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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە ر کخراوە 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 جﯚری ر کخراو و بەشی کوردستان و ھيتر
خراونەتە پا يان.
contact@kurdipedia.org
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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 :

ی کوردستاان
دی الوانی
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126100822
21122
ناحييەکانی
ی
لە زۆربەی قەززاو
سا ی  2000لە سل مانی دامەزراوە و سەنتەری ە
س
ە.
ھەر می کورددستاندا ھەﯾە
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ر کخراو :الووان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە2 :

موکرﯾان
گوباسی م
سی دەنگ
ئاژانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109393111170
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..
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
خراو:
ر کخ

دەری
ھەوا د

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە3 :

ی ناوخﯚ
وا و رادﯾﯚی
سی ھەو
ئاژانس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830121216
69269
ناوخﯚی
ی
ەﯾاندنی حکو مييەو بەڕ وەبەراﯾەتييەکە سەر بەوەزاررەتی
ککەنا کی راگە
ستانەو لە 2004/6/29ەوە دامەزراوە.
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ح
ەندﯾن
ەکارەکانی کرردووەو دواتر لەڕ گەی چە
ەو بساﯾت کەووە دەستی بە
ەسەرەتادا لە
لە
سوود
ھﯚشياری بەس
ماﯾی گرنگو ھ
رادﯾﯚی ناوخﯚوە ر نم
ی
ەمانکاتدا لەڕ گەی
ساﯾت و لەھە
س
ستراتيژو ئاراستەی
و
ەلەبەرچاوگرتننی
خشدەکات ،بە
ەسنوری کورردستاندا بەخ
لە
مەوانی.
خالقی رۆژنام
ستانو پاراستننی ئيتيکو ئەخ
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ح
سی ھەوا و رادﯾﯚی ناوخﯚ
سەرچاوە :ما پەڕی ئاژانس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

حوکومی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە4 :

کوردستان
ن
ت و غازی
وا ی نەوت
سی ھەو
ئاژانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2270846428
80606
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئابووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە5 :

ەر
وا يی ژ دە
سی ھەو
ئاژانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1272206529
92835
پەخشی
ی
دەستی بە
ی
2013
ی فەرھەنگيييە لە 3-9-30
سی ھەوا يی
ەکەمين ئاژانس
ﯾە
ئااساﯾی خﯚی کردووە
فتوگﯚی
ينەوە و گوتار و گف
ە
چيرۆک و ل کﯚ
ک
شيعر و
جگە لە ھەوا ی ئەدەبی و ھونەری ش
ج
ەرمەندان ب و دەکاتەوە
سەران و ھونە
تااﯾبەت و ﯾادنوووسيی نووس
ەکی تاﯾبەت بە خﯚﯾەتی.
نی کت بخانەﯾە
ھاوکات خاوەنی
ھ
سەبارەت بە
ت
)ت کﯚشەر خالييد(
دﯾا لەالﯾەن ت
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
18
8:11:38 201
ەوا يی ژ دەر(( لە14-1-27 :
)ئئاژانسی ھە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە6 :

ودە
ئاسو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121813593
36836
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مانجی سەرەەکی نەھ شتتنی توندوتيژﯾی لە
ەربەخﯚﯾە ،ئام
ر کخراو کی نااحکومی سە
دژی ئافرەتە .
شو ن :سل ماانی
ش
سل مانی
ﯾش لە شاری س
م ژووی دامەزراندن :سا ی  2000دامەزراوە و لە ئاﯾااری  2001ش
توومارکراوە .
سازداون ،گرننگترﯾنيان
شﯚپ و کﯚنگررە و پ ۆژەی س
چاالکييەکانی کﯚمە ە :ژما رەﯾەک وۆرکش
چ
ەبستی تﯚماررکردنی
پ ۆژەی "چاود رﯾکردنی ماففەکانی ئافرەەتان" بە بەمە
ەموو
پ ش لکارﯾيەکانی مافی ئاففرەتان و کردەەوەی توندوتيژژﯾی دژ بە ئاففرەتان لە ھە
پەناگەﯾەکی بﯚ ئەو ئافرەتانە
ی
ن .ئەم ر کخرراوە ھەروەھا
بووارەکان و دەززگا جياجياکان
ەمھ نانی
ککردۆتەوە کە ددووچاری ھەڕڕەشەی "تاوانەکانی شەررەف" دەبنەوە و لە بەرھە
داﯾدا گرفتەکانی
کردووە ،کە تيد
ی لە ھەر مدا بەشداری کر
چەندﯾن بەرناممەی رادﯾﯚﯾی
چ
ئاافرەت دەخر ننە روو و ھەوو ی دۆزﯾنەوەەی چارەسەرﯾان بﯚ دەدر ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە7 :

- AS
SK) Amerrican Soc
ک)ciety For Kurds
ئاسک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126133646
61136
ەرەکی لەشارری
سينگەی سە
ەمرﯾکی  -کووردی ن و دەو ەتييە و نووس
ر کخروا کی ئە
نووسينگەی سەرەکی ھەر می
ی
فلﯚرﯾدای ئەمرﯾکاﯾە و
ی
ەتی
تااالھاسی پاﯾتتەختی وﯾالﯾە
ئەمرﯾکا دامەزراوە و لەسا ی
ا
 (1997لە
1
ەشاری ھەو ل رە . ASKلەسا ی )
ککوردستانی لە
(1999وە لەککوردستان کارردەکات.
)9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستاﯾەتی
ر کخراو :دۆس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە8 :

ئاسييا س
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121920485
51860
دﯾکردنە بەمﯚبباﯾل لە باشوووری
سيا سي  ،ﯾەککەمين کﯚمپانيای پەﯾوەند
ککﯚمپانيای ئاس
مەتگوزارﯾيەکانی خﯚی
مەزراوە .سا ی  2003خزم
ککوردستان و ع راقدا و سا ی  2000دام
کﯚمپانياﯾە سەربە
ە
ەم
راقی گرتﯚتەوە .ئە
گگەﯾاندۆتە شارری موس و پاشان سەرجەم ع ی
ەک تييە.
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە9 :

قی
دﯾای ع راق
ەتانی م د
ئافرە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121814010
04837
ەﯾی و بە
ەنووسی ع رراقە .لە ر ی خولی پيشە
ھ نانی ئافرەەتانەی رۆژنامە
ەند کی رۆشننبيرکردن و راھ
مە بە
شەپ دانی توانا رۆژنامەگەرﯾيەکانی ئافررەتان
مەزراوەﯾەکی ن ودەو ەتی ،ھەو ی گەش
ھاوکارری چەند دام
ەفزﯾﯚنی و رادﯾﯚﯾی و
ن لە ئامادەکرددنی بەرنامەگگەل کی تەلە
ت .ئەم مە بەنندە ھەو ی ببەشدارﯾکردن
دەدات
ستنەرووی ک شەکانی ئاففرەتان ھەﯾە .
ی دەدات کە رۆ يان لە خس
ی رۆژنامەوانی
ت و تو ژﯾنەوەی
راپﯚرت
ن :ھەر می ککوردستان
شو ن
شوباتی  2007دامەززرا
ی
ەکی
ن :مە بەندی ﯾەکەم لە ﯾە
ی دامەزراندن
م ژووی
چاالکيييەکانی مە ببەند :تا ئ ستتا چەندﯾن وۆۆرکشﯚپ ساززداوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەەوە

ر کخرراو:

ن
ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە10 :

ەکرەجﯚ
شتوکا ی بە
دەﯾی کشت
ئاماد
40

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129131045
51234
لە ساا ی 1956دا دامەزراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو :پەروەرددەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە11 :

م دﯾکا
ئاوام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105194148
83092
ەزراوە.
2009-10دا دامە
ی دروستکردننی دەرمانە للەشاری ھەوول ر لە 1 -19
ەکەم کارگەی
ﯾە
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو :تەنندروستی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە12 :

ئاڕاڕڕات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0222222540
01377
مەزراوە.
ی پيرمام دام
سا ی  1996للە شارۆچکەی
ی ئاڕاڕات لە س
ﯾانەی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

وەرززش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە13 :

ئاﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=200909141429132030
ر کخراوی ئاﭬا ،ر کخراو کی ناحکومييە و لە  2005دامەزراوە و تاﯾبەتە بە پاراستنی مافی ئافرەت و
منداڵ و بە بەردەوامی خولی لەمجﯚرە دەکاتەوە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ژنان

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە14 :

ئا ی شﯚڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110155449258
سەرەتا ناوی گﯚﭬار ک بووە شەھيد ئارام ب وﯾکردووەتەوە ،دواتر بووەبە ر کخراو.لەسەرەتای مانگی 11ی 1985دا سيان لەقيادەﯾيەکانی وەک مەال بەختيار ،ش خ عەلی و پشکﯚنەجمەدﯾن ،لەالﯾەن ﯾەک تی نيشتمانييەوە دەستگيرکراون.
دوای دەستگيرکردنی ئەو س کەسە ،بەسەرۆکاﯾەتيی ساالر عەزﯾز ،عيماد ئەحمەد ،مامﯚستا
جەعفەر و ئاسﯚ عەلی و ژمارەﯾەکی تر ،بەردەوامييان بەئا ی شﯚڕش ز وێ و خواکورک و ناوچەی
بادﯾنان و دەوروبەری ھەول ر داوە.
لەسا ی 1989دا کەقيادﯾەکانی ئازادکران ،لەشاری رەزاﯾيەی ئ ران چاالکييان ئەنجامداوە.ھەر لەسا ی 1989دا بەش کی ئا ی شﯚڕش لەگەڵ زەحمەتک شان ﯾەکيانگرت.
لەسا ی 1992دا لەکﯚنفرانس کدا لەسل مانی ناوەکەی گﯚڕاوە بﯚ )کﯚمە ەی سﯚسياليستیکوردستان( و دواتر چووەتە ناو حيزبی زەحمەتک شانی کوردستانەوە.
ھەر لەسا ی 1993دا ژمارەﯾەکيان بەسەرۆکاﯾەتيی مەال بەختيار چوونەتەوە ناو ﯾەک تی نيشتمانيیکوردستانەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە15 :

ی سنە
کسترای فييالرمﯚنيکی
ئﯚرک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611102400
04369
ەمين
ھونەمەرندان خاليد موبارەەکی ،مورتەزا کەرەمی ،ئە
سا ی  2005بە ﯾارمەتی ھ
س
سنە دامەزراوە.
ح لە شاری س
رەەحيمی و روووزبە موسليح
خﯚی لە بەھاری سا ی
 2007لە
2
ەم ئﯚرکستراﯾە ﯾەکەمين کﯚنس رتی ففەرەمی ی
ئە
ھونەری تاران و
ی
ھەمان ساڵ لە زاننکﯚی
ن
ما ی کورد لە سنە بەڕ وەببرد و پاشان پاﯾيزی
م
ً
جر لە شاری سنە
 2لە تەالری کﯚمە گەی ففەرھەنگی و ھونەری فەج
ژانوﯾيەی 2008
پ شکەش کردد.
کی خا ی لە تەالری
ەم ئورکستراﯾە لە مانگی نﯚﭬەمبەری  2008کﯚنس رت کی موزﯾک
ئە
ً
شکەش کرد کە تەنيا
ش
سنە پ
فەجر لە شاری س
ر
ھونەری
ەرھەنگی و ھ
ککﯚمە گەی فە
لە
رتن لە ت کست و گﯚرانيب ژ ە
سترا ی ب کە ک وەرگ ن
ککﯚنس رتی مووزﯾکی ئﯚرکس
سەرتاسەری کوردستانی ئ ران و ھەر می کوردستتان بوو.
س
سترای فيالرمﯚﯚنيکی سنە" لە رۆژانی  7تا 10ی ئﯚگﯚﯚستی
دواﯾين کﯚنس ررتی "ئﯚرکس
سنە بەڕ وەچوو.
ە
فەرھەنگی و ھونەری ففەجر لە
ی
ی
 2009لە تەالرری کﯚمە ًگەی
9
کوردستان" برﯾتين لە:
يالرمﯚنيکی کو
ەندامانی "ئﯚﯚرکسترای فيال
ئە
سترا :م ھدی ئەحمەدی
ر بەری ئﯚرکس
دار ،خاليد مووبارەکی ،ب ھررووز ئاشناگەرر ،ئازاد ئەحم
ەم :ميالد نامد
ﭬيﯚ ﯚنی ﯾەکە
ﭬي
مەدی،
مەدی و
ی ،ئامينە فەتااحی ،سەﯾوان ش رمحەم
فاتمە موراد گﯚﯚرانی ،کەنعا ن مووسەوی
فا
مورتەزا م ھرنوووش
م
ی،
گو ناز خزدووزی
پەناھی ،فەرەح محەمەد نيژاد ،و
،
سن
م :ھيوا حوس
ﭬيﯚ ﯚنی دووەم
ﭬي
ی ،نەوﯾد شننوا ،پارسا
سارا رەشيدی
بااسيت بەھراممی ،رۆژﯾار ئييسفەندﯾار ،س
عيدی و بەشيير فەتاحی
ی ،ئەمير ساع
ەسکەندەری
ئە
رەحمانی و مورتەزا ککەرەمی
ی
ھيوا
ک مەن ش ،ھ
ﭬيﯚ  :پووﯾا نيک
ﭬي
خارەزمی
ی
ەرھاد
حەمەدی و فە
ﭬيﯚ ﯚن س ل :محەمەد مح
ﭬي
فلووت :سەﯾوان مەجيدی و حاميد بانەﯾی
فل
ميعاد عەزﯾمی
د
ککالرﯾن ت :ئەممين رەحيمی  ،ھ من سەلليمی و
فاگﯚت :ب ھزاد ھيمەتيار
فا
ھﯚڕن :فەخرەددﯾن موئمينە
ھ
ئاام رە زەربييەککان :فوئاد مە
ەحمودی
پ رکاش ن :ئومميد لەتيفی
شگ رف ،ھيوا رەەحمانی
گگﯚرانيب ژەکان :مورتەزا کەرەەمی ،کاميل عەبدی ،ھووشەنگ گ
خانی.
و ب ھرووز باباخ
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە16 :

ی رانيە
سەمفﯚنی
ک سترای س
ئﯚرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2071238013
33167
خﯚی لەڕانيە و
 (2دامەزراوە و دوای ئەوەی ﯾەکەمين کﯚنس رتی خ
ە)2010/8/26
لە
فﯚنی رانيەی
سترای سەمف
کﯚنس رتی ئﯚرک س
س
ھەمان
شکەشکرد و ھ
سل مانی پ ش
س
ستراﯾەکی گەورەی
ی
ەھەول ر پ شکەشکرد ،ب ﯾارﯾشە ئەم گگروپە وەک ئﯚﯚرک
لە
شبکات .
ککوردستان لەڕڕانيە ،چاالکيييە ميوزﯾکييەککانی سەمفﯚﯚنيا پ شکەش
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :رانييە
ش
ر کخراو :موززﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە17 :

سل مانی
مندا نی س
ک سترای م
ئﯚرک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902120620
09321
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ەزراوە و
ککﯚمە ەﯾەکی سەربەخﯚی پەروەردەکردنی مندا نن ،لەرۆژی  2007/8/26دامە
موزﯾکی باران .
ن ،رادﯾﯚی موززﯾک ،تيپی م
ەس بەش پ کھاتووە :را دﯾﯚی مندا ن
لە
سەرچاوە :ما پەڕی نم نم
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ھونەری
ھ

ر کخراو:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە18 :

رجنسيی ئيتا ی
ئيم ر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01231611511093
کاردەکات.
ت
ستان
سا ی 1995ەوە لە کوردس
ەزراوە و لە س
سا ی  1992للە ئيتا يا دامە
ئەم ر کخراوە لە س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە19 :

وﯾد
کورد لەسو
سياتيﭭی ک
ئينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1200939053
32857
ÎKS
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەرەەوە

خراو:
ر کخ

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە20 :
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ئ م ئەی جیMAG
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271417441187
ر کخراو کی بەرﯾتانييە لە سا ی  1990دا دامەزراوە بﯚ دەرھ نانەوەی مين و لقی لە ) (35و تی
جيھاندا ھەﯾە ،لە سا ی  1992ەوە چاالکييەکانی لە کوردستان دەستپ کردووە و لقی لە پار زگاکانی
ھەول ر و سل مانی و دھﯚک ھەﯾە و تيمی لە کەرکوک و موس يش ھەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

مەدەنی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە21 :

ئ مە کوردﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120808063963154
تاکە ر کخراوە لەئيتا يا کاردەکات بﯚ زﯾاتر ناساندنی کەلتوور و فەرھەنگی کورد بەخە کی ئيتا ی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

کلتووری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە22 :

ئەرگەنەکﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081409059443
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ژوونووسە تورکەکان نااوی
ە
رای م
ەناو زمانی توورکيدا ماناﯾەککی تاﯾبەتی نييە و بە ی
لە
ی تورکەکانە للە ئاسيای ناوەڕاست ،بە م ھەندێ للە
ی ئەفسانەﯾی
سەرزەمين کی
س
کﯚن بە مانای داو نەچياﯾەککی تيژە و
ن ،ئەرگەنەکﯚ
ی رووس دە ن
م ژوونووسانی
بوونی خﯚﯾان
ی
ميللەتان کە بﯚ
ن
سانانەکانی تتری
ی ھەموو ئەفس
ەفسانەﯾەکە لە چەشنی
ئە
ەتی تورک دەەکات.
ستبوونی ميللە
درووستيان کرردووە ،واتەچييرۆک کە کە بااسی درووس
ی ئاسنگەر” و”شانامە” و....
وەکو “گلگام ش” و “کاوەی
سەر و
شکرا بوو کە کﯚﯚمە ک نووس
ئەو گرووپە ئاش
ی نھ نيی و
چەند بە گەی
سا ی  1996چ
س
ککەساﯾەتی دﯾﯾموکراتيخواز لەالﯾەن گروووپ کی نادﯾارەوە کوژراون پاش ئەو رووداوە کە بە
ەوخﯚی
پرۆگرام کی راستە
م
دار( لە
رۆژنامەنووش )جان دوند
ش
نااوی )سوسوورلوک( ناسرا ،
ەلەﭬزﯾونيدا نااوی ئەرگەنەککﯚنی ئاشکررا کرد.
تە
ەﯾەکی
ی ھەﯾە کە بااس لەوە دەککات ئەرگەنەککﯚن ئەفسانە
ی دۆکﯚم نتی
بﯚﯚچوون کی تری
گورگ دروست بوووە و بە پ ی
گ
ککﯚنی چينيە و بە پ ی ئەو ئەفسانەﯾە تتورک لە
گورگ ک کردووە و بەرھەمەکەﯾان ناو
گ
گ رانەوەی توررکەکان ،کچە پاشاﯾەک م ردی بە
کانيتر
تورک و نەتەوەکا
ی تر دوای ﯾەککەم شەڕەکانی ن وان ک
ن بە واتاﯾەکی
نااوە تورک .ﯾان
کستيان خووارردوە و خﯚﯾان لە شون کی دوور لە چياککاندا شاردوەتەوە و
توورکەکان شکس
ەو شو نەش ناوی ئەرگەننەکﯚن بووە.
ئە
کەماليزم بوون،
م
سانە بوو کە ددژی سيستەمی
ککاری ئەگەنەککﯚن پاکتاوکرددنی ئەو کەس
تورکياﯾە کە لە
ە
خراوی "گالدﯾﯚﯚ"ی
ەوەکانی تر لە تورکيا.ئەرگگەنەکﯚن ر کخ
ە تاﯾبەت نەتە
بە
دەستپ کی
پ
کی باکوور )ناتﯚﯚ( ولە
پەﯾمانی ئەتالنت ی
ی
ندامی
سا ی  1949دا بووەتە ئەند
س
خراوی شاراوە لە ھەموو ئئەو
بـ ﯾارﯾاندا ر کخ
ستەکاندا و تتانی رۆژئاوا ـ
سا نی شەس
س
ەو ر کخراوانە لە ﯾەن ئەمرﯾﯾکاوە
بەری ناتﯚدان ،ئ و
ی
ەزرﯾنن کە لە ژ ر س
و تانەدا دابمە
نيان لەالﯾەن ددەزگای
ﯾاارمەتی ما ی و لوج ستيککيان وەردەگررت و زۆربەی سەرکردەکاني
ەمرﯾکاوە پەرووەردە دەکران .پاش نەوەدەەکان و رووخانی ﯾەک تی
ھەوا گرﯾی ئە
ھ
تراگەرﯾال" ﯾان "گالدﯾﯚ"کان ئەنداميەتی خﯚﯾان لە تەوواوﯾی
کخراوی "کﯚنتر
سﯚﭬيەت ،ر ک
س
و تانی ناتﯚدا ھە وەشاندەەوە ،بە م توررکەکان ر کخرراوەکەی خﯚﯾﯾان ھ شتەوهه ،بە
سەری تورکياادا
ەوەی پەﯾدا کررد لە سەرانس
ش وەﯾەک کە ئەرگەنەکﯚن دەرفەتی ئە
ەندامی بب ت.
ئە
ی شەڕی سارردی ن وان بەرەی رۆژئاوا و بەرەی کموننيست دا) ،نااتﯚ(
ە سەردەمی
لە
ئەرتەش کی
ش
ست کرد کە وەک
ھ ز کی نەھ ننی ترورﯾستييی لە و تی ئيتاليادا دروس
ناادﯾار ئەرکی پ سپ ردرا و راستەوخﯚ لە ژﯾر فەرماننی دوو ر کخرراوەی جاسووسی
م .ئای (69ی ئينگليسی ددا بوون .بەرپررسی
)سی .ئەی .ئئای(ی ئە مررﯾکاﯾی و )ئ م
کەنەدی
( ، Gجﯚرج کەنەدی ﯾانگ( دانيشتووی ئئيتاليا بوو) .کە
ر کخراوەی )گگالدﯾﯚ)Gladio
حکومەتی
سا ی 1332ی ھەتاوﯾدا ،گگە ەی کﯚدەتای دژ بە ح
ﯾاانگ( لە 28ی گەالو ژی س
ئەو کودەتاﯾە
ق( سەرۆک وەزﯾرانی ئ رانی کرد ،لە ئئەنجامی و
دوکتور )محەممەد موسەدﯾق
خە ک.
ستی کرد بە کوشتاری ە
ەڕاﯾەوە سەر حوکم و دەس
شای ئ ران گە
ش
روپای رۆژئاوا و لە تورکييە
لە ھەموو و تتانی ئەو ی
ەرگەنەکﯚن ە
ر کخراوەی )گگالدﯾﯚ( واتە ئە
کمونيست و
ت
سﯚسياليست و
چالکوانانی س
ی و ت رۆری چ
ی کﯚمە کوژی
و ئ راندا ئەرکی
ی بەڕ وە دەببرد .ئەرگەنەککﯚن لە ن وان سا نی ) (1960 1980دا ،دەﯾان
ئاازادﯾخوازەکانی
سی تورکييە دەربارەی ﯾەک ک لە سەررکردەکان
ککردەوەی تيرۆرﯾستيی بەڕ وە برد ،پﯚليس
 2001لە ت رۆری نوووسەری رۆژنامەی
2
جای گونای( راﯾگەﯾاند ،کە سا ی
ە ناوی )تونج
بە
47

کﯚماری ،واتە)ئوغور موجﯚ( ،کوژرانی سەرۆکی ئەرکانی ئەڕتەش و فەرماندەی
ھ زەکانی ژاندەرم)ئەشرەف بەتليسی( لە خو قانی کارەسات کی ھەواﯾی و کوژرانی
ماﯾﯚڕ کی نيزامی) (1990دا ،ھاوکاری سەرۆکی ئەرکانی ئەڕتەش)وەلی کوچەک(
کردووە لە ر کخراوی ئەرگەنەکﯚن دا.
دوای کﯚتاﯾی شەڕی سارد ،لە تورکيا )ئەرگەنەکﯚن(ج گای)گالدﯾﯚ(ی گرتەوە .بە م
ماھييەتی شتەکەﯾان نەگﯚڕی و ئەرگەنەکﯚن وەک در ژەپ دەری پاراستنی
بەرژەوەندﯾيەکانی سياسی ئابوری نيزاميی ئەمرﯾکا ،ئيس اﯾيل و حکومەتی ژەنەڕا ە
فاشيستەکان ،ج گای )گ دﯾﯚ(ی پ کردەوە.
زۆربەی سەرکردەکانی ئەو ر کخراوەﯾە ئەفسەرە خانەنشينەکانن ،بە م نووسەر،
دکتﯚر ،ئەندازﯾار و بازرگانيشی ت داﯾە ،لە دوای نەوەدەکانەوە ئەرگەنەکﯚن راستەوخﯚ
لە دژی کوردەکان ھەستاوەو وەک سيستەمی بنچ نەﯾی کﯚنتراگەرﯾالی کە وەک
با ی سەرەکی ئەرگەنەکﯚن دەناسری لە دژی کورد کاری کردووە.
سەرەتای دامەزراندنی کﯚماری تورکيا ﯾەکەمين ر کخراوی سەربازﯾی نھ نی بە ناوی
)قەرەقﯚل( لە الﯾەن مستەفا کەمالەوە دامەزرا بە ھﯚی گوشار و کارﯾگەرﯾەکانی
بەرﯾتانياوە پاش  3ساڵ ھە وەشاﯾەوە.ھەر لە سەرەتاوە تا دەگاتەسا ی 1928و
دروستبوونی ر کخراوی )ميللی عەمەلە خيزمەت( و )ميللی ئەمنيەت تەشکيالتی( و
پاشان دەزگای ھەوا گری تورکيا ميت و کﯚمە ک ر کخراوی نھ نی چەپ و نەتەوەﯾی،
دژی تەﭬگەری چەپ و کوردەکان کارﯾان کردووە.
کودەتای  12ی ئەﯾلولی 1980بە ھﯚی مملمالن و شەڕی ناوخﯚوە ئەرگەنەکﯚن لە
ژ ر ناوی جﯚراوجﯚری وەک ،ژﯾتەم ،تەﯾەتە ،ھ زی ميللی ،وتەنالر در ژە ی دا بە
کارەکانی خﯚی.
لە ھەر ﯾەک لەو و تانەی کە سەر بە پەﯾمانی ناتﯚ بوون ،دەستگەی ھەوا گرﯾی
ئەمەرﯾکا  CIAر کخراو کی نھ نيی بﯚ دامەزراندن کە ئەم ر کخراوانە لە ناو دەو ەتدا
کارﯾان ئەوە بوو ر گە نەدەن پارتي کی کﯚمﯚنيستی دەستە ت بگر تە دەست .بە
نسبەت و تی تورکيا مەسەلەکە زۆر لەوە ئا ﯚزتر بوو کە و تانی دﯾکەی ئەورووپا
بەدی دەکرا ،تورکيا ھەر لە سەرەتاوە س ک شەی سەرەکی ھەبوو؛ ک شەی کورد
و کەماﯾەتيی ئاﯾينی و مەزھەبييەکان ،و مەترسيی کﯚمﯚنيزم .ئەمانە کاری ئەو
ر کخراوە نھ نييەی قوورستر کرد و بﯚ ئەنجامدانی کردەوە تيرۆرﯾستيەکانی لە الﯾەن
حکومەتی تورکياوە دەستی ئاوا تر بوو .تورکيا دوای سا ی  1950کە بوو بە
حکومەت کی فرەحزبيی ،بوو بە گﯚڕستانی پارتە سياسييەکان.
ھەر لەو سا نەدا چوار کودتای سەربازﯾی بە خﯚﯾەوە بينی .نووسەر و رۆژنامەنووسی
تورک ”جان دووندار” لە کت بی “ئەرگەنەکﯚن” دا دەنووس ت :ئامانج و کاری
“ئەرگەنەکﯚن” لە تورکيادا ھەر لە رۆژی دامەزراندنييەوە تا ئەم ۆ برﯾتی بووە لە:
”خستنە گەڕی ھەموو ھەوڵ ت کﯚشانيان بﯚ لە ناو بردنی دوژمنانی ناوخﯚﯾی و بە
تاﯾبەتی ئەو کەسانەی ھەو ی رووخاندنی کﯚماری تورکيا دەدەن.
بە کورتی کاری ر کخراوەی ئەرگەنەکﯚن بە س بەش پﯚلين دەکر ن:
– 1جياوازی لە ھەستی شﯚﭬينی و ئيدئﯚلﯚژی واﯾکرد کە گرووپی جيا جيا دروست
بکر ت،بەالم لە ژ ر چاود ری ﯾەک سەرۆکدا .ئەمانە خە کان کی مافياﯾی و
رەگەزپەرست بوون کە راستەوخﯚ لەگەڵ دەزگای ھەوا گرﯾی تورکيادا پ وەندﯾيان
ھەبوو .بەناوبانگترﯾن ئەوە کەسانەە برﯾتين لە )عەبدول چات ی ،عەالئەددﯾن
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چاکجی ،س داد پ کەر ،وەلی کووچووک،
2گرووپی نيشتمانی کە کاری تەنيا ئاژاوە نانەوە لە ن وان ،کورد-تورک ،سوننی-شيعە و عەلمانی و ئيسالمی بوو .ئەو کەسانەش برﯾتی بوو لە نووسەرﯾگﯚﭬار و
خاوەنئيمتيازی رۆژنامە ،و بەڕ وەبەری کەنا ە تەلەﭬزﯾﯚنەکان.
3گرووپی ئامادەکار بﯚ ھ رش بردنە سەر پارتە ئيسالمييەکان .ئەم گرووپە کاری ئەوەبوو کە زەمينە دروست بکات بﯚ ھاتنی کەساﯾەتيە ئيسالميەکان .وەکو ،ش خ و سەﯾد
و سﯚفی و نوشتەنووس و ..ئەم گرووپە کەسانی ئاﯾينيان ھاندەدا بﯚ کاری دژ بە
کەماليزم و پاشان دەو ەت و سوپای ھە دەکوتاﯾە سەرﯾان و سەرکوتی دەکردن.
سا ی  1996کە ت يدا دەﯾان فيرقە و گرووپ و تەکيەﯾان زﯾندوو کردەوە و،خستيانە
سەر ئەستﯚی حزبی رەفاه.
“ئەرگەنەکﯚن” چﯚن دۆزراﯾەوە؟
دوای کودتای پﯚست مﯚد رنی 28ی شوباتی سا ی  1996لە زەﯾنی خە کی تورکيادا
شت ک چەسپا کە ئەوﯾش برﯾتی بوو لەوەی ھەند ک ھ ز ھەن لە ناو دەو ەتی
تورکيادا زەمينە بﯚ کﯚدەتا ،گﯚڕﯾنی رژ می سياسی و زۆر شتی دﯾکە خﯚش دەکەن.
28ی شوباتی  1996ئەنجوومەنی ئاساﯾيشی نەتەوەﯾی تورکيا کﯚبﯚوە و دوای ئەو
کﯚبوونەوەﯾە حزبەکەی چيللەر لە پەڕ ەمان ل ک ھە وەشاﯾەوە .ئەو کەسانەی کە
حزبی رەفاھی تورکياﯾان بەرەو داخستن برد ،گرووپگەل ک بوون کە بە ش وەﯾەکی
سيستەماتيک بانگەشەی ئەوەﯾان دەکرد کە کﯚماری تورکيا لە ساﯾەی رەفاھەوە
کەوتووەتە مەترسييەوە.
لە کﯚتاﯾی سا ی  1998گومانی ئەوە ھەبوو کە کەسان ک ھەن کە خەرﯾکن زەمينەی
کودەتای سەربازی خﯚش دەکەن و دەﯾانەو ت حکومەت ت کشک نن .ھەرچەندە کە
کﯚميسيﯚنی پەڕ ەمانی تورکيا نەﯾتوانی ئەو کەسانە ئاشکرا بکات و شکستی ھ نا،
بە م ئەو رووداوە لە زەﯾنی خە کی تورکيا ھەر ماﯾەوە .بەر لە ھاتنی حزبی داد و
گەشەپ دان حکومەتی مەرگەزی دەسە تی ئەوەی نەبوو کە بتوان ئەو بە گانە
کﯚکاتەوە و بيسەلم ن ت کە کودەتاﯾەک لە ئارادا ھەﯾە .تا لە رۆژی 12ی حوزەﯾرانی
سا ی  2007دا لە گەڕەکی “عومرانيە”ی شاری ئيستانبوڵ لە ما کدا  27نارنجﯚک و
ژمارەﯾەکی چەک و تەقەمەنی لە الﯾەن پﯚليسەوە کەشف کرا .دوای ل کﯚ ينەوەکان
دەرکەوت ئەم چەک و تەقەمەنييە ھی ئەفەسەر کی خانەنشينی کﯚماندۆی سوپای
تورکياﯾە بە ناوی)ئﯚکتای ﯾ درم(.پاش دەستگير کردنی )ﯾلدرم( چەند
بە گەنامەﯾەکيش دەستی بەسەردا گيرا ،کە باسی چﯚنيەتی ر کخراوی
”ئەرگەنەکﯚن” و پ کھاتەکەی دەکرد و پاش ماوەﯾەکی کورت سوپا تورکيا چەند
کەس کی بە ناو سەرکردەی ئەو گرووپەی دەستگير کردوو ئ ستا لە زﯾنداندان.
پەﯾوەندی ئەرگەنەکﯚن و کورد
وەک پ شتر باسمان کرد ئەرگەنەکﯚن ﯾەک ک لەو ر کخراوانەبوو کە بە پشت بەستن
بە ئەمرﯾکاو ناتﯚ ر گەﯾان لەتەشەنەکردنی ﯾەک تی سﯚﭬيەت لە رۆژھە تی ئەوروپا
دەکرد ،دوای رووخانی ﯾەک تی سﯚﭬيەت ،تورکيا بە پ چەوانەی و تانی دﯾکە نەتەنيا
ئەو ر کخراوەی ھەلنەوەشاندەوە ،بە کو بەھ زتری کرد بﯚ سەرکوتکردنی تەﭬگەری
ئازادﯾخوازی کورد.
ئەرگەنەکﯚن بەش وەﯾەکی سيستەمات ک لەدژی دروستکردنی دەو ەتی نەتەوەﯾی
کورد لە رۆژھە تی ناوەراستدا وەستاوە ،ھەرچەندە کە لە تورکيا پرسی کورد وەک
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مەسەلەﯾەکی ئەمنيەتی سەﯾردەکر ت تا ک شەﯾەکی سياسی .ئەوەش رادەستی
سوپای ئەم و تە کراوە.
ئەوانەی ئ ستا کە وەک سەرکردەی ئەو ر کخراوە لە زﯾنداندان،بە د نياﯾيەوە
ھەمووﯾان رۆژ ک لە رۆژان لە کوردستان لە دژی تەﭬگەری ئازادﯾخوازی کورد شەڕﯾان
کردووە و کەسيان کوشتووە .بە گەنامەکان ن شانيانداوە ئەوانەی لە ناو سوپادا
شەڕی کوردﯾان نەکردووە لە الﯾەن ئەرگەنەکﯚنەوە کوژراون.نموونەی بەر چاوە ئەم
بە گەﯾەش کوشتنی ژەنەراڵ)ئەشرف بيتاﯾس( و )بەختيار ئاﯾدن( کە بە ھﯚی شەر
نەکردنيان لە گەڵ کوردان،کوژران .
ھەو ەکانی ئەرگەنەکﯚن بﯚ دروست نەبوونی دەو ەت کی کوردی تەنيا باکووری
کوردستانی نەگرتووەتەوە ،بە کو ھەموو تەﭬگەر کی ئازادﯾخوازی کوردی لە
پارچەکانی ترﯾش سەرکووت کردووە ،ئەرگەنەکﯚن ﯾەک ک لەو ر کخراوانە بووە کە بە
ش وەﯾەی نەھ نی لە ر گای سوپاوە نەﯾھ شتووە پەﯾوەندی حکوومەتە ﯾەک لە دوای
ﯾەکەکانی تورکيا لەگەڵ حزبە کوردەکان دروستب ت.
دوای سا ی  2003مەسەلەی کورد لە تورکيا وەک ھ زی گوشار دژ بە حکوومەتی
ئەردۆغان راوەستا وPKK ،ئەو ھ زەی توندتر و قاﯾمتر کرد و حکومەتی تورکی خستە
ژ ر مەترس کی گەورەوە.لە دوای دەستگير کردنی ئﯚجەالن ساحەی سياسی کورد
الواز بوو .ئەرگەنەکﯚن دووبارە  PKKی وەگەڕ خستەوە.
ئەرگەنەکﯚن دوای دەستپ کردنەوەی شەڕی چەکدارﯾی پەکەکە لەگەڵ سوپای تورکيا
لە حوزەﯾرانی  2004بە ش وەﯾەکی ش لگيرانە ميدﯾای تورکيەکانی لە دژی
کوردستانی ع اق ھاندەدا و ھەميشە ئاگرخﯚشکەرە بوون و کەسی زۆرﯾان لەناو
PKKو گرووپە سياسييەکانی کورددا ھەبووە کە لە ژ ر کارﯾگەری و ئاﯾدﯾﯚلﯚژی ئەوان
کارﯾان کردووە و ر گربوونە لەبەردەم نزﯾکبوونەوە لە ن وان تورکيا و ھەر می
کوردستاندا.
بە ھﯚی ئەو ئاژاوانەی کە ئەرگەنەکﯚن” لە مەراسيمی ناشتنی تەرمەکانی سوپای
تورکيا دەﯾناوە ،حکوومەتی تورکيای ناچار کرد ر گر نەب ت لە بەردەم پەالماری سوپا بﯚ
سەر خاکی کوردستان ،لە سا ی 2007ـدا چەندﯾن رووداوی شەڕ و پ کدادان لە ن وان
سوپای تورکيا و  PKKدا ھاتوەتە ئاراوە .کوژرانی  14جاشی کوردی سەر بە سوپای
تورکيا لە ناوچەی شيرناخ کە  PKKب ئاگاﯾی خﯚی ل يان نيشان دا! نموونەی ھەرە
بەرچاوی کردەوە تيرۆرﯾستيەکانی ئەرگەنەکﯚن بوو .بە گەنامەکان دەرﯾان خستوە
”ناوی ئەحمەد تورک” سەرۆکی پارتيی  DTPو چەند ئەندام پەڕ ەمان کی کوردی
سەر بەو حزبە لە ليستی ئەو کەسانەداﯾە کە دەبواﯾە “ئەرگەنەکﯚن” تيرۆرﯾان بکات.
ئەرگەنەکﯚن زۆرترﯾن ھەو ی دەدا کە لە ر گەی ميدﯾاکانەوە سووکاﯾەتی بکات بە
سەرانی کوردستانی ع اق و رۆژ بە رۆژ روانگەی حکومەت و خە ک بەرامبەر بە کورد
ل تر و ئالﯚزتر بکات.
سەرۆکی پارتی کر کارانی کوردستانی تورکيا کە ئ ستە لە زﯾندانی )ئيمرالی(
تورکياداﯾە،راﯾگەﯾاندووە کە ئامادەﯾە لە مەسەلەی دادگاﯾيکردنی گرووپی ئەرگەنەکﯚندا
شاھيدی بدات و راستيەکان ئاشکرا بکات.
سا ی  2007و پ ش ھە بژاردنی پەڕ ەمان دەﯾان ميتينگی گەورە بە
دروشمی)پاراستنی جمھورﯾيەتی تورکيا( ساز کران ،تا حزبە راست ەوەکان ﯾان
نەﯾارانی AKPـ شکست بخﯚن”.ئەرگەنەکﯚن” و الﯾەنگرانی لە زۆربەی ئەو ميتينگانە
50

دەر دەکەوتن،بە م ئەنجامی ھە بژاردنەکە پ چەوانە دەرچوو و  AKPئەمجارەﯾان زﯾاتر
لە جاری پ شووش زۆرترﯾن دەنگی ھ نا.ئەمە واﯾکرد “ئەرگەنەکﯚن” سﯚنگەﯾەکی تر
بدۆز تەوە بﯚ ئەو ک بەرک يە .وﯾستی سوپا و حکوومەت بەگژ ﯾەکدا بکات .بەالم
مﯚ ەتدانی حکوومەت بە سوپا بﯚ ئەنجامدانی کردەوەی سەربازﯾی لە دەرەوەی
سنووری تورکيا ئەمە جار کی تر ھەو ی ئەرگەنەکﯚنی ب ئاکام کرد،حکومەت لە
بەﯾاننامەﯾەکيدا لە شوباتی ) 2008دوای ئەوەی سوپا لەژ ر گوشاری ئەمەرﯾکادا لە
کوردستان کشانەوە( ،بە ئﯚپﯚزﯾسيﯚنەکانی تورکيای گوت” :ئەوەی ئ وە دەﯾکەن
ھيچی لە ھی خائينان کەمتر نييە”.
ئەرگەنەکﯚن ﯾەک لە دوای ﯾەک پالنەکانی شکستی دەھ نا و تا ئەوەی کە بﯚ دواﯾين
کاری دەست داتە پيالنی رووخاندنی حکوومەت لە ر گەی کودەتاﯾەکەوە .ئەو
بە گانەی کە لە ميدﯾاکانی تورکياوە خراونەتە روو باس لەسەر ئەوە دەکەن کە،
“ئەرگەنەکﯚن” ب ﯾاری دابوو زەمينەﯾەک خﯚش بکات بﯚ کودەتاﯾەکی سەربازی لە
سا ی 2009ـدا .بﯚ دەستپ کردنی ئەم کارە دەبواﯾە ب ێ کەساﯾەتيی سياسی،
ئابووری و تەنانەت رۆشنبير و نووسەری وەک ”ئﯚرھان پامووک” تيرۆر بکەن.
ئەرگەنەکﯚن بﯚﯾە سا ی 2009ـی ھە بژاردبوو ،دەﯾزانی ”بيوک ئانيت” لەبەر خا ە
الوازەکانی ئەم کارە ناکات و چاوەڕ ی ئەوەبوو کە ”ئيلکەر باشبوغوو” کە سەرباز کی
توندڕەوە ب تە سەرکار.
سەرچاوە :ما پەڕی فەرزﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

تيرۆرﯾست

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە23 :

ئەزھەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200908101553451934
پەﯾمانگای ئەزھەر لەسا ی  2008لە ھەول ری پاﯾتەختی ھەر می کوردستان دامەزراوە ،سەر
بەزانکﯚی ئەزھەری ميسرە و سەرجەم مامﯚستاکانی خە کی ئەو و تەن و پ شتر لەزانکﯚی ئەزھەر
وانەﯾان وتﯚتەوە.
پەﯾمانگای ئەزھەر کە بەفەرمی لەالﯾەن حکومەتی ھەر می کوردستانەوە پا پشتی دەکر ت و سەر
بەوەزارەتی ئەوقافە ،سا ی  2008لەگەڵ کردنەوەﯾدا  60قوتابيی وەرگرت.
ج ی ئاماژەﯾە زانکﯚی ئەزھەر جگە لە ھەر می کوردستان ،تەنھا مﯚ ەتی بە و تانی ﯾەمەن و ماليزﯾا
داوە کە پەﯾمانگا بەو ناوەوە بکەنەوە.
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ەلعيراق
ی ئەسوات ئە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئاﯾينی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە24 :

دستان
مەدەنی لە کورد
ی
ەی
ی کﯚمە گە
خراوەکانی
جومەنی باا ی ر کخ
ئەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6210816587
78296
...
بابەت
ت
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی
و ت:

با شووری کورددستان

ەدەنی
ر کخراو :مە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە25 :

