،1998لەالﯾەن د کتﯚر ر بوار فە
لە
ەکانی ھەوا و زانياری دەررباری
ە بەزمانی ئيننگليزی بابەتە
ەربەخﯚکان کە
ەما پەڕە سە
لە
ەوە.
ککوردو کوردستتان ب ودەکاتە
ی
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە630 :

گە
ە پ شمەرگ
کوڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171539007
72177
ئادەمی
ھەمی زانيار ئا
بەرھ
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ب وککراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە631 :

ستان
کو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282312106
64940
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە632 :

سپی
ستانی س
کو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221150043
33589
شەڕی
ی
مالن کانی حيززبە ناوخﯚﯾيەککان لە
فيلم کی رەخننەﯾيە لەسەرر ک شەو ملم
في
ەست
موو حيزبەکان بﯚ ﯾەک مەبە
کە پ يواﯾە ھەم
نااوخﯚدا ،باس لە فەق برا ﯾم دەکات ە
وان
لەﯾەکتر ناگرن ،ئەو تەرمی کوژراووەکانی ن ن
ر
ە م ھيچيان گﯚێ
ککار دەکەن ،بە
حيزبەکان دەگگواز تەوە.
ح
فيلمی کو ستتانی سپی للە دوھەمين ف ستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی جيپووور بوو
في
ەو ھﯚﯾەش کﯚﯚر کی پرسياار و وە م بﯚ
ی بينەران و بە
ج گەی سەرننجی تاﯾبەتی
ە ساز کرا.
سەر فيلمەکە
قسەکردن لەس
قس
فيستيﭭا ی پ
ا
ەتی
تانی سپی" ننيشانی تاﯾبە
لمی "کو ستا
ستيﭭا ەدا ،فيلم
ھەر لەم فيس
ھ
ەخشرا.
بە
ھيندستان لە
ن
ﯾەکەمين ﭬيستيﭭا ی فيلمی الواننی
ن
شدارﯾکردنيداا لە
ە ميانەی بەش
لە
جواھر لعل
می "کو ستانی سپی" للە زانکﯚی "ج
ی و تی ھينندستان ،فيلم
شاری نيﯚدلھی
ش
ەندﯾن ئەکتەرری
لە قوتابيانی و مامﯚستا چە
ەھرۆ" لە نيوددلھی بﯚ کﯚممە کی زۆر ە
نە
نااسراوی بﯚليووود ،لەو زانکﯚﯚﯾە نماﯾش ککرا.
ی" سەبارەت بە پ شوازی ئەکتەرە
ستانی سپی
ی دەرھ نەری فيلمی "کو س
ەھا کەرﯾمی
تە
ەکی
ستاو قوتابيانی ئەو زانکﯚﯾە ،گووتی "ئەوان پەﯾوەندﯾيە
ھيندستانييەککان و مامﯚست
ھ
ەم فيلمە
ھەست دەکەﯾن ئە
ت
ڵ فيلمەکەدا دروست کرد و دەﯾانگووت ئ مە
بااشيان لەگەڵ
ی رەنگە جياوازەکان و گروووپە جياوازەکانی ئ رەﯾە و
ستان و باسی
بااسی ھيندس
ئەوان ژﯾانی
ن
ەروو کە
ن
ملمالن کانی نناوخﯚی ھيند ستان
م
نيشان دەدات ،ئەووشيان خستە ِ
ەوە".
مەدا دەبينينە
خﯚﯾان لەو فيلم
خ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە633 :

ەندﯾل
ستانی قە
کو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1001105032
29738
ەندﯾل" چيرۆککی خوشەوﯾﯾستی س فەق مزگەووت کە کە لە ژژﯾان و
"کو ستانی قە
کی رۆ ە ون بووی کورد ،تتورک،
ژﯾانی دەﯾان داﯾک
ی ئەوانەوە دەەچ تە ناو نی
خوشەوﯾستی
خ
کو ستانی قەنندﯾل.
ەکی وەک و
س لە ناوچەﯾە
عەرەب و فارس
ع
ەم لە شاری مومبای
فيلمی چاوی س ھە
ی
يﭭا ی
ﯾەمين ف ستيﭭ
ە ميانەی نﯚﯾە
ەم چيرۆکە لە
ئە
ش دەکر ت.
دستان نماﯾش
ە و تی ھيند
لە
مبای لە سا ی 2002
فيلمی ئاسيا لە بﯚم
ی
م لە الﯾەن ناوەندی
چاوی س ھەم
ف ستيﭭا ی چ
کھاتووە،
ھ نەرەکانی کييشوری ئاسييا ،کە لە س بەشی پ ک
دامەزراوە ،تاﯾببەتە بە دەرھ
فيلمی در ژی دوووھەم و
ی
م ،بەشی ک ببەرک ی
ەشی ک بەرکک ی فيلمی ددر ژی ﯾەکەم
بە
ەشی کورتە فيلمەکان.
بە
ی خستنەروی
ەکان بەرپرساانی ف ستيﭭاڵ لەم
دەرھ نەرە ئ رانييە
ھ
ی توانای
ە مەبەستی
بە
شی فيلمی ددەرھ نەرە ئ ررانييەکان کرددۆتەوە کە زﯾاتتر لە 20
کيان بﯚ نماﯾش
خولەدا بەش ک
خ
ستانی قەندﯾﯾل
کە فيلمی کو س
نماﯾش دەکر ت ە
ش
ی ت دا
فيلمی دەرھ ننەرانی ئ رانی
في
يلمانە.
ەک کە لەو فيل
ﯾە
تی
مبای لە و ی
 28ئﯚکتﯚبەر تتا  4نﯚﭬ مبەر لە شاری بﯚم
ەو ف ستيﭭا ە لە رۆژانی 8
ئە
ھيندستان بەر وە دەچ ت و ﯾەک کە لە ف ستيﭭا ە دﯾﯾارەکانی ئەو و تە کە کار لەسەر
ھ
ينەما دەکات.
ی بواری سين
خستنەرووی ھونەرمەندانی
خ
ئاماژە بە
ە
ستيﭭا ە
سمی ف ستيﭭااڵ سەبارەت بە بەر وە چووونی ئەو فس
ما پەری رەسم
م
تی ف سيﭭا ە
ەرانی کيشووری ئاسيا دەەکات لە وەرگررتنی خە ی
تووانای دەرھ نە
ەند دروست بکات و
ەﯾتوانيوەی بيننەری تاﯾبەتمە
سيا خﯚی نە
جيھانيەکاندا ،لە کات کدا ئاس
ج
لەو پ ناوەدا.
م بە ھەو ک ناو دەبات و
چاوی س ھەم
ف ستيﭭا ی چ
سەر بە
وەبەراﯾەتی سينەمای سل مانی س
ی
ەر
فيلمی کو ستتانی قەندﯾل بەرھەمی بە
في
لە الﯾەن کﯚمپپانيای
حکومەتی ھەر می ککوردستانە ،ە
ی
شنبيری و الوا نی
وەزارەتی رۆش
شاری سل ماانی و
ن کاری ب وککردنەوەی بﯚ ددەکر ت ،لە ش
ە شاری تاران
ستاک فيلم لە
س
دەوروبەری و ننەی گيراوە.
دوست،
ەدرەزا وەتەند
مونتاژ :محەمە
کەﯾوان ﯾوسفی ،م
ن
ھا کرﯾمی ،و نەگر:
دەرھ نەر :تەھ
ن خەلعەتبەرری ،بەر وەبەری بەرھەم :عەبدورەحماان محەمەد،
موزﯾک :فەردﯾن
م
ی.
ورێ کەرﯾمی
راگەﯾاندن :ھاو ِ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

فيلم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە634 :