ستان
سياسی کوردس
ی
ی
ە زﯾندانيانی
ەرگری لە
جومەنی بە
ئەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308223204
41614
ەزراوە.
 8.9.138دامە
لە 86
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

کوردستان
ن
ی
باشووری

ی
خراو :مەدەنی
ر کخ
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە26 :

ئەنجومەنی داخوازﯾيەکانی خە ک لە چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711033722964
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە27 :

ئەنجومەنی سەرپەرشتياری سەربەخﯚبوونی خە ک و خاکی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120910245663176
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە28 :

ئەنجومەنی فەرھەنگی ﯾارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112115073410805
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2002-11-0دا دامەزراوە.
لە 01
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەررەوە

ر کخرراو:

ئاﯾيننی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە29 :

شاری سننە
موزﯾکيی ش
جومەنی م
ئەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1232109407
73847
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەری
ھونە

ر کخرراو:

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە30 :

ستان
نەی کوردس
گی ئاو ی
جوومەنی ئەدەبی و ھونەری فەرھەنگ
ئەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0821184946
64823
ەمی
ئيرەج عيبادی بەررپرسی ﯾەکە
ج
ی سنە
لە سننە دامەزراوە ،،شاعيرو نوووسەری شاری
مەدﯾنی شەووکەت
ەﯾالنی ،نەجم
ئەنجووومەنەکەﯾە ،ھەرﯾەک لەممەنوچەھری ککەﯾخسرەوپوور ،شيالن گە
ی ئەندامانی با ی ئەنجووومەنن.
ەﯾالی وەزﯾری
ﯾارو لە
ی ئاو نە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژھە تی

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە31 :

ھە تی کوردستان
سيی رۆژھ
ە زﯾندانياننی سياس
جوومەنی بەرگری لە
ئەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0207234550
03411
...
بابەت
ت
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی
و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ەدەنی
ر کخراو :مە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە32 :

چيای مەررﯾوان
جوومەنی سەوزی چ
ئەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161226376
60297
ی ژﯾنگەپار ز
ر کخراوی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شارەکاان :مەرﯾوان
ر کخراوو :ژﯾنگەپار ز
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە33 :

ﯚراسان
ەکانی خﯚ
ەنی کوردە
ی و مەدە
جوومەنی فەرھەنگی
ئەنج
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0822101050
04825
سا ی  2006دامەزراوە
س
بابەت
ت
ەکانی
تاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

کلتووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە34 :

جوومەنی مەﯾدانی ئازادی
ئەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062037542
21551
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ی
شارەەکان :سل مانی
ی
ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە35 :

ی کورد لە سوورﯾا
جوومەنی نيشتمانی
ئەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6011157536
64978
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە36 :

الم
سارولئيسال
ئەنس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127115250
01180
لە کوردستان دامەزراوە و ببەش کە لە ر کخراوی
سا ی  2001ە
سالمييە کە س
گگروپ کی ئيس
قاعيدە و لەالﯾﯾەن ئەمەرﯾکااوە ناوی خراووەتە ليستی ر کخراوە تيررۆرستەکانەوەە.
قا
ەکی
ﯾەک تی بوون و لە گوندی حەمەی شاررەزوور ژمارەﯾە
ەرسەختی ﯾە
دوژمن کی سە
حاجی
ی
شەوکەتی
ئەمانيش بوون ە
ش
ی ،ھەر
زۆۆری پ شمەررگەی ﯾەک تيييان سەرب ،
ەری
جەنگی رزگارﯾﯾی ئ اقدا گوورز کی کارﯾگە
موشيرﯾان تيرۆۆرکرد .ئەمرﯾککييەکان لە ج
م
شاندن و ئاودﯾﯾوی ئ ران بووون.
ئااسمانی و زەەمينيی ل وەش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :تيرۆررﯾست
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە37 :

مرۆڤ
ڤ
کانی
ن بﯚ مافەک
کوردستان
ستتيوتی ک
ئەنس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906102749
99366
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...
ی بابەت
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ر کخرراو:

ەتی
مرۆﭬاﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە38 :

کورد لە پارﯾس
ستيتﯚتی ک
ئەنس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227221030
01469
رۆشنبيرانی
ی
ھاوکاری
ی
ە مانگی شووباتی سا ی  1983لە پارﯾﯾس دامەزراوەە ،بە
لە
مەت
خو ن ،عيسم
ھەژارو جگەرخ
عيری گەورە ھ
ەی کوردستا ن وەک شاع
ھەرچوار پارچە
ھ
کی رۆشنبيری کوردی
چەند کورد ی
ی و نورەدﯾن ززازا و د .کەنداڵ نەزان و چ
شەرﯾف وانلی
ش
وەھبی.
ی
کوردستانيش مامﯚستا تﯚﯚفيق
ش
ە ماز گونای .لە باشووری
سﯚﭬيەت و ﯾە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەەرەوە

ر کخراو:

رۆۆشنبيری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە39 :

ی کورد
کەلەپوری
ستييوتی ک
ئەنس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126162236
61146

58

ە ،پ شتر
کلتوری ھونەرو ئەددەبی کوردﯾيە
ی
ستنی
ئامانجی پاراس
سا ی  2003دامەزراوە و ئا
س
حمەد
ومەزھەری خالقی و مح
ی
زﯾرەک
ک
حەسەن
ی مەردان و ح
ەکانی عەلی
ککﯚی بەرھەمە
ی ب وکردۆتەوهه.
عارف جزﯾرﯾی
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ککلتووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە40 :

ستﯚکھﯚ م
کورد لە س
ستيتوی ک
ئەنيس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0124122609
93320
ەزراوە.
سا ی  1996دامە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو:

رۆشنببيری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە41 :

کوردی لە ئەستەمببوڵ
ستيتوی ک
ئەنيس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103192053
32360
ەزراوە.
سا ی  1992دامە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەرەوەە

ر کخرراو:

رۆشنببيری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە42 :

ئەکادﯾميای ژننی ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2070927137
75638
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ژژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە43 :

سەربازی للە زاخﯚ
ئەکادﯾميای س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0225221243
33728
دا نانر ت.
ە ،لەالﯾەن حککومەتی ئ اققەوە دانی پ د
سەربە پارتييە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :حوکوومی
پپارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە44 :

وردی
ئەکادﯾميای کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1231912047
75178
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە45 :

- KAS
وردستانS
ئەکاد ميای زانستی کو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1123113233
32649
ەوە گرێ
سی ﯾان ئاﯾنييە
کخراو کی سياس
و
ەربەخﯚﯾه ،بە ھيج ر
ر کخراو کی ززانستيی سە
سا ی  2005ووه ،ئەم ر خکرراوە کە لە دەەرەوەی و ت دامەزر نراوهه،
ەدراوەو لە س
نە
بەرزن ،لە ژ ر
،
ميانی کورد ککە خاوەنی ب وانامەی خو ندنی
ەوەی ئەکاد م
ککاردەکات بﯚئە
ھاتووی
بﯚ ئەم ۆ و داھ
وەک سامان کی نەتەوەﯾی ﯚ
چەتری زانستتدا کﯚبکاتەوە  ،تا وەکو ک
چ
پەﯾوەندی گرتن بە
ی
جی
ەک بە ئامانج
ەروەھا لەالﯾە
ککوردستان سووودﯾان ل وەەربگير ت .ھە
الﯾەکی
ی
وەرگرتن ،و لە
،
ەوە بﯚ کە ک ل
دام ودە زگاتاﯾببەتەکان و و تانی جيھانە
حکوومەتی
ی
ميەکانی کورد و
ەھ ز کردنی پەﯾوەندی لەگەڵ ئەکاد مي
تررﯾشەوە بﯚ بە
ھەر می کورددستان چاالکاانە ت دەکﯚش ت .
ھ
ستان ن ت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ددەرەوە

ر کخراو:

ززانستی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە46 :

ی ئازاد
بادﯾننان بﯚ رۆژننامەگەرﯾی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121814025
59839
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ر کخراو کی ناحکومی سەربەخﯚﯾە ،کﯚمە ک رۆژنامەنووس و ﯾاساناس و مامﯚستای زانکﯚ
دەگر تەخﯚی کە لە پ ناو ئامادەکردن و پ گەﯾاندنی رۆژنامەنووسان لەسەر بنەماکانی دﯾموکراسی کار
دەکەن .
م ژووی دامەزراندن :ئەم ر کخراوە لە 28ی ئەﯾلولی  2007لە ھەر می کوردستانی ع راق دامەزراوە .
شو ن :دھﯚک
چاالکييەکانی ر کخراو :چەندﯾن چاالکی ئەنجام داون لەوانە؛ دانانی پ ۆژەی ﯾاسای پەخشی گشتی
لە ھەر می کوردستان و پ شکەشکردنی بە ئەنجومەنی نيشتمانی کوردستان ،ھەروەھا کﯚمەل ک
بەرنامەی رادﯾﯚﯾی سەبارەت بە گەنجان لە دھﯚک بەرھەمھ ناون .پ ۆژەﯾەکيشی سەبارەت بە
کاراکردنی رۆ ی راگەﯾاندن لە پ ۆسەی ھە بژاردندا.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە47 :

بانکی ھەول ر بﯚ وەبەرھ نان و بازرگانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040720511525508
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان :ھەول ر
ر کخراو :بازرگانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە48 :

بزاﭬی رۆشنبيری سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260934381112
لە سا ی  2004دامەزراوە و لەالﯾەن مەکتەبی ناوەندی پارتی دﯾموکراتی کوردستانەوە ھاوکارﯾی
دەکر ت.
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ی
شارەەکان :سل مانی
ر کخرراو :رۆشنبيرری
پارت:

پارتی ددﯾموکراتی کووردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە49 :

ی
ی ژﯾنگە و ﯾەکسانی
بزاﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131024056
63247
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە50 :

ەتاکەی
بزوتننەوەی ھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01271410311185
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سەندﯾکاکانی
ی
گەی مەدەنی و س
کخراوەکانی کﯚمە ی
ی
پ کھاتووە لە ففيدراسيﯚنی ر
مانگی ئاﯾاری 2007
شنبيران ،لە م
ساﯾەتی کﯚمە ﯾەتی و رۆش
ککر کاران و ژماارەﯾەک کەس
سپاندنی ئازادی بيرورا و
دامەزراوه ،بەووتەی ھە سووڕاوانی ،کارددەکات بﯚ چەس
دامودەزگاکانی حکومەت و ناو کﯚمە گاددا.
ی
گەندە ی و چااکسازی لە د
ەھ شتنی گە
نە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە51 :

وردستان
 %99لە کو
بزووتنەوەی 9
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131100406
62335
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە52 :

ستانی ع راق
بزووتنەوەی ئييسالمی للە کوردس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128164546
61220
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لەخﯚی ناوە و
ی
المی
 1984ناوی ررابيتەی ئيسال
 19دامەزراوە و لە سا ی 4
ە سا ی 978
لە
عەلی عەبدولعەزﯾﯾزﯾش
ی
داری کردووە و مەال
خەباتی چەکد
سا ی  1987دەستی بە خ
س
سمان عەبدولععەزﯾز لە سا ی 1999وە ج گەی ئەوی گرتەوە،
ی ش خ عوس
ەدوای مردنی
لە
نييە.
ەمانی کوردستان و ع راقدا ە
ی
سالمی ھيچ ئەندام کی للە پەڕ
بززوتنەوەی ئيس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە53 :

ەھالەت
ی کوردستتان لە جە
بزووتنەوەی پااکردنەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3231944278
80086
...
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە54 :

ی کوردستتان
جووتيارانی
بزووتنەوەی ج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0514135957
71749
کە بﯚ بەرگرﯾکرددن لە
ەزرا ،ئەم بزوووتنەوەﯾە کە وەکو خﯚﯾان رراﯾانگەﯾاند ە
ە پشدەر دامە
لە ساا ی  1992لە
کەوتە بەر
ە
1995دا
برد لە سا ی5
ی ھەژار و خە کی زەحمەتتک شی جوتيياربوو دامەزراووە ،زۆری نەبر
چينی
شياندا
شتن و لەناوﯾش
سيان ل کوش
چەندﯾن کەس
نيشتيمانی ککوردستان و چ
شی ﯾەک تی ني
ھ رش
پژان و
سەرککردەﯾەکی دﯾااری ئەم بزوووتنەوەﯾە مامﯚﯚستا ئەمين للە ما ەکەی خﯚﯾدا ،دوای بەﯾەکدا ن
شدەر و کوشتتيان.
بﯚ دەﭬەری پش
ستی بەستراووەوە بردﯾان ﯚ
مەرگەی ﯾەک تتی ،بە دەس
ی دوو پ شم
کوژرانی
ی ھە بوون
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو:

رامياری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە55 :

ی
ی ئاشووری
بزووتنەوەی دﯾموکراتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5231348137
76437
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە56 :

کوردستان
ن
بزووتنەوەی دﯾموکراسييخوازانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10109475119512
 19دامەزراوە و ھەمان ساڵ مﯚ ەتی رەەسمی کارکرردنی لە حکوومەتی
ە 994/ 3/28
لە
ھەر م وەرگرتوووە .
ھ
بووە .
ەکەم سکرت رری تا سا ی  2004بەھادﯾن نوری ە
دامەزر نەرو ﯾە
ەخﯚ
بەشداری کرد
ی
ستی سەربە
ی 2005ی پەڕڕ ەمانی کورددستان بە ليس
ە ھە بژاردنی
لە
ەدالەتی
ليستی ئازادی و عە
ی
 20لە چوارچ ووەی
 7000دەنگی ھ نا ،لە ھە بژاردنی 009
0
ەشداری کردد .
ککﯚمەالﯾەتی بە
ستان ن ت
سەرچاوە :ش رزاد عومەر ممەحمود  -ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

66

ژمارە57 :

بزووتنەوەی سﯚسياليستی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110155530259
لەسا ی  1976لەگەڵ دروستبوونی ﯾەک تی نيشتمانيی کوردستان دروستبووە.
سەرکردە دﯾارەکانی لەدەرەوەی شار برﯾتی بوون لە عەلی عەسکەری ،رەسوڵ مامەند ،عومەردەبابە ،خالد سەعيد ،تاﯾەری عەلی والی ...لە ناوەوەش سا ح ﯾوسفی ،کاردۆ گە ی...
لەسا ی  1979بەش کيان لەﯾەک تی جيابوونەتەوە.لەسا ی  1980محەمەدی حاجی مەحمود لەﯾەک تی جيابووەتەوە و چووەتە ئەو حيزبەوە.ئ ستا محەمەدی حاجی مەحمود سکرت ری حيزبەکەﯾە و ناوی )حيزبی سﯚسياليستی دﯾموکراتیکوردستانە( و خﯚﯾان بەدر ژکراوەی بزووتنەوەی سﯚسياليست دەزانن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە58 :

بزووتنەوەی گەلی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021009000533195
لە  1995\8\25دامەزراوە ،لەو رۆژەی دامەزراوە تائ ستا خدر رووسی سکرت رﯾەتی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە59 :

بزووتنەوەی نەوەی دوارۆژی کوردستان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202234157
73217
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە60 :

ھەقە
بزووتنەوەی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141720066
62966
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە61 :

کوردە فەﯾللييە موس مانەکان
بزووتنەوەی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1232107487
73846
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

رامياری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە62 :

دستان
ە تی کورد
کﯚمارﯾخواززی رۆژھە
بزووتنەوەی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0061426496
62228
...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە63 :

ستان
ی کوردس
وازی ژنانی
ەکسانيخو
بزووتنەوەی ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141123457
72032
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ژنان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە64 :

ەھ
بنگە

ش
اللش

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0322205503
34022
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ھاتيە
ە
ﯾە و ل ساال  1993ێ
ە
رێ دھﯚک
ێ ل ناﭬا باژ ێ
دەستەﯾا بلند بارەگاﯾ وێ
ھەتا نوکە " " 9تاﯾ ن سەرەەکی ھەنە و " "16نﭭيسيننگەە و ئ ک نووونەری
دامەزراندن ،ھ
ە و دگەل گﯚﭬﭬارا اللش و رۆۆژناما "دەنگ اللش" ژماررەکا زۆرا
شابوورێ ھەنە
ل دەﭬەرا پ ش
ستان
سەری کوردس
وێ ل سەرانس
سينگەھ ن ێ
رۆۆژنامە و کوﭬااران ژ گشت بنگەە و نﭭيس
ھەنە.
دەردکەﭬن و پ تری " "4ھزار ئەندامان ھ
سماعيل تاھيير  -ما پەڕی پەﯾامن ر
سەرچاوە :ئيس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە65 :

ی و روناکببيری گەالو ژ
ەی ئەدەبی
بنکە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123161810
01095
19ەوە دامەزرراوە.
سەر بەر کخراوە ددﯾموکراتييەکاننی ﯾەک تيی نيشتمانی ککوردستانە و لەسا ی 996
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە66 :

د )کيا)
ەی پەنابەررانی کورد
بنکە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121919313
39850
ساڵ چاالکی
ڵ
ماوەی سی
ی
ەندەن،
جيی شاری لە
ن چەند کوردﯾککی نيشتەج
سا ی  1996دامەززراوە لەالﯾەن
شی دەستەی
زﯾاتر پشتی بە ککاری خﯚبەخش
ر
ت ،بە کو
فيسی ھەبيت
ی ئەوەی ئﯚفي
بەردەووام بووە بەبی
ستەی
ەش ھەر لە ئئەستﯚی دەس
خەرجی رﯾکخراوەکە
ی
دامەزررﯾنەری رﯾکخرراوەکە بەستتووە ،وە ھەرووەھا
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دامەزرﯾنەر بووە .
چاالکييەکانی بنکەی پەنابەرانی کورد ،لە سا ی  1996و  1997دا زﯾاتر لە دوو سﯚنگەوە بووە:
1ھاوکاری پەنابەری کورد بووە لە لەندەن ،چ لەڕﯾگەی وەرگي ان و چ لەڕﯾگەی ئامﯚژگارﯾيەوە بﯚ ئەوکەسانەی کە تازە دەھاتن ،بە مەبەستی ئاسانکاری بﯚ پەنابەران بﯚ ئەوەی دابمەزرﯾن و شوﯾنی
خﯚﯾان بکەنەوە لە کﯚمە گای برﯾتانيادا.
2لەڕﯾگەی سازکردنی بﯚنەو ئاھەنگە نەتەوەﯾيەکان و ئاھەنگی سەری ساڵ و کرﯾسمس بﯚ ئەوخيزانە کوردانەی کە لە لەندەن دەژﯾان .
سا ی  ،1999لە بەر زۆربوونی چاالکيەکانی بنکەی پەنابەرانی کورد"کيا" ھەو درا بﯚ ئەوەی ئﯚفيسی
بﯚ بگيرﯾت و بواری چاالکييەکان فراوانتر بکرﯾتەوە ،بﯚ ئەو مەبەستەش خاتوو "ئاسيا رەمزی" وەک
ﯾەکەمين کﯚئﯚردﯾنەﯾتەری خﯚبەخش ،ماوەی دووساڵ بە بەردەوامی گوژم و تينيکی زۆری بە
رﯾکخراوەکە بەخشی .ھەر لەم سا ەشدا ﯾەکەمين کارنامەی رﯾکخراوەکە لەالﯾەن کﯚميتەی
بەڕﯾوەبردنی رﯾکخراوەکەوە ئيمزا کرا .
سا ی  ،2000بە ب ﯾاری کﯚميتەی بەڕﯾوەبردنی "کيا" ب ﯾاردرا بە فراوان کردنی بواری چاالکييەکان ،بﯚﯾە
دەستکرا بە کارکردن بﯚ الوان و مندا نی کورد لە لەندەن ،بﯚ ئەو مەبەستەش سەرەتای سا ی 2001
پرۆژەﯾەک لەگەڵ رﯾکخراوی"کوردﯾش ئەسﯚسيەﯾشن" گە ە کرا بﯚ وتنەوەی وانەی زمانی کوردی بە
مندا ن و گەنجانی کورد .
ھەر لەھەمان سا دا مانگنامەی "پەﯾامی الوان" بەچاپ گەﯾشت ،ئەم مانگنامەﯾە تەقەالی بﯚ
کﯚکردنەوەی الوانی کورد لە لەندەن بوو لە الﯾەک وە الﯾەکی دﯾکە گەﯾاندنی دەنگی الوان خﯚﯾان بوو،
ئەم پرۆژەﯾە ئاکاميکی گەورەی ليکەوتەوە ،الوانی کوردی دانيشتووانی لەندەن بە شادی و
پەرۆشييەوە لە ئاميزﯾانناو ھاوکارﯾيان کردﯾن بﯚ بە چاپ گەﯾاندنی  6ژمارە ،ھەر ژمارەﯾەکی بە تيراژی
 2000کﯚپی کە بە زمانی کوردی و ئينگليزی ب ودەکراﯾەوە .
ھاوکات "کيا" چاالکی ھاوبەشی لەگەڵ رﯾکخراوە ئينگليزﯾيەکانی سنووری "کينزﯾنگتن و چيلسی" و
ھەندﯾک رﯾکخراوی تری وەک "ڕﯾفيوجی ھاوسينگ ئەسﯚسيەﯾشن" بەشيکی زۆری رﯾکخراوە
کوردﯾيەکان دا ھەبوو ،لەو رﯾگەﯾەوە ژمارەﯾەکی زۆر خانوو و شوﯾن دەستەبەرکرا بﯚ کوردﯾی بی شوﯾن
و رﯾگای دانيشتووی لەندەن .ھەروەھا رﯾنماﯾی کردنی ئەو کەسانەی کە تازە دەھاتنە ئەم و تە و
شارەزای سيستمی خوﯾندنی برﯾتانيا نەبوون لە الﯾەن "کيا"وە ھاوکاری دەکران بﯚ بەردەوامبوون لە
بواری خوﯾندندا .
وە سا نە بەشداری ھەندﯾک بﯚنەو ئاھەنگ و فيستيﭭا ی تری نيو سنووری "کينزﯾنگتن و چيلسی"
دەکرا و چاالکی دەنوﯾندرا بەتاﯾبەت لە فيستيﭭا ی "پﯚرتەبيلﯚ"دا ،لەم فيستيﭭا ەدا گرووپی براﯾانی
زەھاوی و تيپی مﯚسيقای مندا نی ھە ەبجە و تيپی رﯾگا رۆ يکی بەرچاوﯾان بينی لە خستنە رووی
ھونەرو کولتووری رەسەنی کوردی .
چاالکيەکی تری گرنگی ئەو سەردەمە برﯾتی بوو لە پشتيوانی و ھاوکاری بﯚ دروست کردنی تيپی
مﯚسيقای کوردی )ڕﯾگا( کە کﯚمە يک ھونەرمەندی بەتوانا بەشداربوون تييدا ،وە چەندەھا چاالکيی بە
ھاوکاری تيپی رﯾگا لە بﯚنەو فيستيﭭا ە گرنگەکانی برﯾتانيا بەڕﯾوەچوو ،بﯚ ﯾەکەمين جار لە ميژووی
کﯚمە گای کورد لە برﯾتانيا بەشيک لە بەرھەمی تيپی رﯾگا دۆکيومينت کرا لە پرۆژەﯾەکدا بەناوی
"ميوزﯾک ئين زە گرۆڤ" کە چەند گروپيکی جيھانيی تيدا بەشدار بوو ،وە کﯚپی ئەم دۆکيومينتە لە
ئەرشيفی "بی بی سی" دا پارﯾزراوە .
کﯚڕی رﯾزلينان بﯚ گﯚرانی بيژی کورد کاک حەمەی نيرگز گيرا بە ھاوکارﯾی لەگەڵ دەزگای تابرنەکەڵ و
چەند رﯾکخراوﯾکی تری کوردﯾی نيو لەندەن وە بە بەشداری چەند ھونەرمەندﯾکی کورد لەوانە،
گو ستان پەروەر و شەھين تا ەبانی و ژا ە و نەرﯾمان سدﯾق و تارا جاف و حەمە جاف وە ھەروەھا
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مەندەالوی .
ی
عەلی
ی
سەعيد و
دی ليھاتوو و بەناوبانگی ککورد رﯾبوار س
ھەردووو ھونەرمەند
بەئەنجام گەﯾشت لەووانە ،کﯚڕی رﯾﯾزلينانی مامﯚﯚستا
م
ک چاالکی گەوورە
سا ی  2002ھاوککات کﯚمە يک
ی بنکەی تابرننەک بەئەنجاام گەﯾشتن .
ە بە ھاوکاری
ھاوار ئەم چاالکيانە
خش
وەک کﯚئﯚردﯾنەﯾﯾتەری خﯚبەخ
م پەﯾوەندی کرد بە رﯾکخرراوەکەوەو ک
سا ی  2003بەڕﯾزز دانـــا سەالم
ھاوکارری فراوان بووون و گەشەککردنی چاالکييەکانی رﯾکخرراوەکەی دا .
 30رﯾکخراوی
ی)(Community Refugeee Forumە ککە نزﯾکەی 3
ە"کيا" ئەندامی
ماوەەی چوارسا ەجﯚری گرتﯚتە خﯚ .
جﯚراوج
کوردی کە ھەوڵ دەدات ھەموو
ی
ەشی
ستکردنی کﯚ ميتەی ھاوبە
کيا ببەشدارە لە پپرۆژەی درووسرﯾکخرراوەکان لە ژﯾرر ﯾەک کەپردا کﯚبکاتەوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

مەدەەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە67 :

کوردی
مەوانيی ک
گەنامەﯾی و رۆژنام
ی
وەی کەلەپووری بە
ەی ژﯾن بﯚ بوژاندنەو
بنکە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0531094340
04339
بواری ئەرشيف و
ی
ە شاری سل مانی لە ساا ی  2004دا لەالﯾەن شاررەزاﯾانی
لە
ەنامە و
ەدان دەستنوووس و بە گە
ە گەنامەﯾی دامەزر نراوە ،،و جگە لە ککﯚکردنەوە سە
بە
مە و
ھاوکات زﯾاتر للە  170رۆژنام
يللەتی کورد و ناوچەکە ،ھ
ی م ژووی ميل
و نەی لەبارەی
نووسەران و ززاناﯾانی
زﯾاتر لە  100کت ببی ناوازەی نو
ر
ە ناوچوون پارراستوە و
گگﯚﭬارﯾی لە لە
رەفيق سا ح بەڕ ووەبەری بنکەککەﯾە ،کە وتوﯾﯾەتی
ق
گەﯾاندوە .ماممﯚستا
ککوردی بە چاپگ
سييە بﯚ تو ژەەران و
ژووﯾی دەستنووس
ﯾی
چاوەی م
کەکەدا دابينککردنی سەرچ
"کارمان لە بنک
نوووسەران و م ژوونوسان.
ستن و لە چاپپدانەوەی گﯚﭬﭬار،
ئاامانجەکانی ببنکەی ژﯾن بررﯾتييە لە کﯚککردنەوە ،پاراس
ی کوردی ﯾان ھی زمانی تتری تاﯾبەت ببە کورد.
رۆۆژنامە و ب وککراوەی کﯚنی
 80مليﯚن
ی ژﯾن کﯚمە گگاﯾەکی رۆشننبيری ھەمە الﯾەنە و ب ی  3مليار و 00
ەالری بنکەی
تە
چەندﯾن ھﯚ ی تاﯾبەت بە ببوارە
نج نھﯚم کە چ
ی ت چوە ،و پ ککھاتوە لە پ ج
دﯾناری ع راقی
ی،
کﯚبوونەوەی  300کەسی
ی
کافترﯾا و ھﯚ ی
ە ،چاپخانە ،کا
جياجياکانی ووەک کت بخانە
ج
نی
رکردنی زمان ،کﯚمپييوتەر و شو ی
ی
ی ت داﯾە ،ھﯚ ی ف
ھەروەھا شانﯚﯚ و سينەمای
ھ
نی
جياجياکانی ت داﯾە ،ھەرروەک شو ی
ی
ھونەرﯾيە
ە
شانگا و چاالککييە
ککردنەوەی پ ش
ەوانەوەشی للەخﯚگرتووە.
نوووستن و حە
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سەرچاوە :وﯾک
س
کيپ دﯾا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە68 :

ەی مەقام
بنکە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225165334
41406
کومەتی
لەالﯾەن وەزارەتی ررۆشنبيری حک
ن
ەول ر،
 2008 /2 /24لە شاری ھە
ە ر کەوتی 4
لە
ەندان
ھەرﯾەک لە ھونەرمە
ک
دنی درا ،لەالﯾەن
ھەر می کورددستان فەرما نی دامەزراند
ھ
سمان
ەسەن گەرمياانی ،سەﯾد ئئەحمەد رەوانندزی ،ناﯾف ش خانی ،عوس
"باکووری ،حە
شارباژ ری ،ال
اللﯚ رەنجدەر" کاری بﯚ کراوە.
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە69 :

سل مانی
ەمک لە س
ەی ھﯚشيااری تەندرروستی مە
بنکە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127145542
21194
200ەوە دامەززراوە و تاوەکو ئ ستا پشکننينيان بﯚ ھەززاران ئافرەت کردووە.
گی ماﯾی 07
لەمانگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری
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ستی
ر کخرراو :تەندروست
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە70 :

ەی ھ لينا بﯚ مندا ە کەمئەندامەکان
بنکە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0117203133
33294
الﯾەن
بەتی بﯚکراوە و پ شتر لەال
 19بينای تاﯾبە
سا ی  1993دامەزراوە و لە سا ی 996
س
شدا لەالﯾەن وەزارەتی
کراوە و لە ئ ستاش
ە
سوﯾدەوە پشتتگيری ل
مندا پار زی س
م
شتی دەکر ت.
ستانەوە پا پش
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ەندروستی ح
تە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

خواز
ر کخراو :خ رخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە71 :

شکەنجە
ەسەرکردننی قورباننيانی ئەش
ک بﯚ چارە
ەی کەرکوک
بنکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3221231416
64432
کە ناحکوميە،
جە ر کخراو ک
سەری قوربانياننی ئەشکەنج
ک بﯚ چارەسە
بننکەی کەرکوک
قوربانيانی
ی
مافەکانی مرۆڤ و گررنگی دەدات بە
ی
نانی
ککاردەکات بﯚ بﯚﯚ بەدەستھ نا
ەساﯾەتييەکی بەھ ز
ی
ھەو دەدەن کە
ەشکەنجەو ددەستدر ژی و توندوتيژی للە ع راقدا .ھ
ئە
ئەمەش
کەنجەدان رزگگارﯾان بووە ،ئە
ە بگەڕ ننەوە کە لە توندوتتيژی و ئەشک
بﯚﯚ ئەو کەسانە
ەر.
شکی و دەرووونی و ﯾاساﯾﯾی بب بەرامبە
شکەشکردنی ھاوکاری پزﯾش
ەڕ گەی پ ش
لە
 2005دا
کەرکوک لە سا ی 5
ک
شاری
شکەنجە لەش
سەرکردنی قووربانيانی ئەش
بننکەی چارەس
کەنجەی شاری
ەرکردنی قوربانيانی ئەشک
ەھاوکاری و پپشتگيری بنککەی چارەسە
بە
ەسانەی
گيدان بەو کە
شەنگە لە گرنگ
ەوروپييەو پ ش
ەرلين دامەزرراوە کە دامەززراوەﯾەکی ئە
بە
ەکەم
بنکەی کەرکوک ﯾە
ی
رزگارﯾان بووە.
ن
خراپ و جينﯚساﯾد
ەو مامە ەی خ
ە ئەشکەنجە
لە
ەوکاتەوە توانييوﯾانە
شکەنجە بوو للە ع راقدا .لە
سەرکردنی قووربانيانی ئەش
بننکەی چارەس
ھاتوون لە
تووشی کارەساتی جﯚربەجﯚر ھ
ی
ھاوکاری ھەزااران ژن و پياووو منداڵ بکەن کە
ھ
ژﯾﯾانياندا.
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کارەکانيان
دابينکردنی ھاوکاری پزﯾشکی و دەروونی و کﯚمە ﯾەتی ب بەرامبەر بﯚ ئەوکەسانەی تووشی ئەشکەنجە و پ ش لکردنی مافەکانی مرۆڤ بوونەتەوە.
باشترکردنی الﯾەنی جەستەﯾی و دەروونی ئەو کەسانەی سەردانمان دەکەن،ھەروەھا دووبارە گ انەوەﯾان کﯚمە گا و خ زانەکانيان.
پ شکەشکردنی چارەسەری پزﯾشکی و دەروونی و کﯚمە ﯾەتی بﯚ مندا ن وکەسوکاری ئەو کەسانەی کە بەھﯚی ئەشکەنجە ،کوشتن و جينﯚساﯾد و پاکتاوی
نەتەوەﯾيەوە گيانيان لەدەستداوە.
راھ نانەوەی کﯚمە ﯾەتی و دەروونی ژنان و مندا نی ئەو خ زانانەی کەلەئەشکەنجەو ئەزموونی ناخﯚش رزگارﯾان بووە.
راھ نانی کارمەندانی تەندوستی کە ئارەزوومەندن لە ﯾارمەتيدان و چارەسەرکردنیقوربانيان.
رۆشنبيرکردنی کﯚمە گا و ئەو کەسانەی خاوەن ب ﯾارن لە ع راقدا دەربارەی بارینالەباری قوربانيانی.
ھەو دان بﯚ ھ نانەکاﯾەی کەش کی لەبار کە تياﯾدا ت گەﯾشتن و ر زگرتن ھەب ت بﯚمافەکانی مرۆڤ لە ع راقدا.
سەرچاوە: www.kirkuk-center.org
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مافی مرۆڤ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە72 :

بنکەی کەلەپوور و ھونەری )ئەند شەی ئەحمەدی خانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012723065175387
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...
بابەت
ت
ەکانی
تاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

کلتووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە73 :

ب ک دراگﯚنز
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017534
43875
خﯚی بکاتەوە لەن و
ەوە وە کەم تا زۆر توانيوﯾەتتی ج گەی خ
لە ساا ی  2006دامەزراوە لەالﯾﯾەن  5گەنجە
 gangب و کرددۆتەوە و
خﯚی لە سا ی 2006بە ناوی gser life
ەم گروپە ﯾەککەم سيدی خ
جەماوەردا .ئە
دیج
ەو سيدﯾە ناووﯾان دەر کردووە دوای ئەوەە کﯚنس رت ک لە ھﯚ ی ئؤسکاری شاری سل مانی کە
ھەر بە
دووھەميان بە ناوی  K.U.R.Dﯾ و ککردۆتەوە
ن
سيدی
ی
جەماووەر کی لە رادە بەدەر ئاماادەی بوون و پاشان
کی تر ئ ستاش ھەربەردەەوامن.
شان کﯚنس رت ک
و پاش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە74 :

ھانی
بەرناامەی خﯚرراکی جيھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126092622
21106
سا ی  1963دا
کخراوە سەرە کييەکانی نەتەوە ﯾەکگرتوووەکان و لە س
ەک کە لە ر کخ
ﯾە
لە زﯾاتر لە
رۆمای پاﯾتەختی ئيتالياﯾە و چاالکيەکانی ە
ی
دامەزراوە و باررەگای سەرەەکی لە
ەڕخستووە و للە دوای راپەڕڕﯾنی سا ی 1991ﯾشەوە لقی
جيھاندا وەگەڕ
 89دەو ەتی ج
9
خﯚراکی و
کردۆتەوە .ئەم ر کخراووە ﯾارمەتی خ
.
تان
می کوردستا
خﯚی لە ھەر م
خ
مە ﯾەتی لە و تە جياجياکاندا پيادە دەەکات.
ەرنامەکانی پ شخستنی ئابوری و کﯚم
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە
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خ رخواز

ر کخراو:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە75 :

ەی تورکمانی
بەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2181708077
74374
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

راميياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە76 :

ن
د لە ئ ران
ەی ﯾەکگرتتووی کورد
بەرە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122120312
21915
ەزراوە.
لە سا ی  2005دامە
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ر کخراوو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە77 :

77

ەوﯾن
بەندﯾخانەی ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2010924133
33083
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە78 :

ی ھﯚشيااری مين
وەبەراﯾەتی
بەڕ و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127112509
91171
گرتنەوە کاردەکات.
شيارﯾی مين و مين ھە گ
لە ساا ی 1999وە دامەزراوە و للە بواری ھﯚش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە79 :

مانی
ی
گەورانی سل
ی
ﯾەتيی
ی
مە
سازﯾی کﯚم
وەبەراﯾەتييی چاکس
بەڕ و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0527133522
21777
ھەموو ئەو سزادراووانە لە خﯚ دەەگر ت کە بەھﯚی
و
ەو بەڕ وەبەراﯾﯾەتييە
لە ساا ی ) (1997دامەزراوە ،ئە
لە ر گەی دادگگاوە ھەر سزادراو ک
ﯾاسا دەبنەوەو ە
ن لە بەندەکاننی ﯾاسا ،روووبەڕووی سا
ھە ە و دەرچوونيان
ەی ئەم بەڕ وەبەراﯾەتييە ددەکر ت.
ەردا دەدر ت و دواتر رەوانە
سزای بەسە
بەپ ی تاوانەکەی س
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :کﯚمە ﯾەتی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە80 :

شتوکا ی
ەوانيی کش
وەبەراﯾەتييی ف ۆکە
بەڕ و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128164850
01222
ە بەڕ وەبەراﯾﯾەتيی کشتوککا ی سل ماننييە و سا ی  2005دامەززراوە.
سەربە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

می
حوکوم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە81 :

ی کاروبارری مين
وەبەراﯾەتييی گشتيی
بەڕ و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0104012255
53080
ەتی مين
ناوی )بەڕ وەبەراﯾە
 19لەژ ر ی
ی سا ی 988
شرﯾن ﯾەکەمی
ە مانگی تش
لە
ھاوکاری لە ئئيدارەی
مرۆﭬاﯾەتی و ھ
دﯾوانی وەزارەتی م
ی
ھە گرتنەوە( ووەک بەش ک لەناو
ھ
 UNOPS-MAPلە ماوە
U
ھارﯾکاری ر کخراوی P
ی
ھاوکاری و
ی
ەو کاتەی سل مانی دامەززرا بﯚ
ئە
ەتی
بەھاوکاری بەڕ وەبەراﯾە
ی
الﯾەن ئەوانەووە
بووونی  UNلە کوردستان د ا کارەکان لەال
ەکانی خﯚی چ کرردەوە بﯚ
ی
شدا ئەو بەڕ وەبەراﯾەتی ﯾﯾە ھەو
ەڕ وە دەچوو لەگەل ئەوەش
بە
پيرمام و
م
خراوی
ھەو نەش دامەزراندنی ر کخ
و
ەخﯚما ی کرددنی بەڕنامەککە و ئەو
بە
شياری ل کەو تەوە کە لە ئ ستادا ج پەننجەی کارەکاننيان لەبواری
بااواجی و ھﯚش
ەرچاوە.
ی دا دﯾار و بە
ن و تەقەمەنی
پااکسازی مين
مين
ەی چاالکی م
بواری بەرنامە
دوای نەمانی  UNﯾش لە ع راق و کشاانەوەﯾان لە بو
حکومەتی
دنی کارەکانەووە لەالﯾەن ح
بەرنامەکە لەڕڕووی راپەراند
ەش وەﯾەکی راستەوخﯚ بە
بە
وەبەراﯾەتی مين ھە گرتنەوە(
ی
)بەڕ
ەستەش ەڕ
ەربەست کرااو بﯚ ئەو مەبە
ھەر مەوە سە
ھ
شتی کاروباری مين(
ەراﯾەتی گش
بوو بە )بەڕ وەبە
زﯾﯾاتر فراوان کرراو لە سا ی 2004ەوە و
مانی
ککە راستەوخﯚﯚ سەر بە وەززارەتی پەﯾوەنندی و ھاوکارری سەر بە ئييدارەی سل م
جار کی تر
ئيدارەی سل مانی و ھەول ر ر
ی
ھەردوو
بووو ،دوای ﯾەککگرتنەوەی ھە
چاود ری )وەزارەتی ھەر م بﯚ
مين( خراﯾە ژ ر چ
(
تی گشتی ککاروباری
)بەڕ وەبەراﯾەتی
ەرنامەکە
ی و ئابووری(( مانگی تەموووزی سا ی  2006ەوە ،تتا ئ ستاش بە
ککاروباری داراﯾی
می چاالکيەکانی
ئاماری کاری راپەراندوە بەرھەم
ی
ەو جﯚرە بەرددەوامە کە لە رووی
بە
سەندنە.
کردووە لەگەشە س
ە
ھﯚشياری زۆر زﯾادی
پااکسازی و ھﯚ
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سەرچاوە :ما پەڕی بەڕ وەبەراﯾەتيی گشتيی کاروباری مين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ژﯾنگەپار ز
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە82 :

بەڕ وەبەر تی چاالکی ھونەری زانکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081210510272123
سا ی  1971بەڕ وەبەر تی چاالکی ھونەری زانکﯚ کراﯾەوە و ئەندامەکانيشی برﯾتی بوون لە قادر
کوردی ،ئەنوەر توفی ،ئەنوەر قەرەداغی ،سمکﯚ عەزﯾز ،پاشانيش ئەحمەد ساالر ،شەماڵ
صائيب..ھتد .ﯾەکەم بەرھەميشيان درامای تەلەفزﯾﯚنی )اللﯚ کەرﯾم(بوو ،ھەروەھا لەبەرھەمە شانﯚﯾيە
دﯾارەکانيشيان )ئﯚت لﯚ(بوو لە نوسينی )شکسپير( و وەرگ ان ودەرھ نانی )ئەحمەد ساالر( .ئەم
بەڕ وەبەر تييە لە ھەموو بەشەکانی ھونەر پ کھاتبوو ،ج گەی باسيشە بە وتەی ھونەرمەند ئەنوەر
قەرەداغی ﯾەکەم ستﯚدﯾﯚی دەنگ کە لەشاری سل مانی کراب تەوە سەربەم بەڕ وەبەر تييە بووەو
لەسا ی  ،1971خانووﯾەکيشی بﯚ بەکر گيرابوو ،ﯾەکەم گﯚرانيش کەتياﯾدا تﯚمارکراب گﯚرانی )جادە
چﯚڵ و س بەر بوو(ی قادر کابان بوو.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان( سەبارەت بە )بەڕ وەبەر تی
چاالکی ھونەری زانکﯚ( لە15:06:12 2012-8-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە83 :

بەڕ وەبەر تی ھونەری شانﯚ لە سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081409332172136
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لە سا ی 2005دامەزراوەو ﯾەکەم بەر وەبەرﯾشی ھونەرمەند)ميدﯾا رەوف(بووە ،کەناسراوە بە )ھيوا
رەوف( .ھەروەھا ﯾەکەم بەرھەمی شانﯚﯾشی برﯾتی بووە لە شانﯚﯾی )ھ شتا قسەکانمان
تەواونەکردووە( نوسين و دەرھ نانی )گەزﯾزە( لەرۆژی  2006/3 /31-27پ شکەشکراوە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان( سەبارەت بە )بەڕ وەبەر تی
ھونەری شانﯚ لە سل مانی( لە15:11:51 2012-8-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە84 :

بەڕ وەبەر تيی ف رکردنی گەورە لە گەرميان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271128061172
لە 15ی ف برﯾوەرﯾی سا ی 2002دا دامەزراوە و سەر بە بەڕ وەبەر تيی گشتی پەروەردەی گەرميانە
کە ئەوﯾش سەر بە وەزراەتی پەروەردەی ھەر می کوردستانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە85 :

پاراستن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911011921282170
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ی ھەوا دەرﯾييە و سەربە پپارتييە.
دەزگاﯾەکی
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ەت
و ت:

بباشووری کورردستان

ھەوا دەری
ر کخراو :ھ
پارت:

پپارتی دﯾموکرراتی کوردستتان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە86 :

ی ئازادی و د مﯚکراسی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0111212376
62286
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە87 :

ی کوردستاان
ی ئازادﯾی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0231002072
23923
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە88 :

ی کوردستاانی ئ ران  -پاکی
ی ئازادﯾی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4251020165
56913
لە پاک جيابوونەتەوەە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە89 :

-B
ی ئاشتی و دﯾمﯚکرراسیBDP
پارتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208155943
33421
: Barış
B
 ،: Parttiya Aştî û Demokratiyêبە توررکی ve
D
ە کورمانجیê
ﯾاان ب.د.پ )بە
))Demokkrasi Partisiپارت کی سياسی لە باکووری ککوردستان و و تی تورکيا کە
ڵ داخستنی پارتی کﯚمە گای دﯾمﯚکراتيک دامەزرا.
ھاوکات لەگەڵ
ھ
گای دﯾموکراتی لە 3ی
ئاﯾاری 2008
ی
پارتی کﯚمە ی
ی
خستنی
ب.د.پ لەسەر ئەگەری داخ
ب
ئەﯾلوولی  2008لە ئاامەد
ی
دامەزرا .لە ﯾەکەمين کﯚنگررەی ئاساﯾی بدپ ،کە لە 7ی
گشتی بدپ
ی
ەرۆکی
شووی گمگم ،دەمير چەلييک وەکوو سە
شارەداری پ ش
ەڕﯾوە چوو ،ش
بە
ھاتە ھە بژارددن.
ھ
لە
ھ مای ئەم پارتە برتييە لە دار کی بەڕووو لە سەر زەەمينەﯾەکی زەرد .بەڕوو ە
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فەرھەنگی کوردەوارﯾدا نيشانەی خﯚراگری و سووربوون و سەربەرزﯾيە .نەجمەدﯾن
غو می ،سترانب ژی کورد لە بەند کی گﯚرانييەکی خﯚی دا دە ت :دار بەڕووم ،گەر
ب ن بﯚ ب ﯾنم بە گژی تەور دا دەچم.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە90 :

پارتی بەرخودانی رۆژئاوای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061407189372
لە سا ی  1999دامەزراوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە91 :

پارتی چارەسەری دﯾموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221191115899
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ميی
مﯚ ەتی فەڕم
دامەزراوە و تا ئ ستا م
ە
200
ە ،سا ی 03
ی پەچەدەکەﯾە
ککورتکراوەکەی
کومەتی
تەنھا مﯚ ەتی کاررکردنی لە حک
ا
ە ،بە کو
ھەر می کورردستاندا نييە
ککارکردنی لە ھ
ئ راقييەوە ھەﯾە و بەشدارﯾﯾشی لە ھە بژاردنەکانی ئ راق کرد ،ببە م ھيچ
ست نەھ نا.
ە پەڕ ەمانی ئ راق بەدەس
ککورسيەکی لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو :راميااری
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە92 :

ن
کوردستان
ی چەپی ک
پارتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102125600
02198
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خراو:
ر کخ

ياری
راميا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە93 :

الپارتی
ی
ی دﯾموکرااتی کورد لە سورﯾا -
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231313296
63489
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سا ی  1957لەالﯾەن مەال مستەفا بارززانييەوە دامەزراوە.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستتان

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە94 :

ورکيا
ستانی تو
ی دﯾموکرااتی کوردس
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2212001418
87135
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باکووری کورردستان

ر کخراو :رامياری
پارت:

ستان
پارتی دﯾموککراتی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە95 :

ی رەفای ئئيسالمی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252021327
73914
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەوەە

86

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە96 :

ی ژﯾانی ئاازادی کورردستان  -پژاک
پارتی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122118585
58895
ستان )پژاک ﯾان ) PJAKگرووپ کی چەکداری کوردﯾی
پاارتی ژﯾانی ئاازادی کوردس
کوردستان(ە و
ە
راق )باشووری
ەتەوەﯾيە کە بنکە سەرەککييەکەی لە بباکووری ع ق
نە
زگای کوردستان للە ئ ران و ناووچە کوردنشيينەکانی
سەر پار ی
شی کردۆتە س
چەندﯾن ھ رش
چ
ترر.
ﭭاک ن کورستتان -
ی کﯚنفيدراسييﯚنی دﯾموکرااتيی کوردستتانە )کﯚما چﭭ
پژژاک ئەندامی
ساﯾيە کوردەککان و کﯚمە ەکانە و لەالﯾەن
ی گروپە ناﯾاس
 ،KCKکە ھاووپەﯾمان تيەکی
)K
ش ،کە لە
ەنجومەن کی
ت .پەکەکەش
ی ھە بژ ردرااوەوەسەرکردداﯾتی ئەکر ت
ی ج بەج کارﯾی
ئە
مرﯾکا،
جيھانيی – لەوانە ئەم
ی
ستی
ەزراوەﯾەکەوە لەسەر ئاست
الﯾەن چەند دەەو ەت و دامە
ال
ئەندامی KCK
ی
امەزراوەﯾەکی تيرۆرﯾست لە قە ەم دراوە،
ی
نااتﯚ و ﯾەک تی ئەوروپا ،بەدا
ﯾەک کن ،و
کەکەبەئەگەر کی زۆر ک
ر
تاﯾمس پژاک و پەک
س
ە .بەپ ی وتارر کی نو ی نييوﯾﯚرک
ﯾە
مافەکانی کورد
ی
ئﯚتﯚنﯚمی و
ی
مەتی شەڕ بﯚ دەستکەوتتنی
ن ھەﯾە :ھە م
ەک ئامانجيان
ﯾە
لﯚجستيک و وەفادارﯾيان بﯚ
ک
ھا
ەشە ،ھەروەھ
ەئ ران و تورکييا .سەرکرداﯾﯾەتييان ھاوبە
لە
دانييە.
ەکە ئ ستا لە ئيمرالی زﯾند
ەالن ،سەرکرردەی پەکەکە
عەبدول ئﯚجە
ع
سياسەت و پ کھاتە:
س
جی ئەحمەدﯾيە
سەرکردەی ئ ستای ر کخرراوەکە حا ی
س
ە .بەگو رەی وواشينگتﯚن تااﯾمس،
تەمەنی ھەرزەکارﯾييدان ،و ﯾەک ک لەو
ی
ن ،زۆر ک لەوانە لە
نييوەی ئەندامانی پژاک ژنن
شی
ە ،گولستان دوگانە کە دەەرچووی بەش
سەرکرداﯾەتييە
ەنجومەنی س
ژننانەی کەلەئە
کی
کەپژاک پشتگير ی
ک
دەرونناسييە للە زانکﯚی تارران .ئەمەبەپ ی ئەو راستيييەی
ببين
ەھ زی مافەککانی ژنانە .پژژاک ب وای واﯾەژنان ئەب ت رۆ ی بەھ ززی خﯚﯾان ن
بە
لەپلەکانی سەرکرداﯾەتتييدا.
ی
ن لەگەڵ پياودا
ەدەسە تدا و ﯾەکسان بن
لە
کورستان KCK).
ن
ی کﯚنفيدراسييﯚنی دﯾموکرااتيی کوردستتانە)کﯚما چﭭااک ن
پژژاک ئەندامی
ەی دان ،کە لە الﯾەن
ەکوردﯾيەکان و لەژ ر چەتتری  KCKی
ن
ە
مارەﯾەک لە گگروپ و کﯚمە
ژم
ﯾيەوە سەرکردداﯾەتی دەکر ت . KCKی بەرپرسە
ی ج بەج کارﯾي
ھە بژ ردراوی
ککﯚميتەﯾەکی ھ
مەنووسی ئەددات.
دوانی رۆژنامە
ە چەند ب ﯾار ک و زۆر جار لەجياتی ئەنندامەکانی ل د
لە
خراوی ھ زەکاننی
پژاک ناوی ر کخر
سەربازﯾی ک
ھەﯾە .با ی س
د بەش کی ھ
پژژاکيش چەند
پژاک با کی ژناننيشی
رۆۆژھە تی کووردستان )ھ ز ن رۆژھە تتا کوردستان  – HRK).ک
ەرژەوەندی ژننان بە
گروپەکەدا و بە
بەرژەوەندی ژنان لەناو گر
ی
ھەﯾە ،تاﯾبەتەبەکارکردن بﯚﯚ
ھ
جەرﯾکاﯾە.
گگشتی ،ناوی ئەم با ەﯾەرج
سەرکردەکانی پژاک ئە ن ئامانجە
ی
ھەنووکەﯾيەککانی پەکەکە لە تورکيا ،س
وەکو ئامانجە ھ
لەناو دەو ەتی ئ رراندا.
و
کی ئﯚتﯚنﯚمە بﯚ کورد
دنی ھەر م ک
مان دامەزراند
در ژخاﯾەنەکانم
ەتی دﯾنييە للە ئ ران و داناانی حکومەت کی
البردنی دەو ە
بااﯾەخی تاﯾبەتتيان لەسەر ال
بﯚ ھەموو
تەبەر کر ت ﯚ
ەکەی ،کەتياﯾﯾدا خود-کارگ ی بﯚ دەستە
دﯾموکرات و فييدراڵ لەج گە
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کەمينەنەتەوەﯾيەکانی ئ ران ،بە عەرەب و ئازەری و کوردﯾيشەوە.
پ کدادانی چەکدارﯾی و دەستگيرکردنەکان:
لە تﯚ ەی ئەو  10کوردەی لە خﯚپيشاندانەکەی ماکﯚ لەالﯾەن ھ زە ئەمنييەکانی
ئ رانەوە کوژران ،لە 3ی ئەپرﯾلی  2006دا ،پژاک  24ئەندامی ھ زەئەمنييەکانی ئ رانی
کوشت .لە10ی ئەپرﯾلی  7 ،2006ئەندامی پژاک لە ئ ران دەستگير کران ،بە گومانی
ئەوەی کەبکوژی  3کەسی ھ زەئەمنييەکانی ئ ران بن .جيھان نيوس ئەﯾجنسيی
چاپی ئەستەمبوڵ باس لە کوژرانی زﯾاد لە  120ئەندامی ھ زەئەمنييەکانی ئ ران
دەکات لە  2005دا لەالﯾەن پژاکەوە.
پژاک لە 8ی مەی  2006لە کرماشان بﯚمب کی تەقاندەوە و بووەھﯚی برﯾندار بوونی 5
کەس لەناو بيناﯾەکی دەو ەتييدا.
لە شەش مانگی ﯾەکەمی 2006دا ،ھ زەئەمنييەکانی ئ ران چەند جار ک رووبەڕووی
گەرﯾالکانی پژاک بوونەتەوە لەسەر سنوور و ناو خاکی ئ راندا .لەوکاتەوە ،کەنا ی
ھەوا ی ئەمرﯾکی  MSNBCباس لەوە دەکات کە سوپای ئ ران بەدر ژاﯾی سنوور
بﯚمبارانی بﯚ سەر د ھاتە کوردﯾيەکانی ناو خاکی ع راق – کە لەالﯾەن ئەمرﯾکاوە
دەستی بەسەردا گيراوە ،دەست پ کردووە ،ئەمە لە کات کداﯾە بە وتەی خﯚﯾان
مەبەستی سەرەکييان چەکدارانی پژاکە .ژمارەﯾەک خە کی سيﭭيل کوژران .پژاک
بانگەشەی ئەوە دەکات کە گەرﯾالکانی لە ناو خاکی ع راقدا چاالکی شەڕ دەکەن ،لە
ئﯚگەستی  ،2007کارﯾان کرد بﯚ خستنەخوارەوەی ھەليکﯚپتەر کی سەربازﯾی ئ رانی
کەخەرﯾکی بﯚمبارانی ناوچەکەبوو.
پەﯾوەندی بە دەو ەتی ئەمرﯾکا و پ کھاتەی سەربازﯾی:
پژاک زۆر نزﯾکە لە پارتی کر کارانی کوردستانەوە )پەکەکە ،پ يشی دە ن کادەک،
کﯚنگرەی گەل و) ، KGKکە بە ر کخراو کی تيرۆرﯾستی بيانی لەالﯾەن وەزارەتی
دەرەوەی ئەمرﯾکاوە لە قە ەم دراوە.
لە 16ی ئەپرﯾلی  ،2006د نيس کەسينيچ-ی ئەندامی کﯚنگر سی ئەمرﯾکی
نامەﯾەکی بﯚ جﯚرج دەبليو بوش نارد تياﯾدا بيروبﯚچوونی خﯚی دەب ﯾبوە کە دەب
ئەمرﯾکا پشتگيری و ھاوکاری پژاک بکات چونکە پژاک لەناو خاکی ع راقداﯾە و
ع راقيش لەژ ر دەسە تی ھ زەکانی سوپای ئەمرﯾکاداﯾە.
لە نﯚﭬەمبەری  ،2006سيمﯚر ھ رشی رۆژنامەنووس لە "زەنيوﯾﯚرکەر" ،پشتگيرﯾی
ئەم بﯚچوونەی کرد بەوەی کەسوپای ئەمرﯾکا و ئيسرائيلييەکان ھاوکارﯾيان دەکەن
لەرووی ماددﯾەوە ،راھ نانيان پ دەکەن و زانيارﯾيان دەدەن لەسەر ئامانجەکانيان،
بەمەبەستی دروستکردنی فشار کی ناوخﯚﯾی لەسەر ئ ران.
ئەمەلەالﯾەن ئەمرﯾکا و پژاکيشەوەرەتکراﯾەوە .لەچاوپ کەوتن کدا لەگەڵ "سلەﯾت
مەگازﯾن" لە جونی  ،2006وتەب ژی پژاک ئيحسان ورﯾا ل دوان کی دا کە"پژاک
خﯚشحاڵ دەبوو ئەگەر بەکر گيراوی ئەمرﯾکا بوواﯾە ،و نائوم دەلەوەی واشنتﯚن تا
ئ ستا ھيچ پەﯾوەندﯾيەکی پ وەنەکردوون ".وتارەکەی "سلەﯾت" بەردەوامە ،باس لەوە
دەکات پژاک ھيوادارە لەالﯾەن ئەمرﯾکاوە ﯾارمەتی بدر ت و کاری لەگە دا بکات بﯚ لە
کارالدانی دەو ەتی ئ ران ،بەو ش وەﯾەی ھاوکاری حزبە کوردﯾيەکانی کردوەلەع راق
بﯚ لە کارالدانی دەو ەتی ع راق لە ماوەی سا نی پ شووی جەنگی ع راق.
لە ئﯚگەستی  ،2007سەرکردەی پژاک سەردانی واشنتﯚن دی.سی کرد بﯚ
دەستخستنی ﯾارمەتی ئاشکرای زۆرتری ئەمرﯾکی لەھەردوو رووی سياسی و
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کرد کە چەند پەﯾوەندﯾيەکی سنوورداری للەگەڵ
سەربازﯾيەوە ،بە م دواتر ئئاشکرای د
س
ەکەکە لە ل دوان کدا
بەرپرسە با کانی پە
ە
ی واشنتﯚندا ککردووە .ﯾەک ک لە
ەرپرسەکانی
بە
سەند ب ت ،ئئەب ت
ئەگەر ئەمرﯾکا پژاککی بەالوە پەس
ر
ەﯾاند "
ی  2006راﯾگە
ە کﯚتاﯾيەکانی
لە
وان ئەو دوو
ئەو ھاوپەﯾمان تيييەی لە ن ن
ماژەدان بﯚ و
ند ب ت" بەئام
ەکەکەشی ببەالوەپەسەند
پە
ستان –
سيﯚنی دﯾموکرراتيی کوردس
گگروپەدا ھەﯾە و ھەروەھا ئئەندام تييان للە کﯚنفيدراس
KCK
K.
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ر کخراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە97 :

ی سەربەخﯚﯾی کورردستان
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10516405710577
کوردستان دامەزراوه ،ئامانجی
ن
 19لە سەر بننەمای سەرببەخﯚﯾيخوازی بﯚ
ە سا ی 990
لە
ستانە .لەگەڵ ئەوەش
ەوەﯾی کوردس
سەربەخﯚﯾی کوردستان و دامەزرانی ددەو ەتی نەتە
س
ەری روخانی ر ژﯾمە
خﯚﯾی کوردستتانە ،لە ئەگە
ککە ئامانج ئ مە سەربەخ
ئازاد دا
دۆم کی د
کوردستانە کە لە رفراند
ە
کی
ی کوردستان  ،ئەوە خە ی
داگيرکەرەکانی
ﯾان دﯾاری دەککەن.
داھاتووی خﯚﯾا
ئ مە پ مانواﯾه:
گی جيھانی ﯾە کە م
يمپرﯾاليستی دوای جە نگ
ی
ە خشە ی ئي
ککورستان و ت کە بە پ ی نە
می سە ر باززی،
داگير ودابە ش کراوه .ئە و داگير و دابە ش کردنە لە ش واز و فﯚرم
رژﯾمە داگير کەرەککانی
ە
ھە نگيە وە ببە ر چاوە ولە ر گای
سياسی ،ئابوووری و فە ر ھ
س
توورکيا ،ئ ران ،ع راق و سوررﯾە وە ھەتا ئ ستەش در ژەی ھەﯾه.
ﯾە .ئەم سنووورە دەستکراننەی ھەنووکييی بە
ک و ت و کﯚردد ﯾک نەتەوەﯾە
ککوردستان ﯾک
فەڕمی ناناسيين.
فە
خوازی ﯾەکجاررﯾە وناکﯚکی سەرەکی ناککﯚکی
ەباتی رزگارﯾخ
خەبات لە کوردستاندا ،خە
خ
ەﯾنی نەتەوەی کورد و داگگير کەرانی ککوردستانە.
بە
خواز ،دﯾموکراتيک
سانی ،ئازادﯾخ
خەبات کە ئينس
ەوەی کورد ،خ
خە باتی رزگاررﯾخوازی نەتە
خ
ەکسانيخوازە دژ بە دواکەووتوﯾی وکﯚنە پپەرەستی و
وپ شکەوتوو ،خەبات کی ﯾە
سان.
ی ئينسان بە دەستی ئينس
چەوسانەوەی
چ
رەھاﯾی نەتەوەی ککورد ،ت کﯚشاان کی بەر ھە
ی
جاری و
خەباتی رزگارﯾﯾخوازی ﯾەکج
خ
ەق و
دا تاکە ر گای خەباته.
ە ھەمان کاتد
ئيينسانيە و لە
مان دەکەﯾن ،بە پالتفورم و
شتيوانی بزووتنەوەکانی دژی داگيرکەرانی و تەکەم
پش
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لە خا ە

تاﯾبەتمەندی نەتەوەﯾی خﯚمانەوه .رﯾفراندۆم لە کوردستان ﯾەک
سەرەکيەکانی ئەو پالتفﯚرمەﯾە.
خەباتی سياسی ،مەدەنی و دﯾپلوماسی بە رەوا و بە خەباتی خﯚمانی دەزانين.
ھەوڵ دەدەﯾن بﯚ گەڕانەوەی مافی برﯾاردانی خە ک ،کە بە در ژاﯾی م ژو ل ی زەوت
کراوه ،لە ر گای رﯾفراندومەوە بکەﯾنە کولتور کی کﯚمە ﯾەتی.
الﯾەنگری ﯾەکسانی رەگەزﯾن لە ھەموو بوارەکانی ژﯾان لە کﯚمە گادا.
ب وامان بە پاراستنی مافی منداالن ،لە چوارچ وەی کﯚنواسيونی مافی مندا نی
نەتەوەﯾەکگرتيوەکان ،ھەﯾە و ھەو ی بﯚ دەدەﯾن.
ب وامان بە پلوراليزمی سياسی ھەﯾە.
الﯾەنگری براﯾەتی نەتەوەکانين و ھەوڵ بﯚ ئاشتی جيھانی دەدەﯾن.
ب وامان بە ﯾەکسانی ژن و پياو ھەﯾە و خەباتی بﯚ دەکەﯾن.
ب وامان بە ژﯾنگەپار زی ھەﯾە و ھەو ی بﯚ دەدەﯾن.
ئ ستاش لە سەدەی 21ﯾەکدا بە پ ی ئەو زو م و زۆر و تاوانانەی بەرەنبەرمان دەکر ت
والتەکەمان کﯚلﯚنيە و بگرە لە کﯚ ونيش زﯾدەترە.
لە کوردستان نەک ھەر مافی مرۆڤ ،بە کە مەوجودﯾەت و ناسنامەی نەتەوەﯾيشمان
ھەرەشەی فەوتانی لە سەرە.
لە م ژوی و تانی کولونی ،داگيرکەران تەنيا تاالنی ھ زی کار و داھات و سەرچاوە
داراﯾيەکانيان کردووە ،بەالم لە والتی داگيرکراوی ئ مەدا ب جگە لە تا ن تەنانەت
کوشتنی بەکﯚمەڵ ،ژﯾنوساﯾدو لە بەﯾن بردنی کولتور،م ژوو ،خاک زۆر ئاساﯾيە.
بﯚ و نە:
قەت وعامی کوردانی دەرسيم لە کاتی دەسە تی ئەتاتورک.
راگواستنی کوردان لە ج گا و ر گای خﯚﯾان.
ئينکار و ب ناسنامە کردنی کوردان لە رۆژئاوا )سورﯾا( بە شيوەﯾەک نەتوانن خاوەنی
ماڵ و داراﯾی خﯚﯾان بن .
ئينکاری نەتەوەی کورد لە تورکيا و ناسينيان وەک تورکی ک وی.
کارەساتی ھەلەبجه.
و رانکردنی زﯾاتر لە  4000گوندی والتەکەمان .
کارەساتی شومی ئەنفال.
بە عەرەب و فارس و تورک کردنی ناوچەکانمان .
کارەساتی قاڕن و قە تان.
جيھادی دژی نەتەوەی کورد لە رۆژھە تی کوردستان.
بﯚمبارانی شيمياﯾی شاری سەردەشت.
ئ عدامی ﯾەک لە دوی ﯾەکی رۆ ەکانی والتەکەمان لە رۆژھە تی کوردستان .
و رانکردنی ژﯾنگە بە چەکی قەدەغەکراو .
دواکەوتووﯾی ئابووری
لەگەڵ ئەم ھەموو تاوانە ئاشکراﯾانەی کە بەرانبەر بە نەتەوەی ئ مە دەکر ت ،ھەتا
ئ ستا ھيچ ئا ترناتيﭫ ﯾان پالدفورم ک لە الﯾەن ﯾوئ ن و باقی دەسە تدارانی جيھانەوە
کە خﯚﯾان بە النکەی دﯾموکراسی و مرۆﭬدۆستی دادەن ن بﯚ رزگاری ئەم نەتەوەﯾە
پ شکەش نەکراوە.
ئ ستاش کوردستان لە ژ ر ئەم بارە نالەبارانەدا دەنا ي .
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دەرسەد کی ﯾەکجار زۆر لە خە کی ئ مە ب کاره ،ژنان کە نيوەی کﯚمە گان نزﯾکەی
تەنيا 10لە سەدﯾان لە کاردان ،ر ژەی ب کاری پياوان دەگاتە زﯾاتر لە 25لە سەد.
گەنجان
ر ژەﯾەکی ﯾەکجار زۆر لە گەنجان ب کارن.
زۆربەی ئەو گەنجانەی خو ندن و زانکﯚﯾان تەواو کردوە ،ﯾان ب کارن ﯾان بە کار کی
الوەکی لە خو ندنەکەی خﯚﯾانەوە مەشغو ن .
بەشيکی زۆر لە گەنجان لە بەر ب دەرامەدی ناتوانن خ زان پ ک بھ نن .
ناوەندی بارھ نا و ناوەندی تەفرﯾحی و وەرزشيان زۆر کەمە .
رادەی گيرۆدەبوون بە مادە ب ھﯚشکەرەکانەوە لە کﯚمە گا دا بەگشتی و لە ناو
گەنجاندا بەتاﯾبەتی لە زﯾاد بونداﯾە .دەسە ت خﯚی لە ر گای دەست و
پ وەندەکانيەوە بە شيوەی بەرنامەی داڕ ژراو پەرە بە ب وبوونەوەی ئەم دﯾاردەﯾە
دەدات).رۆژھە تی کوردستان بەتاﯾبەتی)
ب ھيواﯾی و ناھوم دی لە ناو کﯚمە گا بەگشتی و لە ناو گەنجان بەتاﯾبەتی لە
پەرەسەندن داﯾە.
ژنان
ب جگە لە ستەمی نەتەواﯾەتی ،بە ھﯚی دەسە تی ئيسالميەوە ژنان بە نيوەی پياو
دەژم ردر ن .
ژنان لە باری کﯚمە ﯾەتی ،داھات ،سەرپەرشتی مندا ن و شو نی ژﯾان ھيچ
پا پشت کی کﯚمە ﯾەتيان نيە.
ئەم ھﯚﯾانە واﯾان کردوە کە ژنان ملکەچی دەسە تی پياوان بن .
ژنان بەھﯚی ب داھاتی خاوەنی پ گەﯾەکی الوازن لە کﯚمە گادا .
سا نە دەﯾان ژن لە ژ ر پەردەی پاراستنی ناموس دەکوژر ن بە ب ل پەسينەوە .
دﯾاردەی سەنگسار دﯾاردەﯾەکی باوە لە کﯚماری ئيسالمی ئ ران.
منداالن
لەگەل ئەوەی داگيرکەران و بەتاﯾبەت کﯚماری ئيسالمی ئ ران کﯚنوانسيونی مافی
مندا نيان واژۆ کردوە بەالم پ ش لکاری ئاشکرای مافەکانيان داکەن.
زۆربەی منداالن خاوەنی دنيای مندالی خﯚﯾان نين .
خو ندن بە زمانی داﯾکی لە مدرەسەکاندا قەدەغەﯾه.
مندالی کار لە کﯚماری ئيسالمی ئ ران دﯾاردەﯾەکی ئاساﯾيه.
پا پشتی بﯚ منداالن لە الﯾەن دەسە ت و کﯚمە گاوە نيە .
ئالودەبوون بە مادە ب ھﯚشکەرەکان لە ناو ئەم تو ژەشدا روو لە زﯾادبوونە .
ئازادی سياسی و کﯚمە ﯾەتی
لە کﯚماری ئيسالمی ئ ران و سورﯾە ئازادی سياسی ،کﯚمە ﯾەتی ،بيروڕا،
رۆژنامەگەری و ميدﯾا ھيچ بوون و ماناﯾەکی نيه.
لە والتی وەک تورکياش ،لە ژ ر زەختی ئوروپاو ھ زی ئوپوزﯾسيونی دەرەوە و ناوەوەی
و ت ،بە رەوا ەت ھەندێ رۆژنامەی کوردی ﯾان تورکی دەنگ ئازاد ھەن کە ئەم
رۆژنامانەش رۆژانە بە ھﯚی دەرب ﯾنی بيروڕای جياواز دادەخر ن و نووسەر و خاوەن
ئيمتيازەکانيان رەوانەی بەندﯾخانەکان دەکر ن.
دەسە تی خە ک وەک نو نەراﯾەتی شارەوانيەکان کە بە پ ی ھە بژاردنی خﯚﯾان
ھاتونەتە ئاراوە .لە باتی ئەوەی ھاوکاری بکر ن ،تەگەرە دەخر تە کارەکانيان و
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دەسبەسەر دەکر ن و رەوانەی بەندﯾخانەکان دەکر ن .
زﯾندانەکان لە خە کی ب تاوان ئاخنراون و چاالکانی مەدەنی چاوەڕ ی ئ عدامن .
ژﯾنگە
ژﯾنگەی کوردستان لە ژ ر سياسەتی داگيرکەرانەی ئەو رژﯾمانە رولەفەوتانه.
بە بيانووی ئەحزابی کوردی چياکانی کوردستان رۆژانە بە چەکی قورس و
قەدەغەکراو بﯚمباران دەکر ت .د ھاتەکان چﯚڵ کراون و خە کی گونداکان ئاوارە کراون.
بەھﯚی ئەم بﯚمبارانانەوە ،ئاگر دەکەو تە چياکان و ژﯾنگە و لەوەڕگەکان لەناو دەچن.
بەھﯚی نەبوونی پ ۆژەی دروست و زانستی و بەکارھ نانی بە ھە ەی ئاو ،ئاوی
کانی و چومەکان روولە کەمبوونه .
دەرﯾاچەی ورمـ رولە کەمبوون و ھەرەشەﯾە بﯚ ژﯾنگە و مەلە رەوەکەکان
ئاو و ھەوای ناوچە بەگشتی روو لە گﯚڕان داﯾە و دروستبوونی گ ژە وکە و بارﯾنی
خﯚڵ و تارﯾکبوونی ھەوا لە رۆژدا ،باس لە رەوتی خ رای پيسبوونی ژﯾنگەدەکات.
ئابوووری
کﯚماری ئيسالمی ئ ران بە ھاوردەکردنی ب رەوﯾەی دانەو ە ،بەربەرەکان لەگەڵ
بەروبومی جوتيارانی خﯚﯾی داکات.
تەگەرە دەخاتە پ ش فرۆشی داراﯾی جوتياران ،بە شيوەی شياو داھاتەکانيان ناک ت
و پشتگيری پ وﯾستيان ناکات.
لەگەل ئەوەی کوردستان دەولەمەندە لە باری کانزاﯾيەوە ،بە م بوونی کارخانە زۆر
کەم و الوازە ،لە بەراورد لەگەڵ شو نەکانی تر.
ئيستاش لە دوای شەڕی ﯾەکەمی کەنداو و دانانی ھ لی  36و الواز بوونی
دەسەالتی سەدام و لە دواﯾيدا روخانی و گﯚرانی ھەندی معادالتی سياسی لە
رۆژھە تی ناوەڕاست .کورد بوە خاوەن نيمچە دەسە ت ک لە باشوری کوردستان.
ئەم نيمچە دەسەالتە بە ھەموو کەموکوڕﯾەکانيەوە بوەتە روناکی و ئاواتی کوردی
باقی پارچەکانی دﯾکە.
داگيرکەران چاوی دﯾتنی ئەم روناکيەﯾان نيە ،ھەرﯾەکە لە الﯾەکەوە بەربونەتە
جەستەی الوازی.
تورکيا و ئ ران بە ھاوکاری سورﯾە ،بە در ژاﯾی ئەم چەند سا ە بە بەھانەی بوونی
پارتە کوردﯾەکان ،بەردەوام بە چەکئ جوراوجﯚر و قەدەغەکراو ناوچە سنورﯾەکانی
باشوری کوردستان بﯚمباران دەکەن .بە دەﯾان کەس کوژراوە و بە ھەزاران کەس
ئاوارە بوون ،ژﯾنگە سوتاوە و مال و دﯾھاتەکان روخاون و چول کراون ،بە ھەزاران ئاژەڵ
و پەلەوەر تياجوون.
تورکيا ھەر چەند ماوە بە سەدان ھەزار ھ زی سەربازی کﯚ دەکاتەوە و ھ رش دەکاتە
کوردستان.
دەو ەتی تازە پ گرتووی ع راقيش لەگەڵ ئەوەی خﯚی خاونی ھيچ دەسە ت کی
ناوخﯚﯾی نيە ،بە در ژاﯾی ئەم چەند سا ە تەگەرەی خستوەتە بەر کارەکانی
حکومەتی ھەر م و راستەوخﯚ شەڕی پ دەفرۆش .
مادەی  140کە مادەﯾەکی دەستورﯾە و زﯾاتر لە 60لەسەدی خە کی ع راق دەنگی
پ داوە )گەڕانەوەی ناوچە داگير کراو و بەعەرەبکراوەکان بﯚ سەر ھەر می کوردستان(
ج بەج ناکات و بە مادەﯾەکی مردوی دەزان .
گر بەستە نەوتيەکان کە بە پ ی ﯾاسای نەوت و گازی کوردستانە ،بە نا ﯾاساﯾی
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ە لە کﯚمپانيا بيانيەکان دەەکات کە خاوەەنی ئەم
ت و ھەڕەشە
ەقە ەم دەدات
لە
گگر بەستانەن.
ەمنيەکانی ع راق.
ەرز نەکردنەوەی پلەی ئەففسەرانی کوورد لە ھ زە ئە
بە
ەرکوک.
دانەمەزرانی ککر کارانی کورد لە کﯚمپانييای نەوتی کە
ەواو
مرﯾکا پ ش تە
ش ،کشانەوەەی ناوختی ھ زەکانی ئەم
سەرباری ھەمموی ئەمانەش
س
تی کوردی
لەناوچونی دەسە ی
ی
الوازبوون و
ن
شەی
ی تر ھەرەش
بووونی ئەرکەککانيان ،جار کی
شەڕﯾکی
ی
ئەگەری ھە گيرساننی
ی
کشانەوەﯾە دەەتوان بب تە ھﯚی
دەکات .ئەم کش
الميەکان،
بەعس ،قاعيدە و تونندڕەوە ئيسال
،
نااوخﯚﯾی لە ع راق و بە دەەسە ت بونەوەی
ھە تی ناوەڕاست و
کومە گای مروﭬاﯾﯾەتی لە رۆژھ
ە
شەﯾە بﯚ
ەخﯚﯾدا ھەڕەش
ککە ئەوەش لە
جيھان.
ج
ەتەوە ﯾەکگرتتوەکان و
مرۆﭬدۆست ،کﯚمە ەی نە
،
ی دﯾموکرات،
ھەموو و تانی
ئ مە داوا لە ھ
کەش کردنی ئا ترناتيﭫ ﯾان
ی دارەکان دە کەﯾن ھەوڵ بدەن بﯚ پشک
الﯾەنە پ وەندی
ال
ھەر می کورردستان و
پشتگيری حکومەتی ھ
ی
شەﯾە و
ە
الدفورم ک بﯚﯚ چارەسەری ئەم ک
پال
ستيارەدا.
م قﯚناغە ھەس
پااراستنی لەم
نەتەوەی کورد بەج
ی
ەر بە
ی مرۆﭬاﯾەتی خﯚﯾان بەرانبە
ش بووە ئەرکی
باا بﯚ جار کيش
گگەﯾاندب .
مەدەکات.
ت
ەمانە ھەمووو دەاللەت لە موستەعمەررە بوونی و تی ئ
ئە
@(pss.kurdistan
@gmail.com
دﯾا لەالﯾەن )m
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
بەخﯚﯾی کورددستان( لە16:31:20 2010-11-5 :
سەبارەت بە ))پارتی سەربە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە98 :

کوردستان
ن
ی سەربەستيی رۆژھە تی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5131959468
82986
تی کوردستان!
سەربەستيی رۆژھە ی
ی
ککورتەﯾەک دەرربارەی پارتی
دانی سا ی  2705ی
رۆژی  27ی ر بەند
ستان لە ی
ە تی کوردس
ستيی رۆژھە
پاارتی سەربەس
ککوردی بەرابەرر بە  16ی  2ی 2006ی ززاﯾينی دامەزرراندنی خﯚی بەگشت
ککوردستانيان رراگەﯾاند.
ستان ،پارت ی
ە تی کوردس
ستيی رۆژھە
پاارتی سەربەس
کی نەتەوەﯾی و سەربەخﯚﯾييخوازە کە
کوردستانی بندەستی ئ رانە!
ی
تی
رووی خەبات و ت کﯚشانی لە رۆژھە ی
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دامەزراندنی ئەم پارتە بەرھەمی سياسەتە گ و ،کﯚنەپەرەست ،فاشيستی و
دواکەوتوانەی نەتەوەی با دەستە ،وە ھەروەھا ئەو سياسەتە چەوت و ھە نەﯾە کە
کﯚماری ئيسالمی و رژﯾمە ﯾەک لە دوای ﯾەکەکانی زاڵ بە سەر رۆژھە تی
کوردستانی بندەستی ئ ران لە ھەمبەر ق کردن و لە ن و بردنی زمان ،رەسەن،
ناسنامە ،کولتور و کەلەپوری کوردﯾە لە پ شيان گرتووە.
پارتی سەربەستيی رۆژھە تی کوردستان ھەوڵ دەدات کە بير و ھزری نەتەوەﯾی لە
کوردستان ب و بکاتەوە و گەشە بە ئەو بيرە لە ناو الوان و تازە پ گەﯾشتوانی
نەتەوەکەمان بدات.
پارتی سەربەستيی رۆژھە تی کوردستان ،پارت کی چەپی ميانەڕەوە .درووشمی
ئيستراتيژﯾکی ئەم پارتە پ کھ نانی کوردستان کی ئازاد و سەربەخﯚﯾە لە رۆژھە تی
کوردستان ،ھەروەھا ئامانجی دواڕۆژی پارتی سەربەستيی رۆژھە تی کوردستان
ج گيرکردنی دادپەروەری کﯚمە ﯾەتييە لەو بەشەی کوردستان.
بناغە و بنەمای خەبات و ت کﯚشانی پارتی سەربەستيی رۆژھە تی کوردستان لە
سەر پ وەرە مرۆﭬاﯾەتيەکانی مافی مرۆڤ و جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ
دامەزراوە ،ھاوکات لە سەر ئەو پ وەرانە خەبات بﯚ پيکھ نانی دەو ەتی کوردی لە
رۆژھە تی کوردستان دەکات.
پارتی سەربەستيی رۆژھە تی کوردستان
سەرچاوە: www.serbesti.info
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە99 :

پارتی سەربەستيی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213183425646
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ستان وەک پارت کی نەتەوەەﯾيی و سەرربەخﯚخوازی
ستيی کوردس
پاارتی سەربەس
ەر بە 17.2.2006ی
ککوردستانی ،للە 29ی ر بەندانی سا ی  2705ی کووردی،بەرامبە
ھە تی کورددستان لە
نپەروەری رۆژھ
نەتەوەﯾی و نيشتمانپ
ی
ن چەند کورد ککی
زاﯾنی،لەالﯾەن
دامەزراندنی درا .
ی
ەر
نااوخﯚ و دەرەوەەی کوردستا ن ب ﯾار لەسە
کی رامياری و د مﯚکراتە،لە پ ناوی
ستان،پارت ی
ستيی کوردس
پاارتی سەربەس
ەبات
ەلی کورد لە رۆژھە تی ککوردستان خە
ی مافی سەرربەخﯚﯾيی گە
وەدەستھ نانی
ی،ﯾەکسانيی ن وان ژن و پياو ،بﯚ
ی
شتی و ئازاد
دەکات،ت دەکﯚشی بﯚ د مﯚﯚکراسی و ئاش
ەموو چين
موو ئاﯾدولﯚژﯾا جياوازەکان ،ھەروەھا ھە
ف و ر زی بەررامبەر بﯚ ھەم
پااراستنی ماف
سەر خاکی کووردستان.
وتو ژەکانی دانيشتووی س
دﯾموکراسی و
ی
پرﯾنسيپی
ی
بناخە و
ە
ستان پارت کە لەسەر
ستيی کوردس
پاارتی سەربەس
گشتييەکانی پ وەندﯾدار بە
بﯚ مەسەلە گش
دﯾالﯚگ و گفتووگﯚی ئاشکرا دامەزراوە .ﯚ
بە خە کی کووردستان دەکاات.
چارەنووسی گگەلی کوردەووە راپرسی ە
چ
وچانی سەرکرداﯾەتتيی کاتی لە
ی
ھەو ی ب
و
ستان،بە
ستيی کوردس
پاارتی سەربەس
ھاوبيری نەتەووەﯾی و سەرببەخﯚخوازی
ی سەدان ھا
ماوەﯾەکی زۆرر کەمدا توانيی
م
کﯚ
مەی خﯚی ﯚ
رۆۆژھە تی کووردستان لە نناوخﯚ و دەرەووەی و ت لە دەوری بەرنام
ھاتوو بە بيرۆۆکەی سەربەخﯚﯾی،
گەﯾاندنی نەوەی داھ
نی
ککاتەوە،بەردەوواميش دەب ت بﯚ پ
ەﯾشتن
ستنی بيروباووەڕ لە پ ناو گە
ی خزمەتی ززۆر بە پ شخس
ەدا توانيوﯾەتی
ەو ماوە کورتە
لە
کات .
ی ﯾەکجاری بک
ی و رزگارﯾی
ە سەربەخﯚﯾی
بە
ستی ن ودەو ەتی و
ستان لەو ماووە کورتەدا توانيو تی لە ئاس
ستيی کوردس
پاارتی سەربەس
ی سياسيی ننەتەوەﯾيی کووردستانی بنااسر ت .گەل ک جار
دﯾپلﯚماسی ،ووەک پارت کی
شت کراوە
می بانگھ ش
کاﯾيدا بەڕەسم
ی و تانی ئورووپا و ئەمرﯾک
ە کﯚبوونەوە و کﯚنفرانسی
لە
جيھانی و
ی
و دەکر ت .لەوو ماوە کورتەددا توانيﯚ تی ددەﯾان و ت و کومپانيای گررنگی
شنا و دۆستی کورد ،بەردەووام
سياسی و نوووسەری ب گاانە بکاتە ئاش
ککەساﯾەتيی س
شتی و بەتاﯾببەت رۆژھە تتی
شەی کوردە بەگش
ی
سەرقا ی زﯾاتتر بەجيھانيکرردنی ک
س
ککوردستان.
ەموو بەشەککانی
ستان ،بەگو ررەی توانا لە ت کﯚشانی ھە
ستيی کوردس
پاارتی سەربەس
دەکات.
ت
شتيوانی
داگيرکراوی کووردستان پش
بە ﯾەک
چەکانيەوە ە
ەستيی کورددستان" نيشتتمانی کورد ببە ھەموو پارچ
"پارتی سەربە
و ت و نەتەوەەی کوردﯾش بە ﯾەک نەتەوە دەناس  ،ئەو سنووراننەش کە خراوونەتە
ستکردی داگيررکەر و
ەت لەتيان کرددووە ،بە دەس
ن وان بەشەکانی کوردستا ن و بە روا ت
کەدا،
مەرجە ناسکە
دا نان ت ،بە م لەم ھەلوم
سنووری زۆرەمملييان دەزان و دانيان پ د
س
چەکەدا،
ستراتيژﯾی رۆژ لە ناوچ
ی
سياسی و
ی
کی
ە سەنگاندن ک
چەندﯾن ھە
)پسک( بەپ
تی
داگيرکراوی رۆژھە ی
ی
بەشی
ی
شانی ئ ستا ی تاﯾبەت دەەکات بﯚ
خەبات و ت کﯚش
خ
بندەستی ر ژﯾمی ئ ران.
ی
ی
ککوردستان ،واتە کوردستانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ر کخراو :راميااری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە100 :

ی کوردستتان
ی سەوزی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9012153146
60882
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە101 :

ی کوردستتان
ی ليب اڵ د موکراتی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101227216
62269
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

راميياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە102 :

ی ليب ا ی کوردستاان
پارتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0618162308
84447
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خراو:
ر کخ

ياری
راميا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە103 :

کورد
ی ناس ﯚنااليستی ک
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271521047
75369
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

راميياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە104 :