ک وڕڕۆژنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0206001112
23403
ساقی بارزانی و چەند
سا ی  1990و لە الﯾەن س
م ژووی ئەم رۆۆژنامەﯾە دەگگەڕ تەوە بﯚ س
ن چاوی ھە نا .ئامانجی سەرەکيی نااساندنی دۆززی کورد
نوووسەر کی تتر لە پاکستان
کستان و
کەسانی بيانی و کووردەکانی پاکس
ی
کوردی بە
ی
ھەنگی
و گەﯾاندنی کوولتوور و فەرھ
گوشاری شەڕی
ی
پەنابەری و
ی
ھە بەت لە باررودۆخی نالەباری
ککوردە پەنابەرەەکانيتر بوو .ھ
رادەﯾەک
ک
ەو جﯚرە پرۆژەەﯾە تا
ەعنەوی ,گە ە بوونی ئە
ساﯾکﯚلﯚجی و ماددی و مە
س
وازھ نانمان لە
سﯚنگەی ھ
کﯚسپانە نەبوون بە س
ە
ەم بوو،بە م ئەو
ککار کی ئاستە
پەنابەرﯾدا
ە
سا ەی
شياﯾن لەو چەند س
ن
ەو رەوتەی گررتبوومانە بەرر ،بﯚﯾە
در ژەپ دانی ئە
ەموو
ن ،لە گەل ھە
ئامانج و نەتەوەو گەلی خﯚمان
نج
رۆۆل کی باش ببگ ﯾن بﯚ خزممەت بە
سيپە
توانيمان زۆر سەبارەەت بە دۆزی کورد و پرەنس
ن
ککەم و کوڕﯾی و تەگەرەکانييشدا
ککﯚمە ﯾەتی و رۆشنبيری و سياسيەکانی کورد بگەﯾەنين بە گەللی پاکستان و پارتە
خﯚمان و
نانی پردی پەﯾوەەندی و ھاوکاری لەن وان خ
ن .ئەمە جگە لە پ کھ ی
راميارﯾيەکانيان
ەو ش وەﯾە گﯚﯚﭬاری ک وڕۆژژنە بوو بە ﯾەککەم
بننکە و ر کخراوو و الﯾەنە جيياوازەکاندا .بە
دە قەکانی نوووتەکی
تيشکی جيھانی کورردی لە ن و ە
ی
ی کە
ک وڕۆژنە و گﯚﯚﭬاری کوردی
بە الﯾەکدا پەررتەوازە
مەش ھەر ﯾەک ە
واﯾدەوﯾست کە ئ ش
ت
ش کرد .قەدەەر
ەنابەرﯾدا پەرش
پە
ک لە و ت کداا نيشتەج بووﯾن ،بە م ئامانج و خولليای ک وڕۆژننە لە
بيين و ھەر ﯾەک
ستنەوەی دەرففەت کەوە بووﯾﯾن بەرەو ج ژووانی
نااخماندا ھەر دەژﯾاﯾەوە و ببە دوای قﯚس
نەران شادی
ن
چاورەڕوانی رەەخسانی کات کی لەبار بوووﯾن تا بە دﯾداری خو
مانباتەوە و چ
بم
 2000دا ،چاووی بە
وڕۆژنە لە سا ی 0
نە
ککەﯾنەوە .بﯚﯾە دووبارە لە تااراوگەی ئەمررﯾکا ،ک
ھە گرتووە،
ستی لە ھەگگبەی خﯚﯾدا ھ
ەوە .ھەمان ئئامانج و خواس
ژﯾﯾان ھە ھ ناﯾە
ھاوکار و
ەﯾشتووە بە ئئاست ک کە ھ
ستی کورد گە
بااوەڕﯾشمان وواﯾە ئەم ۆ خوواست و ھەس
پپرۆژەکانی نوووچ بدەن و لە ناوچن .
دی نەھ
ی ب ت و چيد
سەرخەری پررۆژەکانی خﯚی
س
- http://www
ساقی بارزانی  -ما پەڕی ک وڕۆژنەw.klawrojna.com
سەرچاوە :س
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکترۆنی
ب وکراوە :ب ووکراوەی ئەلە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە635 :

ف
وختار جاف
ەحمەد مو
ە ەکەی ئە
کﯚتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1251546307
73906
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ەری
ب وکرراوە :شانﯚگە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە636 :

کﯚچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1101427502
23198
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە637 :

شک
کﯚش
374

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282041206
64928
ەما ی عەبەڕڕەش و..
نوواندنی :شاددان فوئاد ،شە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە638 :

ەە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032049086
62725
رەنجدەرانی کوردستان
ی
ی
دی کﯚمە ەی
ئﯚﯚرگانی ناوەند
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە639 :

راستی ژﯾﯾان
کﯚنتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5111506475
57852

375

ە فيلمی "کﯚﯚنتراستی ژﯾان" برﯾتين لە:
ستافی ئامادەەکردنی کورتە
س
دەرھ نەر :کەررﯾمﯚک
نوووسەری سيينارﯾﯚ :کەرﯾمﯚﯚک
ەن پەژووە
ەڕ وەبەری و نەگرتن :سووھەﯾل سوخە
بە
ە خان
ەکتەر :ئەدﯾبە
ئە
ن رەزا
مونتاژ :مح دﯾن
م
ەرﯾب
سەرھەنگ غە
دەنگھە گر :س
ﯾاارﯾدەدەری و نەگر :ھەژار عومەر
فﯚتﯚگرافەر :دللﯚﭬان حس ن
فﯚ
ەک
ماوە 18 :خولە
م
2
سا ی بەرھەممھ نان2011 :
س
ەرھەمھ نەر :گروپی کورددپيکچەر.
بە
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
پەڕی پەﯾامن ر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە :کووورتە فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە640 :

کﯚنت اکت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4261251347
78726
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە641 :

س پت
کﯚنس
376

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131139113
32727
رەسول ئيسماعيل ـە و
ل
يازی گﯚﭬاری "کﯚنس پت" ر بين
خاوەنی ئيمتيا
خ
ەحمود ـە.
سەرنوسەرەککەی راميار مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە642 :

کﯚوار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1217100547
73007
سﯚران دەردەچ ت.
ەالﯾەن دەزگای زاری کرما نجييەوە لە س
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە643 :

ی
ەک تی ﭬی
کﯚڕە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0122215922
23313

377

کی ئاسمانييە.
 20لە ھەول ر دامەزراوە و تەلەﭬزﯾﯚن ی
ە 009-11-01
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە644 :

کﯚﭬاار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0624151812
24503
 20دەرچووە.
ﯾەکی سا ی 006
ی
ەم گﯚﭬارە لە مانگی
مارە ﯾەکی ئە
ژم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە645 :

شت ما ی ئ مە
کﯚ ن ک لەپش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1011553386
62692
سا ی ) (2011بەرھەمھاتوووە،
ی لەمھاباد و نەگيراوە لەس
ەل اﯾەن ساللم سە ەواتی
لە
مﯚنتاژی
سينی کەﯾوان فەھيمی و م
دی کاری دەررھ نانی بﯚ کرردووەو نووسي
شيالن سەعد
ش
ەو دارشتن و ددانانی دەنگ ئارەش
ھە گر فەرﯾد سەداقەت -و
ی-ﯾە ،دەنگ ھ
تﯚﯚفيق ئەمانی
خزری ،ناسر
،
سروە
ﯾە ھەرﯾەک لەژﯾنا نورانی ،س
ڵ سامری -ە
قاسمی و ميووزﯾکی جەماڵ
قا
ەرھەمەدا بەشدارن و ناوەەندی بالوکرددنەوەی
ی دﯾکە لەم بە
د ئەکتەر کی
بااباﯾيان و چەند
فيلم سەتاک فيلم )سەتارر چەمەنی گووڵ(ە.
في
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
رۆژھە تی کورددستان

و ت:

لم
ب وکراوە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە646 :

کيمييا و ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7081634118
89639
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە647 :

ەری نييە
ەکان خەبە
س لە پشيللە ئ رانييە
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5241310305
58177
دەرھ ناننی بەھمەن قوبادی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

ب وکراووە :فيلم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە648 :

شتی نوح
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9251348247
73290
...
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشووری کووردستان

ب وکراوە :ب وکراوە
پارت:

شتمانيی کورردستان
ﯾەک تيی نيش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە649 :

کەلتتور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7201326436
60462
گﯚﭬار
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشووری کووردستان

ب وکراوە :گﯚﭬار
پارت:

شتمانيی کورردستان
ﯾەک تيی نيش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە650 :

ی بابان
ی ميرنشينی
کەلللەی قالە و کەوتنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6212124037
71146

380

سوﯾد
تييپی شانﯚی کوردی لە س
ئاامادەکردنی :تەھا باراوی
ەﯾب باراوی
دەرھ نانی :تە
سوﯾد 1988 -
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

ی
شانﯚگەری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە651 :