ستان
ی نيشتمانی کوردس
پارتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0528104356
64321
ستا س
ەزراوە ،تاکو ئ س
لە  1995-2-1دامە

ەک کﯚنگرەی گر داوه.
کﯚﯚنفرانس و ﯾە

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە105 :

ی نيشتمانيی کوردستان
پارتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102155619
92206
ەزراوە.
سا ی  1995دامە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
خراو:
ر کخ

ياری
راميا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە106 :

وردستان
دەرانی کو
ن و رەنجد
ی کر کاران
پارتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903132925
59341
سا ی  1995دامەزرراوە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە107 :

- PKK
کەکە P
ستان  -پەک
ی کر کاراننی کوردس
پارتی
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81107171411105
ەوە
ەالﯾەن عەبدوول ئﯚجەالنە
نی  1970دا لە
چەکداری کورردﯾە لەسا ی
ر کخراو کی چ
ەکەکەلەسەر بنەما
ر
ککەئ ستا لەتوررکيا زﯾندانە ،دامەزر نرا .ئاﯾدۆلﯚجيای پە
مانجی
لينينيزمو نەتەوەخواززﯾی کوردی ددامەزر نرا .ئام
مو
شﯚڕشگ ﯾيەککانی مارکسييزم-
ش
يستييە لەکورردستان،
کوردﯾی سﯚشياليس
ﯾی
ەت کی سەرببەخﯚی
ەکەکەدروستتکردنی دەو ە
پە
ق،
ھە تی ع راق
رۆژھە تی تورکيا ،باکوری رۆژھ
ە
شووری
ی کەوتﯚتە باش
ەو ناوچەﯾەی
ئە
ەرەکی
ە تی سورﯾاوو باکوری رۆژئااوا ئ ران ،کەتتياﯾدا کوردەکاان ر ژەی سە
بااکوری رۆژھە
ستا نو کراوەتەوەبەوەی دداوای مافی ککلتوری و
ەم ئامانجا ئ س
دانيشتوان پ ک دەھ نن .ئە
ەرب و،
سياسی بﯚ ککوردەکانی ناوو دەو ەتی توورکيا دەکەن .پەکەکەپشتييوانييەکی بە
س
ە م نەک جييھانی ،ھەﯾە لەن وان کورددەکانی تورکيااو الﯾەنگرﯾيەککی سنووردار لەالﯾەن
بە
ەالﯾەن چەند دەو ەت و
سەر ئاستی ن ودەو ەتی لە
ککوردی پارچەککانی تر .لەس
سا ی
ناتﯚو ﯾەک تی ئەوروپا .لەس
ر کخراو کەوەببەتيرۆرﯾست ناس نرا ،لەوانەئەمرﯾکاو نا
شی
 2007دا بەﯾەکک ک لە 12ر ککخراوﯾەتيرۆرﯾﯾستييە چاالککەکان ناس نررا بەپ ی بەش
7
دژەتيرۆرو چاال
گەی گشتی ئاساﯾش )پﯚﯚليسی تورکييا(.
سەر بەفەرمانگ
الکييەکانی س
ەتيرۆرﯾزم
قەومی ناودەبەن کە
ی
خوازی
سەرچاوەتورکيييەکان پەکەککەبەر کخراو کی جوداﯾيخ
س
بەمەرامە
ە
شتن
بەکارد نن بﯚ گەﯾش
د
دژی خە کی سيﭭيل و ئاممانجەسەربازﯾﯾيەکان
زﯾاد
ەباتی چەکداری دەست پ کردووە ،د
سياسييەکان .لە1984ەوە کەپەکەکەخە
س
 800د ی
لەپرۆسەکەدا ،ھ زەچەکدارەکانی تورکييا نزﯾکەی 00
س کوژراون .لە
ە 37000کەس
لە
ش نزﯾکەی  3تا  4مليﯚن ککورد ئاوارەبووون .
ککوردﯾان خاپووور کردو بەمەش
چەکەکان
چ
ی گشتی توررکياوە کەلە07
ک فەرماندەﯾی
ە گەنامەﯾەک
بە
 200دا دەرچوووە ،سەرچاووەی ئەو
ەکەکەدەستياان بەسەردا گيراوە.
ت کەالی چەککدارەکانی پە
چەکانەدەستننيشان دەکات
چ
ەر(ی
سيرﯾەڵ نەمبە
ەکەکەژمارە)س
چەند راپﯚرت ک ئاماژەبەوەد ەکەن کەچەککدارەکانی پە
چ
ەرداگيراوەکانو شو نی
و
ەدەستبەسە
خوارەوەچەکە
ەن .ئەمەی خ
سەر چەکەکاننيان لەناودەبە
س
شينکﯚفی جﯚﯚری ئەی.کەی  47کە %71.6رووسی،
ە 4500 :ک ش
دروستکردنيانە
مەجﯚر
گارﯾين 5713 .چەکی ھەم
ی ھەنگاری و %3.6ی بولگ
%14.7ی چيننی%3.6 ،ی
7
مبەرﯾان
ئاربيکەی و ..تاد .کەتەنيا 959ﯾان سيرﯾاڵ نەمب
ی
سی،
وەک قەنناس ،،بی کەی س
ئەمرﯾکی بوون.
ی
%ی
%ی رووسی%13.2 ،ی بررﯾتانی%9.4 ،
ەسەر بووە ،لەوانە%45.2
لە
ی،
نەمبەری ھەبووە%85 ،ی رووسی
ی
يا 313ﯾان سييرﯾاڵ
 1610موشەککھاو ژ کەتەنيا
0
مارەﯾان
مانچەکەتەنيا  2208ﯾان ژم
ن 2885 .دەم
ی چينی بوون
%5.4ی ع راققی و % 2.5ی
4
 %20.5ئيسپپانی و  %19.8ئيتا ی بووون3490 .
 %21.9چيکﯚﯚسلﯚﭬاکی5 ،
ەسەر بووە9 ،
لە
%ی رووسی%19..8 ،ی ئەمررﯾکی و
1دانەﯾان ژماررەی لەسەر ببووە 72 ،ی
قومبەلەکە136
قو
%ی
ەبووە%60.8 ،
ەنيا 8015ﯾان ژمارەﯾان ھە
 115مين کەتە
ی بوون568 .
%8ی ئە مانی
بوون.
ی و %6.2ی ئئە مانی ن
%ی رووسی
ئييتا ی%28.3 ،
ﯾيەکان
سەرچاوەداراﯾي
س
چاوەی
ەبە 86مليﯚن دۆالری ئەمرﯾﯾکی دەخەم نر ت .سەرچ
بوودجەی سا نەی پەکەکە
باکوری
ی
ەمەندەکوردەکانی
ەکﯚمەکەداراﯾييەکانی دەو ە
داھاتەکەبەکوررتی خﯚی لە
گەی
ھەروەھا لەر گ
چەکانی تر ،ھ
ﯾارمەتی کوردی پارچ
ی
ککوردستان دەببين تەوەھەرووەھا
شانەوەو بازرگانی
گەلەپارەک ش
ب وکراوەو بازررگانی ر پ دراووەوەکەپەکەککەدەﯾکات ،جگ
99

%ی ئەو ھ رۆﯾﯾينەی
تللياک بەتاﯾبەتتی بﯚ ئە مانيياو فرەنسا ،ببەتاﯾبەت کەبااوەڕ واﯾە%80
ھەمان باوەڕی
ن
ە .وەزارەتی ددەرەوەی برﯾتتانياش
ساوە ،پەکەکە ل ی بەرپرسە
دەبر تەفرەنس
ت بەو ھ رۆﯾيننەی دەبر تەببرﯾتانياوە.
ھەﯾەسەبارەت
ھ
ﯾيەکان:
سەرچاوەمرۆﯾي
س
بەفيدراسيﯚنی
ی
ەکانی سەر
ەپ ی ئەو زانييارانەی پرۆگررامی سەرچااوەھەوا گرﯾيە
بە
زاناﯾانی ئەمرﯾﯾکا دەستەبەرری کردووە ،ھ زی مرۆﯾی ر کخراوەکەللەنزﯾکيە
5000 – 4000
4
ن .ل کﯚ ينەوەەﯾەک کەلەالﯾﯾەن
 350لەوانەلەبباکوری ع راقن
چەکدار پ کد ت کە00-300
چ
ﯚليسی
ساﯾش )پ سی
ەفەرمانگەی گشتی ئاسا
ەشی دژەتيررۆرو چاالکييە کانی سەر بە
بە
ست
ەی کەلەژ ر ﯾﯾاسای تورکياادا بەتيرۆرﯾس
ی ئەو کەسانە
توورکيا( ئەنجاممدرا دەربارەی
ەوت کە%54
 2چەکداری ر کخراوەکەوەەرگيرا و دەرکە
نااودەبر ن نموننەﯾەک لە262
 37سا نو  58-38 %12سا ن.
 %34لە3 -26
ەوکەسانەتەممەنيان لە 25- 14سا ەو 4
لە
ناوەندﯾی %13و %39
ی
کد ننو دەرچوووانی
ەوانەی زانکﯚﯚﯾان تەواو کرددووە %16پ ک
ئە
مەﯾان نيەو  %9نەخو ندەووارن.
ندەوارن بە م ب وانام
ن
ەرەتاﯾينو  % 12خو
دەرچووی سە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

باکوووری کوردستاان

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە108 :

تيک)((PYD
ی دﯾموکراتي
ی ﯾەک تی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061210536
63118
ەنيا
ستانی رۆژئاوا دامەزراوە ،تە
سياسەتمەددارانی کوردس
 (20لەالﯾەن س
ەسا ی )003
لە
کە لەو
چەکداری گەرﯾﯾالﯾە و ئەو پاررتەش وەک ببەش کی دﯾک
پاارت کە کە خاووەن ھ زی چە
دﯾکەی کوردستان دامەزراون ،پ داگری
ی
ەکانی
ەالﯾەن پەکەککەوە بﯚ پارچە
پاارتانەی کە لە
ی پەکەکە دەەکا.
ە سەر ميراتی
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژئاوای کوردستتان

ر کخراو :راميااری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە109 :

ﯚک
پاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0324144938
84034
 1975لە کەرککوک دامەزراووە.
پاارتی سﯚسيااليستی کوردد لە 5-09-11
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە110 :

جان
کاری گەنج
ووقی ھاوک
ەی سندو
پ ۆژە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0114213116
63286
گەنجانەی کە ب کارن وە کارمەند نيين لە
ی
ەم پ ۆژەﯾە بررﯾتيە لە ھاوککاری کردنی ئەو
ئە
گەنجانە دەگر تەوە ککە خاوەن پ ۆۆژەن وە
ە
ۆژەﯾە ئەو
ە
دام و دەزگاکاننی حکومەت  .ئەم پ
مەند بن لەم سندوقە بﯚ ج بەج کردنی ئەو
تووانای ئابوورﯾان الوازە تاکو بتوانن سودم
دە بﯚ
پ ۆژە بچوک و مام ناوەندﯾاننەی کە ھەﯾاانە .ئەم پ ۆژەەﯾە لەالﯾەن نناوەندی ئاﯾند
ەنج ئامادەکرااوە.
پررسەکانی گە
ەنج
ی ئاﯾندە بﯚ پپرسەکانی گە
سەرچاوە :ما پەڕی ناوەندی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

خواز
ر کخراو :خ رخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە111 :

ندکاری زﯾرەک و کەم دەرامەت
ی
خو
ەی ھيوا ببﯚ پشتگيررﯾکردنی خ
پ ۆژە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120091046
61033
ەرشتی د.بەررھەم سا ح و پشتگيری ژژمارەﯾەک بەررپرسی
 2و بەسەرپە
ەسا ی 2007
لە
گگەورەی حکوممی دامەزراوەە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو :کﯚممە ﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە112 :

ستی سور ن
پﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2032219493
33118
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

بازرگگانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە113 :

زﯾری
وکخانا جز
پەرتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9252138416
62096
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سەنتەرێ دھووک ﯾە ،تا نووکە ھژمارەکا بەرچاڤ
ەرتوکخانەﯾەککا پار زگەھا ددھوک ل س
پە
کرﯾن و بەالﭬککرﯾنە ،و نو نەراتيا چەندﯾن دەزگەھ ن بييانی ﯾە.
ژ پەرتوکا چاپک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شارەکان:
ش

دھﯚک

ر کخراو:

کلتووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە114 :

ەرھەنگ
وکخانا فە
پەرتو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803144425
54630
ک ،لەم
پار زگای دھوک
خو سەر بە ر
ەک کە لە پەررتوکخانەی تاﯾﯾبەتی لە شااروچکەی زاخ
ﯾە
ەرتوکخانەﯾەددا سەدەھان پەرتوکی جيياواز لە ھەمووو بوارەکانی پ وﯾست ھەﯾﯾە،
پە
رەﭬان سەعی دەەھ تە
ن
 2دەست بە کار بووە ،لە الﯾەن ز
ەرتوکخانە لە سالی 2010
پە
ەر وەبردن.
بە
ەبارەت بە )پەرتوکخانا
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
فەرھەنگ( لە14:37:16 2010-8-3 :
فە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە115 :

پەرژژﯾنی ئاشتتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30221403018454
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مەزرا بﯚ
سل مانيدا دام
20ی شاری س
دانەکانی ف بررﯾوەرﯾی 011
گگروپ کە لە کاتتی خﯚپيشاند
زەکانی ئاساﯾيشەووە.
ی
خﯚپيشاندەران و ھ
ن
ەوەی وەک نااوبژﯾکار ک بککەونە ن وان خ
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ەدەنی
ر کخراو :مە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە116 :

جە ز رﯾن
پەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105102136
63084
موزﯾکييە ،ساا ی  2007دا مەزراوە
ی ھونەرﯾی م
تيپ کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە117 :

وردستان
ندا نی کو
ەمانی مند
پەڕ ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105115258
83089
سل مانی دامەزراوە و سا ی 2003
د مندا کی ککوردەوە لەس
سا ی  2003لەالﯾەن چەند
س
فينلەندای
ی
جيھان سەرداانی
ەمانی مندا نی ج
ی
نی پەڕ
بﯚﯚبەشدارﯾکردن لەدانيشتنی
مندا نی
شتن کی تری پەڕ ەمانی م
شداری دانيش
سا ی  2005للە تونس بەش
ککردووە و لە س
جيھانی کردوووە.
ج
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە118 :

وردستان
ەمانی کو
پەڕ ە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111017270
01274
ناوەندی
ی
ەتی
 (1991حکومە
ی کوردستان لەبەھاری )1
ەدوای راپەڕﯾننەکەی گەلی
لە
بﯚشاﯾيەکی
ی
کردنی
ی
شاﯾەوە ،بﯚ درروست
ەھەر مدا ک ش
مييەکانی لە
رﯾيەرەسم
ککارگ
ِ
خزمەتگوزارﯾيەکانی
نی و دەزگا خ
خەکەبش و ی
ساﯾی ،بەو نييازەی بارودۆخ
ککارگ ِرﯾی و ﯾاس
برﯾار ک وەربگری
ئييفليج بکات ،ئەم بارەوای لەسەرکرداﯾە
ەتيی بەرەی کوردستانی کرد ِ
ﯾاسادانان و
ن
کی
دامەزراندنی دەسە ت ک
ی
ی ھە بژاردن ککی گشتی بﯚ
بﯚﯚ ئەنجامدانی
ەجی کردن و ِر کخستنی کارگ ری و دەەزگا
دەسە ت کی دﯾکەی ج بە
پرکردننەوەی ئەوەبﯚﯚشاﯾيەی کەلەئەنجامی ک شانەوەی
خزمەتگوزارﯾيە
خ
ەکان و ِ
ھە بژاردن کی گشتی بەپ ی
خو قا ،لە 1992/5/19دا ھ
ی حکومەتدا خ
ککارگ رﯾيەکانی
ستان
ەمانی کوردس
جام دراو ،پەڕ ە
ەدانرابوو ئەنج
ەم مەبەستە
ﯾبەت ،کەبﯚ ئە
ﯾااساﯾەکی تاﯾب
ھە بژ ردرا .
ھ
پشتی پ
ی
پەڕ ەمانی کورردستان
ھە بژاردنی ەڕ
گگرنگترﯾن ئەو پرنسيپانەی کەﯾاسای ە
ەستوون
بە
شتيی نھ نی ِراستەوخﯚ
پرنسيپی دەەنگدانی گشمافی ھە بژاردن و خﯚپا وتندا
ی
ﯾەکسانی ن وان ئافرەت و پياو لەبەکاررھ نانیەسەر بنچينەی
ھە بژاردندا لە
نواندنی ِر ژەﯾی لەھ
ی
ەمی
پشت بەستتن بەسيستەی
لييستی حزبی
خولەکانی پەڕڕ ەمان
خ
ستنی لەھەر سا کدا ھەﯾﯾه .
پەڕ ەمان دووو خولی بەسن
خولی ﯾەکەممی لەئادار ددەست پی دەەکات و لەکﯚتتاﯾیحوزەﯾران دا تەواو دەب ت .
کانوونی ﯾەکەم دا تە
ی
م لەئەﯾلوول ددەست پی ددەکات و لەکﯚﯚتاﯾی
خولی دووەمەواو
دەب ت .
جوومەن چوار سا ە
ماوەی ئەنجوپ کھاتەی پەڕ ەمان
پەڕ ەمان و ج گرری سەرۆک و
سەرۆکی ڕ
سەرۆکاﯾەتی پپەڕ ەمان لەس
دەستەی سسکرت ری پەڕ ەمان پ ک د ت
س
مپکدت
ئەنجوومەن لە 111ئەنداملەرەگەزی ئافرەت بی
ی
کەمەوەدەبی
ی
ﯾەنی
ی
دامانی پەڕ ەممان بە
- 25%لەئەند
%
ەﯾيەکانی پەڕڕ ەمان
لييژنەھەميشە
ی
 (14ل ژنەی ھ
ەڕ ەمانی کووردستان لە)4
پە
ھەميشەەﯾی و  3ل ژنەی ﯾەدەگ پ کھاتووە
ی
ليژنەی کاروبباری ﯾاساﯾیليژنەی کاروبباری داراﯾی و ئابووریليژنەی کاروبباری ناوخﯚ105

ليژنەی پيشەسازﯾی و کاروباری کشتوکا ی و نەخشەک شان و پەرەپ دانوئاوەدانکاری
ليژنەی ِرۆشنبيری و پەﯾوەندﯾيەکانليژنەی پەروەردەخو ندنی باليژنەی خزمەتگوزارﯾی گشتی و تەندروستی و کاروباری کﯚمە ﯾەتیليژنەی سکا کان و مافەکانی مرۆڤليژنەی کاروبای پ شمەرگەليژنەی ئەوقاف و کاروباری ئيسالمیليژنەی بەدواداچوونی مادەی 140ئەرک و دەسە تەکانی پەڕ ەمانی کوردستان
پەڕ ەمانی کوردستان ئەم ئەرک و دەستە تانەی خوارەوەی ھەﯾە
دەرچوواندنی ﯾاسابرﯾاردان لەسەر ِر ککەوتننامەکان و ﯾەکال کردنەوەی ک شەی چارەنووسيی گەلی
 ِکوردستان و دەسنيشان کردنی پەﯾوەندﯾی ﯾاساﯾی لەگەڵ دەسە تی مە بەندﯾی
ناول نانی سەرۆکی وەزﯾرانی ھەر م و متمانەدان بەئەنجوومەنی وەزﯾران وک شانەوەی متمانەل يان
پەسند کردنی بودجەی گشتيی و نەخشەک شانی گەشەپ کردن و برﯾارلەسەردانيان
چاود ری کردنی دەسە تی ج بەجی کردنپشتيوانەی ئەندامانی پەڕ ەمانی کوردستان
ئەندامانی پەڕ ەمانی کوردستان پشتيوانەی ﯾاساﯾيان ھەﯾە ،کەپاراستنی ﯾاساﯾی
پ وﯾستيان بﯚ دابين دەکات تاکو بەئازادی ئەرکەکانيان ج بەجی بکەن و ،ئەندام لەسەر
بيروراری لەکاتی ئەنجامدانی کارەکەی لەئەنجوومەندا لی پرسينەوەی
دەربرﯾنی
ِ
ِ
لەسەر نەب ت و نابی ِراوەدوو بنر ـت ،ﯾا بگير ت لەکاتی خولەکانی کﯚبوونەوەی
ئەنجوومەندا بەبی ِرەزامەندﯾی ِراوەدوو پەڕ ەمان ،تەنيا لەبارەی ئەوەنەبی،
کەلەتاوان کدا گيرا بی ،ھەروەھا نابی ئەندام ِراوەدوو بنر تيان بگير ت لەدەرەوی کاتی
خولی بەستنی ئەنجوومەن بەھﯚی تاوان ک بەبی وەرگرتنی ِرەزامەندﯾی سەرۆی
پەڕ ەمانی کوردستان تەنيا لەو بارەدا نەب ت کەلەتاوان کدا گيرا ب ت
پ کھاتەی سياسی پەڕ ەمانی کوردستان
پارتی دﯾموکراتی کوردستان  39ئەندام
ﯾەک تی نيشتمانيی کوردستان  39ئەندام
حزبی زەحمەتک شانی کوردستان  1ئەندام
حزبی شيوعی کوردستان  1ئەندام
بزوتنەوەی جوتيارانی کوردستان  1ئەندام
ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان  9ئەندام
کلدان و ئاشوری کوردستان  5ئەندام
بی الﯾەنەکان  2ئەندام
تورکمانەکانی  4ئەندام
کﯚمەلی ئيسالمی کوردستان  6ئەندام
ﯾەک تی نەتەوەﯾی دﯾموکراتی کوردستان  1ئەندام
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حزبی سوشيالستی دﯾموکراتی کوردستان  1ئەندام
پەﯾوەندﯾی ن وانی پەڕ ەمانی کورستان و حکومەتی ھەر م
ناول نانی سەرۆکی وەزﯾرانی ھەر م کار کی سەرەکييەلەکارەکانی پەڕ ەمان
کەئەوﯾش دوای ناول نانی ،ناوی با وراوەکانی بﯚ پاﯾەکی وەزارەت پ شکەش دەکات و
ﯾەکەﯾەکەپەڕ ەمان متمانەﯾان پی دەدات و لەدواﯾيدا ھەر ﯾەکەﯾان د نەپ ش بﯚ سوﯾند
خواردنی ﯾاساﯾی لەبەردەم پەڕ ەمان داو ئەنجوومەنيش مافی ئەوەی
ھەﯾەمتمانەلەئەنجوومەنی وەزﯾران ﯾا لەﯾەک ک لەئەندامانی لی پرسينەوەبک ش تەوە .
چاود ری کردنی دەسە تی ج بەجی کردن
پەڕ ەمان بﯚی ھەﯾەچاود ری حکومەت و ئەندامانی بکات و ،ئەندامانی پەڕ ەمان بﯚﯾان
ھەﯾەپرسياری زارەکی ﯾا نووسراوەئاراستەی سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی بکەن،
ھەروەھا بيان خەنەبەر لی پرسينەوەدﯾسان پەڕ ەمان بﯚی ھەﯾەليژنەی
ل تﯚژﯾنەوەپ کەوەبن ت ،ئەگەر ناتەواوﯾيەک لەج بەجی کردنی کارو ئەرکەکانيان دا
کرابوو،
کرداری ﯾاساکارﯾی ﯾاساکان
پ شنياز کی ﯾاساﯾی ﯾان پرۆژەی پ شکەش بەپەڕ ەمان دەکر ت و ئەمەش لەدوو
سەرچاوەوەدەب ت کەئەمانەن :
ئەنجوومەنی وەزﯾرانی ھەر م( -دە( لەئەندامانی پەڕ ەمان
سەرۆکی ھەر م ﯾاساکان دەردەچو نی
گرنگترﯾن کارەکانی پەڕ ەمان
پەڕ ەمانی کوردستان ﯾەکەمين دانيشتنی خﯚی لەدوای دامەزراندنی لە1992/6/4
دابەست ،لەو ماوەوﯾەتوانی گەل ک کاری گرنگ ئەنجام بدات کەگرنگترﯾنيان ئەمانەن :
دەرچوواندنی ﯾاساﯾەک بﯚ ئەنجوومەنی وەزﯾرانی ھەر م و ﯾاسای تاﯾبەتبەوەزارەتەکان ،جگەلەوەزارەتەکانی ھەر م
بەجاردانی ﯾەک تی فيدرا ی لەن وانی ھەر می کوردستان و
برﯾار ک
ِ
دەرچواندنی ِع راق لە1992/10/4دا وەک ھە بژاردن کی پەﯾوەندﯾی ﯾاساﯾی لەگەڵ حکومەتی
ناوەندی .
دەرچواندنی ﯾاسای دەسە تی دادوەرﯾیدەرچواندنی ﯾاسای بەر وەبردنی شارەوانييەکان و پرنسيپی ھە بژاردنی سەرۆکیشارەوانی و ئەنجومەنەکانی ت دا بەرقەرار کراوە
گەرانەوەی ما ەدەست بەسەردا گيرکراوەکانی
دەرچواندنی ﯾاسایِ
پ شمەرگەلەالﯾەن حکومەتی ناوەندﯾيەوە
دەرچواندنی ﯾاسای چاپەمەنیدەرچواندنی ﯾاسای ھە گرتن و ھەبوونی چەکدەرچواندنی ﯾاسای کﯚمە ەکاندەرچواندنی ﯾاسای خو ندنی با و ل تﯚژﯾنەوەی زانستی و کردنەوەی زانکﯚکانیسل مانی و دھﯚک
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ەمان دەرچوون
ن
کەتاکو ئ ستااکەلەپەڕ
برﯾاری دﯾک
ش سەدان ﯾاس
جگەلەمانەش
ج
ساو ِ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە119 :

ەس لکە
پەڕە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0304123456
63810
دروستکردنی پردی پەﯾوەندی لە
ی
بە مەبەستی
خشەو لە سا ی ) (2005دامەزراوە ە
ر کخرراو کی خﯚبەخ
بژاردووە کە پەڕەس للکە
ە
رووەوە ھە
ە
ن وان کوردستان و سوﯾد .ناوو ددروشمی پەڕڕەس لکەشيان لەم
با ندەﯾەکی کﯚچەررﯾيە واتا لە ن ووان کوردستاان و سوﯾددا.
ی زاگرۆس تيﭭﭭی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو :پەروەرددەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە120 :

کﯚمە ﯾەتيييەکان
ﯚ پرسە ک
ی .ئا .ک( بﯚ
مانگای )ی
پەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202230037
73216
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری ککوردستان

ی
ر کخراوو :کﯚمە ﯾەتی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە121 :

پەﯾمانگای ئافرەتانی سەرکردە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140506841
پەﯾمانگاﯾەکی ع راقی ناحکومييە ،لەگەڵ تو ژ کی تاﯾبەتی کﯚمە گا مامەلە دەکات کە ئافرەتانی
خاوەن پﯚستی سەرکردەن لە حکومەت ،پارتە سياسييەکان و ر کخراوەکانی کﯚمە گەی مەدەنی.
شو ن :نووسينگەی سەرەکی لە بەغداﯾە و دوو لقی لە پار زگاکانی بەسرا و ھەول ر ھەن.
م ژووی دامەزراندن :ئەم پەﯾمانگاﯾە لە ﯾەکی کانوونی دووەمی  2005دامەزراوە.
چاالکييەکانی پەﯾمانگا :ئەم پەﯾمانگاﯾە ژمارەﯾەک کﯚنگرەی لەبەغدا و چەند پار زگاﯾەکی دﯾکە
ر کخستوون ،گرنگترﯾنيان کﯚنگرەی نﯚﯾەم بوو کە تاﯾبەت بوو بە رۆ ی چاوەڕوانکراوی ئافرەتان لە
پەڕ ەمان و لە وەدﯾھ نانی ئاشتەواﯾی نيشتمانييدا ،ھەروەھا کﯚنگرەﯾەک سەبارەت بە مافەکانی
ئافرەتی ع راقی لە ساﯾەی ماددە 41ی دەستووری ع راقييدا ،ھەروەھا چەندﯾن وۆرکشﯚپ و خولی
راھ نان بﯚ کچانی خو ندکار لە زانکﯚکان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

ژنان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە122 :

پەﯾمانگای ئيمامی غەزالی و عەبدولعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021008261487
لەسا ی 1998ەوە بزوتنەوەی ئيسالمی دوو پەﯾمانگای بەناوی ئيمامی غەزالی و عەبدولعەزﯾز ،بەب
مﯚ ەتی ﯾاساﯾی دامەزراند و تاوەکو سا ی  2006بەردەوام بوون و پاشان داخران ،ژمارەی ئەو
قوتابيانەی پ شتر لە قوتابخانەکانی ﯾەکگرتووی ئيسالمی و کﯚمە ی ئيسالمی خو ندووﯾانە 844
قوتابييە کە  700قوتابيان کچن و لە  13قوتابخانەی ئيسالمی خو ندووﯾانە کە 6ﯾان سەر بە کﯚمە ی
ئيسالمين و 7ﯾان سەربە ﯾەکگرتوون ،لە کات کدا پ شتر ھيچ قوتابييەکی ئافرەت لە قوتابخانە
ئاﯾنييەکانی وەزارەتی ئەوقافدا نەبووە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە123 :

کنيکی سلل مانی
مانگای تەک
پەﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129134936
61239
ھﯚﯾەکی سياسی للەگەڵ
ی
چەند
 19دا لەبەر چ
سا ی  1972دامەزراوە و لە سا ی 981
س
سا ی  1988ددﯾسان گەڕ نرراوەتەوە
زانکﯚی سل ماانيدا راگو زراووە بﯚ ھەول ر .پاشان لە س
بﯚﯚ سل مانی.
ندنی -2005
سا ی خو ی
شی زانستی ھەﯾەو بﯚ س
مانی  17بەش
ەﯾمانگای تەککنيکی سل م
پە
ھەبووە.
خو ندکاری ھ
 1860 ،2006خ
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە124 :

ەق وە
کنيکی شە
مانگای تەک
پەﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126102054
41128
شيکارﯾی
ی
کە برﯾتين لە دروستيی ئاژەەڵ،
شی ت داﯾە ە
 2دامەزراوە و شەش بەش
سا ی 2000-1999
سا نەش
سيستمی بانکەکان .س
ی
ەندازەﯾی ،پەرستياری و
،
یئ
شيەکان ،سييستمی کﯚمپپيوتەر ،و نەی
نەخﯚش
ی پەﯾمانگاکە دەردەچن.
ە جياوازەکانی
دکار لەبەشە
ی  450خو ند
نزﯾکەی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو :پەروەرددەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە125 :

ئەمرﯾکی
ی
ی
موکراتی ننيشتمانی
مانگای دﯾم
پەﯾم
110

http://www.kurdipedia.org/?q=200901261338531137
لەسا ی  1983لە ئەمرﯾکا دامەزراوە و لەسا ی2004ەوە لە ھەر می کوردستان کاردەکات.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە126 :

پەﯾمانگای راھ نان و گەشەپ دانی پەروەردەﯾی سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261631451152
سا ی  2004دامەزراوە ،تاﯾبەتە بەراھ نان و شارەزاکردنی مامﯚستاﯾان و فەرمانبەرانی پەروەردە بەو
گﯚڕانکارﯾانەی لەپرۆگرامەکانی پەروەدەدا روودەدەن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە127 :

پەﯾمانگای گﯚتە
http://www.kurdipedia.org/?q=200910210922442101
Goethe Institutsلەسا ی  1958دامەزراوەو ناوەکەی لەناوی گﯚتەی شاعيرەوە ھاتووە کە
شاعير کی ئە مانيە ،کە نزﯾکەی  300ساڵ پ ش ئ ستا ژﯾاوە ،ﯾەک ک بووە لەشاعيرو نووسەرەکانی
ئە مانيا ،پەﯾمانگای گﯚتە ﯾەک کە لەو پەﯾمانگاﯾانەی کە ھەو ی ب وکردنەوەی زمانو کلتووری ئە مانی
دەدات لەجيھانداو لە  186و تی جيھاندا ھەﯾە ،لەکوردستانيش لەمانگی 11ی سا ی  2008ئەو
بنکەﯾە کراوەتەوە و تامان شاکير بەرپرسييەتی.
سەرچاوە :بورھان قادر  -ما پەڕی رۆژنامەی ھاو تی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە128 :

پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانی دھﯚک
111

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0506220732
24200
ن ل دھوک
ھونەر ن جوان
ەﯾمانگەھا ھو
پە
شکان پ ک ددھ ت
پش

مەزراندن ژ )(3
ل ساال  1992ێ ھاتيە دام

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە129 :

ونەرە جواننەکانی رانيە
مانگای ھو
پەﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128165017
71223
دکاری
سەدان خو ند
شی مﯚسيقا و ش وەکاری پ کھاتووە و س
ھەردوو بەشی
مەزراوە و لە ھ
لەسا ی  2000دام
ھەﯾە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە130 :

سل مانی
ونەرە جواننەکانی س
مانگای ھو
پەﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127112158
81169
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ەزراوە.
لەسا ی  1980دامە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە131 :

ھەول ر
ونەرە جواننەکانی ھە
مانگای ھو
پەﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1125133405
52659
لە  1992/11/26داامەزراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو:

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە132 :

ە چواالن
دﯾرانی قە
مانگای کاد
پەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6302056308
89722
1996
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

باشووری کووردستان

ر کخراو :رامياری
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە133 :

پەﯾمانگای کلتووری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261650521158
سا ی  2006دامەزراوە و بنکەی سەرەکيی لە شاری سل مانييە ،گرنگی دەدات بە پاراستنی کلتوری
کوردی و چاپکردنی کت بی تاﯾبەت بە کلتور و فﯚلکلﯚر.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کلتووری

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە134 :

پەﯾمانگای کوردی – فەرەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218160208844
سا ی  2005دامەزراوە و لەالﯾەن با يﯚزخانەی فەرەنسا لە بەغداد پشتگيرﯾی ل دەکر ت بەمەبەستی
دروستکردنی پرد کی پەﯾوەندی رۆشنبيری لەن وان کورد و فەرەنسادا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە135 :

پەﯾمانگای کوردی بﯚ ھە بژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291346141237
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سازکردنی کﯚنگرەی ففيکری و
ی
ر کخرراو کی ناحکوومييە لە سا ی  2005دا ددامەزراوەو گررنگی دەدات بە
می کوردستااندا ئەنجامدەەدر ن.
دەکات کە لە ھەر م
ت
نانەش
ەو ھە بژاردنا
ی پرۆسەی ئە
سی ،چاود ری
سياس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە136 :

مانی
مامﯚستاﯾاانی سل م
ە بەندی م
مانگەی مە
پەﯾم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121609452
27772
لە ساا ی  1992دامەزراوە،
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو :پەروەرددەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە137 :

ونەرە جواانەکانی ررواندز
مانگەی ھو
پەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5240925385
58166
 2011-20کراووەتەوە.لە لە سا ی ﯾەکەمی دا
ە سا ی 010
ی ھونەرﯾەو لە
ەﯾمانگەﯾەکی
پە
بەشەکانی
ی
نيازی واﯾە لە سا ەکانی داھاتتوو
ی
ەنھا بەشی ميوزﯾکی کرددۆتەوەو
تە
دﯾکەش بکاتەووە.
ەز رەشيد
ەﯾمانگە :رەگە
ەرﯾوەبەری پە
بە
ﯾاارﯾدەدەر :داناا مستەفا:
ک:
مامﯚستاﯾانی بەشی موزﯾک
م
س ن.
ەحمەد حوس
ئە
ھيوا صالح خييری
ھ
ککەﯾوان کەرﯾم باپير
ەدﯾن
ھە دﯾر محييە
ھ
چەتﯚ نەورۆز ....وانە ب ژ
چ
ئاامانج غازی ...وانە ب ژ
بااسم ..وانە بيّژ
ﯾووسف عومەرر ..وانە ب ژ
شداری
ەﯾمانگە ..بەش
ەرﯾيەکانی پە
 2011/201جگگە لەبەشداررﯾکردنی ھونە
ەو سا ی 10
لە
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مەگەری کورددی لە 22ی نيسان و
ی دﯾکەی کرردووە .وەک ))رۆژی رۆشنام
چەندان چاالکی
چ
ە )5/19
رۆۆژی رواندز لە
د( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ررەگەز رەشيد
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:32:32
8
201
ھونەرە جوانە کانی رواندز( لە11-5-24 :
)پەﯾمانگەی ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :رواندز
ش
ر کخراو :ھوونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە138 :

کان- KIPI
سياسيەک
وردستان ببﯚ پرسە س
مانگەی کو
پەﯾم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122211442
29927
بەرواری  2005/6/9للە الﯾەن
ی
 (5542لە
5
ر کخراو کی نااحکومی کورردستانيە ،بە ژمارە )
سەرەکی
کوردستان مﯚ ەتی کاررکردنی پ دراووە ،بارەگای س
ن
خﯚی حکومەت ی
وەزارەتی ناوخ
ە شاری ھەوول رە.
لە
ئاامانجەکانی ئئەم پەﯾمانگاﯾﯾە برﯾتييە لە:
سيەت لە ناو ددەزگا فەرميەککاندا.
ی دﯾموکراس
ا -گەشەکردنی
ب -ر زگرتنی تەواوی مافەککانی مرۆڤ.
رادەربرﯾن و تەواوی ئازاددﯾيە
ئازادی بيرکردنەوە و
ی
ەکانی
ت -بەھ ز بووننی پرەنسيپە
ِ
نەرەتييەکان.
بن ِ
ﯾەکسانی ن وان پياو و ئافرەت.
ی
ی
ڵ -بەدﯾھ نان و بە ھ زکردنی
نەژادی و ئاﯾيننی و
خمپەرستی و رەگەزی و نە
ی ھەموو دﯾاررﯾدەکانی توخ
ج -نەھ شتنی
مەزەبی و کﯚممە ﯾەتی.
م
گەرد و رەوا.
د
ە گشتيەکان بە ئاواﯾەکی ئازاد و ب
ی ھە بژاردنە
چ -ئەنجامدانی
ھە بژاردندا.
ح -بەشدارﯾکرردنی فراوانترری الوان لە پررۆسەکانی ھ
سەرۆکی پەﯾﯾمانگەکە
ەنجام داوە .س
نگی لە بوارە جياجياکان ئە
زﯾﯾاتر لە پەنجا راپرسی گرنگ
ەبدو ال و
لە مەھاباد عە
ئ ستا ھ من مميرانی ﯾە و ئئەندامانی دەەستەی کارگ ری برﯾتين ە
زانياری زﯾاتر
ی
ەد .بﯚ
ن حەمەرەشييد و عەبدولووەھاب ئەسعە
ەسرەت سﯚففی و سيروان
نە
پرسە سياسييەککان بکە
ستان بﯚ سە
مانگەی کوردس
سەﯾری و ب ساﯾتی پەﯾما
س
h ttp://www.kkipi2005.org
g
ی( سەبارەت بە
ھيمن ميرانی
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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) KIPIلە9:40:53 2010-5-9 :
K
سيەکان
)پەﯾمانکەی ککوردستان بﯚ پرسە سياس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ی مرۆڤ
ر کخراو :مافی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە139 :

ەلەپووری کوردی
مانگەی کە
پەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5281609046
60092
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە140 :

د
جينﯚساﯾد
وەندی کورردی دژی ج
پەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4131042283
30803
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

ئەننفال
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە141 :

تواناسازﯾی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231609391091
ر کخراو کی ناحکومييە ،سا ی  2004دامەزراوە و کاردەکات بﯚ بەرزکردنەوەی توانا کارگ ی و
سەرکردەﯾيەکانی ئافرەتان لە ر گەی سازکردنی کﯚڕ و و خول و راھ نانەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ژنان

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە142 :

تو ژﯾنگەی زمان و ئەدبی کوردی زانکﯚ سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072513320491587
تو ژﯾنگەی زمان و ئەدبی کوردی زانکﯚ سنە سەنتەر کە بﯚ ل کﯚ ينەوەی زمان و ئەدەبی کﯚردی .ئەم
ناوندە جگە لە کت بخانە کی تاﯾبەتی بچکﯚالنە )سەرچاوەکانی بە زمانی عەرەبی ،کﯚرد ،و فارسی(
سە بارەت بە زمان و ئەدەبی کوردی .دەرفەت کی باشە بﯚ ج بەج کردنی پرۆژەی ل کﯚ ينەوە سە
بارەت بە زمانی کﯚردی .ھەر وەھا ب ﯾارە گﯚﭬار کی زانستی تاﯾبەت لەم بوارەدا بە ش وەی وەرزی دەر
بکات.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ڕۆژﯾار( سەبارەت بە )تو ژﯾنگەی زمان و ئەدبی
کوردی زانکﯚ سنە( لە10:33:01 2013-7-25 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ر کخراو :زانستی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە143 :

ئەوروپا
ومنتی فوتبا ی کورردەکانی ئە
تﯚرنو
dipedia.org//?q=201104
40311595019148
http:///www.kurd
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەررەوە

خراو:
ر کخ

وەررزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە144 :

مەنوسی م ينە
فی رۆژنام
کردن لەماف
ی داکﯚکيکر
تﯚری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126162705
51149
شاری ھەول ر
 2لەالﯾەن ژما رەﯾەک لە ئاففرەتانی رۆژنامەنووس لەش
گی نيسانی سا ی 2008
لەمانگ
دامەزرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو:

ژژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە145 :

ی ر کخراوەکان
تﯚری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01281116111204
 20دامەزراوە و لە
مەدەنی پ کھاتووە و سا ی 005
ی
خرازی کﯚمە گەی
لە  18ر کخراوی ئافرەتان و ر کخ
مرۆڤ و مافی ئافرەتاندا کارردەکات.
بوارەککانی مافی مر
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە146 :

یKAN
ی ئەکادﯾمييی کوردی
تﯚڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02009153310171
)Koerdisch Academiisch Netwerrk (KAN
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ر کخراو:

ی
زانستی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە147 :

کانی خە ک
ی بەرگری لە ماف و ئازادﯾيەک
تﯚڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2180932082
23821
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە148 :

ی ھاوڕ ياننی ژﯾنگە
تﯚڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4231551437
75943
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

ەپار ز
ژﯾنگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە149 :

شانﯚﯾ
تيپا ﯾﯾەلماز ﯾا ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2090914133
33180
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شارەەکان :دھﯚک
ر کخرراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە150 :

ی ﯾانەی بااگلەری دﯾﯾاربەکر
ی باسکەی
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21110470412446
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باکووری ککوردستان

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە151 :

دستان
کانی کورد
ی پەپوولەک
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0729090913
34581
ستی بە
(2ی تموزی ) (2003مﯚ ەتی فەرمی للە حکومەتی ھەر می کووردستان وەرگگرتووە و دەس
لە )27
ی کردووە
چاالکی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە152 :

ی تﯚپی پ ی چﯚمان
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7132302226
66412
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە153 :

ی تﯚپی پ ی داڵ کوررد لە سوﯾﯾد
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1070843566
62827
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەررەوە

خراو:
ر کخ

وەررزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە154 :

ی تﯚپی پ ی رۆژھە ت لە قە دزێ
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061130516
62793
سا ی 1978
س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوباد قە ددز يی( سەباارەت بە )تيپی تﯚپی پ ی
س
2011
2
رۆۆژھە ت لە ققە دزێ( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە -11-06
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە155 :

ی تﯚپی پ ی عوقاب  -سەردەشت
تيپی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011621358
86966
1350ی ھەتاوی
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە156 :

لەفينلەندا
ی تﯚپی پ ی کﯚمار لە
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312240386
62689
مەل لە الوانی کوردوستتان لەسالی 2008
ی فينلەندا کﯚم
شاری تورکﯚی
ەم تيپە لە ش
ئە
ەستبەکاربوون بەفەرمی ،لەزۆربەی زۆۆری
ن
دروستيان کرددوە ،و ل ەساا ی  2009دە
ەوە ناسراون.
ن ،بەناوی تيپپی کوردەکانە
سەرکەوتوو بون
ﯾاارﯾەکانيان س
)تيپی تﯚپی پ ی کﯚمار
ی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوباد قە ددز يی( سەباارەت بە
س
20
ە 011-10-31
ەفينلەندا( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە157 :

ی دﯾالن
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302143439
91513

124

يدﯾەوە دامەزرراوە.
ھرﯾار جەمشيد
ەرمەند شەھ
سا ی  2003لەالﯾەن ھونە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە158 :

وتب
ی سەﯾدقو
ی سروودی
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4251148495
56916
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئاﯾينی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە159 :

ی گەزﯾزە)
ی شانﯚی )ھاور يانی
تيپی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122119230
09902
ھونەرمەندان )عومەر
مانی لە الﯾەن ھ
شاری سل ی
ەم تيپە شانﯚﯚﯾيە سا ی ) (1971لە ش
ئە
سا ی
سمان چ وار( ددامەزراوە ،تا س
سابير و عوس
ەنيا ،کەمال س
عەلی ئەمين ،،حەسەن تە
ع
چونيان بﯚ ر ززی تيپ کی دﯾﯾکە بﯚ
شان بە ھﯚی چ
) (1973لە کاررکردن بەردەووام بووە ،پاش
مەند
مەری ھونەرم
لەالﯾەن گەزﯾزە عوم
ن
ککارکردن ئەم تتيپە نەماوە ،لە سا ی )(2004
جار کی دﯾکە دامەزراﯾەوە.
ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە160 :

ی شانﯚی ئاشتی
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2101936447
75692
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە161 :

کوک
ەری کەرک
ی شانﯚی ئەزموونگە
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824141113
34889
شاری کەرکووک دامەزرا و لە  24ی شووباتی 2011
ە  16ی ئادارری  2006لە ش
لە
کردنی البﯚرﯾاانە بوو بە پ ی قﯚناغ ،قﯚناغی
ھە وەشاﯾەوەە ،کارەکانی ئئەو تيپە ئيشک
ھ
شو نەوارە م ژووﯾەکانی ووەکو قش ە و
ی ئەنترۆپﯚلﯚژﯾاای شانﯚ لە ش
ەکەم بەناوی
ﯾە
ماﯾشی
شاﯾيدا پ نج نم
ە وخانووە کﯚﯚنەکانی قە جەستەی ئئەکتەر لە بﯚش
قەﯾسەری قە
قە
شانﯚﯾی بﯚ چاوەڕوانی گﯚدۆ ،خاچ،
ی
ھەم ھ نا ئەوا نيش "پرۆﭬەﯾﯾەکی
شانﯚﯾی بەرھ
ش
دا ،ھامل تی ککەرکوک"
ەونی ﯾوسفد
سەگ و دەف ،زول خا لەخە
س
ست کﯚمە ە
م کە ئيشکرددن بوو لەسەر دەنگ لەب ی وشەو ت کس
قﯚناغی دووەم
قﯚ
کەرکوک "ﯾادەوەری دەنگ ،ئئﯚدﯾبی
ماﯾش کی جيياوازی بنياتنا وە ئەوانيش لە شاری ە
نم
ن" لە
جوانترﯾن مردن
رانيە نماﯾشی "ج
ە
حيکاﯾەتی لم ،ئەنتيگﯚنای ققە " لە
زەەردەشت ،حي
نماﯾشی "شەرابی س و" لە
ی
جە
دەنگ "2/لە ھە ەبج
/
شانﯚﯾی "ﯾادەەوەری
شاری کﯚﯾە ش
ش
شانﯚﯾی " تونن "
دەربەندﯾخان ش
ەم ھ نا
شانەی بەرھە
شانﯚی پﯚليﭭﯚنی بووو ئەم نماﯾش
ی
ەناوی
ە قﯚناغی س يەمدا کە بە
لە
مﯚسيقار کی ماندوو"
ر
کی شانﯚﯾی  ،پارانەوە ،پيااو کی سەرپ ی،
"دەستنووس ک
شانﯚﯾی ھەبووو ،لەماوەی پ نج
ی شانﯚﯾی و و بالگ کی ش
ھەروەھا تيپەککە گﯚﭬار کی
ھ
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ەم
چت و سەرجە
ەرھەم بيچنيچ
نماﯾشی شانﯚﯾی بە
ی
سا ی تەمەنييدا توانی حە ﭬدە
س
ککارەکان لە دەەرھ نانی نيھااد جامی بوو
بە )تيپی
دﯾا لەالﯾەن ) (nihad jamiiسەبارەت ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
شانﯚی ئەزمووونگەری کەرککوک( لە23:44::19 2011-9-15 :
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کەرکوک
ش
ر کخراو :شاانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە162 :

ی شانﯚی ب سنوور
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10816581310628
دە
 19لە ھﯚ ەند
شە سا ی 994
ماﯾشی شانﯚﯚﯾی فرەکلتورری خﯚبەخش
دەزگاﯾەکی نم
ەرپەرﯾشتی دەکر ت.
سﯚرانييەوە سە
الﯾەن باکﯚ سﯚ
دامەزراوه .لەال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

شانﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە163 :

ی شانﯚی پ ش ەو
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128152959
91209
مەزراوە و
سل مانی دام
 1973لە شاری س
1
ە لە تيپە شاانﯚﯾيە ھەرە نناودارەکانی ککوردستان لە سا ی
ﯾەک کە
ی شانﯚی کووردﯾدا بينيوە و چەندﯾن ئەکتەری ناودارری کوردی
ە پ شخستنی
ی گەورەی لە
رۆ کی
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پ گەﯾاندووە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەری
ھونە

ر کخرراو:

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە164 :

ی شانﯚی تيشک
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12161234013000
کی ئەکادﯾمی للە کﯚتاﯾی
ەڵ ستاف ی
ھاوشان لەگە
شانﯚکار رۆژگار کەرﯾم رۆژ ھ
ش
دﯾسەمبەری  2009ئەم تيپپەﯾان دامەزراند.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ر کخراو:

شانﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە165 :

ستی
ی شانﯚی خﯚشەوﯾس
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0831103516
61967
دامەزراوە.
ە
شاری سل ماننی
ی  2009لە ش
لە ماننگی ھەشتی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە166 :

تيپی شانﯚی س کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090510260160962
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :شانﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە167 :

تيپی شانﯚی نادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903300954391687
لە سا ی  2000دامەزراوە و سا نە لە دەﭬەری شارەزوور شانﯚگەری نماﯾش دەکەن.
سەرچاوە :د شاد غەرﯾب  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :شانﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە168 :

تيپی شانﯚی ھاور يانی گەزﯾزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090810555772951
ئەم تيپە شانﯚﯾيە سا ی ) (1971لە شاری سل مانی لە الﯾەن ھونەرمەندان )عومەر عەلی ئەمين،
حەسەن تەنيا ،کەمال سابير و عوسمان چ وار( دامەزراوە ،تا سا ی ) (1973لە کارکردن بەردەوام بووە،
پاشان بە ھﯚی چونيان بﯚ ر زی تيپ کی دﯾکە بﯚ کارکردن ئەم تيپە نەماوە ،لە سا ی ) (2004لەالﯾەن
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گەزﯾزە عومەری ھونەرمەند جار کی دﯾکە دامەزراﯾەوە.
دانازعەبدولرەحمان بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :شانﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە169 :

تيپی شانﯚی ھيوا ئارت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810201170148
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :شانﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە170 :

تيپی شانﯚی کوردی لە سوﯾد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062121273167499
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

شانﯚ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە171 :

ی ساالر
ی شانﯚﯾی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127114843
31179
ساالر دامەزراووە و تا
ەسەرۆکاﯾەتيی ئەحمەد س
ی
 19لە شاری سل مانی بە
ە سا ی 984
لە
ھونەرﯾی پ شکەشکرردوە کە دﯾارتترﯾنی )نالی و
ی
ئييستا زﯾاد لە ) (50بەرھەممی
سی بوو بە گوورگ،
ەو رۆژەی ماس
بەرز دەف ت ،ئە
ز
خەوانی ،کات ک ھە ﯚ
خەون کی ئەرخ
خ
بوون.
تار جاف( ن
ەحمەد موختا
ککﯚتە ەکەی ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :شانﯚﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە172 :

کي
ی موزﯾک و ھە پەڕک
تيپی

شک
ەوت خوش
ت برا و حە
حەوت

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01521024510106
ئيسرائيل  -ئئورشەليم
قەﯾس قەرەداخی
س
سەرچاوەی و نە :فەﯾسببووکی
ت
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی بابەت
و ت:

ئيسرائيل

ر کخراو:

سەما

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە173 :

ی موزﯾکی بابان
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10809310910615
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە174 :

ی موزﯾکی دھﯚک
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204221603
33397
ەزراوە.
سا ی  1979دامە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
خراو:
ر کخ

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە175 :

سﯚران
ی موزﯾکی شەھيد س
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011173718
89998
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە176 :

ی
ی سل مانی
ی موزﯾکی مندا نی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129135154
41241
کخراو کی ناحکوميييەو
و
پار زی کوردستتانە )ر
خراوی مندا ر
سەر بە ر کخ
لە ساا ی  2004دا دامەزراوەو س
ستا  71مﯚزﯾککژەن و  31گﯚﯚرانيب ژی ھە کەوتووی لەنناو مندا ندا
باﯾەخ بە مندا ن دەدات( .تا ئ س
پ گەﯾاندووە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە177 :

ی ھەول ر
ی موزﯾکی مندا نی
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02517363710245
سا ی  1977دامەززراوە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە178 :

ی موزﯾکی نالی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128165535
51226
چوار ئەلبومی گﯚرانی
خﯚﯾە و لە سا ی 1988دا ددامەزراوە و چ
تييپ کی فﯚلکلﯚﯚری سەربەخ
شاری ھەول رە ،چەندﯾن کﯚﯚنس رتيان لە
سەرەکيی ش
ب وکردۆتەوە .مە بەندی س
شارەکانی ئەوورپا ر کخستوووە.
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە179 :

ی کﯚﯾە
ی باواجی
ی مﯚسيقای
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8181153367
72239
کﯚﯾە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخراوو :موزﯾک
شارەککان :کﯚﯾە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە180 :

ی ب خود
ی مﯚسيقای
تيپی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4232035037
78752
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە181 :

ی ژا ە
ی مﯚسيقای
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8251812407
71642
ھەول ر
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە182 :

ی سل ماننی
ی مﯚسيقای
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126171218
81164
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ستا خاوەنی ززۆرتر لە سەددان
سا ی  1967لە شاری سل مانی دامەززراوە و تا ئ س
س
ەرھەمی ھوونەرﯾيە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ر کخراو:

ھونەری

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

ژمارە183 :

ێ
ی شنروێ
ی مﯚسيقای
تيپی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121422072
22666
ەرمەندان
ھە ەبجە بە کﯚﯚششی ھونە
شنروێ لە ە
 197دا تيپی مﯚسيقای ش
ە نيسانی 73
لە
مووزی
ی ،حيکمەت توفيق دامەزراوە و لە تەم
ل ،ئوم د نوری
مستەفا کەمال
ئاازاد سا ح ،مس
جەمالی مەال قادر
ھونەرمەند جە
ە ئاھەنگ کدا لە گەڵ شانﯚﯚگەرﯾيەکی ھ
ەو سا ەدا لە
ئە
خورماڵ و
لە تەو ە و خ
دەﯾان گﯚرانی و مﯚسيقای بەسﯚزﯾان پ شکەش کرددووە و دواتر ە
شارەکە بوون و لەو
گەشی ھونەری ش
ی
پ نجو ن و گەلل بﯚنە و ناووچەی دﯾکەدا رووی
چوونە ھەندەران دداب اون،
ە
ھﯚی ژﯾان و
ھونەرمەند بوووە ئەندام و دواتر بە ی
تييپەدا دەﯾان ھ
خەمخﯚری و
ی
پرسراوی تيپەکە کە ببە
ی
ە م بەڕ ز ئاززاد سا ح _ ی دامەزر نەر و ل
بە
ھونەرمەندی خﯚﯾەوە ھەر بەردەوام بوووە ولەگەڵ ھااوکارانی ناو ددەنگی تيپی
ھ
شتووەتەوە.
بە بەرزی ھ ش
شەھيدﯾان ە
ھە ەبجەی ش
مﯚسيقاکەی ھ
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە184 :

د کارزان
ی شەھيد
ی مﯚسيقای
تيپی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0325215225
51675
 19بە ھەوڵ و کﯚششی زۆری ئاراس ئيبراھيم لەگگەڵ ھاوڕ کانييدا و بە
ە سا ی 981
لە
ﯾەک تی
ھاوکاری ﯾەک تتيی نيشتماننيی کوردستتان دامەزراوە ،لەسەرەتادا سەر بە ک
ھ
ەی شاخی ﯾﯾەک تيی
بوووە و پاشان لە 1983ەوە بووە بەبەش ک لە کﯚميتە
کاس تی تﯚمارککردووە و پاشاان
س
 198س
ی کوردستان ،،تا سا ی 86
ھونەرمەندانی
 1990تيپەکە
1
ەالﯾەن دل ر ئييبراھيم سەررپەرشتياری تيپەکەوە کاررەکانی راگيراوە و لە
لە
شداری کردوووە.
يﭭا ی نەورۆز و ھە ەبجە للە سەقز بەش
خراوەتەوە گەڕڕ و لە ف ستيﭭ
خ
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگوبباس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە185 :

ی مندا ن  -سل ماننی
ی مﯚسيقای
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032208217
71670
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە186 :

وی
ی مەولەو
ی مﯚسيقای
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01081333113162
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دار قەراخييەووە دامەزراوە.
سا ی  1977لە سل مانی لەالﯾەن نامد
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ر کخراو :موززﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە187 :

ھەول ر
ی ميللی ھ
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32711064119440
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شارەەکان :ھەول ر
ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە188 :

ی کورد
ی فﯚلکلﯚری
ی ميوزﯾکی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0930120707
79733

138

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خراو:
ر کخ

موززﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە189 :

ی کورد
ی فﯚلکلﯚری
ی ميوزﯾکی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824095704
44869
دا چەند
سا ی  1994لەناو شاری سل مانيدا درروست بوو و لەماوەی سا نی تەمەنيد
س
رت و
ەئەنجامگەﯾانندووە و چەندﯾن کﯚنس ت
ھونەری بﯚ ھوونەرمەندان بە
ەرھەممی ھ
بە
کەلەپورﯾەکانی ناو
ی
ستاش لە ﯾەک ک للە بينا کﯚنە ک
ش
ەرنامەی ھوننەرﯾيان ھەبوووە و ئ
بە
ەرﯾيەکانيان داوە و کار
شاری سل ماننی لە گەڕەککی سابونکەرران در ژەﯾان بە کارە ھونە
ش
کوردی.
ی
دەکەن بﯚ خزممەتکردنی ھوونەری
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە190 :

ی کوردی
فﯚلکلﯚری
ی نارﯾن بﯚ ھونەر و ف
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310113258
83869
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مەزراوە.
سا ی  1981لە رۆژئاوای ککوردستان دام
س
سەرچاوە :ما پەڕی ئامودا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە191 :

ی
ی سل مانی
ی نواندن و مﯚسيقای
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8121313307
72127
)تيپی
ی
ماوەﯾەکيش بووون بە
لەداﯾک بوو ،پاش م
ک
ی نواندن و مﯚﯚسيقای سل مانی
لە  1969/2/4تيپی
ی سل مانی(( و )تيپی مﯚﯚسيقای سل مانی( ،واتە ھەرﯾەکەﯾان سەربەخﯚبووون.
نواندنی
سەبارەت بە )تيپی نوواندن و
ت
ەالﯾەن )داناز عەبدول ەحماان(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
ی( لە15:06:44 2012-8-11 :
مﯚسييقای سل مانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە192 :

ی نواندنی ئاشتی
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1231032493
32970
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەککان :سل مانی
ر کخراوو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە193 :

ی نواندنی قە دزێ
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815232207
74708
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە194 :

سل مانی
ی نواندنی الوانی س
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1282319227
74021
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری
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ر کخرراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە195 :

ی ر ژنە
ی ھونەری
تيپی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017473
32874
المی
شکانی ئيسال
شەھيدی ﯾەککگرتووی خوش
ھە ەبجەی ش
سەربە راگەﯾانندنی لقی ھ
س
لە کاری
 199دامەزراوەە ،لەو کاتەوە تا ئيستا بەرردەوام بووە ە
ککوردستانە و للە سا ی 94
ی منا ی کردوووە ،لە گرنگتترﯾن چاالکی ﯾەکانی ئەم تيپە:
ھونەری و خزممەتی دونيای
ھ
،2003
3 ،2001 ،200
00 ،1999 ،19
م داوە لە سا ەکانی )998
يﭭا ی ئەنجام
))1- (8ﭬيستيﭭ
) 2008 ،2007 ،2004
4
ەراﯾەتی
الﯾەن بەڕ وەبە
کەناری ﯾەکان لە ال
ی
ەرنەﭬا ی چرﯾﯾکەی
2-بەشداری کردووە لە کەی سل مانی ﯾەوە ساز کررابوو لە سا ی .2007
رۆۆشنبيری مناا نی پار زگای
چوار
3-بەشداری بەرنامەی پ ۆۆفيسﯚر ژﯾکە ەی کردووە لە کەنا ی کووردسات بە چەر داوای ئەوو کەنا ە.
گگﯚرانی لە سە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مندا ن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە196 :

ی رەنگا ە
ی ھونەری
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0824143847
71961
نی دامەزراوە .
شاری سل مانی
سا ی  1998لە ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری
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ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە197 :

وتن
ی سەرکەو
ی ھونەری
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310112505
53866
ت
بەﯾروت
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەررەوە

خراو:
ر کخ

ەما
سە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە198 :

ی منا نی سل مانی
ی ھونەری
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126170836
61162
منا پار زی
1992ەوە لەالﯾەن ر کخراوی من
1
ەسا ی
سا ی  1990دامەزراوەو لە
س
بەبﯚنەی رۆژی
ی
ھەنگ
ھونەرﯾە سا نە ئاھ
ە
ئەم تيپە
دەکر ت .م
ککوردستانەوە سەرپەرشتيد
شانﯚگەرﯾی مندا نە ،للەگەڵ
ی
15
ستا خاوەنی 5
جيھانيی مندا نەوە سازدەەکات و تائ س
ج
ماوەﯾەک
چەندﯾن ئﯚپەر ت و درامای تەلەفزﯾﯚنی و ) (7کاس ت و  CDگﯚراننی مندا ن ،م
چ
).
ەمەوبەر CDﯾﯾەکی بەرھەممی ئەو تيپە ھونەرﯾيە ب وکراﯾەوە بەنااوی )سەما )
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ر کخراو :ھوونەری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە199 :

ی
ی سل مانی
ی مندا نی
ی ھونەری
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1026153210
02123
لە ساا ی )(1990ــەوە دامەزراووە ،ھەرس
دەگر ت.

خﯚ
بەشی "شانﯚ ،موزﯾک و گﯚرانی و ش وەکاری" لەخ

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ی
شارەەکان :سل مانی
ی
ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە200 :

ی ميللی
ی ھونەری
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0325090749
91669
دوو بەش
ەکەش لە و
مەزراوە و تيپە
سەر بە وەزارەەتی رۆشنبيررﯾيە و لە سا ی  1997دام
س
ميللی و ھە پەڕک ی ميللييە( ،ھونەری ميلللييش
ی
پ کھاتووە کە ئئەوانيش )ھوونەری
مﯚزﯾک).
ھە پەرک ( و )گﯚرانی و م
دابەش بووە بﯚﯚ )سەما و ھ
ی
سەرچاوە :ما پەری سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :سەمما
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە201 :

ە ت
ک ی رۆژھە
ی ھە پەرک
تيپی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121816070
05846
فەردﯾن سادقی لە شارۆچکەی کﯚﯾە دامەزراوە.
ن
شەھيد
ت و توانای شە
لە ساا ی  2001دا بە ھيممەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو:

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە202 :

ی
ە سل مانی
ی ئاسﯚ لە
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309093500
03843
ەکانی
ﯾەک ک بوو لە تيپپە سەرەکييە
مەزراوە ..ک
سا ی  1957لە گەڕەکی ککان سکان دام
س
چەندﯾن
ن
شداری
ی سەدەی ررابردوو بەردەووام بوو ..بەش
ی حەفتاکانی
شار و تا کﯚتاﯾی
ش
پ شب ک ی لە ﯾارﯾيەکانی تتﯚپی پ و باسکەدا کردوووە .بارەگای تتيپەکە لە گەڕڕەکی
ەﯾارەخانەکە ببووە و ،بە ئەنندامانەی
سەرەکيشيان دەشتی تە
ن
ککان ساکاندا بووو ،ﯾارﯾگەی س
سەرەکی و دامەزر نەررانی
ی
امانی
شی بەڕ وە دەەچوو .بەش ک لە ئەند ی
ەندامەکانيش
ئە
ەکەدان.
تييپەکە لە و نە
ە راستەوە بﯚﯚ چەپ"" :ئەننوەر ئەحمەد فەتاح" ناسرراو بە "ئەنوەرە
دانيشتوان "لە
عەبدول ەحمان"،
ەمال رەئوف ع
ەحمود" و "کە
ن "ئەکرەم مە
چاوشين" خواا ل خﯚشبووان
چ
ەحە قومار" ،ففرﯾاد
ناسراو بە "نوری ئە
و
حمەد"
جی محەمەدد" ،نوری ئەح
حەسەنی حاج
ح
عارف نەجيب.
ع
محەمەد
محەمەد فەرەج"" ،سا ح م
الل" ،خوال خﯚﯚشبوو "طە م
وەستاوەکان" :کەمال جەال
مەعەلی کەببابچی" و
عەلی عەبدو ناسراو بە حەم
ی
ەمين" ،خوا ل خﯚشبووان ""حەمە
ئە
ەتيف مەحموود" کە لە سا ی
ئەحە قومار" و "لە
ە
ە عەلی
ەد ناسراو بە
"عەلی ئەحمە
1975ەوە رژ م سەرەونگوممی کردووە و "کەمال سەليم ميران "...
5
وەرزشی ئاسﯚ
ی
سەبارەت بە تتيپی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز سا ح محەمەد ئەمين س
س
201
ە سل مانی للە 10-03-09
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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شارەکان :سلل مانی
ش
ر کخراو :وەررزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە203 :

ی بابان
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1024132220
02113
 (19لەسەر ددەستی
لە سا ی )974
سل مانی کە ە
ی شاری ل
ە ميللييەکانی
ەک کە لە تيپە
ﯾە
ن لە گەڕەکی سابونکەران دامەزرا.
کار کی د رﯾن
چەند وەرزشک
چ
ھادﯾنە
سماعيل ،بەھ
ەمە سەعيد ،سيروان ئيس
ە )غەفوور حە
ی پ کھاتبوو لە
دامەزر نەرانی
نەبووە بەشدارﯾی بکات
ە
کات خول
سوور ،ئەردە نی ئەحمەدد ھەردی( ،تييپەکە ئەو ت
س
ەنجامداوە ،تيپپی
تری شارەکە ئە
ن ﯾاری دۆستا نەی لەگەڵ تيپەکانی ی
ە م چەندﯾن
بە
خولی کردووە کە ببﯚ
ی
شدارﯾی
ن بﯚ ﯾەکەمجاار لە سا ی ) (1976بەشد
وەرزشی بابان
ەمەد عەبﯚل،
سابونکەران سازکرابوو للەالﯾەن )محە
ن
ی
تييپەکانی سنووری گەڕەکی
سەرپەرشتی دەکرا و توانيوﯾەتی
ی
شەقامی( وە
سەﯾد مەجيد ،حەمە سەرش
مستەفای سە
م
 (1978پلەی دووەمی
نی ) 1977و 8
ستەبەربکات کە لە سا ی
کی باش دەس
چەند ئەنجام ک
چ
ەدەستھ ناوەە.
بە
ميللييەکانی ئەوکاتی کردووە کە
 (1بەشداری خولی تيپە م
 1980تا 1986
ە سا نی )0
لە
ەشدا لە سا ی
ەم پا ەوان تييە
ی مە بەندی الوان ر کی دەخست ،لە
ەڕ وەبەراﯾەتی
بە
(1982ش بﯚتتە دووەم ،لە دوای
) (1981پلەی ﯾەکەمی بەددەست ھ ناووە و سا ی )2
سا ی ) (1996و
ميلليەکانی شاری سل مانی لە ا
ی
ە
ی ليژنەی تيپە
دروست بوونی
ەشداری
ەسەرەتاوە بە
وەرزشی بابان ھەر لە
ی
خول بﯚ تيپە مميلليەکان ،تيپپی
ر کخستنی خ
ەکانی و توانييو تی
ەردەوامە لە ببەشدارﯾکردنە
ەم خولەشداا کردووە کە تتا ئ ستاش بە
لە
ستەبەربکات.
ت
چەندﯾن ئەنجاامی باش دە
چ
ی وەرزشی بابان:
ەندامان و ﯾارﯾزانانی تيپی
ئە
د کەرﯾم  -ل  /کارگ ری تييپ
عومەر سەعيد
ع
ب ستون قادر  -راھ نەر
ﯾاارﯾزانەکان:
ەر م ئاسﯚ ،ژﯾار
شاد ،شﭭان جەوھەر ،ھە
ستار ،ھە ﯚ د ش
فەھمی جەماال ،ميران س
فە
ف ،کارۆخ
ھەر م ئازاد ،رزگار عەزﯾز ،رەوا مەعروف
ەت عومەر ،رززگار عومەر ،ھ
خاليد ،ھيداﯾە
خ
ھەر م
ر
ەالم ،دﯾار رەزاا ،نەرﯾمان عووسمان،
ن ئيبراھيم ،ممحەمەد سە
رەەفيق ،کەﯾوان
ی ،بەھرۆز
ل مەجيد ،رۆژ گار عومەر ،ددﯾار ئەبوبەکر ،ئاری عەلی ،ئارام عەلی
ککەرﯾم ،کەمال
محەمەد و رەووەند رەشيد...
م
سەرچاوە :ما پەڕی وا پر س
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە204 :

ی پاوە 1356 -
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831141959
99285
ی ،فاروق مععاذی ،زﯾن الععابدﯾن انصارﯾاان،
پ بە راست  :ناصر سابقی
اﯾﯾستادە از چپ
سيروس نقشببندی
سيف الدﯾنی ،،عەبدولکەرﯾﯾم خالدی ،س
سيف الدﯾن س
س
قی،
ی ،اقبال سابق
دری ،حبيب اللە ئەحمەدی
پ بە راست  :منصور حيد
شستە از چپ
نش
روشنی مقدم
ی
خالق
سنی ،عەبدولخ
ککيخسرو حس
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚماکااڵ
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە205 :

غ
ی چوارباغ
ی وەرزشی
تيپی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122119150
06901
مانی لە نزﯾک ﯾاارﯾگای
شاری سل ی
 19دامەزراوە لە گەڕەکی چوارباغی ش
ە سا ی 958
لە
وەرزش
ش
کە لەو سەرددەمەدا
ی بوو لە چەنند الو ک چونک
ەم تيپە برﯾتی
سەرەتاﯾی ،ئە
س
گگرنگی زۆری پ نەدرابوو تەننھا چەند تيپ ک ھەبوو چوونکە دانيشتوانی شاری
تيپ کی
ەڕەکەی وەک پ ووﯾست پ
سل مانيش بررﯾتی بوون لە چەند گەڕەک ک و ھەر گەڕ
س
ئيدارە
ە
تيپی چوارباغ دەەگەڕ تەوە بﯚ ﯾارگای
ستراتيجی ی
ەبوو بەالم س
ميللی ت دا ھە
م
ەی گەڕەکی چوارباغ و
مەحەلی )مەلعەبەکه( ،زۆۆربەی الوی ئئەو سەردەمە
م
سا ی
ی ﯾارﯾگاکەوە کﯚی کردبوونەوە ھەبﯚﯾە ب ﯾارﯾاندا لە س
ھەبوو بە ھﯚی
دەوروپشتی ھ
ﯾارﯾزانی ل ھاتووی
ی
چوارباغ کە زۆرربەی
 1958تيپ ک ددابەزر نن بە نناوی تيپی چ
8
وەک مامﯚستا ئيببراھيم
سەری ھە دا ک
ی
لەم تيپە
ی شاری سل مانی بوو م
ەوسەردەمی
ئە
رەشيد علی و خووال خوش بوو فھمی فەق رەشيد
مر رەزا و ش
قاسم و علی لەتيف و عمر
قا
147

سەرەتاﯾی تﯚپی
ی
و تاﯾەر لەتيف .....تا داوی ،ددەتوانين ب ن تيپی چوار بباغ قوتانخانەی
بژارده ،ج ی
،
ەﯾاند لە سەر ئاستی ﯾانە و ھە
پ ی بوو تيپی چوارباغ زۆر ﯾﯾارﯾزانی پ گە
مه.
ستا بەردەوام
ئااماژەﯾە تيپی چوارباغ تا ئ س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە206 :

ی چوارچرا
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1024131855
52111
جەمال عەلی باپير-ەوە دامەزر ننراوە،
ل
شەھيدی سەرکردە
سا ی ) (1971لەالﯾەن ش
س
شاری
لەگﯚڕەپانی چوارچرا لەش
ی
ی ل نراوە ،چوونکە پ شەوا ققازی محەمەد
بﯚﯚﯾە ئەو ناوەی
مەھاباد لەس دارە دراوە.
م
بووە بﯚ
ەﯾاندنی ﯾارﯾزانی الو و تازەەپ گەﯾشتوو بو
مەبەست لەددامەزراندنی ئئەم تيپە پ گە
م
شدارﯾی
ەکە تا سا ی ) (1978بەش
ەليم ،بەم ھﯚﯚﯾەشەوە تيپە
ی کەمال سە
تييپی وەرزشی
مال
دوای ئەوەی کەم
سا ەدا و ی
ەھيچ خول و پا ەوان تييەککدا نەکردووە ،بە م لەو س
لە
ئەو تيپە ئاڕاستتەﯾەکی سەرربەخﯚی
نەری تيپەکە ،و
ی
يار و راھ
محەمەد بﯚتە سەرپەرشتيا
م
سل مانی کردووە.
ەوکاتەی سنووری شاری س
خولەکانی ئە
ەشدارﯾی لەخ
وەرگرتووە و بە
کەی چەندﯾن
وەرزشی بووە ،النکە
ی
تيپ کی
ی چوارچرا جگگە لەوەی پ
تييپی وەرزشی
چەندﯾن شەھيدی قارەمانيشە.
ن
پ شمەرگەی قارەمان بووە ،ھەروەک خاوەنی
مەی
بەشدارﯾی خولی تيپە ميللييەکانی ئەو سەردەم
ی
پە
ەسا ی 1979ەوە ئەم تيپە
لە
سەرپەرشتی دەکرد ،ھەرووەھا لەسا ی -1980
ی ئەوکاتە س
نەی وەرزشيی
ککردووە کەليژنە
ھاوکاری
تيپی وەرزشی ھ
ﯾارﯾگای ھاوکاری دەەکات کە ی
ی
خولی
ەوە بەردەوام بەشدارﯾی خ
سا نە ر کی دەخات و تا ئ ستا ) (4جار پلەی ﯾەکەمی و ) (3جاار پلەی دووەمی و
س
خولی ﯾانەی وەرززشی
ی
ی س يەمی خولەکەی دەەستەبەر کرددووە ،لە
جار کيش پلەی
ج
ھەبووە کە لە ن وان سا نی
ە
ەردەوام ئاماددەﯾی
ی چوارچرا بە
سل مانيشدا تتيپی وەرزشی
س
کی
سنووری شارەکە ر ک
ی
سل مانی بﯚ تيپە بەھ زەککانی
 (198ﯾانەی س
) (1981بﯚ )87
ەم خولەشدا ھەبووە.
ەندﯾن ئەنجاممی باشی لە
دەخست و چە
بەردەوام بووە و
م
شی چوارچرا ھەر
وە تيپی وەرزش
ە دوای راپەرﯾﯾنەکەی سا ی -1991ە ە
لە
ەکان و کردنەووەی خول لەسا ی -1998ەوە
ی تيپەميللييە
ەگەڵ دامەزراندنی ليژنەی
لە
خولەشی
ی
ی چوارچرا وەەک تيپ کی پللە ﯾەک سا نە بەشداری ئەو
تييپی وەرزشی
ی باشی بەدەەستھ ناوە.
د ئەنجام کی
ککردووە و چەند
148

خولی پلە
ی
تەمەنی ﯾارﯾزانەکانييەوە ئ ستا تييپەکە لە
ی
کەمی
ەھﯚی نەبووننی ﯾارﯾگا و کە
بە
کردنەکانی دەدات.
ی
ﯾی
دووەکاندا در ژژە بەبەشدارﯾی
سەرچاوە :ما پەڕی وا
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە207 :

ی چيا
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1024131226
62109
ەوکات لە گەڕڕەکی
کی بەتوانای ئە
ستی چەند ووەرزشکار ی
سا ی ) (1972لەسەر دەس
س
ستەفا،
ھاب ،ئازاد مس
ی سل مانی( دامەزراوە کە برﯾتی بوون لە )ئازاد وەھ
خەبات)شاری
خ
کی دﯾکە ،لە دوای دامەزرراندنی
چەند وەرزشکار ک
د
ەمەد( و
ی ،ھيوا محە
مامﯚستا عەلی
م
شاری
لە سنووری ش
ەی کرد کە ە
ی لەو خول و پا ەوان تيانە
شتی بەشداری
تييپەکە بە گش
چەندﯾن ئەنجامی باش بەددەست
کدەخراو توانيو تی چ
و
کان ر
سل مانی بﯚ تتيپە ميللييەکا
س
ميلليەکانی سنووری گەرەکی
ی
می خولی تييپە
ھ ن ت لەوانە چەند جار ک پلەی ﯾەکەم
بھ
کانی
ەکەمی تيپەکا
 1983و  (1984ﯾە
1
سا نی )
ەروەھا لە س
ستھ ناوە ،ھە
خەباتی بەدەس
خ
امەزراوەکانی ئەوکات کە ليژنەﯾەکی ووەرزشی
ی
سل مانی بووەە لە خولی د
س
ی خولەکەی ددەکرد.
سەرپەرشتی
س
(199
تيپە ميلليەکان للە سا ی )98
بوونی ليژنەی ە
ی
ە دوای راپەرﯾﯾن و دوای درروست
لە
جامی لە
کردووە و تا ئ ستا بباشترﯾن ئەنج
ە
ەشی
ی چيا بەشدااری ئەو خولە
تييپی وەرزشی
نی ) 2007و  2008و  (2009نازناوی
ت ھ ناوە لەوانە لە سا ی
شاری سل ماننی بەدەست
ش
ەر لە ساتی دامەزراندنيەووە تا
خولەکەﯾان دەەستەبەرکردووە ،تيپی وەرززشی چيا ھە
خ
ئاست بەرز بووە و ھەميشە ﯾارﯾزانەکانی بﯚ رﯾزی
ت
ی چەندﯾن ﯾاررﯾزانی
ئ ستا خاوەنی
ەکە چەندﯾن ﯾارﯾزانی لە ﯾﯾانەکانی
ت کراوە لە ئ ستاشدا تيپە
شار بانگھ شت
ﯾاانەکانی ناوش
شتی( دا ھەﯾﯾە.
شمەرگە و ئاش
ی نوێ و پ ش
ی و سيروانی
وەک )سل مانی
دەستەی کارگگ ری و ﯾارﯾزاننانی تيپی وەەرزشی چيا:
سا ح  -سەرۆۆکی تيپ
رززگار حەمە س
ەرۆک
ککامەران قادر  -ج گری سە
ەرسەالن عووسمان  -راھ نەر
ئە
ەر
ەبەز عەبدولغغەنی  -ﯾارﯾدەەدەری راھ نە
نە
ﯾاارﯾزانەکان:
149

ەسەن،
ەحسين جەببار ،ھەژار حە
محەمەد سل مان ،تە
د
زانا حەسەن ،ئامانج عەبدوول ،
ەد ،دﯾار
سەنگەر عوسمان ،ئئارام عومەر ،ھونەر محەمە
ر
جوتيار کەرﯾم ،سﯚران سە ح،
ج
شﯚڕش عبدول ەحمان ،لوققمان عەبدو  ،رابەر
ەم حسين ،ش
ەحمەد ،ئەﯾادد خزر ،بەرھە
ئە
سامان نەجم ،ھ ژا
ن
سمان،
ەر حەسەن ،ھەوراز عوس
سدﯾق ،ھونە
عومەر ،ج گر س
ع
جەبار ،پشتيووان والی
محەمەد ،ھاوژﯾن جەمال ،عەلی قادر ،شﯚرش بەختتيار ،ش رکﯚ ج
م
ف...
و خاليد رەئوف
سەرچاوە :ما پەڕی وا
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە208 :

ی شادان
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0723165956
64558
وەرزشی شاری قە دزێ ھەنگاووی زۆر گەورەی ناوە و
ی
ەشتاکاندا رەووتی
ەسا نی ھە
لە
چەندﯾن تيپی وەرزشی دا مەزراون کە ﯾﯾەک ک لەو تيپپانە تيپی وەرزشی )شاددان( بوو،
چ
وەرزشی )شادان( ی قە دز يە ،م ژوەکەی
ی
ەو و نەﯾەش کە و نەی تييپی
ئە
)ئيمام قاسم(
م
واتە سا ی ) (1981کە لە ﯾاررﯾگای
دەگەڕ تەوە بﯚﯚ ) (28ساڵ للەمەوبەر ە
ەرشيفی
کاتەی شاری قە دزێ بووە گيراوە و و ننەکەش لە ئە
سەرەکی ئەوکا
ی ﯾارﯾگای سە
عەبدو ( وەررگيراوە .
ککاک )سابير ع
)عەبدو کو خا حس ن(
و
مﯚستا
ن بە پ ی زانيارﯾەکانی مامﯚ
ەوانەی لە و نەکەدا دﯾارن
ئە
ەمانەن:
ئە
وەستاوەکان للە راستەوە بﯚ چەپ :
غەفور،
ح ،باﯾز ئاغا غ
مين ،سامان سەعيد فەتاح
سابير عەبدو  ،عەبدو محەمەد ئەم
س
مەر کەرﯾم )
د ،جەبار عەم
وشيار جەمال غەرﯾب ،عوممەر مەحمود جەالل ،خاليد
دانيشتوەکان لە راستەوە بﯚ چەپ :
مەد زارا
حمود ،محەم
ەفا کو خا مەح
حس ن ،مستە
دو کو خا ح
ککاوە ئەحمەد بابەکر ،عەبد
مەحمود خدر کوردە.
ەفا شيالنە ،م
خول ،عەبدولققادر ،خوال خﯚﯚشبوو مستە
خ
سەرچاوە :ما پەڕی قە دززێ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە209 :

د ورﯾا
ی شەھيد
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0311205823
33887
شکاری د رﯾن )کەمال محەمەد ئەمين(
ستی وەرزش
سا ی ) (1998لەسەر دەس
س
بوونی ئەم تيپە زۆربوونی ﯾارﯾزانانی تيپی وەەرزشی
ی
دامەرزاوە ،مەبەست لە درروست
شداری بکەن للەبەر
دوو تيپەوە بەش
ە نەﯾان دەھ شت لە خوللەکاندا بە و
چوارچرا بوو کە
چ
ەوە و لەگەڵ چەندﯾن ﯾارﯾززانی تازەپ گەﯾشتوو
چەند ﯾارﯾزان کی ل جياکراﯾە
ەوە تيپەکە چ
ئە
وەرزشی
ی
ﯾارﯾزانی ل ھاتووی تتيپی
ی
ەناوی
تييپی شەھيد ورﯾا دامەزرا ،،تيپەکەش بە
شەھيد بووە ،لە ساتی
ھيد ورﯾاوە ناو نراوە کە لەراپەرﯾنەکەدا ش
چوارچرا شەھ
چ
ەوان تی کردوووە و چەند
شداری چەندﯾﯾن خول و پا ە
دامەزراندنيەوەە تيپەکە بەش
خولی شەھيد وررﯾا لە
ی
ەوانە پلەی دووەمی
ست ھ ناوە ،لە
شی بەدەس
ەنجام کی باش
ئە
 200و
لە سا ی )01
لەی ﯾەکەم ە
سا ی ) (1999و پلەی س يەم لە سا ی ) (2000پلە
س
ەروەھا پلەی دووەمی خوولی
ی وەرزشی چوارچرا ر کييخستووە ،ھە
 (2006کە تيپی
6
ەھيد
ﯾەکەمی خولی شە
ی
سا ی ) (1999و ) ،(2007پللەی
چوارچرا لە س
شەھيدانی چ
ش
سا ی
ەی تيپە ميللليەکان لە ا
سا ی ) ،((2005خولی ليژنە
ی باپير( لە س
جەمال عەلی
)ج
ﯾارﯾزانی
ی
چەندﯾن
ەرکەوتنی بﯚ خولی پلە دووو ،لە ئ ستاددا ئەم تيپە چ
 (2008و سە
)8
لەوانەش
ش
ھەﯾە
بە م چەند ک شەﯾەکيان ھ
ئااست بەرز و ل ھاتووی لە خﯚگرتووە و ە
ەبوونی ﯾارﯾگااو کەمی پ داوﯾستی وەرززشی .
نە
سەرچاوە :ما پەڕی ما ی کوردان
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە210 :