مان
ونی ھەرم
وی تلەفزﯾو
کەنالی ناوخو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9020911106
60888
خزمەت بواری راگەﯾااندن
ت
ی ھەرمان کەببەرھەمی بزااﭬی دەزگای ھەرمانەو بﯚ زﯾاتر
تلەفزﯾﯾونی ناوخوی
وەﯾەکی ت ست.
ە پەخشی خﯚﯚی بەش ە
ستی کرد بە
 2009/3/2دەس
ی بينراو لە 21
جﯚری
بﯚ
ھونەری ﯾە ﯚ
جور کە زﯾاتر وەەرزشی و کوومەالﯾەتی و ھ
شەوانە نزﯾکە کاتژژم ر بەرنامەکاانی جوراو جو
خش دەکات.
ی بارزان پەخ
ناحيەی
جيھانيانەی کە راستەووخﯚ بالو
ی
شە دەدات و شەوانە ئەو ﯾارﯾە وەرزشييە
کەزﯾاتتر گرنگی بە الﯾەنی وەرزش
جانی ناحيەی بارزان بالو ددەکاتەوە.
دەکر تتەوە بﯚ گەنج
ەفزﯾونی
)کەنالی ناوخوی تلە
ی
سەبارەت بە
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
4:29:24 2011
ھەرماان( لە1-9-2 :
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ب وکرراوە :تەلەﭬزﯾﯚﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە652 :

381

ەمانی کورردستان
کەنا ی ئاسماانی پەڕ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3091631062
22163
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ن
ب وکراوە :تەلەﭬزﯾﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە653 :

کەنا ی ئاسماانی ھەولل ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131125453
32721
تەلەﭬزﯾﯾﯚن
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :ھەول ر
ن
ب وکراوە :تەلەﭬزﯾﯚن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە654 :

م
کەنا ی ئاسماانيی پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40522295119560

382

نەو وشە(
بە دروشمی)ڕڕاستی و و
ئيسالميی کوردﯾيە ،ە
ی
ی
ەکەمين کەناا ی ئاسمانيی
ﯾە
شی بەرنامەککانی بە
ق(ەوە پەخش
ھەر می کورددستانی ع راق
ە خاکی شيررﯾنی و ت)ھ
لە
ت
مانی پاراوی کوردی دەکات
زم
دروست بﯚ
ت
سينگەو پەﯾامنن رەکانييەوە لە ناوەوەی و ت زانياری ڕڕاستو
ە ڕ گەی نوس
لە
بيينەرەکانی دەەگواز تەوە.
ئيمتيازﯾيەتی.
ی
ستان ،خاوەن
المی کوردس
ککﯚمە ی ئيسال
ەرن ت:
ەر تﯚڕی ئينتە
پ گەی کەنا ی پەﯾام لەسە
http://www
w.payam.tvv
ک:
ەﯾجی پەﯾام لە فەﯾسبووک
پە
om/payamtvv
htttps://www. facebook.co
ب
ەﯾام لە ﯾوتيوب
پە
m/tvpayam2
2
http://www.yyoutube.com
ەﯾام لە توﯾتە
ەر
پە
https: //twitter.co
om//tvpayam
m
مانيی پەﯾام(
دﯾا لەالﯾەن )ککەنا ی ئاسم
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:3
م( لە31:15 2013-12-31 :
سمانيی پەﯾام
سەبارەت بە ))کەنا ی ئاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

لەﭬزﯾﯚن
ب وکراوە :تەلە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە655 :

کەواانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8011114346
60509
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گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە656 :

ەرواری
ی عيسا بە
ﯾادگاارﯾيەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3031035496
64348
سا بەرواری
بەرھەممەکانی عيس
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :ئا بوم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە657 :

ی قادر کابان
ﯾادگاارﯾيەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9232226047
73260
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :ئا بوم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە658 :

سان
ﯾارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041220096
63091
ھەنگيييە
گگﯚﭬار کی کﯚممە ﯾەتی ،م ژژووﯾی و فەرھ
مارە  1سا ی 2000
ژم
سان ناوبەناو دەەری دەکات
ککﯚمە ەی کولتتوورﯾی ﯾارسا
مورادی
ی
سەرنووسەر -:دکتﯚر گو موورادی
س
کاکەﯾی
ی
ھمی
ەرپرس -:فەھ
ەڕ وەبەر و بە
بە
ە ھاوکاری:-
بە
ی ،عەلی مھر
جەفی ،کاوە ی خوسرەوی
سيامەکی نەج
س
ھرابی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ب وکراوە:

گﯚﭬار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە659 :

سناک
ەکی ترس
ﯾارﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02009583110175
سل مانی
شانﯚی س کانی ببوو ،لەھﯚ ی رۆشنبيری س
ی
ی تيپی
ەم شانﯚﯾيە ککە بەرھەمی
ئە
بينەران
ن
 (201و بەئاماددەبوونی ژماررەﯾەک لەشاننﯚکار و
10/10/18-17
و لەڕۆژانی )7
ماﯾشکرا.
نم
ترﯾانای نووسەری کوبی
ی
خﯚزﯾيە
شەوی بکوژان-ی خ
ی
سناک لەشانﯚﯚگەری
ﯾاارﯾيەکی ترس
کی
ەجات نەجم ککاری ئامادەکرردن و دەرھ ننانی بﯚ کردوووە و ستاف ی
وەرگيراوە و نە
ی رووناکی و ميوزﯾک و دﯾکﯚرﯾان ج بەج کردبوو.
ھونەری سەررجەم کارەکانی
ھ
نوی وتی :ببەگشتی شاانﯚﯾيەکە
کوردستانی
ی
بﯚ
شانﯚﯾيەکە ﯚ
ەجات نەجم دەرھ نەری ش
نە
َ
منا ەکان ئەﯾاانەو ت بەخەﯾاڵ داﯾک و بااوکی
پ کد ت لەﯾارﯾييەک کەلەناو ما کداﯾە و م
مە ک ﯾارﯾيە لەناو
ن ،ﯾارﯾيەکی ترسناک کﯚم
خﯚﯾان بکوژن و بەرەو ئەشککەوت ھە ب ن
خ
ن برﯾتيە لەنوانندن لەناو نوانندندا.
ھەروەک چﯚن
شانﯚﯾيەکە ،ھ
ش
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :شاانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە660 :

دەرﯾا
ﯾاساا لەسەر د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2111329493
33212
سراوی ھﯚ ەنندی "
ەم کﯚميدﯾا رﯾﯾاليستيە لە نوسينی شانﯚنووس و دەەرھ نەری ناس
ئە
تﯚﯚن تەﯾﯚ سمييس "
Ton
n Theo Simtt.
ستما" Jaap Postma
دی " ﯾاپ پﯚس
ە دەرھ نانی ئەکتەر و دەررھ نەری بەتووانای ھﯚ ەند
لە
ەنک ﭬارد و خ رتک ﭬان ليرۆپ.
نوواندنی :ﭬ م م وﯾسە ،سييروان جەمال ،ميش ل بلە
دادگای دادی ن ودەەو ەتی.
ی
 200لە
 26و  27ی س پتەمبەر 09
ڕۆۆژانی  25و 6
بالو زخانەی ع رراق
ئﯚکتﯚبەر  2009لە و
ر
ەر و  1و  2و  3ی
 30س پتەمبە
ڕۆۆژانی  29و 0
ی.
ەشاری الھای
لە
ڕۆۆژانی  7و  8و  9ی ئﯚکتﯚببەر لە Haags Historisch Museum
الھای.
درەنگ لە شاری ال
گ
 1ی ئﯚکتﯚبەر  2009لە ستتﯚدﯾﯚی
 14و  15و 16
ڕۆۆژانی  13و 4
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ددەرەوە

شانﯚگەری
ب وکراوە :ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە661 :

کەی تەڕپيير
ﯾسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6142126546
68240
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ب وکراوە :شانﯚگەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە662 :

ﯾﯚگا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171021146
62398
گﯚﭬار
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە :گﯚﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە663 :

سەر
ﯚس قەﯾس
ﯾﯚليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111526147
72115
الﯾەن
شکسپير لەال
ەر(ی وليەم ش
شانﯚگەری )ﯾﯚلليﯚس قەﯾسە
ﯾەکەمجار لە سل مانی ش
لەسا ی  1928بﯚﯾە
کرا
رەشيد کرﯾم ،ھتد (....پ شکەشک
د
حکيم،
ی قەزاز ،شووکور سەﯾد ح
ستاﯾان )رەمزی
مامﯚس
)ﯾﯚليﯚس
س
سەبارەت بە
ت
ەالﯾەن )داناز عەبدول ەحماان(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
14:57
سەر( لە7:47 2012-8-11 :
قەﯾس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
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و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ەری
ب وکرراوە :شانﯚگە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە664 :

ﯾەکببوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12620394010890
سەرنووسەرﯾييەتی.
شتييە ،رەحما ن نەقشی س
گگﯚﭬار کی گش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە665 :

گرتن
ﯾەکگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141409256
64731
ب وکراوە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ب وکراوە:

ب وکراوە

ززمان  -ش وەززار :عەرەبی
پپارت:

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە666 :

ﯾەک تی ت کﯚشين 1944
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429942
ﯾەک کە لە ب وکراوەکانی حيزبی شيوعی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ب وکراوە

ب وکراوە:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە667 :

ﯾەکەمين رادﯾﯚ لە شاری سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081115310772120
لەسا ی  1942تا 1943ئ ستگەﯾەکی ناوچەﯾی کراﯾەوە لەدوکان کی گەورەدا لەبەردەرکی سەرا،
ئ ستگەکە لەئەمبرﯾفاﯾەر ک وچەند موکەبەرەﯾەکی دەنگ لەسەر چەتری نﯚبەچييەکە دامەزر نرا بوو.
ئيتر خە کی سل مانی بە گەورە و بچوک و ژن و پياوەوە دەھاتن بﯚ گو ل گرتنی ،ئەم ئيستگەﯾە زۆرجار
ھەوا ی شەڕی دووەمی جيھانی ب و دەکردەوە وگﯚرانيشی ل دەدا وەک گﯚرانيەکانی رەشﯚل،
حەمدﯾە فەنی و مەال کەرﯾم و داﯾکی جەمال وکەرﯾم کابان
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان( سەبارەت بە )ﯾەکەمين رادﯾﯚ
لە شاری سل مانی( لە15:01:52 2012-8-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ب وکراوە :رادﯾﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە668 :

ەی ھەتاو
ەمين و نە
ﯾەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4091232182
20292
ی "ﯾەکەمين و نەی ھەتاو"" :کوڕ کی م رمنداڵ لەگەڵ
پووختەی سيناارﯾﯚی فيلمی
بننەما ەکەی
شتر چﯚتە شار و
ی مەرﯾوان دەەژﯾن .باپيری ئەو کوڕە پ ش
سەر بە شاری
ە گوند کی س
لە
ھە واسراوە و بااپيرەش
ە
نەکە لەسەر دﯾوارری ما
ە
و نەﯾەکی خﯚی گرتووە و ئ ستا و
دەدات بﯚ
ت
کی زۆر
ەکەی ھەو ک
ەتی خوشکە
ککﯚچی دواﯾی کردووە .ئەو کوڕە بە ﯾارمە
ﯾەکی
کە ھيچ و نەﯾە
ژﯾانداﯾە بگر ت چونک
ە
ەﯾەکی داﯾە گەورەشی ککە لە
ەوەی کە و نە
ئە
لەم کارەدا سەرددەکەو ت بە م داپيرە.
نيييە .کوڕەکە ببە ماندووبوونن کی زۆر م
نەی ھەتاو" برﯾتتين لە :
ەکەمين و ی
ە فيلمی "ﯾە
ستافی ئامادەەکردنی کورتە
س
مەدی.
فەر نوورمحەم
نوووسەری سيينارﯾﯚ :جەعفە
حەمەدی.
ەعفەر نوورمح
دەرھ نەر :جە
ەڕ وەبەری و نەگرتن :حەمميد قەوامی.
بە
روووناکی :حەمميد قەوامی
دەنگھە گر :رەەزا وەحيدﯾان .
دەرﯾان.
ەگرﯾی پشت سەحنەی فييلم :ليا حەﯾد
و نەگری فﯚتﯚگگرافەر و و نە
حنە :سەمەدد رەحيمی پووور.
مونشی سەح
م
ن جەليليان.
مﯚنتاژ :عوم ان
م
می.
ەسەن قاسم
دﯾزاﯾنی تيتراژ :محەمەدحە
ش سادقی.
ھە بژاردنی مموزﯾک :کوروش
ھ
جيان ،حوس ن
حوس ن پوور ،رەعنا فەرەج
دی ،د شاد ح
ەکتەرەکان :ئئاراس ساعيد
ئە
مورادی ،ئەميرر موئەزﯾان ،لليمﯚ ئەحمەدززادە.
م
ەرەجيان.
ی ،ئارمان فە
ھەم :ﯾونس نوورمحەمەدی
راو ژکاری بەرھ
ی.
سف موزەفەری
ھاتوچﯚ :ﯾووس
ھ
حموودزادە.
دحوس ن مەح
ەرنامە :سەﯾد
ەڕ وەبەری بە
بە
ەرھەمھ نەر :جەعفەر نووورمحەمەدی.
بە
ەک.
ماوە 13 :خولە
م
2
سا ی بەرھەممھ نان2007 :
س
ھەم.
ئيالم ھاتﯚتە بەرھ
م
ەلەفيزﯾﯚنی پپار زگای
ە ناوەندی دەەنگ و رەنگ وواتە رادﯾﯚ و تە
لە
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

لم
ب وکراوە :فيلم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە669 :

کترا
ئەليک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0150017036
62368
تاﯾبەتمەند ب شانﯚﯾ
ئ کەم کﯚﭬارا تا

ﭬە ،ل دەﭬەرا باددﯾنان

تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:
ھ

شوورا کوردستتان
باش

ببەالﭬکەر :گﯚﭬﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە670 :

رۆ
ئەﭬر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5051530035
57310
رۆژنامە
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتم
ھەر م:

باشوورا ککوردستان

ەر :رۆژنامە
بەالﭬکە
ش وەزار :ک .باکوورر
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە671 :
391

ب دەننگيا رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4071508094
47526
چی ﯾە ،چاﭬەررێ ﯾە د
ەڤ بەرھەم شانوﯾی ژ نﭭيسينا عەبدولفەتاح رەوواس قەلعەچ
ئە
ھﯚک ،ھەول ر و
ەرنامەک دارشتی ل دھ
چەند نيشدان ن جودا جوداا و ل دووڤ بە
چ
سل ماني بھ تە نيشان داان.
س
نەرێ شانﯚگەرﯾ مەسعوود عارف ب
ێ
ر ﭭەبەرێ ھوننەرێ شانﯚﯾ ل دھﯚک و دەرھ
ئااژانسا پەﯾامنن ر راگەھاند ""شانﯚگەرﯾا ب دەنگيا رەش ،دێ ل رۆژ ن  12 – 10نييسان/
جزﯾری بھ تە نيشادان و بررﯾار ئەوە ل رۆۆژ ن - 14
ەپر ل  2011ل ھﯚال محەممەد عارف ج
ئە
شادان".
ەپر ل  2011ل ھەول رێ و سل ماني ژژی بھ تە نيش
 17نيسان /ئە
7
سماعيل تاھرر  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
سەرچاوە :ئيس
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:
ھ

شوورا کوردستتان
باش

بباژ ر:

دھﯚﯚک

ببەالﭬکەر :شانﯚگەری
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە672 :

پر ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112028236
64482
ساال 2008
مارە  1پاﯾيزا س
ژم
خوەدان ئيمتتيازێ -:موئەﯾﯾەد تەﯾب
خ
سەرنﭭيسەر -:نزار مائی
س
ی ،تاﯾبەت ب ﭬەکولين ن ل سەر زمان و ئەدەبيات
ککﯚﭬارەکا وەرزی
دەردکەت
ت
شان ل دھﯚکک
ﯾاا چاپ و وەش
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:
ھ

شوورا کوردستتان
باش

392

سپير ز
ﯾە دەزگەھا س

ببەالﭬکەر :گﯚﭬﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە673 :

ستانک
پ ليس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5132300026
64715
ەم کەنال
وەک ئ کە

تاﯾﯾبەتمەند ب ززارۆکان

تاﯾبەتمەند
ندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کورردستان

بەالﭬکەر :تەلەﭬزﯾﯚن
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە674 :

پ نگااڤ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0411220052
24138
گﯚﭬﭬار
تاﯾببەتمەندﯾ ن ببابەتی
الﭬکەر :گﯚﭬار
بەال
ش وەزار :ک .بباکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە675 :

ﭫ
پەﯾﭫ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12910564310941
بە بواری ئەدەەبی دەدات ،للە الﯾەن
يری گرنگی ە
ی  -رەوشەنبير
گگوﭬار کی وەرززﯾی ھونەری
ەسەن
ستن ،سەرنوووسەری حە
دھوک د تە دەرخس
ک
سەرانی کورد  -لقی
ەک تيی نووس
ﯾە
سل ﭭانەی.
س
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:0
ﭫ( لە03:13 2010- 11-29 :
)گوﭬاری پەﯾﭫ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:
ھ

شوورا کوردستتان
باش

ببەالﭬکەر :گﯚﭬﭬار
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە676 :

در
چاﭬد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4052241242
21469
دەرددکەﭬيت و