وت
ی ھە کەو
ی وەرزشی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1024132010
02112
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ئيسکان و ھە گورد ،لەالﯾەن
ن
کەس و
 (19لەﯾەکگرتتنی ھەرس تيپی ب س
ەسا ی )994
لە
مەليک کەبرﯾتی ببوون
ک
کار کی سنورری گەڕەکەکانی ئيسکان و تووی
چەند وەرزشک
چ
ن ئەحمەد ،ممامﯚستا نزار عەلی ،نورەددﯾن رەحيم ،ر بوار عەبدولررەحمان(
ە)دکتﯚر ھ من
لە
دامەزراوە.
راھ نانيان ئەنجام ئەدا ،ناوی
مەشق و ھ
ی ھە کەوت م
ی لەئامادەﯾی
ەھﯚی ئەوەی
بە
شی ھە کەووت لەسەرەتاادا لەخولی پپلە دووی
ت ،تيپی وەرزش
تييپەکەﯾان کردد بەھە کەوت
تييپە ميللييەکااندا ﯾارﯾی کرددووە ،لەسا ی )(2000دا لەخولی پلە دووەوە سەررکەوتووە
ەتيپی چيای
ئەوەی لە ﯾارﯾﯾی کﯚتاﯾيدا لە
(20دا دوای ئە
ەسا ی )006
بﯚﯚ پلە ﯾەک ،لە
ەکەکانی
خولی تيپە پلە ﯾە
ی
ەکەمجار لەمم ژووی خﯚﯾدا نازناوی
برردۆتەوە ،بﯚ ﯾە
شداری خولی وەرزشی ھاوکاری کردووەو
ە کەوت بەش
دەستەبەرکردووە،تيپی ھە
ەروەھا لەخوللی
ەر کردووە ،ھە
شی دەستەبە
ی ئەو خولەش
(20دا نازناوی
ەسا ی )008
لە
ەمەد کەرﯾم((ەوە کراوەتەووە،
خﯚشبوو )عومەر محە
و
خوال
دا کەبەناوی خ
ﯾاارﯾگای بچوکد
ستەبەرکردوووە.
سا دا ئەو نازنناوەشی دەس
ەوەرزی ئەمس
لە
وەرزشی ھە کەوتە:
ی
يپی
ەمەش ناوی ﯾارﯾزانانی تيپ
ئە
1-ئار ز عەبدوولقادر2-بژار غەفوور3-ر باز عومەررەرەﯾدوون
4-شادمان فەليل
5-ھەر ز خەليەبدو
6-ھەردی عەدو
7-باوان عەبد8-بەھمەن ممحەمەد9-شەماڵ بەکر10-چيا سە حەحمود
11-کاروان مە12-عوسمان محەمەدمەنوچەر
13-فەرمان مە14-کاوان عەلیحمەد
15-رەوەز ئەححمەد
16-ھ من ئەح17-عەتا ئيبراھيم18-محەمەد سابير19-ژﯾار شەمماڵل
20-ئاالن فازﯾلەالل
21-کﯚژﯾن جەمان
22-ئازاد رەحمەمەد
23-رەنج محە24-ئاالن ئازاددھادﯾن
25-ئەژی بەھسين
26-زرﯾان ﯾاس152

يد
27-ھيوا خاليدسەفائەدﯾن
28-ئەحمەد سوا
سەرچاوە :ﯾاددگار محەمەد  -ما پەڕی ا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە211 :

ﯚڵ
ی کەشکﯚ
ی وەرزشی
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6182204457
70158
سل ماانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە212 :

د ئاوات
ی شەھيد
ی وەرزشيی
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1024131744
42110
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رﯾنی ھەﯾە و لە ددوای راپەرﯾن بە
ەکی د ی
تييپی ميللی للەشاری سل مانی م ژووﯾە
شەھيد ئاوات
د
شيی
ەرچاو ئەو تيپاانە روو لە زﯾادکردن بوون ،تيپی وەرزش
ش وەﯾەکی بە
کی سنووری گگەڕەکی
ەک کە لەو تيپپانەی لە سا ی  1992لەالﯾەن چەند ووەرزشکار ی
ﯾە
ئاازادی دامەزر نرا.
عەلی بووە
ی
ناوی ئاوات
ە ناوی شکﯚﯚ بووە ،بە م ﯾارﯾزان کی تيپپەکە کە ی
سەرەتا تيپەکە
س
وەرزشی
ی
ەسا ی 1993دا کﯚچی دوواﯾی دەکات ،لەبەر ئەوە تتيپەکە ناونرا تيپی
لە
ھاتووی
ی
ستا چەندﯾن ﯾارﯾﯾزانی ل
ا
دنيدا تا ئ
ت ،تيپەکە لەگگەڵ دامەزراند
شەھيد ئاوات
ش
سوود کی زۆرﯾان ل وەرگرتووە.
د
سل مانی
ە ﯾانەکانی نااو شاری ل
پ گەﯾاندووە کە
سەليم و
گای کەمال س
لەوانە خولی ﯾارﯾگ
ە
شدارﯾی لەچەنندﯾن خولدا ککردووە،
ەم تيپە بەش
ئە
ەندﯾن خولی تر ،چەندﯾن ئئەنجامی
ﯾارﯾگای بابان و چە
ی
ی ھاوکاری و خولی
خولی ﯾارﯾگای
خ
ستەبەرکردوووە ،لەوانە لە سا ی
سەليم و
خولی کەمال س
 1994ﯾەکەمی خ
1
بااشيشی دەس
ەوە
سا ی  1996ﯾەکەمی خوللی ھاوکاری دەستەبەرکرردووە ،لەسا ی 1998ﯾشە
س
سل مانی کردوووە و چەند
ميللييەکانی شاری ل
ی
تيپە
ی ليژنەی ە
شدارﯾی خولی
ەردەوام بەش
بە
ستھ ناوە.
شی بەدەس
ەنجام کی باش
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی وا
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
ر کخراو :وەررزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە213 :

ەی سل ماانی
ی کچانی پ شمەرگە
تيپی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302133054
41500
باش و بەتوانا
ەنجامی ش
چەندﯾن ﯾارﯾزاننی خاوەن ئە
ەسەرەتاوە چ
 (2003دروستتبووە و ھەرلە
ئەم تييپە سا ی )3
ستەبەرکردووە.
ە
زۆر باشيان دەس
ڵ ئەم تيپەدا ئەنجامی ر
پەﯾوەنندﯾيان پ وەکرددووە و لەگەڵ
ەو
دا بەشدارن و لەخولی ئە
ەکانی عيراقد
شەترەنجی تتيپی پلە ﯾەکە
لەسا ی )(2004ەووە لەخولی ش
پلەی پ نجەميان
لەھەمان خولدا ی
ن
(20
سا ەددا پلەی حەوتەميان دەستتەبەرکردووە ،،سا ی )005
چوارەمی ئەو خولە ،سا ی
ی
بوونەتە
ستھ ناوە ،ساا ی ) (2006پلەﯾەک زﯾاترر ھاتوونەتە پ شەوە و ن
بەدەس
جی
جامدراوە ،تيپپی شەترەنج
خول کە بە ددوو گروپ )گرووپی باکوور و باشوور( ئەنج
 (2لەھەمان خ
)2007
ی سل مانی ،پلەی دووەممی ناوچەی بباکوری دەستتەبەرکردووە ،بە م لەبەر نائاراميی
ی پ شمەرگەی
ﯾانەی
ﯾان نەکردووە ،ئئەمسا يش للەو
دووەمی ئەو خولە ن
ی
غی
ەشداری قﯚناغ
ی عيراق ،بە
بارودۆخی ئەوکاتەی
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ستھ ناوە .
خولەددا ،پلەی دووەەميان بەدەس
دەچ ت
جامی باشتر للەالﯾەن ئەم تيپەوە ،پ چ
خول بەدەستتھ نانی ئەنج
ساڵ و خول بەخ
ی ساڵ بەس
بەھﯚی
ستيانھ ناوە.
تاکو ئ ستا بەدەس
ن لەوەی و
می باشتر دەستەبەربکەن
ھاتوودا ئەنجام
لەداھا
لەدەرەوەی عيراق،
ی
ەر ئاستی و تانی عەرەب و
مانی ،لەسە
مەرگەی سل م
تيپی شەترەنجی ﯾانەی پ شمە
ەرەبدا
ﯾانەکانی و تانی عە
ی
چانی
ەترەنجی کچ
می گەورە و باشی لەخوللی تيپی شە
ئەنجام
خەﯾنە روو:
ساڵ و ميدال و ژمارە دەﯾخ
دەستتەبەرکردووە ککە ل رەدا بەس
ی ﯾەکەمی و ) (4ميدالی ز ِرو ) (3ميدالی زﯾوﯾان دەەستەبەرکردوووە.
ەﯾەمەن پلەی
سا ی ) (2005لەبرۆۆنزﯾان
ی ﯾەکەمی و ) (5ميدالی ز ِر و ) (1ميد
ەﯾەمەن پلەی
سا ی ) (2006لەدالی زﯾو و ) (1ميدالی ِ
دەستتەبەرکردووە .
برۆنزﯾان
ی
ەسورﯾا پلەی دووەم و ) (3ميدالی ز ِر و )(1
سا ی ) (2007لەميدالی زﯾو و ) (2مييدالی ِ
ستھ ناوە.
بەدەس
شەترەنجی ﯾﯾانەکانی
ەوان تيی تيپی ش
ن
کورانی ﯾاننەی پ شمەررگەی سل مانی ،لەپا
ی
سا ی ) (2005تيپی
ِ
ی عەرەب بﯚ
برۆنز،
دارﯾيکردووە و دوای بەدەس
کوران بەشد
و تانی
ستھ نانی ) (3ميدالی ز ِر و ميدال کی ب ِ
ِ
عيراق
شەترەنجی ﯾانەکانی ع
ی
تيپی
پلەی پ نجەمييان ببەدەستھ ناوەە کە تاوەکو ئ ستا لەسەررئاستی ی
ست نەھاتوووە.
ەوجﯚرە بەدەس
ھيچ ئئەنجام کی لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە214 :

ی تەوار
ی کﯚرسی
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
20413511118843
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەککان :سل مانی
ر کخراوو :موزﯾک
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە215 :

ی
وری کوردی
ی کەلەپوو
تيپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3240922032
22320
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە216 :

ﯚری کورد
ی مﯚسيقاای فﯚلکلﯚ
ی ھونەری
تيپيی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01281114011202
مەندان
می بﯚ ھونەرم
دﯾارە  76بەرھەم
ە
ج گە و شو نی کارکردنی لە بوواری گﯚرانی و مﯚسيقای کوردﯾدا
لە سا ی
ن ،ئەم تيپە ە
کردووەو بەرھەمی ببﯚ تﯚمارکردون
و
مەندە گەنجەککانی
تﯚمار کردووەو ھاوککاری ھونەرمە
دوای
سەر ش وازی ئيشکردنی خﯚی بەردەوام بووەو ی
د سا ک لەس
 1994دامەزراوە بﯚ ماوەی چەند
ەرشتياری تيپپەکەبوو( بﯚ ددەرەوەی و ت و
ەرکردنی ھوننەرمەند سەبباحی سەنتوور )کە سەرپە
سەفە
تيپە سەرلەنوێ
 2007ئەم ە
ەوە .سا ی 7
ە ھە وەشاﯾە
ە ماوەﯾەکی کەم ئەو تيپە
ی دە ساڵ بە
دابِرانی
دامەزرراﯾەوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە217 :

ی
ەکنەلﯚجيای زانياری
ەرﯾک بﯚ تە
تەلە
dipedia.org//?q=201308
8262214038
89092
http:///www.kurd
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :بازرگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە218 :

ی چرﯾکە
وورژەنانی
تەنبو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12121131312974
 20کار و چاالککی ھونەری خﯚی بە ناوننيشانی گروووپی "ئەھوورا" دەست
ە سا ی 004
لە
چەندﯾن
ن
پ کرد و دوای مماوەﯾەک بە گگﯚڕﯾنی ناوەککەﯾان بە تەنبووورژەنانی چررﯾکە،
ەرﯾان بەڕ وەببرد.
ەرنامەی ھونە
ککﯚنس رت و بە
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە219 :

خوازی کورردستان
ی ئازادﯾخ
گەری ژنانی
تەﭬگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129130949
91233
دامی
 2002دامەزراوە و سەدان ئەند
2
ی ژنانەﯾە لە سا ی
ر کخرراو کی سەرببەخﯚی ناحکوومی مەدەنيی
ھەﯾە.
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ژژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە220 :

- TC
گەڕا جﭭان ن کوردCK
تەﭬگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231248136
63484
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
الوان
ال

خراو:
ر کخ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە221 :

گەڕا زمان
تەﭬگ

دەھي
پەروەرد

وردی
کو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01214455510019
TZP-Ku
urdî ،Tevgerra Zimanê Perwerdehiyê
ê
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

باکوووری کوردستاان

ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە222 :

ک)
ستان )تاک
دی کوردس
تەﯾرباز ن ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017360
09869
ەرووی
ەوو تە و سە
سەری تورکيە و خوارووی ئە
ە لە سەرانس
دەستەﯾەکی چەکدارن کە
کام حيزبی کورددﯾيە
ی شەڕن .رووون نييە کە ئئەور کخراوە گگر دروای م
ع راق خەرﯾکی
چونکە لەھ ند ک لە
جيابووەتەوە چ
ی کر کارانی کوردستان ج
ە م دە ن )تتاک( لە پارتی
بە
تااکتيکەکانی ئئەو پارتە ناڕاززی بوون.
ەوێ دەژﯾن بﯚﯚو نە
شو نانەﯾە کە گەرﯾدەکان لە
شەکانی ئەور ککخراوە لەوش
زۆۆرتری ھ رشە
ته .لەماوەی س
ئييستانبوڵ ،ئاننکارا و ناوچەککانی قەڕاغ ددەرﯾای خواروووی ئەوو .
دووە کە بەرپررسی ھەشت
خراوە راﯾگەﯾاند
 ،200ئەور کخ
ی سا ی 06
مانگی ﯾەکەمی
م
ەس برﯾندار بووون.
بﯚﯚمبادانان بووەە کە لەواندا دوو کەس کووژران و  47کە
لە سا ی  2004دامەزراوه .ھ ند ک
کوردستان دەکات و ە
ن
سەربەخﯚﯾی بﯚ
)تاک( داوای س
ەربەخﯚﯾە
ەند کيش دە ن تەواو سە
 PKKواﯾه ،ھە
ک دۆستی K.
ککەس دە ن ککە )تاک( وەک
سسته.
ەر ھەشی ب پ وەندﯾيەککييەکە زۆر س
ی لەگەڵ  P KK.نييە و ئەگە
و پ وەندﯾيەکی
خراوە )تاک( نيييه.
سەر ئەور کخ
کﯚنترۆ ييەکيان لەس
ۆ
ن ھيچ
 Pدە ن ئەوان
رابەرانی PKK.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

باکوووری کوردستاان

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە223 :

جونببش

موکراتيک
دﯾمو

ﯾارسان

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12114561010804
مەزراوە.
بززووتنەوەی دﯾﯾموکراتيکی ﯾﯾارسان ،سا ی  2007دام
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ئاﯾينی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە224 :

جو نەوەی الوانی نەتەوەﯾی کوردJLNK
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102021352910176
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :الوان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە225 :

جﭭاتا ھ ﭭی تەلەبەﯾ

کوردان

http://www.kurdipedia.org/?q=2011102411535362514
)(1912 - 1922
ﯾەکەم ر کخراوی ﯾاساﯾی تەلەبەی کورد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخراو :خو ندکاران
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە226 :

جﭭاتا کەل

ﯾا خ رخاز ل ئام دﯾ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9020910206
60887
ھاتيە راگەھاندن و مەبەستا ووێ ئەوە
ە
 2007ێ
خوازﯾ ﯾە ل دەﭬەرا ئام دﯾﯾ ل ساال 7
ەھەک خ رخ
دەزگە
ھارﯾکاارﯾ ھەژارا و دەست کوررتا بکەت ل ددەﭬەرا ئام دﯾ .
خاز ل
سەبارەت بە )جﭭاتا ککەل ﯾا خ رخ
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
4:2
ئام دﯾ ( لە28:25 2011-9-2 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شارەەکان :ئام دی
ر کخرراو :خ رخوازز
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە227 :

خانەی کورردستان
چاپخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21121183712527
مەھاباد
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ی
ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە228 :

موزﯾک
چرا م
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122020240
09880
ەمھ نانی
چرا بﯚ بەرھە
مپانيای چوارچ
کی لەگەڵ کﯚم
 2003دامەزراوە و سەرەتاای دەستپ ی
لە کﯚتتاﯾی سا ی 3
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ستاش بەردەوام بررﯾکاری
ش
ت و بوو بە برﯾﯾکاری ئەم کﯚﯚمپانيا گەورەﯾﯾە و ئ
ستان ر ککەوت
ھونەرری لە کوردس
ی چوارچراﯾە للە ئەوروپا.
می کﯚمپانيای
ﯾەکەم
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە229 :

چەمە
چل چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10809575510617
سەقز
قز
ەمينييەوە لە شاری
لەالﯾەن بنەما ەی ئە
ن
1968
کﯚمپاننيای بيناسازﯾﯾی )چل چەممە( سا ی 8
کارەکانی
ت .گرنگترﯾن کا
ران دەژم ردر ت
گەکانی ئ ن
دامەزرراوە و ئ ستا بە ﯾەک ک لە کﯚمپانيا گەوورە و بەن وبانگ
مانی ،شارەوانی
ش ،ش روان پا س لە سل م
خانەی کيش
ی تاران ،مﯚزەخ
کردنی بورجی
ە لە دروستکر
برﯾتييە
ھاران لە
ەج بوونی بەھ
جوان لە سل مانی ،کﯚمە گەی نيشتە
ی پ نج ئەست ررەی شاری ج
مانی ،ھﯚت لی
سل ما
شارەککانی سنە و سل مانی.
ی رووداو
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخرراو :بازرگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە230 :

ر
چەتر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0318093000
03994
 (2009/12/28وەک
سنوردار لە ) 2
ککﯚمپانياﯾەکە ببﯚ راگەﯾاندن و چاپ و ب وکردنەوە  /س
گانی
حکومەتی
ی
ەت مﯚ ەتی ﯾااساﯾی لە وەەزارەتی بازرگا
ککﯚمپانياﯾەکی کەرتی تاﯾبە
خو نراو،
ت ،ئامانجی خزمەتکردنە لە ر گەی راگگەﯾاندنی )خ
ھەر می کورددستان وەرگرت
ھ
بييستراو ،بينراو).
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە231 :

ی
ری ئازادی
چەتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8210846038
89122
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە232 :

ب تودە اﯾراان
حزب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5260903136
60064
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەررەوە

خراو:
ر کخ

راميياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە233 :

ستان
راسيخوازانی کوردس
ی دﯾموکر
حزبی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128153225
51211
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لە سا ی  1994دا دامەزراوە و ھيچ کورسييەکی لە پەڕ ەمانی کوردستان و ع راقدا نييە و لە دواﯾين
ھە بژاردنی کوردستاندا حەوت ھەزار دەنگی ھ نا و پ ش ماوەﯾەک سکرت ری ئەو حزبە دەستی
لەکارک شاﯾەوە و سامان عەال بووە سکرت ر.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە234 :

حيزبو

ی تورکيا

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012009434932858
سا ی  1983لەالﯾەن "حس ن وەلی ئﯚغلو"ەوە دامەزراوە ،ﯾەک کە لەو ھ زە ئيسالميانەی توندوتيژی
وەک ئام از ک بەکارھ ناوە بﯚ گەﯾشتن بەئامانجە سياسييەکانيو پ گەی سەرەکيشی لەھەردوو
ناوچەی دﯾاربەکرو باتماندا بووەو ژمارەی ئەندامەکانيشی بەنزﯾکەی پ نج ھەزار کەس مەزەندە کراوە،
ئەندامانی ئەم حيزبە کە زۆربەﯾان رﯾشنو چەکدار بوون ،دژ بەکرانەوەی کﯚمە گەو خوازﯾاری بەزۆر
سەپاندنی حيجاب بوون بەسەر ئافرەت و ژناندا ،ھەموو چاالکييەکانيان ھەر لەسەرەتاوە بەمەبەستی
ل دان بووە لەپەکەکە.
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە235 :

حيزبو

ی کورد

http://www.kurdipedia.org/?q=2014040923370467697
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە236 :

ن
کوردستان
ی گەلی ک
حيزببی ئاﯾندەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0909103246
69455
ن لە باشوور دامەزراوە.
سا ی  2010لە ناووچەی بادﯾنان
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە237 :

ستان
ی کوردس
حيزببی ئاﯾندەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1152230356
63867
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە238 :

س
حيزببی بەعس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0409144824
41709
ەن
سوسياليستی لە 7ی ئاپررﯾلی سا ی  1947لە الﯾە
ی
ی عەرەبی س
حزبی بەعسی
ح
سەرەکی ع راق و سوورﯾای ھەبوو و لە
ی
ەقەوە دامەزرراوە و دوو با ی
ميشيل عەفلە
م
مانرەواﯾەتی
س لە کودەتاﯾە
ع راقدا بەعس
ەکدا لە  8شووباتی  1963ج ەوی فەرم ِ
گگرتەدەست.
کەدا لە  1968ج ەوی
دەستەی دووەەمی بەعسييەکان لە کوددەتاﯾەکی دﯾک
ەرۆک کﯚمار
ەکر وەک سە
ەد حەسەن بە
ست و ئەحمە
ن گرتەوە دەس
نرەواﯾيان
فە
فەرما ِ
حوس ن وەک ج گری سەررۆک کﯚمار دانرا و دروشمە
دەستنيشانکررا و سەدام ح
ەکانی
سرﯾنەوە و
حوکمرانيدا بەردەوام ە
ماوەی
ی
می شﯚﭬينييين و لە
ەعس دروشم
بە
لە ھەو ی رِ
ِ
ناسنامە و نەژژادی نەتەوەککانی دﯾکەی داوە.
پااکتاوکردنی نا
سەن
ە  1979سەددام حوس ن ببە تەواوی دەەسە تی گرتتە دەست و ئئەحمەد حەس
لە
ئاسن و دەسە ت کی
ن
بە ئاگر و
سا ەوە سەدام حوس ن ە
ەکر خانەنشيينکرا و لەو س
بە
ای
ستە تيدا و ِر ی
ەسپاند و لە ماوەی س دەﯾەی دەس
دﯾکتاتﯚرﯾانەی لە ع راق چە
چەکی
ھەمھ نانی چ
شت سا ە لەگگەڵ ئ ران و دداگيرکردنی ککوەﯾت و بەرھ
شەرﯾی ھەش
ش ِ
پاکتاوی رەگەزی دژ بە کورد
ی
کيمياﯾيباران و ئەنفال و تتاوانی
ن
ک
ن تاوانی وەک
ککﯚکوژ چەندﯾن
ناوە.
و گەالنی ع رااق بەکار ھ نا
سوپای ئەمەرﯾﯾکا و
ئاکامی ھ رش کی ببەرفراوانی س
ی
 20لە
ەو رژ مە لە ننيسانی 003
ئە
ەدام لە 9ی ننيسانی
ھاوپەﯾمانەکانييی بﯚ سەر ع راق رووخ نندرا و گەورە پەﯾکەری سە
ھ
راق ھ ندرا
کشک نرا و کﯚﯚتاﯾی بە حوککمی س دەﯾەی دﯾکتاتﯚﯚرﯾی لە ع ق
ەو سا ەدا ت ک
ئە
ستيپ کرد.
سياسی ع راق دەس
ی
ی نوێ لە م ژژووی
و سەردەم کی
مانان
برﯾاری دەسە تی ککاتی ھاوپەﯾم
ەعس لە 003
دوای رووخاندننی رژ می بە
 20بە ِ
راق قەدەغەکرا.
عس لە ع ق
نی حزبی بەع
ھەموو جﯚرە ککارو بون کی ئئاشکراە نھ ی
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە239 :

کوردی لە سوررﯾا
ی
شکەوتنخوازی
راتی پ ش
حيزببی دﯾموکر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81209122517597
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کوردﯾيە لە سورﯾا ککە لە سا ی 1992
ە
ەﯾمانی دﯾموککراتی
لە ساا ی  1957دامەزراوە و ئەنندامی ھاوپە
ئاشتييانە کە لە
ە
شق بﯚ گﯚڕانکااری دﯾموکراتتی
دراوی دﯾمەش
ی دامەزر نەررە لە راگەﯾند
دامەزرراوە و ئەندامی
د ت.
کورد و عەرەب و ئاشووری پ کد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە240 :

دستانی ئ ران
راتی کورد
حيزببی د موکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102153754
42205
سا ی  1946دامەزرراوە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراوو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە241 :

ی کوردستتان
حيزببی رزگاری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81213183017645
199
کوردستان لە 93/8/15
ن
رزگاری
ی
ستانە ،بە م حزبی
ی گەلی دﯾمووکراتی کوردس
در ژە پ دەری پارتی
دروشمی حزبی رزگارری
ی
کوردستانە و
ە
ەی
ەر چوار پارچە
جيشی سەرربەخﯚﯾی ھە
ەندراوە ،ئامانج
راگەﯾە
ەش ،ﯾەک کە لەو حيزبە
خﯚ ،گەل کی بەختەوەر ،ئاﯾﯾندەﯾەکی گە
برﯾتيە لە نيشتمان کی سەربەخ
چارەسەرکردننی
ھە بژاردوە بﯚ چ
فراندۆمی ە
کی خەباتيدا دروشمی رﯾف
ە لە دەستپ ک
ستانيانەی کە
کوردس
ھەﯾە.
سەربەخﯚﯾی ھ
موکراتی و س
ن .ھەروەھا بباوەڕی بە دﯾم
ەی کوردستان
ک شە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە242 :

تان
ی کوردستا
ەتک شانی
حيزببی زەحمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129135004
41240
ئەندامی ليستی ھاووپەﯾمان تی کووردستانە لە
ی
19دا دامەزراووە و
ە سا ی 985
لە
ەزﯾز
 2009قادر عە
ە .تا سا ی 9
ەنجومەنی نييشتمانی ع رراقدا ﯾەک کوورسيی ھەﯾە
ئە
نييە و
سکرت ری بوو ،،بە م ئ ستاا دوو با ە و باارەگای سەرەەکی ﯾەک کيان لە سل ماني
س
شانی پ داوە،
ی
بارەگای ئەوﯾتر کە ددادگا ناوی زەەحمەتک
ی
سەرۆکاﯾەتی ددەکات
قادر عەزﯾز سە
قا
ەتی دەکات.
ە ھەول رە و ببە ن عەبدو سەرۆکاﯾە
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە243 :

ی
ی ع اقی
حيزببی شيوعی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5260849006
60062
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە244 :

ستان
ی کوردس
حيزببی شيوعی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0217162040
01309
خە
سل مان ،ش خ
س ،موسا س
 19دامەزرا و سا ح حەﯾدەەری ،نافع ﯾونس
ە سا ی 945
لە
ن .مەال شەررﯾف ھەر
عەبدو ال بوون
عەبدو ال و عەلی ع
و
ھاشم
د عوسمان ،ھ
شەڵ ،حەميد
ش
عەزﯾز
ەگەڵ حيزبی شيوعی ع رراق کەوت ،ع
عەﯾە داب ا و بە
ە سەرەتاوە للەو مەجموعە
لە
حيزبی شيوعی ع راق .حيزبی شيوعی کورردستان
ی
محەمەدﯾش ددوای ئەو چوووە ناو
م
دەناسران و
ن
ناوی حيزبی شﯚڕڕش
رۆۆژنامەﯾەکی ھەبوو ناوی شﯚڕش بوو ،بﯚﯾە بە ی
سا ی
ئەم حيزبە تا س
ش بە جەماعەتتی ئازادی دەەناسران ،م
شيوعيە کوردەەکانی ترﯾش
ش
عی
کرد و چووە ناو حزبی شيوع
خﯚی حەل د
م بوو ،تا لە ئئابی  1946خ
 1946بەردەوام
6
ع راق.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە245 :

ی دﯾموکرااتی کورد لە سورﯾا
حيزببی وﯾفاقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2100831403
33190
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە246 :

حيزببی کﯚمﯚنييستی کرر کاری ع رراق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127143937
71192
ەغدا
می کوردستان و شاری بە
ەختی ھەر م
ھەول ری پاﯾتە
لە ساا ی  1993دا دامەزراوە و بارەگای لە ھ
ھەﯾە ..زۆرﯾنەی ئەنندامانی کورددن.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەوە

ر کخرراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە247 :

حيزببی کﯚمﯚنييستی کرر کاری کورردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2051835233
33126
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە248 :

ەتی
ی ن ودەو ە
ی سووری
خاچی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126100725
51121
ﯾەکەمجار بارەگای
ر
سا ی  1981بﯚ
سا ی 1863دا دامەزراوە و س
ر کخراو کی ممرۆﯾييە لە س
ماﯾسی سا ی 1991دا نوسينگەی خﯚﯚی
ق کردۆتەوە و دواترﯾش لەم
خﯚی لەع راق
خ
ەوە.
ھەول ر و سلل مانی کردۆتە
ەشارەکانی ھ
لە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە249 :

نەوە
ل بﯚ چاپ و ب وکردنە
ەی ئەربيل
خانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9102207167
73011
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە250 :

ەت
ەی حيکمە
خانە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126101406
61124
سا ی  2006دامەزراوە و ببارەگای سەررەکی لە
تااﯾبەتە بە ل کﯚﯚ ينەوەی فەللسەفی لە س
سل مانی ھەﯾﯾە.
ی لە شاری س
شاری ھەول ررە و ئﯚفيسی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە251 :

ەی سمﯚرە
خانە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126135107
71141
بەرھەمی مندا نەی ببەچاپ
ی
30
 20نزﯾکەی 00
سا ی  2005دامەزراوە و تا سا ی 008
س
گگەﯾاندووە لە ککت ب و ناميلککە و فيلمی کارتﯚن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مندا ن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە252 :

چان
وران و کچ
ەوانانی کو
ەی نەوجە
خانە
172

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121919334
48851
ئەو مندا نەی ووەرگرتوە کەداﯾک
ئەم خانەﯾە و
لەسا ی ) (1970للەشاری ھەوول ر دامەزراوەە .سەرەتا م
کيان بە ھﯚی تەالق لە
لە داﯾک و باوکي
ﯾاخود باوکيان نەماوە ھەروەھا ج گای بﯚ ئەوو مندا نە کردۆتەوە کە ە
ﯾەکتر جيابونەتەوە.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە253 :

ەی وەرگ ان
خانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101145356
60252
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە254 :

ێ فيلم
خاوێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09061143119368
ھەو کە بﯚ بررەودان و
ەسييە ...وە ھ
ەکی تاکە کە
ککﯚمپانياﯾەکی مەدەنی کورردﯾە و پ ۆژەﯾە
درامای کوردی لە ککوردستاندا.
ی
ەرەو پ ش برددنی بواری فييلم و
بە
سەرچاوە :ما پەڕی خاوێ فيلم
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
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ر کخراو :ھوونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە255 :

وردستان
سالمی کو
شکانی ئيس
خوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128112238
81208
سا ی  1991دا دامەزراوە.
مييە و لە ا
ەم ر کخراوە سەربە ﯾەکگگرتوی ئيسالم
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ی
ر کخراو :ئاﯾينی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە256 :

ونەﯾی
يدﯾای نموو
خو نندنگای ميد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128163425
51216
خو ندنگاکە خە کی
شتيارانی و
مانی دامەزراووە و سەرپەرش
ەسا ی 1998دا لە سل ما
لە
گليزﯾيە.
ە زمانی ئينگ
بييانين و وانە ووتنەوە ت يدا بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە257 :
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ستی کوررد
خو نندکارانی نناس وناليس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117013416265
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
خراو:
ر کخ

خو ند کاران

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە258 :

شتمان
خو نندکاری نيش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0919101950
09551
: http://nishtm
h
ەڕman-2707.blogfa.com
زانستگای کورردستان :ناونييشانی ما پە
ەردانی ئەم شو نە بکەن :
بﯚﯚ زانياری زﯾاترر دەتوانن سە
http:///saghez.org/index.php??besh=miwa
an&id=1816
6
ت
ن(
دﯾا لەالﯾەن )ررەزا ﯾادگارنوﯾن
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت بە
0:20:19 2010-9-1
)گﯚﭬاری نيشتتمان( لە19 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کورددستان

ب وکراوە :گﯚﭬﭬار
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە259 :

خﯚﯾييبوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4261148585
57003
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

لوبننان

خراو:
ر کخ

راميياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە260 :

ن
حسان کارانی بﯚکان
خوازی ئيح
خ رخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02181300311323
ی لە بﯚکان داامەزراوە.
 (13بە فەرمی
کەوتی )385
لە ساا ی  2006ر ک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخرراو :خ رخواز
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە261 :

گای با ی ئ اق
دادگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1242333147
73871
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

ق
ئ اق
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە262 :

دادگای ھەميشەﯾی ھ زەکانی ئاساﯾشی ناوخﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=200910121106002083
لە سل مانی لە سا ی )(2002وە دامەزراوە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە263 :

دامەرزاوەی وەرزشی خ راخوازی سە ح سامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260934011111
سا ی  2005دامەزراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :خ رخواز
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە264 :

دامەزراوەی ناوەندی کوردی ھﯚ ندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110821035710633
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ککلتووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە265 :

س
غەزەلنووس
وڕ يانی غ
شتنی ھاو
دانيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4252143388
82733
سل مانی
الوی شاری ل
کچ و کوڕی ی
ککﯚبوونەوەی رەەخنەﯾی ھەففتانەی دەستتەﯾەک لە چ
بەرھەمی
ی
جی خﯚﯾان لەمەڕ
ەوەی سەرنج
ستی گفتوگﯚککردن و گﯚڕﯾنە
ە ،بە مەبەس
ﯾە
ەدەبی و ھوننەرﯾيەوە.
ئە
تەموزی سا ی  2011وە لە
ی
مانگی
ەﯾنييەک لە م
ەم کﯚبوونەواننە ھەموو ھە
ئە
غەزەلنووس(ەوە بەڕ وە
مانی بە ناوی ککت بخانەی )غ
شاری سل ی
ی بچووکی ش
ککت بخانەﯾەکی
ييەوە
ھونەرﯾی ﯾان ئەدەبيي
ی
دەچ ت و ھەرر ھەفتەﯾەی گفتوگﯚ لە باررەی بەرھەمييکی
دەکەن ،ﯾا خودد ميوانداری ررۆشنبيرﯾک ددەکەن.
ەنجام داوە و ھەنووکە بەرردەوامن.
تاا ئ ستا زﯾاد للە ھەشتا کﯚﯚبوونەوەﯾان ئە
ەکانی غەزەللنووس
ستی دانيشتنە
ەم دا مەبەس
ەﯾاندنی کﯚبووونەوەی ﯾەکە
ە ﯾەکەم راگە
لە
ەم شيوەﯾە بباس کرا :
بە
غەزەلنوس بتوانين
س
يانی
چوکە بﯚ ئەوەﯾﯾە تا ھاوڕ ی
سەرەکی ئەم دانيشتنە بچ
مەبەستی س
م
ەﯾن لە
ەک باس بکە
دﯾدگای خﯚمان بﯚ ﯾە
ی
کاژ ر را و سەررنج و
ەفتەی دوو کا
ە نزﯾکەوە ھە
لە
خو ندەوار
وەک کﯚمە ک خ
باارەی ئەو بەررھەمە ئەدەبييانەوە کە دەﯾﯾانخو نينەوە و دواجار ک
وەربگرﯾن..
ن
ەک
سود لە دﯾدگا جوداکانی ﯾە
س
م کﯚبونەوەﯾە
ەندامانی ئەم
ھەند ک لە ئە
ھ
پ شەوا محەممەد
دانا فاﯾەق
ب
ھﯚر ن غەرﯾب
ھ
ستار ﯾاخی
س
نووخشە عەبدوول
ی
ئييدرﯾس عەلی
حەمە قادر
ح
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ئاوات کەرﯾم
ئاکﯚ کەرﯾم
رەوەز حەمە سا ح
ب ﯾار محەمەد
شادی عەبدول
بوشرا کەسنەزانی
دانا ئيسماعيل
شا و حەبيبە
خەسرەو کەرﯾم
عەباس بﯚسکانی
ئاود ر عومەر
بيار رەشيد
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )دانيشتنی ھاوڕ يانی غەزەلنووس( سەبارەت بە
)دانيشتنی ھاوڕ يانی غەزەلنووس( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2013-04-25
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە266 :

داﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=200904041911091695
ر کخراوی داﯾک ر کخراو کی ناحکوميی سەربەخﯚﯾە ،سا ی  2004لە سل مانی بەئامانجی پەرەپ دانی
رۆشنبيرﯾی ناتوندوتيژی لەکوردستاندا دامەزراوە.
سەرچاوە :ما پەڕی ئەسوات ئەلعيراق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە267 :

دواناوەندی کوردستانی کچان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912042335592806
ئەم خو ندنگاﯾە لە سا ی  1961- 1960بەناوی ناوەندی سل مانی کچان کراوەتەوەو ﯾەکەم بەڕ وەبەری
ناوی مامﯚستا نەسرﯾن موزەفەر بووە ،لە سا نی  1970بﯚتە دواناوەندی کوردستانی کچان و ھەتا
پﯚلی شەشەمی ئامادەﯾی ت دا بووە.
بەھﯚی بارودۆخی سياسی ئەوکات گەل ک نەھامەتی بەدەست رژ می بەعسەوە بينيوەو،
خو ندکارەکانی بەردەوام چاالکی سياسيان کردووەو چەندﯾن جار خو ندکارەکانيان دەستگيرکراون و
بەھﯚی ئەوەشەوە چەند جار ک خﯚپيشاندانيان ئەنجامداوەو لەگەڵ ئەوانيشدا زۆربەی خو ندنگاکانی
سل مانی بەشدارﯾان ت دا کردووە.
بەھﯚی چاالکی خو ندکارەکانيەوە و بﯚ ئەوەی دەنگيان کپ بکاتەوە رژ می بەعس لە سا ی 1984
کردی بەناوەندی کوردستانی کچان.
سا ی  2002لەسەر داوای بەڕ وەبەری خو ندنگاکە مامﯚستا چنور مستەفا محەمەد ،کراوەتەوە بە
دواناوەندی سل مانی کچان.
ج ی ئاماژەﯾە تائ ستا  9مامﯚستا لەو خو ندنگاﯾە وەک بەڕ وەبەر کارﯾان کردووە.
سەرچاوە :ژمارە سفری گﯚﭬاری کوردستان )دواناوەندی کوردستانی کچان( لە سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان :سل مانی
ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە268 :

دﯾوانی چاود ری داراﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910071208332074
بﯚ ﯾەکەم جار لەھەر می کوردستان لەسا ی  1997دامەزراوە و دواﯾی بەپ ی ب ﯾاری ژمارە )(212ی
سا ی 1999کە لەالﯾەن ئەنجومەنی وەزﯾرانەوە پەسەندکراوەو پاشان دوای ﯾەکگرتنەوەی ھەردوو
ئيدارەی حکومەتی ھەر م لە)ھەول ر و سل مانی( ،پەڕ ەمانی کوردستان ،ﯾاسای ژمارە )(2ی سا ی
2008ی دەرکرد ،تاﯾبەت بەدﯾوانی چاود ری داراﯾی ھەر می کوردستان ،ئەم دەزگاﯾە شەرعيەتی
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ھەروەھا بەپ ی ئەو
کومييەکان ،ھ
ی وەزارەت و ددامودەزگا حک
کارکرددنی ھەﯾە بﯚﯚ پشکنين و ووردبينی کاری
دەسەالتەکانی ئەم دەزگاﯾە دﯾاری کراوون .
ی
ن و ئەرک و د
ھاتە و پەﯾکەرری ر کخستن
برﯾار و ﯾاساﯾە ،پ کھ
ی نوێ
ی کوردستانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە269 :

ەپەDTP
دەتە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121509494
41667
49ەمين لە توورکيا
سا ی  2005وەک پارتی 9
تی  DTPلە س
ەی دﯾمﯚکراتی
پاارتی کﯚمە گە
پارتە لە ئەنکەرە ﯾە .لە ن وان سا نی
ە
ەش وەﯾەکی رەسمی داممەزراوە .ناوەنندی ئەو
بە
–" HEP
–DEP DTP - DEHAP - OZ
ZDEP – HAD
ی کوردی "DE
شەش حيزبی
 2008-1990ش
0
ەتەو
و
کەﯾس کی دژی لە دادگای با ی دەو
س
جگە لە DTPککە ئ ستا
دامەزراون و ج
مووﯾان داخراوون.
داوادەکر ت دابخر ت ،ئەواننی دﯾکە ھەم
ەرچاوی
ساﯾی کوردﯾيە لە تورکييا و ر ژەﯾەکی بە
DTPئ ستا تاککە پارتی سييياسيی ﯾاس
P
لە پارلەمانی تتورکييا
مانتارﯾشی ە
ەکانی تورکيياا لەبەر دەستتەو  21پارلەم
ە شارەوانييە
لە
ھەﯾە.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە270 :

س بﯚ چاپ و ب وکردننەوە
گای ئاراس
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126092005
51104
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سەدان کت بی جﯚراوجﯚری
 19دا لە ھەوول ر دامەزراوە ،تا ئ ستا س
ە سا ی 998
لە
وەرزﯾش دەردەچو ن ت.
ش
گانە و
ھەفتانە و مانگ
ب وکردۆتەوە و ژمارەﯾەک ب وکراوەی ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :کلتووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە271 :

ەی قە ی ھەول ر
گای با ی ژﯾاندنەوە
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1014110547
72085
ەزراوە.
ی حکومەتی ھەر م دامە
ﯾاری سەرۆکی
2007دا بە ب ﯾا
لەکﯚتااﯾی سا ی 7
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە272 :

ن
گەی بﯚکان
ەرانی ژﯾنگ
گای پار زە
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316144606
63960
ستانی بﯚکان للە پار زگای ئاازەرباﯾجانی ررۆژئاوا دامەزراوە.
 19لە شارست
ە سا ی 999
لە
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شارەکان :بﯚککان
ش
نگەپار ز
ر کخراو :ژﯾنگ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

182

ژمارە273 :

ی موکرﯾاننی
وکردنەوەی
گای تو ژﯾننەوە و ب و
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225122434
41404
 20لە شاری ھەول ر
چاپ و ب وکرددنەوەی کت ب لە 000/7/4
سەرەتا وەک دەزگاﯾەکی چ
س
دامەزراوە .لە ماوەی نزﯾکە
ژوو،
،
مانگدا  103کت بی جﯚراوجﯚر لە بواری م
ا
ەی 27
ستانی بﯚ
دوای لە کاروەست
ەدەبدا ب و کرردۆتەوە .ی
سياسەت ،ھززر و کﯚمە گا و کولتور و ئە
س
دەستی بەکار
ی
سانەوە
200ەوە دﯾسا
ە دوو ساڵ ،للە سەرەتاکاننی سا ی 05
ماوەی زﯾاتر لە
م
ککردۆتەوە.
سەرەکی پ کھاتووە:
ی
بەشی
ی
ەس
ی موکرﯾانی لە
ئ ستا دەزگای
ەشی چاپ و ب وکردنەوەەی کت ب
بە
ەوەی کت بی
چاپ و ب وکردنە
م باﯾەخ بە وەەرگ ران و پ
ە پلەی ﯾەکەم
ەم بەشە ،بە
ئە
ەفە،
ھزر و فەلسە
سی ،م ژوو ،ھ
سەرچاوە و زانستی لە بو اری سياسەت ،کﯚمە ناس
س
بەش کی
خﯚی وەک ش
ەگەر چی ی
ی )ڕۆمان( و ....دەدات .ئە
ەرھەمی ئەددەبيی جيھانی
بە
سينيش
تااﯾبەت بە کت ببی وەرگ درا و ناساندووە بە م بە مانای ئەوە نييە کت بی نووس
ەمەندکردنی
شە بەشدارﯾکرردنە لە دەو ە
جی ئەم بەش
چاپ و ب و ناککاتەوە .ئامانج
چ
بوارانەی سەرەوەدا.
ی
دەر لەو
ککت بخانەی کووردی بە سەررچاوە و ژ ر
ەوە
گگﯚﭬاری تو ژﯾنە
ەکان دەدات.
ﯾەتی و مەعرﯾفييە
ی
ە سياسی و کﯚمە
بااﯾەخ بە بابەتە
ەوە
بننکەی تو ژﯾنە
گﯚڕەپانی
ی
ﯾەتی و ھزرﯾيەکاانی
ی
شە سياسی و کﯚمە
گگرنگی بە تو ژژﯾنەوەی ک ش
ژﯾنەوەکانی ج ی
ی
عەمەليبوونی تو
شدا الﯾەنی ع
ت .لەم کارەش
ھەر می کورددستان دەدات
ھ
بااﯾەخە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە274 :

گای چاپ و ب وکردننەوەی ھاننەی ئيعالمی
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305150713
31546
 2002دامەزراوە.
2
ی تاﯾبەتە و باررەگای سەرەەکيی لە شارری ھەول رە و سا ی
دەزگاﯾﯾەکی کەرتی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە275 :

م
ی سەردەم
گای چاپ و پەخشی
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127112059
91168
 500زنجيرەی کت بەو
خاوەنی نزﯾکەی 0
ی
تاوەکو سا ی 2008
سا ی  1998دامەزراوە و تا
س
سەردەم ،کە
ەوانيش گﯚﭬارری زانستی س
ی ھەمەجﯚر ددەردەکات ،ئە
حەوت گﯚﭬاری
ح
ەزانستەکان  33ژمارەی ل دەرچووە و گگﯚﭬاری سەرددەمی
گگﯚﭬار کی وەرززﯾە تاﯾبەتە بە
دەرچووە و  2مانگ جار ک
 54ژمارەی ل د
ەتە بەبواری ففەلسەفەو 4
ککوردی کەتاﯾبە
کەبەزمانی عەرەبی ددەردەچ ت و ززﯾاتر
ی
عەرەبی
بی
دەردەچ ت و گگﯚﭬاری سەرددەمی
سەرەڕای گﯚﭬارری
کورد دەدات و  20ژمارەی ل دەرچووە سە
ت بەم ژووی کو
گگرنگی دەدات
مانگانەی مندا نەو  11ژمارەی ل دەرچووە ،گﯚﯚﭬاری
ی
مندا ی سەرددەم کە گﯚﭬارر کی
م
رۆۆﭬار کە ھەر  2مانگ جار ک تاﯾبەت دەەب ت بەژﯾانی کەساﯾەتيەککی ناسراوی
مەجﯚرە و
گانەکەی دەززگاکە کە ھەم
کە لەکت بە مانگ
فانيش ﯾەک ە
ککورد،ھەروەھاا کت بی گيرفا
دەرچووە.
 54ژمارەی ل د
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە276 :

وازی بارزاانی
گای خ رخو
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126161843
31143
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شاری ھەول رە ،سەربە پارتيييە.
ەرەکی لەش
 2دامەزراوە و بارەگای سە
ەسا ی 2007
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

خواز
ر کخراو :خ رخ
پپارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە277 :

وپشتی
گای راگەﯾااندنی ھاو
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0820112113
34803
مييە .بﯚ کاری راگەﯾاندن و
ئەھلی و نا حکوم
ی
دەزگاﯾەکی کﯚﯚمە گای مەددەنی و
مﯚد رن و
کﯚمە ﯾەتی و رۆشنبيری م
سياسی و کﯚ
ی ھﯚشياری س
رۆۆشنبيری و ب وکردنەوەی
پ شکەوتوخوازز و ئينسانی .
دن ،ھەواڵ ،رۆشنبيری و سەنتەری
ﯾەکی راگەﯾاند
شتی ،دەزگاﯾە
دەزگای ھاوپش
ەدەلی
جی ب ەودان و ب وکردنەوەەی بيروڕاو جە
ەخﯚﯾە .ئامانج
ل کﯚ ينەوەی ئئازاد و سەربە
ەی ژنان ،بزوووتنەوەی
وەک  :مەسەلە
ی مەسائلی جﯚراوجﯚر ک
سی دەربارەی
فکری و سياس
فک
گای
الوان ،کﯚمە گ
مافەکانی منا ن و ال
ی
ی ،مافی مرۆڤ،
سەلەی ميللی
ککر کاری ،مەس
پەنابەری و
ی
ن ،دﯾاردەی ککﯚچ و
ەلمانيەت ،خوو ندن و پەروەەردەی مﯚد رن
مەدەنی و عە
م
سی.
ئاازادی سياس
راگەﯾاندنی ھاوپشتی
ی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە278 :

ونەری کوررد فﯚکس
گای راگەﯾااندنی ھو
دەزگ
185

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1152235586
63868
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە279 :

فان
ەمال عيرف
گای رۆشننبيرﯾی جە
دەزگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1270033039
92831
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە280 :

ی ھە بژارردن
گای گشتی
دەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0326150845
51681
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موکراتييەت ،للەسەر
سپﯚرە لەبوارەەکانی ھە بژژاردن و پراکتيززەکردنی دﯾم
دەزگاﯾەکی پس
موکراتی کوردستان و
داوای زۆربەی ھەرەزۆری ئئﯚرگانەکان و ر کخستنەکانی پارتی دﯾم
 20دامەزراوە و )جەعفەر ئئيبراھيم(
سی ،لەر کەوتتی 005/2/26
ەبرﯾاری مەکتتەبی سياس
بە
سات و پ گەﯾااندنی
ی و بەرپرسی مەکتەبی نناوەندی دﯾراس
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندی
ئە
کھاتەو
حزبی ،راسپ رردراوه ،بﯚ ئەووەی بەرپرسييارﯾەتی ئەم دەزگاﯾەبکات و بناغەی پ ک
ح
مﯚد رن ئيش و
وەی دەزگاﯾی و م
ی بﯚ دابندر ت و بەش ی
ککارنامەﯾەکی کارو چاالکيی
جام بدات.
ککارەکانی ئەنج
دەکات:
ت
ماﯾانەی خوارەەوە کار
سەر ئەم بنەم
م دەزگاﯾە لەس
ەگشتی ئەم
بە
موکراتييەت و ئازادﯾيەسەررەکييەکان .
بنەماکانی دﯾم
پاابەندبوون بەپپرەنسيب و بن
شەفافييەت .
ت
ی راشکاوی و
پاابەندبوون بەپپرەنسيپەکانی
سی .واتە وەکوو ھەموو
ەتی دﯾموکراس
ی مەرکەزﯾيە
پاابەندبوون بەپپرەنسيپەکانی
ئەنجام دەدات .
م
الکی
دەزگاکانی تيرری پارتی چاال
ی )بەرپرسيارﯾەتی بەکﯚم
پاابەندبوون بەپپرەنسيپەکانی
مەڵ( ب ئەوەەی ر گا لەتوانای
ست بەمەسئئوولييەت کرددنی تاک بگر ت.
تااکەکەس و روووحييەتی دا ھ نان و ھەس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە281 :

گای م رگ
دەزگ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122119005
58896
سا ی  2005دامەزراوە .با ەخانەﯾەکی تاﯾبەت بەخﯚﯚی
ی گشتی کارردەکات .لە س
لە بوارری رۆشنبيری
ەروەھا چاپخاانەﯾەکيش کااروباری چاپ و ھەموو جﯚررە گﯚﭬار
ە چەندﯾن ژووور و ھﯚڵ ،ھە
ھەﯾە ،،کە برﯾتيە لە
و کت ب و ب وکراوەﯾەک ئەنجام دەدات.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە282 :

گای ناسنامە
دەزگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3111938122
23978
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە283 :

مان
گای ھەرم
دەزگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9020908226
60886
حکومەتی
ی
(8868ی
8
فەرمی ژمارە)
ی
 (Nلە  2002 / 18/11بە مﯚﯚلەتی
ر کخرراو کی ناحکوومييە )N.G.O
ئەنجامی بزاڤ و
ی
دواتر لە
ر
نبيری بل ( ددامەزرا و
ەنتەری روشنب
می کوردستان لە ژ ر ناونييشانی )سە
ھەر م
می
مەتی ھەر ی
شەی سەند و بە مﯚلەتی ژمارە 1983ی وەزارەتی نناوخﯚی حکوم
چاالکييەکانيدا گەش
ستان بە پ ی ﯾاسای ژممارە )(15ی ککومەلەکانی پپەرلەمانی کووردستان بو ببەدەزگا لە ژ ر
کوردس
کولينەوە).
ی ھەرمان بﯚﯚ روشنبيری،رراگەﯾاندن،ل ک
شانی )دەزگای
ناونيش
دﯾموکراسی و
ی
دانی کلتوری و
ی سەرەکی لە پار زگای ھە ول ر /دەﭬﭬەری بارزانە کە گەشەپ د
بارەگای
ی ،ژﯾنگە پار زی و
شياری کومەالﯾﯾەتی ،ﯾاساﯾی
سانی و ل بوردەﯾی و ھەروەەھا کارکردن لەپ ناو ھوش
ﯾەکس
ەرەکيەکانيەتی.
ی
دا ن لەسەرر بنەماکانی ممافی مرووڤ لە ئامانجە گگشتی و سە
مافی ئافرەت و مند
نی:
ی دامەزراندنی
·چونييەتی بيروکەی
خاوەنی
ن چوار والتدا ،بە در ژاﯾی م ژوو نەتەوەەی کورد کە خ
ستان والت ک پارچەپارچە کراوە لەن وان
کوردس
خاوەنی کلتور
ی
سەر ئەم خاککە ژﯾاوە و ھەروەھا
التەﯾە و بەبووونی شارستاانيەت کی کﯚننی خﯚی لەس
ئەم وال
ەوەی کلتوری دراوە و
ەولی تواندنە
ەم والتانە ھە
ت بەخوﯾەتی .بﯚﯾە بەردەووام لەالﯾەن ئە
و م ژوووﯾ کی تاﯾبەت
ەم راستيەﯾە.
ژووش شاھدی ئە
ش
ک و حالی خﯚﯚﯾان دەربەدەر و نەفی کرااون و م
ەر مال و مولک
لەسە
بە
سی ع راق ە
شووری ژ ر حووکمرانی دﯾکتتاتوری بەعس
ەلی کورد لە پارچەی باش
لە ساالی  1975گە
می ئەم
کردن کە لەئەنجام
ن
ساﯾد کردن و تتەعرﯾب
ستن و جينوس
ەترﯾن ش وە کەوتە بەرشااالوی راگواس
دڕندانە
مل
انيشتوانەکانی بە زورە ل
ی
سەدان ھەزار لە د
ن
ستان و ران ککران و
سەتە  4500گگوندی کوردس
سياس
ەش کردن لە دواﯾشدا
سەرەتای ژﯾان ب بە
ی
ی باشووری ع راق کردن و لە ھەموو پ داوﯾستيەکانی
راپ چی
جەنگی کەنداو و
نوساﯾد کران بەالم دوای ج
 18200ھاوالتتی کورد جينو
ستەماتيک 00
بەش ووەﯾ کی سيس
ھاوپەﯾمانی )ئەمرﯾکا و ئەوروپا(
ی
والتانی
ی
گيری
راپەرﯾننی گەلی کوورد لە سالی  1991بەھاووکاری و پشتگ
کوردی ھەر می بەش واز کی
ی
مەت کی
خﯚﯾان و حکوم
سەر ز دی خ
ی بگەر تەوە س
ی کورد توانی
خەلکی
چوار و
حکومەتی کووردی بەتاﯾبەتتی کابينەی چ
دﯾموککراتيانە دابمەزر نن .دواتر للە ئەنجامی سياسەتی ح
مەدەنی زەمينە
ی
کی
دامەزراندنی کومە لگاﯾ ک
ی
ک ن چير ﭬان بارزانی لە پ ناو
ی بەر ز کاک
ەسەروکاﯾەتی
پ نج بە
گوزارشت لە رەئی و وﯾستی
ت
کی دﯾموکراتييانە
ن بە ش وەﯾ ک
سازکررا کەوا چين و تو ژەکانی کومەل بتوانن
دەﭬەری
ی
خراو دابمەزر ننن .ئەوە بوو کومەل ک گەنجی
ن بکە ن و ئارەەزومەندانە کوومەلە و ر کخ
خوﯾان
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بارزانيش لە سالی 2002بە سەرپەرشتی )فاخرعلی عارف( و نيابەتی )مبەشەرحسن حدو(ھەستان
بە دامە زراندنی سە نتە ر کی روشنبيری بەناوی سەنتەری روشنبيری بل  .ئە م سەنتەرە توانی لە
2003/1/31بەفەرمی دەست بەکاری خﯚی بکات و لە ماوەﯾ کی زورکورتدا توانی چاالکی روشنبيری
جور بە جور ئەنجام بدات و خەلک کی زۆر لە دەوری خﯚی کﯚ بکاتەوە بە تاﯾبەتی کچ وکوڕی گە نجی
نو خواز ،ھەر لەئە نجامی بزاﭬی بەردەوام ئەم سە نتەرە گەشەی سە ند و لە سالی 2006بو بە
دەزگا بە ناونيشانی )دەزگای ھەرمان( بو رۆشنبيری و راگە ﯾاندن و ل کولينەوە.
ھەﯾکەلی دەزگا:
بە پ ی مادەی ) (5لە بەشی چوارەمی پەﯾرەوی ناوخوی دە زگا ،دەزگا بەر وەدەبردر ت لە الﯾەن
دەستەﯾەک بەناوی دەستەی بەر وەبەر و ھەروەھا ئەنجومەن کی کارگ ری کە پ ک د ت لەسەرۆکی
بەشەکانی دەزگا ئەوﯾش 6کەسن کە مافپەروەر )فاخر علی عارف( وەکو بەر وەبەری گشتی دەزگا
سەر پەرشتی دەکات.
ز دەباری سەرپەرشتی کردنی گشت کار و بارەکانی دەزگا و بە تاﯾبەتی سياسەت ر ژی و دارشتنی
بيروکەی گشت بەرنامەکانی دەزگا بە ھاوکاری ھەﭬاالنی خﯚی ،راستەوخﯚش چاود ری و
سەرپەرشتی کاروباری بەشەکانی دەزگا دەکات.
·بەشەکانی دەزگا:
1بە شی روشنبيری و جينوساﯾد2بەشی پەﯾوەندی وداراﯾی3بەشی ئەرشيف و راگەﯾاندن4بەشی رادﯾو5بەشی تەلەفزﯾون6بەشی مالپەر7بە شی ھونەر و منداالن8بەشی کارگ ری )ئيدارە)·بەشی روشنبيری و جينوساﯾد:
ئەم بەشە کە لە الﯾەن بەر زمبەشر حەسەن حەدو ئەندامی دەستەی بەر وەبەراﯾەتی بەر وە دەچ ت
بﯚ مەبەستی ھوشياری کومەالﯾەتی وﯾاساﯾی وگەشەپ دانی کلتوری دﯾموکراسی لەسەر بنەماکانی
مافی مروڤ و پ گەﯾاندنی نەوەی نوێ بەردەوام کور و سمينار و ورک شوپ و خولی تاﯾبەت ئەنجام
داوە و دەدات ھەروەھا دەزگاکەمان لە چوارچ وەی چاالکيەکانی خﯚﯾدا لە پ ناو بە جيھانيکردنی پرسی
جينوساﯾدی دژی کوردستان،گرنگييەکی ﯾەکجار زوری بەم بوارە داوە و بو ئەم مەبەستەش بەش کی
سەرەکی دەزگاکەمان بە ناوی بەشی جينوساﯾد دامەزراوە لە سەر دوو ئاستی ناوخﯚ و دەرەوەی
کوردستاندا کار دەکات بەم ش وەﯾە :
لە سەر ئاستی ناوخو َ:
ھەر لە سەرەتای کاری ر کخراوەﯾی و مەدەنيماندا لە ر گای کﯚکردنەوەی بەلگەنامەکان و کردنەوەی
پيشانگای و نە و ناونيشانی ئەنفالکراوەکانی ناوچەی بارزان لە شارەکانی کوردستان و ھەروەھا
سازکردنی کور و سمينار لە سالروژی شاالوەکانی ئەنفالی کوردستان ھەولماندا بو ﯾادکردنەوەی
قوربانيان و بالو کردنەوەی ھوشياری ﯾاساﯾی و کومەالﯾەتی و گيانی بەرپرسيارەتی نەتەوەﯾی و
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نيشتيمانی و مروﭬی لە ھەمبەر ئەم پرسە گەورەﯾەدا.دواترﯾش لە در ژەی چاالکيەکان و گەشەکردنی
کاری ر کخراوەﯾيدا و لە دوای دامەزراندنی دەزگای ھەرمان،بەش کی سەرەکی لە دەزگاکەمان
تەرخانکرا بﯚ پرسی جينوساﯾد و دەستمان کرد بە دروستکردنی پەﯾوەندی بە ھ ز لە گەل
ر کخراوەکانی مەدەنی و جەماوەری لە ھەر س پار زگای ھەر می کوردستان کە لەم بوارەدا کار
دەکەن و ئ ستاش ئەندامی کارای کەمپينی بە جيھانيکردنی جينوساﯾدی کوردستانين کە لە
)(12ر کخراو پ ک د ت.ھەروەھا ئەندامی فيدراسيونی ر کخراوەکانی داکوکی کردن لە مافی
کەسوکاری شەھيدانی جينوساﯾدﯾن ئەوﯾش لە ) (15ر کخراو پ ک د ت
·لە سەر ئاستی دەرەوە:
بو مەبەستی پەﯾوەندﯾکردن بە ر کخراوەکانی ن ودەولەتی و مافی مروڤ و ر کخراوەکانی
مەدەنی)(NGOو سەنتەرە گرنگەکانی ن ودەولەتی و دروستکردنی لوبی بە ھ ز لە دەرەوەی والت،بە
ھاوکاری کەساﯾەتی ئەکادﯾمی و دلسوز و نيشتيمانپەروەری گەلەکەمان بەر ز )پرۆفسور.د.ھەﭬال
ميرو(لە سالی)(2009لق کمان بە ناوی لقی ھەرمان لە ئەلمانيا و ئەوروپا دامەزراند و دواترﯾش بە
ش وەﯾەکی فەرمی و بە پ ی ﯾاسای ر کخراوەکانی نا حکومی لە الﯾەن وەزارەتی ناوخﯚی حکومەتی
ھەر می کوردستانەوە مولەتی ژمارە)(24007ی)(2009/12/3پ بەخشرا.شاﯾانی باسە لقی ناوبراو
لە الﯾەن بەر ز)پرۆفسور.د.ھەﭬال ميرو(بەر وە دەبردر ت و بەر ز خاتوو )د.شرﯾن خەليل کوردی(وەک
بەرپرسی دوسيەی مافی مروڤ لەم لقەدا کار دەکات و ئەندامی دەستەی کارگ ری لقی
ھەرمانە.ھەروەھا زﯾاتر لە )(25کەساﯾەتی کوردستانی و بيانی ئەکادﯾمی و زانستی و پسپور لە
بوارەکانی ﯾاسا ن ودەولەتيەکان و مافپەروەر و مافناس و پار زەر و شارەزا لە پەﯾوەندﯾيە ن و دەولەتيەکان
ئەندامی لقی ھەرمانن .کاری ئەم لقە دروستکردنی پەﯾوەندی کلتوری و روشنبيری و زانستييە لە
ن وان گەلی کوردستان و گەالنی تری جيھان و ھەروەھا سەرەکيترﯾن کاری لقی ناوبراو کار کردنە لە
پ ناو بە جيھانيکردنی جينوساﯾدی کوردستان.کە لەم پ ناوەشدا چەندﯾن دﯾراسەی زانستی و
ئەکادﯾمی لە سەر قوربانيەکانی گەلەکەمان پ شکەشی رای گشتی جيھانی و ر کخراوەکانی
ن ودەولەتی و والتەکانيان کردووە و پەﯾوەندی گرنگ و نزﯾکيان لە گەل چەندﯾن ر کخراو و ناوەندە
گرنگەکانی جيھانييان دروست کردووە وەکو)پەرلەمانی ﯾەک تی ئەوروپا،سەنتەری ن و دەولەتی
جينوساﯾد ،سەنتەری تاوانەکانی ن و دەولەتی ،فراکسيونی چەپ  linke partiلە پەرلەمانی
ئەلمانيا،فراکسيونی(  spdکەسەک( لە پەرلەمانی ئەلمانيا و چەندﯾن ر کخراوی تر لە پ ناو بە
جيھانيکردنی ئەم پرسە گرنگەدا.
·بەشی پەﯾوەندی و داراﯾی:
ئەم بەشە کە لە الﯾەن بەر زسەبيح عزەت ئەندامی دەستەی بەر وەبەراﯾەتی بەر وەدەبردر ت ؛
ھەلدەست بە ر کخستنی پەﯾوەندﯾەکانی دەرەوەی دەزگا بە گشتی و ر کخستنی پەﯾوەندی لە گەل
ر کخراو و کومەلەکان و بەر وەبردنی داھات و خەرجيەکانی دەزگا بە گشتی .
·بەشی منداالن و ھونەر:
ئەم بەشە لەالﯾەن ھونەرمەند حس ن حەسەن ئەحمەد بەر وە دەچ ت و ﯾەک کە لە بەشە گرنگەکانی
دەزگاکەمان کە ھەر لەسەرەتاوە بو مەبەستی بنياتنانی ئاﯾندە گرنگی زورمان داوە بە مافی منداالن
بوﯾە گوﭬار کی رەنگاو رەنگی منداالن بە ناوی زرﯾموک مانگانە دەردەکەو ت ھەتا وەکو ئ ستا  34ژمارە
لەم گوﭬارە دەرچووە و لە سەرانسەری کوردستان بالو دەکەﯾنەوە کە مانگانە بە تيراژی  1000دانەﯾە.
کە بەر ز )مبەشەر حسن حدو( سەرنوسەرﯾەتی و ھەروەھا سەرباری ئەنجامدانی چاالکی تری جورا
و جوری منداالن وە ئامادەکردنی بەرنامەی منداالن لە رادﯾﯚی ھەرمان و TVھەرمان .ھەروەھا گرﯾنگی
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دان بە بواری ھونەر لە ھەموو بوار کەوە و ئەنجامدانی چاالکی جوراوجوری ھونەری وەکو کردنەوەی
پيشانگاو سازدانی ئاھەنگی موسيقاو جەماوەری
·.بەشی ئەرشيﭫ و راگەﯾاندن:
گشت دﯾکوم نت و بەلگەکانی دەزگا و بەرھەمەکانی رادﯾو و  TVلەم بەشەدا ئەرشيﭫ دەکر ن و
دەپار زر ن بە پ ی پ وﯾست و ھەماھەنگی لە گەل بەشەکانی دﯾکەی دەزگا سود لە ئەرشيﭭی
گشتی دەبيندر ت و سەرپەرشتی راگەﯾاندنی ناوخﯚی دەزگا دەکات.ئەم بەشە لە الﯾەن کاک )ئەختيار
قﯚرتاس(ئەندامی دەستەی کارگ ری بەر وە دەچ ت.
·بەشی رادﯾو:
رادﯾوی ھەرمان ﯾەک کە لە کارﯾگەرترﯾن ئام ری راگەﯾاندن کە لە ئەنجامی کار و چاالکی سەنتەرەکەمان
توانيومانە وەکو پ نگاڤ و دەستکەوت کی تازە بﯚ خەلک کی ستەمل کراوی وەکو خەلکی دەﭬەری بارزان
کە لە سالی  1975وە )(%100لەسەر خاک و ز دی خﯚﯾان ئاوارە و دەربەدەر بونە و  8000ن رﯾنە
لەسالی  1983بە دەست رژ می بەعس جينوساﯾد کراون دابمەزر نين .ئەم رادﯾو ﯾە روژانە  10کاتژم ر
بەخشی خﯚی بو سنور کی زور بەر فراوان لە پار زگای ھەول ر لەسەر شەپولی FMفر کوانسەکانی)،4
 104و  (2،90بالو دەکاتەوە،توانيوﯾەتی بەم ر گەﯾە بب تە سەکوﯾەکی ئازاد بو دەربرﯾنی خەلک بەب
جياوازی بە ش وەﯾەکی سەربەست و ھەروەھا بب تە پرد ک لە ن وان دەسەالت و خەلک و خەلک خﯚی
بەگشتی .بەتاﯾبەتی رادﯾوکەمان توانی بب تە باشترﯾن ر گە بو دەرب ﯾنی ئازادی و گەﯾشتنی پەﯾامی
ئافرەت بو چەسپاندنی مافی ﯾەکسانی ن وان رەگەزەکان کە روژانە بە ش وەﯾ کی مام ناوەندی 50- 40
کەس لە بەرنا مەکانی زﯾندوو راستەوخﯚ بەشداری دەکەن کە خوشبەختانە زورﯾنەی بەشدار بووان
ئافرەتن.
پەﯾامی ئەم رادﯾوﯾەش لەپ ناو گەشەپ دانی کلتور ی و دﯾموکراسی لەسەر بنەمای مافەکانی مرۆڤ و
لە پ ناو ھوشياری کومەالﯾەتی ،پەروەردەﯾی ،تەندروستی ،ﯾاساﯾی ،دەرونی ،ھتد .ئەم رادﯾوﯾە
لەالﯾەن کومەل ک گەنچ کە ھەر ھەمووﯾان کەس وکاری جينوساﯾد کراوی بارزانين بەر وەدەچ ت و
خاتوو )بھار جميل سەعيد( ئەندامی دەستەی کارگ ری دەزگا بەر وە دەبات.
·بەشی تەلەفزﯾون:
کەنالی ناوخﯚی ھەرمان TVﯾەک کی ترە لە بەرھەمی کار و چاالکی دەزگای ھەرمان ،ئەم کەنالە
لە2009/3/21بەش وەﯾەکی ئەزمونی دەستی بەکارەکانی کرد.کە بە پشت بەستن بە ئيرادەی کاری
خەباتکارانی ھەرمان وەکو ئام ر کی تری راگەﯾاندن بەش وەﯾەکی خوبەخشانە لەالﯾەن کومەلە
گەنج کی سەر بە دەزگاکەمان بەر وە دەبر ت.شەوانە  3کاتژم ر بەرنامەی ھەﯾە ،بەتاﯾبەتی لە پ ناو
گەشانەوەی بواری ھونەر و وەرزش بەرنامەکانی بالو دەکاتەوە،ئەمەش نو ترﯾن ئەزمون بو کە کومەلە
گەنج ک لە پ ناو روشنبيرکردنی خەلک بەرھەم بھ نن .پەخشی ئەم تەلەفزﯾونە شاروچکەی بل و
بارزان و گوندەکانی دەوروبەری دەگر تەوە کە لەال ﯾەن ئەندامی دەستەی کارگ ری دەزگا خاتوو
)سانازحس ن حکيم( بەر وە دەبردر ت .
·بەشی مالپەر:
بوبالوکردنەوەی چاالکيەکان و ھەروەھا بالوکردنەوەی بەرھەمی نوسەران و ھەلگرتنی ئەرشيف و
مالپەری ھەرمان وەکو روژنامەﯾەکی ئەليکترونی روژانە بالو دەب تەوە کە ئەمە لەالﯾەن )علی
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http://w
www.d-herm
ونيشانی man.com
ی
ی دەستەی کارگ ری بەر وەدەبردر ت ،بە نا
علی( ئەندامی
فاخرع
ی کارگ ری:
·بەشی
کردن و
کات و چاود رﯾک
کاروباری کارگ ری و دﯾارکردنی کا
ی
شت
ی ئەم بەشە برﯾتييە لە ر کخستنی گش
ئەرکی
ەکانی دەزگا و پاک وخاو ننی و
دانی چاالکييە
ن بﯚ ئەنجامد
ستييەکان و ئئامادەکارﯾکردن
کردنی پ داوﯾس
دابينکر
می
ەم بەشە لە الﯾەن ئەندام
ھ نان و بردنی کارمەندان و کاررە تەکنيکيەکاان و خزمەتگووزارﯾيەکان .ئە
علی( بەر وەەدەبر ت.
دەستتەی کارگ ری )زکری پيرو ع
ە-9-2 :
)دەزگای ھەرمان( لە
ی
سەبارەت بە
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
4:26:47 2011
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە284 :

ميت
ورکيا  -ت
شتمانی تو
گای ھەوا گری نيش
دەزگ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122020435
50884
 19دامەزراوه .دەزگاﯾەکی سەرکووتکەررە و ھەردەم دژی
ە سا ی 927
ميت  - MITلە
م
ککورد بووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەەرەوە

ر کخراو:

ەوا دەری
ھە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە285 :

گەھ
دەزگ

سپپير ز

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280943382
20084
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تيازی حافز قازی،
ەھا دھوک خودان ئيمتي
ی ﯾە ل پار زگە
دەزگەھەک رەوشەنبيری
طيب ە ،تا نوککە ھژمارەکا زور ژ
ێ وێ ئەندام
م پەڕ ەمان ئئيراق موﯾد ط
سەرنﭭ سەرێ
س
جوان و کەپر ژ الﯾ ﭬی دەەزگەھی
ە ،دﯾسان گووﭬارا ھونەر ،ج
ەرتوک و بەالﭬوکا چاپکرﯾنە
پە
کرن .
ﭬە دھ نە چاپک
سپير ز( بﯚ
ر
سەعيد( سەباارەت بە )دەزگەھ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )رۆژھات س
س
2010-12-22
ککوردﯾپ دﯾا لە 2
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە286 :

ی- CSI
ستپيشخەرری کﯚمە ی مەدەنی
دەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0207222638
83406
ر کخراو کی نااحکومی قازانجنەوﯾستە سا ی  2004دامەزراوەو للەبواری پەروەەردەی
کاردەکات.
ت
مەدەنی و داککﯚکی مافەکا ندا
م
: http:///www.csingo
خراوبکەo.org
بﯚﯚ زانياری زﯾاترر سەردانی مما پەڕی ر کخ
شەرﯾف( لە2010-2-7 :
(
دﯾا لەالﯾەن )ننامﯚ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:33:03
3
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە287 :

ی لە سورﯾﯾا
ستپ شخەرری کوردی
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3031154538
82430
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە288 :

ستەی با ی کوردی سورﯾا
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8231422497
72366
...
ی بابەت
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە289 :

ەرب ﯾن
گری لە ئاززادی رادە
ستەی بەرگ
دەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06202141214462
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە290 :

ستەی پشتتيوانی لە رۆژئاوای کوردستان
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3121627198
80227
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :خ رخواز
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە291 :

ەرکوک
ستەی پشتتيوانی کە
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4261530216
64637
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە292 :

شەنگ
ستەی پ ش
دەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221123066
64822
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ژﯾنگەپار ز
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە293 :

ەماوەری ھەول ر
ۆشانی جە
ستەی خ ۆ
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30321394913164
...
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە294 :

کوردستان
ﯚکيکردن للە زﯾندانيييە سياسيييەکانی ک
ستەی داکﯚ
دەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0208164255
51256
زﯾندانە سياسييەککانەوە دامەزراوە ،ر کخراوەەکە
ە
ر کخرراو کی سەرببەخﯚﯾە و سا ی  2008لە الﯾەن
زﯾندانييە
ە
مافی
ی سياسی سەرجەم حززبەکان لەخﯚددەگر ت و کارردەکات بﯚ داککﯚکيکرن لە م
زﯾندانی
سييەکان.
سياس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە295 :

ﯚکيکردن للەئازادی ببيرورا
ستەی داکﯚ
دەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0904203027
79353
نی ،لەالﯾەن ژژمارەﯾەک
سەرەکی رۆژننامەی ھاو تی لەسل مانی
لەئﯚفيسی س
لە  ،2010-09-04لە
دن و ر کخراووی مەدەنييەووە دامەزرا.
مەنووس و دەززگای راگەﯾاند
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە296 :

ووسان لە گەرميان
ەربەخﯚی ررۆژنامەنو
ستەی سە
دەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030114026
62143
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە297 :

ە
وکاری رانيە
ستەی ھاو
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2291338126
63581
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سا ی  2003دامەززراوە.
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە298 :

وکاری لە پ ناوی قە دزێ
ستەی ھاو
دەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129130814
41231
سەری
لە پ ناوی دۆزﯾﯾنەوەی چارەس
ەخﯚ گرتووە ە
سا ی  2005دامەززراوە و ژمارەﯾﯾەک الوانی نناوچەکەی لە
گونجاوودا بﯚ ئەو گيرروگرفتانەی لە شارۆچکەککەﯾاندا ھەﯾە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

مەدەەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە299 :

کوردستان
ن
ھەر می ک
شتی دەسپپاکی لە ھ
ستەی گش
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3130941574
40771
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باشووری ککوردستان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە300 :

گی رووسييا
دەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126135000
01140
مەزراوە و بەرنامەکانی بە )(31
لە مﯚسکﯚ دام
سا ی  1929ە
کومييە کە س
رادﯾﯚﯾەکی حک
2008ەوە
2
ت .لە کﯚتاﯾی سا ی
ەخش دەکات
ەری جيھان پە
مانی جياواز بﯚ سەرانسە
زم
ش دەکات.
ەرنامەی کورددﯾش پەخش
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ب وکراوە:

رادﯾﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە301 :

گی گەلی کوردستان
دەنگ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8123100082
20960
سی و
خەباتی سياس
بارودۆخی سەختی خ
ی
سا ی ) ( 1979لە
ە نەورۆزی س
لە
ەزراوە و سەررەتا بە ناوی ))دەنگی ﯾەک تتی
ی ،گەلی کورددستان ،دامە
پ شمەرگانەی
شوڕشی ع راق(
ی
گی
کوردستان( ،و دوای پتر لە مانگ ک لە ژ ر ناوی )دەنگ
نييشتيمانی کو
ناونيشانە ماوەتەوە.
ە
ەرنامەکانی ب وکردۆتەوە و تا سا ی ) (1984ھەر ببەو
بە
می نو وە،
شم و پرۆگرام
ستان و پەﯾرەووکردنی دروش
ی دۆخی سيياسی کوردس
ەھﯚی گﯚڕانی
بە
ناونيشانی رادﯾﯚ
ی
تان(
ەلی کوردستا
ی چارەی خﯚﯚنوسين بﯚ گە
ەتاﯾبەتی درووشمی )مافی
بە
ن( وتا
گەلی کوردستان
ی
شمە بووە بە )دەنگی
ەپای گوزارەککردن کی واقيععی ئەو دروش
لە
ھەﯾە.
ە
ئ ستاش ھەرر ھەمان ناونييشانی
چﯚتە
بوو ە و دواتر چ
ندی نﯚکان و
ەخشی رادﯾﯚﯚە و شو نی ئ زگە لە گوند
ەسەرەتای پە
لە
ەترسی
ھﯚی بونی مە
مامﯚ ە و پاشاان توژەلە تا ) (1983ھەر لە توژەلە بوووە ،دواتر بە ھ
م
بﯚﯚ سەر بارەگاکانی سەرکررداﯾەتی )ی.ن.ک( بە ئيزگگەشەوە ،گو زراﯾەوە بﯚ
ەوە )بەرگە و( ،تا ئەنفالەککان پاش
ی چەند مانگ ک گوازراوەتە
)سەرشيوی بباوزێ( و دوای
کە لە بەفری ميری پشت ھە ەبجە داننراوە دواتر لە شاری
ەردوو ئيزگەکە
ەنفالەکان ھە
ئە
سەقز بووە تا راپەرﯾن.
س
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شکستی راپەررﯾن،
مەتر ،پاش ش
مەتر و ) (75م
پ ش راپەرﯾن ررادﯾﯚ بووە دووو رادﯾﯚ )(41م
ەش کيشی گەڕاﯾەوە
چوە ماوەت ،بە
ە ئەزمەر ج گيير بوو دواتر چ
ی ﯾەک رۆژ لە
رادﯾﯚ بﯚ ماوەی
سەقز.
س
زراوە بﯚ رانيە و پااشان سل ماننی و دوای ککﯚرەو
ە
ی راپەرﯾن را دﯾﯚ راگو
ەگەرما گەرمی
لە
ەسرێ و
شاری سەقزز ،دواتر ھ نراووەتە وە بﯚ قە
چﯚتە ئەزمر و ماوەت و جار کی دی بﯚ ش
چ
مانی دوا جار لە
گوازراوەتەوە بﯚ سل ی
ە
دﯾسانەوە
ە
ئيينجا گە ە و لە )(1993ەەوە
ە چوارتا ج گيرر کراوە.
(1996ەوە لە
)6
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ب وکراوە :رادﯾﯾﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە302 :

ستان
دکار و الواانی کوردس
ونی خو ند
رابوو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109150205
53175
ەپ ناو بەدﯾھ ننانی
شەﯾی خو ندککارو الوانی ککوردستانە ،ت دەکﯚش ت لە
ر کخراوی پيش
دا
گاﯾەکی مەدەەنی ،کە ت يد
ی و ئەکادﯾميوو نيشتيمانيەکان و کﯚمە گ
مافە پيشەﯾی
م
ەتی چەسپاووو ج گير ب ت.
مافەکانی مرۆۆڤ پار زراو ب ت و ﯾاساو دادی کﯚمە ﯾە
م
الوانی
ی
دکار و الوانی کوردستان ددر ژە پ دەری ﯾەک تی خو نندکارو
رابوونی خو ند
ستی
نی کوردستاننە کە لە  1989/1/10لە گگوندی)ز وێ( لەسەر دەس
زەەحمەتک شانی
ﯾەک تی
کوردستانو ک
تی قوتابيانی کو
خراوی ﯾەک ی
ھەردوو ر کخر
ککﯚمە ک خو نندکارو الوی ھ
رابوونی خو ندکارو الوانی
ی
ەکانی
ەزرا .دروشمە
الوانی سﯚسيياليستی کورردستان دامە
ال
رۆژی
ککوردستان )ئاززادی ،نو گەرری ،داھ نان(ەو ،کورتکراوەەکەی) ، (K..Y.S.Rلە ی
سو ھەشت پپلينﯚمی ساززکردووە ،رۆژناامەی
 20نﯚ کﯚنفرانس
دامەزراندنيەوەە تا 009/7/7
رابوونی خو ندکارو الوانی
ی
حا ی
ە جار ک دەر دەچ ت زمانح
)ژژﯾانی نوێ( ککە دوو ھەفتە
ککوردستانە.
2010-02
 (haلە2-04 :
awre ahmad
دﯾا لەالﯾەن )d
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :خو نندکاران
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە303 :

ونی ھاوبييرانی کوررداﯾەتی
رابوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211020328
89525
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە304 :

د
المی کورد
تەی ئيسال
رابيتە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08051334514679
ستی کﯚمە ک زانا و رۆشنببيری کورد
ەسا ی  1988لەئە مانيا لەسەر دەس
لە
 199وە لەکورردستان
قەرەداغی دامەزراوە و لەسا ی 92
ی
ی
ی دکتﯚر عەلی
ەسەرۆکاﯾەتی
بە
ککاری خ رخواززی لە  5بوارددا ئەنجام دەددات.