چاﭬد ر کوﭬارەکا سياسی  -گشتی ﯾە ل پار زگەھا دھوک
چ
ێ وێ عبدورررەحمان بامەررنی ﯾە.
سەرنﭭ سەرێ
س
ەبارەت بە )چااﭬد ر( لە:
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:05:19 2011-12-19
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:
ھ

شوورا کوردستتان
باش

بباژ ر:

دھﯚﯚک

ببەالﭬکەر :گﯚﭬﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە677 :

خانە
چاﯾخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05171005114247
ەرێ وێ
شەش دەرکەفت ،سەرنﭭ سە
ش
تتا ژمارە

گگوﭬارەکا سەرربخوﯾە ل باژ ررێ دھوک
شی( ﯾە.
صباح ئەتروش
)ص
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:03:08 2
چاﯾخانە( لە2011-12-17 :
)چ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:
ھ

شوورا کوردستتان
باش

ببەالﭬکەر :گﯚﭬﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە678 :

چيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281328588
89418
سندی
سﭭان و ر بەر  :بەدرخان س
سەرنﭭ س
197
ھەول ر 71
ی
تاﯾبەتمەنندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کورردستان

بەالﭬکەر :گﯚﭬار
ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە679 :

شيدێ چاڤ بخال
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1181014213
32824
ی
دەرھ ناانی ﭬيان مائی
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتم
ھەر م:

باشوورا ککوردستان

باژ ر:

دھﯚک

ەر :فيلم
بەالﭬکە
ش وەزار :ک .باکوورر
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە680 :

ونەک
خەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2090912493
33179
...
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتم
ھەر م:

باشوورا ککوردستان

باژ ر:

دھﯚک

ی
ەر :شانﯚگەری
بەالﭬکە
ش وەزار :ک .باکوورر
ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە681 :

دکتور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809275120076
گوﭬارەکا سەربەخو ساخلەميە ژ الﯾ ھژمارەکا نوژدار ن دەﭬەرا دھوک ﭬە دەردکەﭬيت،
سەرنﭭ سەرێ دکتور وليد جميل عمر و سەرنﭭ سکارێ وێ حەمزە رەزﯾکی ﯾە ،ھەﯾﭭانە دەردکەﭬيت .
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )رۆژھات سەعيد( سەبارەت بە )گﯚﭬاری دکتور( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە -12-22
2010
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کوردستان

بەالﭬکەر :گﯚﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە682 :

دەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809330020079
گوﭬارەکا ھەﯾﭭانەﯾە ل باژارێ زاخو دەردکەﭬيت گرنگي ب بوارێ ئەدەبی – رەوشەنبيری ل دەﭬەرێ
ددەت ،سەرنﭭ سەرێ وێ بحری رەشيد ە ،سەر ب دەزگەھ دەالل ﯾ رەوشەنبيری و ھونەری ﭬە
ﯾە .ژ بەری ﭬ گوﭬارێ گوﭬاەرک ب انﭭ زاخو دەردکەفت کو ئەڤ گوﭬارە دەستپيکا ﭬ گوﭬارێ بوو.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )رۆژھات سەعيد( سەبارەت بە )گﯚﭬاری دەالل( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە -12-22
2010
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کوردستان

بەالﭬکەر :گﯚﭬار
ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە683 :

رادﯾوﯾا ژﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031443514629
ﯾە،

رادﯾوﯾەکا سەربەخوﯾە ل باژ رێ زاخو پەخش دکەت ،سەر ب دەزگەھ گوﭬەند ﯾ راگەھاندن
بەشين دی چارچرا تيﭭی ،گوﭬارا گوﭬەندە ،ر ﭭەبەرێ رادﯾوﯾ ھوزانﭭان دلوﭬان سەعيدە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )رادﯾوﯾا ژﯾن( لە2010-8-3 :
14:35:41
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کوردستان

بەالﭬکەر :رادﯾﯚ
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە684 :

رادﯾوﯾا سيالڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310325311195
رادﯾوﯾەکا ناﭬخوﯾی ﯾە ل قەزا ائم دﯾ دەردکەﭬيت سەر ب لقا ھەژدە ﯾا پارتيا دﯾموکراتی کوردستان
ﭬەﯾە ،ر ﭭەبەرێ وێ دلشاد بەرچی ﯾە .تا نوکە ھەشت جارا ناﭬ خو گوھارتيە ھندەک ژ ناﭬ ن کەجن
)ڕادﯾوﯾا دەنگ کوردستان ئام دﯾ – رادﯾوﯾا ئام دﯾ – رادﯾوﯾا خو ندکار و قوتابي ن ئام دﯾ )
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز رۆژھات سەعيد بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەبارەت بە رادﯾوﯾا سيالڤ لە 2010-12-03
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کوردستان

بەالﭬکەر :رادﯾﯚ
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە685 :

سازێ ئ زى
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2032304016
64166
سازێ ئ زى
س
تاﯾﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ەالﭬکەر :ئا بووم
بە
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە686 :

ستاررت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1205115036
62811
تەکنەلوژی و زانست کومپيوتەر و ئەنتەرن ت  ،ل ﭬان
ی
ەمەندکرنا بياﭬﭬ
ئاارمانجا دەولە
ەری  2009ل دھﯚک
ستان" ل نﯚﭬە
ستارت کوردس
چەند رۆژ ن بووری ،ئ کەم ژژمارا کوﭬارا "س
چ
ژ بن چاپ دەەرکەفت.
بﯚ ئاژانسا پەﯾامن ر گوت
ی ،تاﯾبەت ﯚ
سەرێ کوﭬاری
مود سەرنﭭيس
رۆۆژنامەنﭭيس رەقيب مەحم
ەلوژی دا
شەنبيرﯾا تەکنە
ەالﭬکرنا رەوش
خالن ژوان ،بە
"ئارمانج ژ ھەبوونا ﭬ کوﭬﭬارا نوو ھن خ
تەخا الوان ل ﭬی وەالتی بببنە خودان رەەوشەنبيرﯾيەکا
پتترﯾا خەلکی و ب تاﯾبەت تە
دﯾروک و پاشەرۆژا تەکنەلوژﯾاﯾ ھەبيت و
ک
زانستی و ھززرەکا ﭬەکری لسەر
ەﯾن و خواندەەﭬانی
تەکنەلوژی دا پەﯾدابکە
ی
زانستی و
ی
نﭭﭭيسکار ن تاﯾﯾبەتمەند د بيياﭬ
کەﯾن".
ی بﯚ ئامادەبک
ژی
ەنتەرن ت
ی "کوﭬارا مە ددێ پووﯾتەک باش دەتە کومپيوتەر ،ئە
رەەقيب مەحموودی گوت ژی
و موباﯾل و مە ل بەرە دژمارر ن بھ ت دا ژمارا بەرپەر ن وێ ز دەتربن و باشتر پوووتە و
ەن
نست و ب ﯾاﭬﭬ ھزری بدەت و د ﭬ ققووناغ دا چ کەس و الﯾە
گگرنگي ب زانس
سەر و دەستتەﯾا نﭭيسين خەرجی ﯾ ن وێ ب
ناکەت ،ئەم ووەک سەرنﭭيس
ھارﯾکارﯾا مە نا
ھ
ە دگرﯾن".
ستوﯾ خوﭬە
س
خرﯾا "ستارت کوردستان"ددا ھن بابەت ن گرنگ مينا ""چەوانيا ب
دﭬ ژمارا نەخ
وۆرد  2003و
دەستﭭەئينانا ئيماﯾل گﯚگگل و بر ک ﭬﭬە وﯾندۆز ھەففت و پاراستننا فاﯾل ن د
دھﯚک
ک
خەلک
ناﭬ  %74ژ خ
ھەلگر و راپورتتەک ل ژ ر ﭬ
 2007و دﯾروکاا ت لەفﯚن ن ھ
7
ەالﭬبوﯾنە.
ککومپيوتەری ب کاردئينن بە
کومەکا
ا
کوﭬارێ ﯾە و
ێ
متيازا
ەزﯾز خودانا ئيم
رۆۆنامەنﭭيسا ددھﯚک پەروﯾﯾن عەبدولعە
ەالح
ﭭان تاھا ،سە
شوکری ،م ﭭ
ی ئەحمەد ،عەبولعەليم ش
الو مينا )لوتفی
رۆۆژنامەﭬان ن ال
ناجی
ی
ەحمەد و
ش خو ،موراد عومەر ،بەﯾارر ئام دی ،ش رزاد جەعفەرر ،سل مان ئە
ەدەل( ت دا کااردکەن.
بە
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ئ کەم ژمارە ژ ﭬ کوﭬارێ ب  50بەرپەران دەرکەفتيە و ب ئ کەم بەرھەم وکارێ
زانستی و تەکنەلوژی ﯾ راگەھاندن ل پار زگەھا دھﯚک دھ تە نياسين.
سەرچاوە :ئيسماعيل تاھير  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
بەالﭬکەر:

گﯚﭬار

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە687 :

ستارت کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809304120077
گوﭬارەکا ھەﯾﭭانە  -زانستی ﯾە گرنگي ب بوار ن کومپيوتەری و زانستی ددەت ،ل دھوک
دەردکەﭬيت ،سەرنﭭ سکارێ وێ رەقيب مەحمودە .
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )رۆژھات سەعيد( سەبارەت بە )گﯚﭬاری ستارت کوردستان( بﯚ کوردﯾپ دﯾا
لە 2010-12-22
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کوردستان

باژ ر:

دھﯚک

بەالﭬکەر :گﯚﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە688 :

سن لە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090821463061052
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ەﯾان ﭬە،
گگوﭬارەکا ھەﯾﭭﭭانەﯾە ل دھووک دەردکەﭬﭬيت تاﯾبەتە ب ئارﯾشە و پپرس ن سن لە
ەرێ وێ عبداالعزﯾز
ھ گەشەپ دانا جﭭاکی دەردکەﭬيت و سەرنﭭ سە
ژ الﯾ دەزگەھ
باارزانی ﯾە.
دﯾا لەالﯾەن )ننەدﯾار( سەبارەت بە )سن لە( لە:
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:03:18 2011-9-9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:
ھ

شوورا کوردستتان
باش

ببەالﭬکەر :گﯚﭬﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە689 :

گو ز ﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170939566
60700
ەرھەمی ھوونەرمەند :خ ررۆ مەال
بە
لە ) (8گﯚرانی بە
ەالﯾە" ،کە ە
مەند "خ رۆ مە
ی(ﯾە بەرھەمم کی ھونەرم
ەم )سی-دی
ئە
جيی ژوورە پ کھاتووە.
زاراوەی کرمانج
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ببەالﭬکەر :ئا ببوم
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە690 :

ل
ھيزل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1041942472
22035
ھزری ﯾە ژ الﯾﯾ
گوﭬارەەکا وەرزی – سياسی – ھ

دەزگەھ
401

ھيزل ﯾ

ەالڤ
ررەوشەنبيری ﭬە دھ تە بە

کرن ،ت دا ﭬەکولين و بابەت ن زانستی دھ نە نﭭ سين ،سەرنﭭ سەرێ وێ کوﭬان حس نە ،ل باژ رێ
زاخو دەردکەﭬيت.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )ھيزل )گوﭬار( لە2011-1-4 :
17:45:45
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کوردستان

باژ ر:

دھﯚک

بەالﭬکەر :گﯚﭬار
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە691 :

ھەلبەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010419411922033
ھەلبەست بەالﭬوکەکا ھەﯾﭭانەﯾە ژ الﯾ کومەال ھەلبەستﭭان ن گەنچ ﭬە دھ تە چاپرکن ،ت دا
ھەلبەست و بەرھەم و چاالکي ن کومەل دھ نە بەالﭬە کرن.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )ھەلبەست( لە2011-1-4 :
17:44:13
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م:

باشوورا کوردستان

باژ ر:

دھﯚک

بەالﭬکەر :ب وکراوە
ش وەزار :ک .باکوور
ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە692 :

د پﯚرتال
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22423560419735
دەستپ ک کو
تپ
)ک.ن.پ = پﯚرتاال نوووچەﯾ ن کورددی( ل
پ
ککورد پﯚرتال ئاننکو ب کﯚرتيا خوە
گەلەک کورد
ک
شا کوردی ب تتيپ ن التينی بو ،ل
ن تەنھا بەش
ساال 2007ێ ھاتيە ئاﭬاکرن
س
ەبەرﯾا کورد پﯚﯚرتال
گەلەک داخوازی ھاتن ئ دی ر ﭭە
ک
ھەنە وان تيپا نەش ن بخوﯾﯾنن و
ھ
ئارامی دا،
ی
شا کوردی ب تيپ ن
ەرسﭭا داخوازز ن خو نەر ن خوە ب ل ز دەکرنا بەش
بە
ھەمو
دەنگ خوە ل ھ
ەگەرێ ز دەبوونا خو نەر ن کورد پﯚرتال و ناڤ و نگ
ەﭬە ژی بو ئە
ئە
دکارﯾت ئەﭬان
ت
مرۆڤ
ککوردستان و تاﯾيبەت ناﭬا رەنﭭەندا کورردﯾا دەرﭬە بلنند کر ،ئەﭬرۆ م
ھەردۆک بەشا دا ميننا .رامياری
ک
وەربگرﯾتن د
ن
ەشا ببينيت و ل سەر پ زاانينا
بە
ی( ،زانستی و
ی ،ھونەری ،وەرزش ،و ژەەﯾی )ئەدەبی
)سياسی( ،نوووچە ،جﭭاکی
مالی .
گوتار و ژﯾان و بەرم
ر
ەرەنگ،
ەکنﯚلﯚجی ،ئئابوری ،ھەمە
تە
شياﯾە د وی
ﯾە
نجی ھزار جارا ددھ ﭬەکرن کەواتە
 50000پ ی
ک.ن.پ ئەﭬرۆۆ رۆژانە پتر ژ 0
ک
ەرەدان ن مالپپەری پتر
ژﯾﯾ خوەﯾ ککﯚرت دا جھ خوە بکەت و پتر کار ت دا ت کرن بو سە
ئەﭬرۆ کورد پﯚرتال دو بەش ئاارامی و
ۆ
 3جاری د رۆژژێ دا و
ھيتە 350000
ل بھ ن بگەھ
ﭭيس نينە و ل بەر
ەردەمييە مە وەک گەل ککورد ﯾەک ر نﭭ
التينی ،ئەﭬە پ دﭬيەکا سە
ال
نﭭيس
وان ھەمو سازی و مالپەر و رۆژنام ن کووردﯾيا بەرزە ببوﯾی نزانن ب کيژان ر س
دەست نە دەت و سەر
ت
ن ،داکو ک.ن.پ خو نەرێ خوە ژ
جام بگەھينن
ککارێ خوە ئەنج
سا ئارامی کر.
داخواز ن وان دەست ب وەەشانا ر نﭭيس
سازی و جھ کااری ژی ت دا بکەت ،و ھەرروەسا
ی
ک.ن.پ دا مررۆڤ دکارﯾت رەکالما
ک
گوھداری کرنا سميناار،
ی
ت دا لينک و ھژژمار ن تەلەففﯚناﯾ ن گرنگ و پشتی دﯾتتن و
دەبوﯾی ،کار ل سەر
ھەم ن نووﯾ ن ھونەری ز د
ەندا کورد و موووزﯾک و بەرھ
چاالکي ن رەﭬە
چ
مالپەری .
ی
ت کرن ئەو ژژی ب بيتە رۆۆژا و مينا کەناالەک ت ﭬي ل بھ ت سەر
ی جيھان رۆۆژناما راستی )ئەلحقيقە(ﯾﯾا کو دەنگ کورد ن
رۆۆژانە ژی خو نەر ل ھەمی
ک.ن.پ دناﭬا
پ
خزمەتەکا دﯾييە کو
ن ،ئەﭬە ژی خ
ەﭬيت دخوﯾنن
موسل يە و ل وەرێ دەردکە
م
ت.
ەش ن خوە ددا د گەھينيت
بە
http
p://www.ku
urdportal.ne
et
(Armanc Eg
دﯾا لەالﯾەن )gîd Nêrweyîî
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سا ئارامی کر!!( لە2010-12-21 :
سەبارەت بە ))کورد پﯚرتال دەست ب وەەشانا ر نﭭيس
س
2:01:23
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ببەالﭬکەر :ب .ئەلەکترۆنی
ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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693 :ژمارە

A
Agirî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8112133068
89184
...
Taybetm
mendiyên b
babetî
Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

694 :ژمارە

Ala Ye
ekîtî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5190924217
78526
1988
Taybetm
mendiyên babetî
Derwe

He
erêm:

ezar:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwe
Vî b
babetÎ baştirr bike

695 :ژمارە

BERG
GAH
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072056346
67543

404

ەوەﯾە لە ستووکھو م سوﯾد دەردەچوو
گگﯚﭬارﯾکی سيياسی کولتورری و ل ک لينە
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Derw
we

Herêm:

Gova
ar Belavker:
K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

696 :ژمارە

bîrnebûn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191308358
88684
...
Taybetm
mendiyên b
babetî
D
Derwe

He
erêm:

Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

697 :ژمارە

Ç
Çira
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031523418
88967

405

...
Taybetm
mendiyên b
babetî
D
Derwe

He
erêm:

Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

698 :ژمارە

DEST KOR
RTIRE JI Ç
ÇAV
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2121731106
64236
عەرەب
ب
شاعيرانی ناود ارانی
کومەللەﯾ ک لە ھونن اوەکانی شا
عيل کوسە
 ئيسماع: وەرگ رران
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Rojawa Kurrdistan

Herêm:

H
Helbest

Pertûk:

K. Bakûr T. Latîn Şêwe
ezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

699 :ژمارە

HAW
WAR
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9161315268
88753
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...
Taybetm
mendiyên b
babetî
Sûrya

He
erêm:

Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

700 :ژمارە

H
Hêvî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031528038
88966
1983
Taybetm
mendiyên b
babetî
D
Derwe

He
erêm:

Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

701 :ژمارە

Hinar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301157268
89759

407

...
Taybetm
mendiyên b
babetî
Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

702 :ژمارە

Hîînar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1052043552
22047
Kovara
a Hînarê dî bin banê Ku
urdî Dera îzm
mîrê de di 3
31 Gelawêja
a 2009 an de
e
huner wêjeyî ye
e û du ،destt bi weşanê kiriye.Kovaara Hinarê kkovarek çand
d
me
ehahene ye
e.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Bakû
ûrê Kurdista
an

Herêm:

Gova
ar Belavker:
K. Bakû
ûr Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

703 :ژمارە

JIYA
ANA REWS
SEN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072058537
72073

408

. ھونەرﯾيە لە ئەستەنبوڵ دەردەچوو، کولتوری،ی
گانەی ئەدەبی
گگﯚﭬار کی مانگ
1996  سا ی1 مارە
ژم
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Derw
we

Herêm:

Gova
ar Belavker:
K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

704 :ژمارە

KURMANCÎ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5180958037
78547
1987
Taybeetmendiyên babetî
Bilaw
wkirawe Belavker:
K. Bakûr T. Latîn Şêw
wezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

705 :ژمارە

Le Monde
e diplom
matique ku
urdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201213588
88648
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http://www
w.diplo-kurd
di.com
Taybetm
mendiyên b
babetî
Govar Belavker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêw
wezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

706 :ژمارە

Nûbiihar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9140852188
88792
...
Taybetm
mendiyên b
babetî
Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

707 :ژمارە

NÛD
DEM
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9111328578
88815
Kovara
K
Huneerî, Edebî û Çandî
Taybettmendiyên b
babetî
Govar Bela
avker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêw
wezar:

410

Vî b
babetÎ baştirr bike

708 :ژمارە

Pên
ngav
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2242134128
82374
Pênga
av kovareka zanıstî u hu
uneriye bi zaaravê botan
nî derdikevîtt.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Gova
ar Belavker:
K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

709 :ژمارە

Pirs
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031549308
88963
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Govar Belavvker:
K. Bakûr T.. Latîn Şêwe
ezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

710 :ژمارە

Rabûn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6291957158
89764

411

Hejmar 1 -1975
5
Organa BAH
HOZ Rexistin
na Tekoşer û şoreşgere
en Kurdistan
n
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Gova
ar Belavker:
K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

711 :ژمارە

RIZGARI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5192123346
64781
 دەرچووە1976  ئادداری21  لە1  سا ی1 مارە
ژم
جار ک دەردەەچ
تورﯾە مانگی ج
گگﯚﭬار کی سيياسی و کولتو
الن رەوشەن
يازی ئەرسەال
خاوەنی ئيمتيا
خ
ەنبووڵ
شو نی دەرچووونی ئەستە
ش
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Derw
we

Herêm:

Gova
ar Belavker:
K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

712 :ژمارە

ROJA
R
KUR
RDISTAN
NE - KURDISTAN S
SOL
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6170953386
66022

412

...
Taybeetmendiyên babetî
Derwe

H
Herêm:

Bilaw
wkirawe Bellavker:
K. Bakûr T. Latîn Şêw
wezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

713 :ژمارە

Roja Welat
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8262228568
89089
Rojna
ameya Roja Welat ku di
d Têkoşîna Azadiya
A
Gellê Kurd de cciyekê wê yê
ê
giring
g û bi rûmett heye, di sa
alên 1977-1978`an de, ji aliyê Kem
mal Burkay û
heva
alên wî ve bi
b zimanê ku
urdî û tirkî h
hat derxistin
n.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Derwe

Herêm:

Govar

Belavker:
Vî b
babetÎ baştirr bike

714 :ژمارە

STÊRK
K TV
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061954326
64189

413

تەلەﭬززﯾﯚن
Taybet mendiyên b
babetî
Televiiziyon Bela
avker:

Vî b
babetÎ baştirr bike

715 :ژمارە

Têko
oşer
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5292109216
64953
ەلجيکا دوو ماانگ جار ک
ندکارانی کوردە لە بە
ی
ی کر کاران و خو
گگﯚﭬاری ﯾەک تی
.دەردەچوو
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Derw
we

Herêm:

Gova
ar Belavker:
K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

716 :ژمارە

Ve
eger
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161444446
67505

414

 دﯾرۆکی کوردانی ئەنادۆ ی ناوﯾنە، ھونەری،ی
 چاندی،گگﯚﭬار کی سيياسی
 سوﯾد دەرددەچوو- ە ستوکھو م
لە
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Derw
we

Herêm:

K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

717 :ژمارە

W
War
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092246038
89204
...
Taybetm
mendiyên b
babetî
Govar Belavvker:
K. Bakûr T
T. Latîn Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

718 :ژمارە

W
Wêje û Re
exne
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5022310597
76056

415

Kovara rexneya wêjeeyî, hejmar: 1, sal: 2014
4
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Bakû
ûrê Kurdista
an

Herêm:

K. B
Bakûr T. Lattîn Şêwezar:
Gova
ar Belavker:
Vî b
babetÎ baştirr bike

719 :ژمارە

Ye
ekiti
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7270926148
89446
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Govvar

Belavvker:

H. Ş. K.

Pa
artî:
Vî b
babetÎ baştirr bike

720 :ژمارە

و نەﯾ ن ب ھن کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241438588
82370

416

ەھمەت
شانگەھەکا و نەﯾانە ئەو ن ژ الﯾ و نەگگرێ کورد )مە
 پ ش، و نەﯾ ن ب ھن کوردی
دﯾاربەکرێ ھاتە
ێ
 شوبات ل٢٤  تتا٩ شانگەھـ ژ
 پ ش، ن گرتن
ماسوم سوئەری(ﭬە ھاتين
م
.گ ران
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Album

Belavker:
Vî b
babetÎ baştirr bike

721 :ژمارە

Fre
ee Kurdis
stan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0082121167
73403
...
Items Property
South Kurdistan Country - P
Province:
Publication

Pub
blication:

English

Dialect:
U
Update this item!

722 :ژمارە

Golak
kani (Kirk
kuk)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1151153128
87830
a film by
F
Fariborz Kam
mkari
Items Prop
perty
South Ku
urdistan Cou
untry - Proviince:

417

Film

Publication:
U
Update this item!

723 :ژمارە

HAL
LABJA die
e verlore
enen Kind
der Ein Fiilm von A
Akram Hidou
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9221825038
88548
HALABJA die verlorrenen Kinde
er Ein Film vvon Akram H
Hidou
Kurdisttan-Irak / Deutschland 2010
16:9 HD 720p50, 72
2 Min.
Akram H
Hidou
Reinickkendorfer Sttraße
13347 B
Berlin
Tel.: 0176 24 39 6
61 71
E-Mail: ah
hidou@yaho
oo.de
Items Prop
perty
F
Film Publication:
U
Update this item!

724 :ژمارە

The Ku
urdish Gllobe
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1130029038
86702
...
Items Property
South Kurdistan Country - P
Province:
Publication

Pub
blication:

English

Dialect:

418

U
Update this item!

725 :ژمارە

Wom
men
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282049536
64929
A perriodical published by De
emocratic Women's
W
Uniion of Irania
an Kurdistan
n
Item
ms Propertyy
Publication Publication:
English

Dialect:

K.. D. P. Iran

Party:
U
Update this item!

726 :ژمارە

Za
anco
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021340556
64989
گﯚﭬار
Items Prop
perty
Magazzine Publica
ation:
Eng
glish

Dia
alect:
U
Update this item!

727 :ژمارە

Bulletin
n de liaiso
on et d’in
nformatio
on de l’In
nstitut ku
urde de P
Paris
419

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9160010458
88762
...
A
Articles prop
priété
À l'extérieur

Proviince:

Magazzine Publication:
França
aise

Dia
alect:

Mise à jou
ur sur cet arrticle!

728 :ژمارە

Bulletiin mensu
uel du cen
ntre d'études Kurrdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1021020028
86933
Kam
miran Alî Bed
dirxan
Ligue kurde
1949,, Paris
A
Articles prop
priété
À l'extérrieur

Provvince:

Magaazine Publica
ation:
Franççaise

Dia
alect:
Mise à jou
ur sur cet arrticle!

729 :ژمارە

Etudes Kurrdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162214378
88748

420

...
Articles pro
opriété
À l'extéérieur

Province:

Trimeestriel Publiccation:
Fran çaise

Dialect:
Mise à jou
ur sur cet arrticle!

730 :ژمارە

Kurdiistan D`IIran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7302248018
89371
Paris
1991
Articles pro
opriété
À l'extéérieur

Provvince:

Magaazine Publiccation:
Franççaise

Diialect:
Mise à jou
ur sur cet arrticle!

731 :ژمارە

La la
angue ku
urde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162211178
88749

421

...
Articles pro
opriété
À l'extéérieur

Province:

Trimeestriel Publiccation:
Fran çaise

Dialect:
Mise à jou
ur sur cet arrticle!

732 :ژمارە

Kurd
distan he
eute
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7202021348
89530
...
A
Artikeleigensschaften
Außerhallb

Provinz:

Zeitschri ft Veröffenttlichung:
dieses Ittem aktualissieren

733 :ژمارە

س
اقواس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0281445379
92529
...
ص السجل
خصائص
ب کردستان
جنوب

422

:م
األقليم

ة
شورات :مجلة
المنش
جة:
اللھج

ي
عربي

ل السجل
تعديل

ژمارە734 :

کزي
صات المرک
االنص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041916388
88041
...
خصائص اللسجل
األقليم:

جنوب کرددستان

ت :منشور
المنشورات
اللھجة:

عربي

الحزب:

ستاني
االتحاد الووطني الكردس

ل السجل
تعديل

ژمارە735 :

ة
الثقافة الکردﯾة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7141008068
89575
تصدر عن المرکز الثقافي الکرددي في الممللکة
ر
ية ودراسية وووثائقية
مجلة سياسية
م
اللمتحدة.
1
ن االول 1988
اللعدد  1تشرﯾن
سکان چاالک
س
خصائص السج
خ
جل
األقليم :الخارج

423

ي
اللھجة :عربي
ل السجل
تعديل

ژمارە736 :

وار
الحو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1192047048
87749
...
ص السجل
خصائص
م:
األقليم

غرب ککردستان

شورات :مجلة
المنش
ة:
اللھجة

ي
عربي

ل السجل
تعديل

ژمارە737 :

ستان
ستان  -رۆژژی کوردس
س کوردس
شمس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281346158
89417
ن تصدرھا جمععية الثقافة اللکردﯾة باللغتيين العربية واللکردﯾة
مجلة شھرﯾة ثقافية عامن
م
في بغداد
ب 1972
سنة الثانية اب
اللعدد االول الس
رئئيس التحرﯾر ::صالح ﯾوسففي
جمال خزندار
مدﯾر االدارة :ج
م
طبع بمطبعة االزمان  -بغدادد
ط
جل
خصائص السج
خ
األقليم:

عراق
ع

المنشورات :ممجلة

424

ل السجل
تعديل

ژمارە738 :

ت االکراد
صوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231308326
63488
حزب الديمقرا طي الکردي في
سان حال الح
لس
سوريا
س
جل
خصائص السج
خ
األقليم:

غرب کردستا ن
غ

جريدة
المنشورات :ج
اللھجة:

عربي
ع

ل السجل
تعديل

ژمارە739 :

ي الصغير
فيلي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2062105036
64195
گﯚﯚﭬار
جل
خصائص السج
خص
جلة
منشورات :مج
الم
الللھجة:

عربي
عر

ل السجل
تعديل

ژمارە740 :

425

فەيللي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2062102596
64194
گﯚﯚﭬار
جل
خصائص السج
خص
جلة
منشورات :مج
الم
الللھجة:

عربي
عر

ل السجل
تعديل

ژمارە741 :

ناتيو
الترنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0180851166
62411
...
خواص اﯾﯾتم
ت :مجلە
انتشارات
لھجە:

فارسی

حزب:

ستان
حزب زندگگی آزاد کردس

تغيير ددر اﯾن آﯾتم

ژمارە742 :

دج
ستان سنند
گاه شھرس
دﯾدگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2201921428
82337
...
ص اﯾتم
خواص
426

اقليم:

شرق ککردستان

انتشاارات :منتشر شدە
لھجە:

ی
فارسی

تغيير ددر اﯾن آﯾتم

ژمارە743 :

ستان
کي کردس
علوم پزشک
دانشگاه ع
ه علمي د
مجله
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7041219108
89701
ي کردستان
علوم پزشکي
دانشگاه ع
تم
خواص اﯾتم
ستان
شرق کردس

اقليم:

انتشارات :فصلنامه
فارسی

لھجە:
تغيير ددر اﯾن آﯾتم

ژمارە744 :

ت
والت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5061240166
64669
اجتماعی قوم بختيارری و دﯾگر لر زبانان .....صااحب
ی
صلنامه فرھنگگی،
شماره اول فص
ش
متياز و مدﯾر ممسئول :بئوارر اليما )نورعللی مرادی)
ام
خواص اﯾتم
خ
صلنامه
انتشارات :فص
للھجە:

ک .لری

427

تغيير ددر اﯾن آﯾتم

745 :ژمارە

Kürt Ta
arihi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3262343566
65327
....
Başllık özelikleri
Issrail Özerk:
Türrkçe Lehçe:
deergi Yayın:
Bu Başlığğı düzzenle

746 :ژمارە

Kü
ürtçe yay
yın yapan
n Televizy
yon kanalları
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2051901019
92877
Kü
ürtçe yayın yyapan Televvizyon kanalları :
Kurdista
an TV
Zagro
os TV
Kurdsa
at TV
Geli Kurd
distan
Badinan Sat
Kerku
uk TV
NRT
N
NRT 2
Rudaw TV
T
TRT 6
VİİN TV
Sped
da TV
Peyam
m TV
428

Çıra TV
Pelistank TV
Zaro TV
Rega TV
Ronahi TV
Roj TV ( Kapalı)
MMC ( Kapalı)
AUC TV
Kurdmax
Kanal 4
Korek TV
Vin TV
Newroz TV
Hewler TV
City Center
Jamawar TV
KNN
Dünya TV
Waar TV
Waar Sport
Bu Başlığğı düzenle

747 :ژمارە

War Gazetesi
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020519032192878
War Gazetesi
Dohukta Evro gazetesiyle birlikte günlük yayınlanan iki gazeteten biridir , 1 eylül 2009 günü
yayınlanan gazete bügüne kadar günlük olarak Zaho – Dohuk ve amediyede dağıtımı
yapılmaktadır , Daha çok iç olaylar üzerine yayın yapan gazete değişik konularda 16 sayfa
olarak yayınlanır , Yayın sahibi Palo şirketi olup Adresi dohuktadır .
Başyazar : Dr.Fazil omer
Yayın sorumlusu : Tehsin naveşki
Yazar kadrosu : Şaban teleri – ismet habur – Ahmet bendi
Tasarım : İsam haci taher
Web tasarım : Ömer guvend

429

Web sayffası : www.rrojnamawarr.com
Başlık özelikleri
Gazete Ya
ayın:
Güney kkürdistan Le
ehçe:
Bu Başlığğı düzzenle

748 :ژمارە

Yeniiden New
wroz
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7270921448
89447
....
Başllık özelikleri
deergi Yayın:
Türrkçe Lehçe:
Bu Başlığğı düzzenle

749 :ژمارە

Brroos
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7031205549
91146
...
Eigenschaappen van d
de item
Buiten
nland

Pro
ovincie:

Toneellstuk

Pub
blikatie:

430

Nederlaands

D
Dialect:
Bijwerrken of herzien van dit item!

750 :ژمارە

De Koerrden
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8281430497
72398
Het tw
weemaande
elijks tijdschrift van het Koerdisch l nstituut vzw
w te Brusselldoor het Ministerrie van de Vlaamse
V
Gem
meenschap erkend als beweging in
n
het ka
ader van hett decreet op
p het sociaal-cultureel vvolwassenen
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