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە305 :

ی
رازی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805161922
21929
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شاری کرماشان .ئئەم زانکﯚﯾە للە زۆر ک لە
ی
ەزنە لە
زانکﯚی رازی ززاکﯚﯾەکی مە
خو ندکار وەرددەگر ت.
زانستەکاندا خ
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

و ت:

ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە306 :

ھی
روناھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123161040
01092
ەزراوە ،لە بواری
ھەول رە و لەسا ی  1999دامە
ل
ەشاری
ر کخرراو کی ناحکووميە بارەگای سەرەکی لە
ی و رۆشنبيررﯾيەوە کاردەککات.
ی کﯚمە ﯾەتی
چاالکی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە307 :

یب
رۆژناامەوانانی

رۆژناامە

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128111744
41205
ئﯚفيسی ھەﯾە و لەککوردستانيش لە
ی
لە  2007/4/22لە پارﯾس دامەززراوە و لەبەﯾرروت و ئە مانيياش
ئامانجی
ی
کات.
شتيی چاالکيييەکانيان دەکا
شارەککانی ھەول ر و سل مانی چەند نو نەر ک سەرپەرش
ئاژانسەکانی دەنگو
ی
کردنە لەو رۆژژنامەنوسانە ی بەش وەی فرﯾالنس بﯚ رۆژنامەکان و
ر کخرراوەکە بەرگرﯾک
باس ککاردەکەن و ددەزگاﯾەکی تاﯾبەت لە پشتتيانەوە نييە.
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

مەدەەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە308 :

ی مرۆڤ /کﯚ ن
کورد ،مافی
فی ژنی کو
خراوی ماف
رﯾکخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0528134657
74322
ژنی کوردەو ،لەددەرەوەی
ی مەدەنی د اکﯚکيکاری ماافەکانی ی
دامەزراوەﯾەکی
کد ت لە
ستافەکەی پ ک
خﯚی دەدات و س
و ت"ئە مانيا"" در ژە بەکارووچاالکيە ھەککيەکانی ی
فرﯾشتە
ە
روفيار رمزانعلی ،بەدرﯾە تەوحييدی،
ر
)شورنگيز رحييمی ،بەھار ززەندی،
حی).
شادی سا ی
مەنی ،پرشەننگ بلوری ،ش
نا توتاخچی ،ناھيدە بەھم
گگو پەروەر ،ژﯾنا
حمود  -ما پەڕڕی ئەم ۆ
سەرچاوە :ئەررسەالن مەح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە309 :

شن
ر بازز فاوندەﯾش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1120115810
02643
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کﯚسرەت رەسوڵ عەلييە.
ت
وڕی
ر کخراو کی خ رخوازە و ھی ر بازی کوڕ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

خواز
ر کخراو :خ رخ
پپارت:

ﯾەک تتيی نيشتما نيی کوردستتان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە310 :

ﯚک
ەنتەر و تيپ ن ھونەرری ل دھﯚ
ەبەرﯾا سە
ر ﭭە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01609203710108
نزﯾکی  35تيپ ن ھوونەری ل
ی
بيری و
ی 40سەنتەرر ن رەوشەنبي
ەرشتی ﯾ ل سەر پ تری
سەرپە
شﭭەبرنا شيان و بەھرەﯾ ن وان
ەرنامەک کاررا ھەﯾە بﯚ پ ش
سەراننسەری پار ززگەھا دھﯚک دکەت و بە
ن.
ەر و تيپ ن ناﭬببری دا دکەن
الو ن دناڤ سەنتە
ی پەﯾامن ر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە311 :

خراوا ئاﭬا
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0618162114
44446
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وێ ﯾ

ماف ن زاروک و ژنا ،بنگەھ
ەدەنی ﯾە کارر دکەت بو ف
ر کخراوەکا مە
زاخوﯾە.
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13
)رر کخراوا ئاﭬا(( لە3:15:25 201 2-2-11 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە312 :

ستان
ی ل کوردس
خراوا ماف ن مەدەنی
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815100706
64690
دامەزراوە
ە
 2003لە دھﯚﯚک
سا ی 3
ەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری ککوردستان

ر کخراوو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە313 :

سکەسﯚر
خراوا کەس
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0121100743
33306
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ەرەکی ل
سە

ساتييەکا
سياسی ﯾە ،خودان کەس
بخوە ﯾە،نەحووکوومی و نەس
سﭭيلە،سەربخ
دەستەکەکا س
جا وێ چەسپااندنا پرنسيپ ن
مينەﭬی ﯾە ژبﯚﯚ بەرژەوەندا گشتی کار ددکت ،ئارمانج
م
پ کﭭەژﯾان و براﯾەتيي و ببەالﭬەکرنا رەوشەنبيرﯾيا ل بورﯾن ﯾە د ناﭬبەرا ھەمووو ئاﯾن و
مەزاھب و نەتتەوەﯾان دە.
م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە314 :

ی
خراوی( ژﯾاان( ی تەنندروستی
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2241319246
64302
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

تی
ر کخرااو :تەندروستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە315 :

AM
خراویMAR
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6100903136
65105
بەرگری کردن
ی
راھ نان و
ر کخرراو کی بەرﯾتانيە و لەسا ی  2011ھاتﯚﯚتە ھەر می کوردستان و لەبواری ھ
لە ماففی ژنان کاردەکات.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ژژنان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە316 :

خراوی ئازادی الوان
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0203155835
51244
ر کخراو کی گگشتگيری الووانە و لە سا ی  1997دا ددامەزراوە و باارەگای سەرەەکی لە
شاری سل ماننييە.
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە317 :

ی کوردستتان
خراوی ئازادی الوانی
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0527133702
21778
ی  1999/5/26دامەزراوە.
لەڕۆژی
ی پوک ميدﯾا
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە318 :

ستان
ی کوردست
خراوی ئازادﯾی ژنانی
ر کخ
207

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02517504910246
نينا
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە319 :

رۆشنبيری و راگەﯾانندن
ی
چاالکيی ر
ەنيەت بﯚ چ
سﯚی مەدە
خراوی ئاس
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1117125810
02617
دامەزراوە.
ە
 2007لە ھەوول ر
ر کخرراو کی ناحکوومييە سا ی7
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە320 :

خوازی
شتی خ رخ
خراوی ئاش
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7080038187
71862
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...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە321 :

ش
خراوی ئاﯾنندەی گەش
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127114323
31177
دانی قەرزی ببچوک کاردەککات لەپ ناو دۆۆزﯾنەوەی کار بﯚ گەنجان و ژنان و
ر کخرراوی ئاﯾندەی گەش بﯚ پ د
گە
ستان دامەزراوە و دوو مانگ
 200لە کوردس
ەی دەﯾانەو ت پرۆژەی بچووک دابمەزر ننن ،سا ی 07
ئەوانە
دەستتی بە دانی ققەرز کردووە.
کخراوەکە لە
ە
وەبەری ر
ی
ە شاری ھەوول رە و بە وتەی بەر
کخراوەکە لە ککوردستان لە
تەنھا ئﯚفيسی ر ک
ی دﯾکەی کورددستانيش دەەکەنەوە.
داھاتووودا ئﯚفيس لە شارەکانی
(In
شتەج کردنی ن ودەو ەتی nternationall
ھاوکارﯾی نيش
ەن دەزگای ھا
ەی ئاﯾندەی گگەش لە الﯾە
بودجە
دابين کراوە بە
ن
تانەوە بە ھاوببەشی
می کوردستا
)Cooperration Housing Foundattionو حکوومەتی ھەر م
الری بﯚ
ميش ب ی پ ننج مليﯚن دۆال
ن دۆالر و حکوومەتی ھەر م
ش وەﯾﯾەک کە دەزگگای ناوبراو ب ی دوو مليﯚن
خانکردووە.
ی گەش( تەرخ
کارەکاانی )ئاﯾندەی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە322 :

گی کورداﯾﯾەتی
خراوی بانگ
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1062220208
86788
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە323 :

فالکراوەکاننی دۆ ی
نە کيميابارران و ئەنف
خراوی پاراستنی مافی خ زانە
ر کخ
سان
باليس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126165742
21159
ی پ نج سەد ئەندامی ھەﯾە.
گی نيسانی  2008دامەزرراوە و نزﯾکەی
لەمانگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئەنفال
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە324 :

(POOP
کﯚ ينەوە ستراتيژﯾييەکان)PSS
خراوی پﯚﯾننت بﯚ راپررسی و ل ک
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01271438211191
سەربەخﯚﯾە ،لە پ ناوی پ وانە و
،
حکوومی ) (NGOو
ی
غەﯾرە
ر کخراو کی ککوردستانی غ
گەﯾشتنەکانی خە کی کورردستان
ی
خﯚ ندن و دﯾارر کردن وتﯚمارر کردنی را و بﯚچوون و ت گ
خ
ستييە
کﯚمە ﯾەتی وئاکاادﯾمی وزانس
ە
ە مەڕ پرسە سياسی وئا بووری ورۆشننبيری و
لە
ھەم ھ نان و ئئەکتيﭫ
ت ،بەرەو بەرھ
ەلی کوردستاان کار دەکات
گگرنگەکانی ژﯾاان وژﯾاری گە
ھانی نوێ
وەی ھزری جيھ
ی کراوە و ليببراڵ و نو خوازﯾی کوردی للە چوارچ ی
ککردنی ھزر کی
دا.
 (POکە لە الﯾەن
ەکان )OOPSS
ی و ل کﯚ ينەووە ستراتيژﯾيە
ر کخراوی پﯚﯾننت بﯚ راپرسی
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 (743لە
خﯚی حکوومە تی کوردستانەوە بە پ ی فەرمانی وەززاری ژمارە )3
وەزارەتی ناوخ
رۆشناﯾی ھەردوو ماددەی ) (4و ) (5لە ﯾاسای ژمارە
ی
ەرواری ) (2007/1/23لە ببەر
بە
ەی پ دراوەە ،کار لە پ ناووی
پەر ەمانی کووردستان ر گە
(15ی سا ی )(2001ی پە
)5
چين و
کﯚکردنەوەی رای خە ک بە ھەموو چ
ی
ن و وەرگرتن و
سە گرنگەکان
ورووژاندنی پرس
گای دابەشکردنی فﯚرمی تاﯾبەت و
ەکان ،بە ر گا
توو ژەکانيانەوە لە مەڕ پرسە
ەڕەکانی
ب وکردنەوەی ئەنجامەکان بە ش وەﯾەککی زانستی لە رۆژنامە و گﯚﭬار و ما پەڕ
مودەزگا
ئەنجامەکان لە گەڵ دام
ن
چﯚنيەتيی سووود وەرگرتن للە
ئيينتەرن ت دا ددەکات و بﯚ چﯚ
کادﯾمييەکان دا ھەماھەننگی دەکات.
ن
ە
حکوومی و ئە
حکوومی و ناح
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە325 :

ەی تاک
خراوی پ گە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2162116072
25297
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە326 :

مرۆڤ و ژﯾننگە
ەوە بﯚ پارراستنی مر
خراوی پ کە
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127141957
71189
ە بەغدا دامەززراوە و سا ی  2007لقی دھﯚکی کردەەوە و
ر کخرراو کی ناحکوومييە و لەسا ی  2004لە
211

پاراستنی مرۆڤ.
ی
ستی
ژﯾنگە و بەمەبەس
ە
ەوەی ھﯚشياررﯾی ژﯾنگە و باﯾەخدانی زﯾﯾاترە بە
جی ب وکردنە
ئامانج
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ژﯾنگەپپار ز

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە327 :

خراوی پەرروﯾن
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1191147378
86611
ەتيدانی ئاواررەو ئەو
سا ی  2013دامەزراوه .کاارەکانی ﯾارمە
ی ھاوبەشه س
ی -ھﯚ ەندﯾی
ر کخرراو کی کوردی
ی دەبن ،ھەرووەھا کەلو پەلی مندا ن ددەن رنەوه بﯚ
شی کارەساتتو دەربەدەری
شو ناانەﯾە که تووش
ەکانی ساواﯾاان.
باخچە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

مەدەەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە328 :

ستان
خراوی پەررەپ دانی تتەکنەلﯚژﯾاای کوردس
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1231649263
32977
ستی
سەربەخﯚﯾە ،ککار دەکات لە پ ناوی بەرزکرردنەوەی ئاس
ر کخراو کی نااحوکومی س
ی کورد.
ەلﯚژﯾای تاکی
زانستی تەکنە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ستی
ر کخراو :زانس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە329 :

سی- DDO
دﯾموکراس
خراوی پەررەپ دانی د
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1223090900
03029
ەو دانە
ئەم ر کخراوە ھە
 2005دامەزراوە ،ئامانجی م
2
ەسا ی
ر کخراو کی نااحکومييە ،لە
سەرەکيەکانی مافی
ی
چەسپاندنی پ ەنسيپە س
ی مەدەنی و چ
بﯚﯚ بنياتنانی کﯚﯚمە گەﯾەکی
لە بوارە جياجيياکاندا کاری کردووە و
کخراوی جيھانی ە
ی
تا لەگەڵ چەنندﯾن ر
مرۆڤ تا ئ ستا
م
شاری ھەول ررە.
ئﯚﯚفيسی لە ش
خراوی
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لەالﯾەن )ئەندامی دەەستەی دامەزر نەری ر کخ
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
21
1:06:02 200
ﯾموکراسی( للە09-12-22 :
ەرەپ دانی دﯾم
پە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە330 :

- M.W.D
ەﯾاندنD.O
کاری راگە
خراوی پەررەپ دانی ک
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5251542276
60059
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە331 :

روونييەکان
ن
ەتی و دەر
ە کﯚمە ﯾە
ﯚ بﯚ پرسە
خراوی تاکﯚ
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1110933078
87928
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە332 :

فيک
خراوی تراف
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202305526
62996
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە333 :

الوان
خراوی توانناسازی ال
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126134004
41138
تواناکانی
ی
دانی
شاری ھەول ر دامەزڕاوە و کار بﯚ پەرەپ د
ر کخرراو کی ناحکوومييە لەسا ی  2005لە ش
لەپار زگاکانی
ر
رە و لکی
شاری ھەول ە
سەرەکی لەش
سەرجەم بوارەککاندا دەکات و بارەگای س
ی کورد لەس
گەنجی

214

دﯾکەی ھەر می کوردستان ھەﯾە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە334 :

ر کخراوی چواردەی چوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030713152117924
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ئەنفال
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە335 :

ر کخراوی خ رخوازی ب سەرپەرشتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051822282378529
سنە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ر کخراو :خ رخواز
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە336 :

ر کخراوی خ زان
215

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102092906
62183
ژن و گەنج
چەندﯾن چاالککی تری بﯚ ن
2ەوە دامەزرا وە ،جگە لەککاری چنين ،چ
ەسا ی 2006
لە
شانە
دروستکردووە و  20کچ و کوڕ خﯚبەخش
ە
چەی داقوق د
ھەﯾە و تيم کييشيان لەناوچ
ھ
چەند خول کی ھﯚشيارﯾی و تەندروستياان کردۆتەوە و
دا دەکەن و چە
ککارﯾان لەگە د
شتنی کەلوپەللەکانيان لەپاررﯾس
ی نزﯾکدا کﯚگاﯾﯾەک بﯚ فرۆش
ەنيازﯾشن لەداھاتووﯾەکی
بە
کەنەوە.
بک
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ە ﯾەتی
ر کخراو :کﯚمە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە337 :

زانی بەختتەوەر
خراوی خ ز
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819130116
64780
سا ی  2004دامەزراوە.
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە338 :

ن -کﯚرﯾا
ستاﯾەتی کوردستان
خراوی دۆس
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1222194052
23027
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ئامادەبوونی
ی
بە
شيراتﯚن" ،ە
 2009ە ھﯚت للی ن ودەو ەتتی ھەول ر "ش
رۆۆژی 9-12-22
دا
کﯚرﯾای باشوور ،لە ر ورەسم کد
ی
ەساﯾەتی کورردی و
مارەﯾەک لە ببەرپرس و کە
ژم
ستاﯾەتی کورردستان -کﯚرﯾﯾا راگەﯾندرا.
ر کخراوی دۆس
پەسار فاﯾەق ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە - :پە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستاﯾەتی
ر کخراو :دۆس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە339 :

ەتی
ھﯚشياری کﯚمە ﯾە
ی
خراوی دﯾاللﯚگ بﯚ پەرەپ دانی
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0802124828
84612
سەربەخﯚی نناحکومی ) (NGOﯾە ھەو دەدات بﯚ پەررەپيدانی
ر کخراو کی ککﯚمە ﯾەتی س
ەکسانی لەن و رەگەز و چيينە کومە ﯾەتيەکان
ھﯚشياری کﯚممە ﯾەتی و نو خوازی و ﯾە
ھ
ی ج ندەری کﯚﯚمە ﯾەتی.
بﯚﯚ نەھ شتنی
حکومەتی
ی
خﯚی
 20لە الﯾەن وەەزارەتی ناوخ
010 / 1 / 18
ەم ر کخراوە لە بەرواری 8
ئە
 (14لە
وەزاری ژمارە )478
ی
ەرمانی
ی رەسمی پ دراوە بە فە
ھەر می کورددستان مﯚ ەتی
ھ
.2
2010 / 1 / 18
8
سەرەکی
کوردستانە و بارەگای س
ە
می
سەری ھەر ی
سنوری کارکردنی ر کخراوو لە سەرتاسە
س
ە شاری ھەوول رە.
لە
ئاامانجەکانی ر کخراوی دﯾاالﯚگ:
گا.
ەکانی کﯚمە گ
دۆلﯚژﯾای جياوواز لە ن و تاکە
1ھەو دان بﯚ ليک نزﯾک کرردنەوەی ئاﯾد
1.
ەکانی کﯚمە گاﯾە.
2ھەو دان بﯚ ب وابوون کە دﯾالﯚگ تاکە ئامرازی چارەەسەری گرفتە
2.
ەرەپ دانی تواناکانيان
رەگەزی م ينە بە پە
ی
3بەرزکردنەوەەی ئاستی ب وابەخﯚبوون لە ن و
3.
بﯚﯾان.
ی جﯚراوجﯚر بﯚ
ە ر گەی کرددنەوەی خولی
لە
تاکەکانی کﯚمە گا.
ی
الی
ەتەوەﯾی لەال
شتيمانی و نە
4پەرەپ دانی ھەستی نيش
4.
چارە
ی ک شە و گگرفتە کﯚمە ﯾﯾەتييەکان و ددانانی ر گەچ
5خستنە رووی
5.
بﯚﯚچارەسەرکرددنيان.
مەشق و راھ نان
ق
خولی
پ لە ر گەی کردنەوەی خ
6کارکردن بە ش وازی گروپ
6.
ی ھاوکاری و تتەباﯾی لە ن و تاکەکانی کﯚﯚمە گا و
ەمەبەستی روانی گيانی
بە
ەن وان رەگەزی جياواز.
ب وکردنەوەی ﯾەکسانی لە
خولقاندنی رەوت کی
ی
سەکﯚﯾەکی رۆشنبيری بﯚ
ی
ی
7ھەو دان بﯚ دابين کردنی
7.
پ شکەوتوو.
ە
سازی و
شتر کردنی ررەوشی چاکس
8دانانی ميکانيزم ک بﯚ باش
8.
کﯚمە ﯾەتی ،بەتتاﯾبەتی
ەسانەی گيررۆدەی ماددە
ھاتوون ﯾاخود ئەو کە
ن
ی کە توشی الدان
ەو کەسانەی
ئە
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ھﯚشبەرەکان بوﯾنەتەوە.
9.ڕ زگرتن لە مافە بنچينەﯾيەکانی مندا ن و ئافرەتان.
چاالکيەکان:
1.ئيدانە کردن و کﯚمەک کﯚکردنەوە بﯚ ل قەوماوەکانی تﯚپبارانی جمھوری ئيسالمی
ئ ران و کﯚماری تورکيا بﯚ سەر کوردستان.
2.ئەنجامدانی چەندﯾن ۆرک شﯚپ ک لە بەر وەبەراﯾەتی چاکسازی ئافرەتان و مندا ن.
3.ر کخستنی چەندﯾن سيمينار لە بەر وەبەراﯾەتی چاکسازی ئافرەتان و مندا ن بﯚ
مندا ە بەندکراوەکان بەمەبەستی ھﯚشياری کﯚمە ﯾەتی بەتاﯾبەت دوای دەرچونيان
لە چاکسازی.
4.بەمەبەستی ھﯚشيارکرنەوەی زﯾاتری بەندکراوان لەسەر ماددە ھﯚشبەرەکان زﯾان
و چارەسەرﯾيەکان.کﯚری بەردەوام ئەنجام دەدات لە بەر وەبەراﯾەتی چاکسازی گەوران
بﯚ ئەو بەندکراوانەی کە لەسەر ماددە ھﯚشبەرەکان بەندکراون.
5.بەسەرکردنەوەی مندا نی کوردستان بە بﯚنی رۆژی جيھانی مندا ن.
ڵ ر کخراوەکانی کﯚمە گەی مەدەنی بﯚ
6.بەسەرکردنەوە و پەﯾوەندی بەردەوام لەگە ً
زﯾاتر ل ک نزﯾکبوونەوەی ر کخراوەکان.
بﯚ پەﯾوەندی کردن بە ر کخراوی دﯾالﯚگ:
mailto:dialogueorganization@yahoo.com
تەلەفﯚن + 9647504933554+ 9647504480417+9647504480640 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )با کاکەمەم بﯚتانی( سەبارەت بە
)ر کخراوی دﯾالﯚگ( لە11:54:42 2010-8-2 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە340 :

ر کخراوی دﯾموکراتيکی ﯾارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011911522286609
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە341 :

خراوی دەررﯾا
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0210235214
43450
سەرەکی لە
سا ی  2005ووە لە الﯾەن ففەرﯾدوون حەسەن دامەزرراوە .بنکەی س
ئەم ر کخراوە لە س
ساﯾە و ئ ستتا بەش کی گگەورەی لە کووردستانی باشوورداﯾە .
فەرەنس
يناﯾان.ئامانجی سەرەکی لە
ی
ر کخرراوی دەرﯾا بﯚ خزمەتی کەسانی کەم ئئەندامە بە تاﯾبەتی بﯚ نابي
سی کەم
ھەندێ ژﯾانی کەس
ێ
ەالنەی
نی ئەو کەلوپە
ە ودابينکرد ی
کردنەوەی بارری کەسانی کەم ئەندامە
ئاسانک
ەندام لە
ەسی کەم ئە
گەورەتری لە پپشتدا کە کە
ەبەست کی گە
م ئاسان دەکااتەوە .لەالﯾەککی ترەوە مە
ئەندام
خراوی دەرﯾا پ کھاتووە
سەرەکی ر کخ
ەب ێ .کاری س
ی لەگەڵ دەورر وبەرﯾدا دانە
ی وپەﯾوەندی
ی ورۆشنبيری
چاالکی
ھەموو
پەرتووک ورۆژنامە وھ
ک
خﯚبەخش بﯚ خو ندنەووەی
ش
نی
لە دروووستکردنی تﯚڕ کی بەرب و لە کەسانی
جيتا ک بﯚ ئەوەی بە
وەک ھەموو دﯾج
سراو لەسەر ککاس ت وئام ری تﯚمارکردنی دﯾکە ک
جﯚرە بابەت ک نووس
ش وەﯾﯾەکی بەردەووام بابەت تﯚممار بکرێ و ب وبکر تەوە وککەسانی نابيننا لە خو ندن ورۆشنبيری ب
سوودی ل ناببينی بە کوو ھەموو جﯚرە کەم
تەنھا نابينا س
ە تﯚمارکراوە تە
جﯚرە پەرتووکە
بەش نەبن .ئەم ج
شەی نەخو ندەواارﯾان
ی
مانيان ھەﯾە ﯾﯾاخود ک
ی ف ربوونی زم
ەی ئارەزووی
ت ئەو کەسانە
م ک وتەنانەت
ئەندام
ی ب بەش ناب .
ە کەس لە بواری زانستی
ھەﯾە ،،بەو ش وەﯾە
ھەمە جﯚر لە کورستان وففەرەنسا وئەوورپا بەڕﯾوەدەببات .ھەتا
ەروەھا چەندﯾن چاالکی ھ
ر کخرراوی دەرﯾا ھە
ھەمە جﯚری
ە
ھونەری
گە وبابەتی ھ
وبابەتی بواری ژﯾنگ
ی
ەدەبی
نفرانسی کﯚممە ﯾەتی وئە
ئ ستا چەندﯾن کﯚنف
ميشە لەو بواررانە .
سازدااوە وبەردەوام
چاوی
نەخﯚشيەکەی جينيتيکەووە )وراسی( چ
ی
ەن بە ھﯚی
دامەزرر نەری ر کخرراوەکە ،فەرەﯾدوون حەسە
خست بە کوو بە پ چەوانەووە ھەموو تواننای خﯚی
ستدا ،ئەم باررەی فەرەﯾدووون حەسەن لە کاری نەخ
لەدەس
مەتکردنی کە
ەو خﯚی باشتترﯾن
ەسانی کەم ئئەندام لە روانگەﯾەکی تاﯾببەتەوە کە ئە
ە گەڕ بﯚ خزم
خستە
خراوەی
بيرۆکەی درووستکردنی ئەم ر کخ
ی
ی کەس کی ککەم ئەندام ت ببگات ھەر ل ررەوە
ە کە لە باری
کەسە
20
سەرەتای 005
بە تەواوی بﯚ س
ست بوو ،بە م دەستپ کی کارەکانی ە
لە ساا ی  2000وەە لەال درووست
ەم ر کخراوە ببە باشی بەرردەوامە وگەورەترﯾن
الکيەکانی ئە
ستا کار وچاال
دەگەڕڕﯾتەوە .لەو کااتەوە ھەتا ئ س
ی کەم ئەندام دەکات.
ت بە کەسانی
خزمەت
سەبارەت بە ))ر کخراوی دەەرﯾا( لە:
)بەﯾان سەلمان( س
ن
ەالﯾەن
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
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23:4
49:20 2010-2-10
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخرراو:

خواز
خ رخ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە342 :

کانRONI
ەتەوەﯾيەک
خراوی را ببﯚ پرسە نە
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1117140537
72618
کە بە
گەنجانە پ ک د ت ە
ە
دﯾموکراتە لەو
ە
ر کخراو کی ررﯾفﯚرمخوازی نەتەوەپەروەرری
ەتەوەﯾی
چاکسازی دەەدەن ،لە پ ناووی تﯚکمە کرردنی بيری نە
فﯚرم کی مﯚد رن ھەو ی چ
فﯚ
مﯚ ەتی
دﯾموکراسی .سا ی  2006لە ھەول ر دامەزراوە و م
.
ی فەزاﯾەکی د
و رەخساندنی
فەڕميی حکوممەتی ھەر می ھەﯾە.
فە
سە
سەبارەت بە ر کخراووھی را بﯚ پرس
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ھ من مەالزادە
س
2010-02-2
ەتەوەﯾيەکان  RONIلە 28
نە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە343 :

)(GFO
(
کان
خراوی رواننگەی ئازادﯾيە رۆژناامەوانييەک
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120090615
51029
سەر رۆژنامەنووسان و
کردنی دەستتدر ژﯾکردنە س
خﯚﯾە و لە بوارری دۆکﯚم نتک
ر کخرراو کی ناحکوومی سەربەخ
200ەوە دامەززراوە.
ەنوسان کاردەەکات و لە دواای سا ی 03
ی لە رۆژنامە
بەرگری
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە344 :

وردستان
ھە تی کو
سانی رۆژھ
خراوی رۆژژنامەنووس
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82412515619095
ەھەبوونی بﯚﯚشاﯾيەکی ر کخراو کی تااﯾبەت بەڕۆژنامەنووسان و نووسەران و
لە
ھە تی
ەنووسی رۆژھ
مە وەکو ژمارەﯾەک رۆژنامە
خو ندەوارانی رۆژھە تی ککوردستان ئ م
خ
وای
ستان و دەرەوەەی و ت د ی
لەناوخﯚی رۆژژھە ت و ھەر می کوردس
ککوردستان و لە
مەی کەڕ کخرراو کی
جام گەﯾشتيننە ئەو ئەنجام
ەوە و وتوو ژککردن سەرەنج
چەندﯾن کﯚبونە
چ
کوردستان رابگەﯾەنين و سەرەتاش کارەکانمان للەسەر
ن
ی
رۆۆژنامەنووساننی رۆژھە تی
ەن
ەوپ ۆگرام لەالﯾە
دەدەﯾن دوای تەواوبووونی پەﯾ پ
ن
ھەوڵ
تﯚﯚڕی ئينتەرن ت دەب ت و ھ
سپﯚڕ لەڕاگەﯾااندنەکان ب ووﯾدەکەﯾنەوە و ساﯾت کی تااﯾبەت
دەستەﯾەکی ﯾاساﯾی و پس
جەم
ەگەڵ سەرج
ەڕ کخراوەکە دەخەﯾنە بەررنامەی کارەووە و دەرگای پپەﯾوەندﯾش لە
بە
کی
ھەموو کورد ی
ە و ھەروەھا دەرگای ئەندام تيش بﯚ ھ
ی تری کراوەﯾە
ر کخراوەکانی
گەی تﯚڕی
ەوە لەڕ ی
گادارتان بکەﯾنە
وﯾستی دەزانين ئاگا
ی
ە بەپ
رۆۆژھە تی خوو ندەوار وا ﯾە
ئاگادارتان دەکەﯾنەوە ھەروەھا
ن
ەک
ھەموو چاالکيە
س بووک لەھ
ئيينتەرن ت بەئييمەﯾل و فەﯾس
ھاوکارمان بن زۆرﯾش گرﯾنگە
ن
دنی ر کخراوەەکە
داواش لەڕاگەﯾاندنەکان دە کەﯾن ناساند
ھە ت ئەم ر کخراوەﯾە بەھی خﯚﯾان بززانن و لەوە د نيابن
ستانيانی رۆژھ
ەسەر کوردس
لە
ھيچ پارت و الﯾەن کی
ەنە و لەژ ر کارﯾگەرﯾی چ
ی تەواو سەرببەخﯚ و ب الﯾە
ککەڕ کخراو کی
ەتر ک بﯚ کﯚکرردنەوەی
کاردەکات کەبب تە چە
ت
سياسيدا کارنناکات بە کو ززﯾاتر
س
شی
کوردستان سا نەش رراپﯚرتی خﯚی لەسەر رەوش
ن
ی
رۆۆژنامەنووساننی رۆژھە تی
ەڕۆژھە تی ککوردستان بﯚ رای گشتی کوردستان و جيھان
راگەﯾاندن و ب وکردنەوە لەڕ
ب ودەکاتەوە ئئەمەش تەنياا بەھاوکاری ئ وە دەکر ت.
ی رۆژھە تی کوردستان
ڕ کخراوی رۆژننامەنووسانی
rrrk.oejk@gmail.com
m
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ر کخراو:

ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە345 :

شن بﯚ بەررگرﯾکردن لە مافی ئافرەتان
خراوی رۆش
ر کخ
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901271435331190
ر کخراو کی ئەھليی سەربەخﯚﯾە و لە سا ی  2006لە زاخﯚ دامەزراوە و کاردەکات بﯚ
ھﯚشيارکردنەوەی ژنان و بەرگرﯾکردن لە مافەکانيان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ژنان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە346 :

ر کخراوی رۆشنبيری و سەالمەتی ھاتوچﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032316154625629
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە347 :

ر کخراوی زار بﯚ بەرگری لە ئازادﯾيەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062813580889776
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە348 :

زمانی کوردی
ی
ﯚ پەرەپ داننی
خراوی زمانناسی بﯚ
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2091017336
64212
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە349 :

ە کوردستتان
خراوی زمانناسی لە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201158487
75016
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە350 :

- RJA
خوازی کورردستانAK
خراوی ژناننی ئازادﯾخ
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5100933005
57821
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ژژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە351 :

کوردستان
ەستيی ک
خراوی ژناننی سەربە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11120244010685
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە352 :

ال
خراوی ژناننی کورد للە ئوپساال
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5211038125
58086
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەەوە

ر کخرراو:

ن
ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە353 :

خراوی ژناننی کورد للە تاراوگە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10816030710626
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە354 :

ن
خراوی ژﯾان
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02192305011333
 (2003دامەزرراوە ،کار دەکات بﯚ
لە )3 / 5 / 15
ەربەخﯚﯾە و ە
وەکو ر کخراو کی کﯚمە گەی ممەدەنيی سە
ستاش چەندﯾن ککار و پ ۆژەی ئەنجامداون،
ش
ی ،تاکو ئ
دروستيی و کﯚمە ﯾەتيی
خزمەتتگوزارﯾی تەند
دەوروبەری کەرکووک للە
ی
ن و چارەسەررکردنی زﯾاتر لە دە ھەزار نەخﯚش بوو لە
دﯾارترﯾﯾنيان پشکنين
ی گەڕۆکەوە.
می پزﯾشکی
ن لە الﯾەن تيم
کەمپيينی ئاوارەکان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە355 :
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د ری
کا و چاود
خراوی سک
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2061656048
87385
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە356 :

ﯚ يدارﯾتی خو ندکارران
خراوی سﯚ
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01111149413227
دەدات بە
ت
ناحکوميی ب الﯾەنە و گرنگی
ی
کی
200دا دامەزرا وە ،ر کخراو ک
ە ئاپرﯾلی 04
لە
لەگەڵ
ڵ
ستکردنی پەﯾﯾوەندی
دکاران و دروس
ی ئاستی رونااکبيری خو ند
ەرزکردنەوەی
بە
مانی و کەرککوک و
ھەول ر و سل م
خو ندکارانی ددونيادا .چوار ئﯚفيسی لە شارەکانی ھ
خ
ە.
قە دزێ ھەﯾە
سەرچاوە :ما پەڕی ر کخرااوی سﯚ يدارﯾتی خو ندکاران
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

باشوووری کوردس
ستان

ر کخراو :خو نندکاران
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە357 :

دستان
ی رۆژھە تی کورد
ەربەخﯚی پەنابەرانی
خراوی سە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061044565
57323
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 2011/4/10دامەزراوە
لە 0
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

ی
خراو :مەدەنی
ر کخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە358 :

دی
داکﯚکی لە ئازاد
ی
ەردەشت عوسمان بﯚ
خراوی سە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3031439582
23652
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
خراو :مەدەنی
ر کخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە359 :

ەنييەکان
مافە مەدە
وردی بﯚ م
خراوی عەرەبی – کو
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12252200313037
بەر وەچوو و ت يدا
خراوی عەرەببی – کوردی
ەزراندنی ر کخ
 2لە ھەول ر ککﯚنگرەی دامە
رۆژی 2009-12-24
ِ
دا کرد.
ەشدارﯾيان ت د
مەدەنی لە ع راق بە
ی
خراو و دامەزرااوەی کﯚمە گگەی
نو نەررانی  60ر کخ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

مەدەەنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە360 :

کەن
دﯾمە و پ ال لەبيرمەک
خراوی فاد
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8272222545
56607
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ژژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە361 :

- PA
خراوی فرﯾﯾاکەوتنی ميللیAO
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12821564110937
ەپ ی
ەربەخﯚی ب قازانجە ،خوودان قازانجی گشتييە و بە
ر کخراو کی نااحکومی سە
کردنی ژﯾان و پتەوکردنی
ت و خزمەتگوززاری بﯚ چاکک
ەھا مرۆﯾيەکانی کاردەکات
بە
گاﯾەکی مەدەنی و پ شکەوتوو
ی
ی مافی مرۆﭬﭬـ و بنيادنانی کﯚمە
پررەنسيپەکانی
شەپ دانی
ش لەر گای ج بەجآ کردنی بەرنامەو پرۆژژەکانی گەش
پ شکەش دەککات ،ئەمەش
ھەزارەی
ەکگرتووەکانی تاﯾبەت بە ھ
ی
جاڕی نەتەوەﯾە
ت ،بەپشت ببەستن بە ج
ەردەوام دەب ت
بە
س يەم.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مرۆﭬﭬاﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە362 :
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- KSO
وردستانO
خراوی قوتتابيانی کو
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0928094040
02053
سالمی
وەک ﯾەکەمين ر کخراوی خو ندکاری ئيسال
ر کخراو کی پييشەﯾی خو نندکارﯾە ،ک
ستان
ەر می کوردس
ککوردی سا ی  1986دامەززراوەو لە  1991-6-24بە ففەرمی لە ھە
جەم شاروو
شی سەرەککی و  15ناوەنندە لە سەرج
خاوەنی  8بەش
راگەﯾەنراوە ،خ
ەرۆکاﯾەتی فييدراسيﯚنی ر کخراوە
دا ،ئەندامی ددەستەی سە
ی کوردستاند
شارۆچکەکانی
ش
ن(
جار رۆژنامەی )وەرچەرخان
زمانحاڵ مانگی  2ج
ڵ
قوتابی و خو نندکارﯾيەکانە ،وەک
قو
ی ئينتەرن تی بە ناوی )ئاژاننسی ھەوا ی زانکﯚکورد
ب ودەکاتەوە ،و ما پەڕ کی
دﯾن ب وکراوەەی لﯚکا يتر .ببارەگای مەکتتەبی
www.zanە ،جگە لە چەند
)nkokurd.org
شکەش کردووە لەوانەش:
ش
نمونەﯾی پ
ی
ە ،چەندﯾن پ ۆژەی
سکرتارﯾيەتی لە سل مانيە
س
سلم(،
مەد )صلی الللە عليە و س
)پ ۆژەی سوممبولی نوور ،پ ۆژەی دۆستتانی موحەمم
شەم کە سا ننە
ی سەرکەوتن بﯚ قوتابيانی پﯚلی شەش
ی در ژخاﯾەنی
پ ۆژەی خولی
ستا 3
ستﯚ ئەگر ت ....،تاد( ،تا ئ س
شەم لە ئەس
ی پﯚلی شەش
 5ھەزار قوتابی
نززﯾکەی 5000
ماوەی تەمەنی داامەزراندنيەوەەو تا
ی
خﯚﯾی بەستوووە ،لە
ککﯚنگرەو  6کﯚننفرانسی ناوخ
سکرت ری خﯚی گﯚﯚڕﯾوە ...خاوەننی
ت
 15جار
ئ ستا لە پ ناو بوار کردنەوەە بﯚ گەنجان 5
ندامە لە سەررجەم ناوچەککانی کوردستتاندا.
 50ھەزار ئەند
نززﯾکەی 0،000
بﯚﯚ پەﯾوەندﯾکرددن:
ئييمەﯾل :
@kso_1986
@yahoo.com
m
@eehsanzalmi
@yahoo.com
m
ل:
مارەی مﯚباﯾل
ژم
07
7703552533
3
07
7501110799
9
و بساﯾت:
www.za
ankokurd.org
g
8 2009-9-27
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لەالﯾەن ) (zanaلە7 :
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
14:52:08
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :خو نندکاران
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە363 :

- KEDO
K
ستان
ی ئابووری لە کوردس
شەپ دانی
خراوی گەش
ر کخ
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140218838
ئەم ر کخراوە لە سا ی  1994دامەزراوە و بە ژمارە  631لە 16ی نيسانی  2001لە الﯾەن دەزگا
پەﯾوەنددارەکانی حکومەتی ھەر م تﯚمارکراوە .نووسينگەی سەرەکی لە شاری سل مانييە و لق کی لە
پار زگای کەرکوو ھەﯾە.
چاالکييەکانی ر کخراو :ژمارەﯾەک پ ۆژەی بچووک و وۆرکشﯚپی ئەنجامداون و چەندﯾن دەستەی
لەسەر ج بەج کردنی پ ۆژەی بازرگانی بچووک راھ ناون ،کە ب ک پارەی بەسەر بەشدارﯾکەران لە
ش وەی گرووپی جياجيادا دابەش کردووە ،کە ھەر دەستەﯾەک پارەکەی لە پ ۆژەﯾەکدا بخاتە کار و لە
کﯚتاﯾيشدا دەرەنجامەکانی لەگەڵ تەواوی بەشداربووان بخاتە باس و گفتوگﯚوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ئابووری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە364 :

ر کخراوی گەشەپ دانی قوتابيانی کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040923324319153
سەر بەﯾەکگرتووی ئيسالمی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :خو ندکاران
پارت:

ﯾەکگرتووی ئيسالميی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە365 :

ر کخراوی گەنجانی ئاکادﯾمی کورد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5211038125
58085
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

مەدەەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە366 :

ەکيان
خراوی گەننجانی با ە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5122200017
78565
2013
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە367 :

ستان
خراوی الفااوی کوردس
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2091726473
33186
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە368 :

ی کورد
خراوی الوی
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914100444
49489
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە369 :

ی
ودەو ەتی
ووردنی ن و
خراوی ل بو
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120090513
31028
بارەگای لە ھەول رە و
ی
 20دا دامەزرااوە و
ر کخراو کی نااحکومييە و للە سا ی 006
دا کاردەکات.
ەبواری ب وکرردنەوەی کەللتووری ل کبورردن و قبو کرددنی ﯾەکترﯾيد
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەەرەوە

ر کخراو:

مررۆﭬاﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە370 :

ورد
ف و ئازادﯾييەکانی کو
خراوی ماف
ر کخ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1151512237
74844
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە371 :

ی کوردستتان)(RMMK
فی مرۆﭬی
خراوی ماف
ر کخ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81221202913914
سەدﯾقی
ی
مەد
ەکانی محەمە
سانی سا ی  2005لە ئەننجامی ھەو ە
رۆۆژی 9ی نيس
سەرەکييەکەی لەتارانی پپاﯾتەختی
ککەبودوەند لەککوردستانی ئ ران دامەزراووە و ناوەندە س
سييە و لە پ نناو دابينکردن و
خراو کی مەدەەنی و ناسياس
کخراوە ،ر کخ
ئ رانە .ئەم ر ک
ستان و
سەرەتاﯾی و مرۆﯾيەککان لە کوردس
ی
سەقامگيرکرددنی مافە بنەڕڕەتيی و ئازاددﯾيە
س
ش ت.
ئ راندا ت دەکﯚش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە372 :

ستان
ی کوردس
ی ئيسالمی
مﯚستاﯾانی
خراوی مام
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12011485610797

233

سا ی  1992دامەزرراوە.
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مامﯚستاﯾاان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە373 :

م
ی سەردەم
مﯚستاﯾانی
خراوی مام
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925091659
99617
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراوو :مامﯚستاﯾان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە374 :

جە و لەس دارەدان – ئﯚڕتە
ھ شتنی ئئەشکەنج
خراوی نەھ
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8191056138
89127
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە375 :

شان لەکوردستان
جگەرەک ش
ھ شتنی ج
خراوی نەھ
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202141273
32876
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخراو :تەندروستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە376 :

رۆشنبيری
ی
ەرەپ دانی
ەنگاو بﯚ پە
خراوی ھە
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4192115076
64579
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە377 :

خراوی ﭬەژژﯾن
ر کخ
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p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0729150718
84584
http
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە378 :

ەھ شتنی گەندە ی
فيەت و نە
خراوی کاری شەفاف
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2091429036
63183
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە379 :

يناسازی
خراوی کر کارانی بين
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8071305356
60588
ەک لەکر کاراان
شاری سل مانی بەئامادەببوونی ژمارەﯾە
رۆژی  2011/7/29لەھﯚ ی سﯚﯚ يدارﯾتی لەش
دﯾن دەزگای رراگەﯾاندن ومييوانان ک ،لە ککﯚبوونەوەﯾەککی گشتيدا ،پ کھات.
وچەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری
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ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە380 :

ﯚ پەرەپ دانی مەدەننيەت
خراوی کورردستان بﯚ
ر کخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0124204303
33326
 2005دامەزراووە.
سا ی 5
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
و ت:

باشووری کووردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە381 :

شگ ر
تی شﯚڕش
ﯚڕشگ ی رۆژھە ی
لتوری شﯚ
مە ەی کلت
خراوی کﯚم
ر کخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251453126
65391
لەسا ی  1960لەئئامەد دروستببووە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە382 :

ەسەوف
شنبيران و الوانی تە
خراوی رۆش
ر کخ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4131806017
75817
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئاﯾينی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە383 :

ی کوردستتان- RAK
ی ئاپﯚچی
رەوتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40421302918687
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

راميياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە384 :

ەگ
ی دﯾموکرااسی  -رە
ی گﯚرﯾنی
رەوتی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121714193
31820
رۆژی 7ی ئﯚکتﯚببەری
ستانە لە ی
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ەوەﯾەکی چاکسازﯾی ناو ئەندامانی ﯾە
بزووتنە
مەزر نەرانی ئەم
سياسيی ﯾەک تی ،دام
ی
مەکتەبی
ی
جامدا
ەندەن راگەﯾاندرا .لە ئەنج
 ،2008لە شاری لە
ەڕمی لە ﯾەک تی دەرکرد.
ش وەﯾەکی فە
ەوەﯾەی بەش
بزووتنە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

238

رامياری

ر کخرراو:

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە385 :

ی ھەستتانەوە
رەوتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830135135
59273
ستانە و لە 2009-12-18دا دامەزراوە.
المی کوردس
دەستتەﯾەکی جيابوووەوەی بزووتتنەوەی ئيسال
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە386 :

ی
ی کر کاری
شياليستی
ەندی سﯚش
رەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4102307172
21563
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە387 :

ی
ی کرمانجی
زاری
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1007093416
62072
لە
شنبيرﯾی و راگەﯾاندنە و ە
ەربەخﯚی رۆش
دەزگای زاری کرمانجی دەزگاﯾەکی سە
جيا
ەش کی جياج
دەزگاﯾە لە چەند بە
ە
ە شاری سﯚرران دامەزراوەە ،ئەو
 2006/6/19لە
9
لەگەڵ ھەواڵ و روووداوەکان
ڵ
مامە ە
ی راستگﯚﯾی و ب الﯾەنی م
ەسەر بنەمای
پ کھاتووە و لە
ات.
شنبيری دەد ت
بە بواری رۆش
گای بەشەکاانيەوە پەرە ە
دەکات و لە ر گ
مە ﯾەتی
سياسی -کﯚم
ھاتوون لە رۆژژنامەﯾەکی س
ەشەکانی دەەزگای زاری ککرمانجی پ کھ
بە
ھەموو رۆژانی دووشەممە دەردەچ ت ،لەگەڵ
ھەفتانە بە ناووی زاری کرممانجی ،کە ھ
ھ
ەر
بەناوی کﯚوار ،کە للە کﯚتاﯾی ھە
ی
مانگانە
گگﯚﭬار کی بەددواداچوونی ککﯚمە ﯾەتی م
پەر کی
ھا ما
دەردەچ ت ،ھەروەھ
چ
راک ش
ی سەرنج ک
مانگ ک بە کﯚممە ک بابەتی
م
ِ
نی ناوخﯚی ککوردستان و ع راق و جيھان ب ودەکاتەوە،
ەليکترۆنی ،ککە ھەوا ەکانی
ئە
سەر دوو
ەک کە رۆژانە بە دوو شەففتی بەﯾانيان و ئ واران بەرننامەکانی لەس
ەگەڵ رادﯾﯚﯾە
لە
 MHپەخش دەەکات و لە شاارەکانی
سەکانی  MH 92.5و M 95
شەپﯚ ی ، FMبە فرﯾکﯚنس
ش
ھاو تيان
ئاکری و ئام دی و م رگەسﯚر و
ھەول ر و شەقق وە و کﯚﯾە و دھﯚک و زاخﯚ و
ھ
َ
مارەﯾەکی زۆری
جگە لە کت بخاانەﯾەک کە ژم
ەکانی بن ،ج
ستی بەرنامە
دەتوانن گو بيس
ەنگی و ئەدەەبی و
ەتی و فەرھە
نااونيشانی پەرتووکی سيا سی و ئابوورری و کﯚمە ﯾە
خﯚ دەگر ت.
زانستی لە خ
دنە ،جگە لە
ئاامانجی سەررەکی دامەزرراندنی ئەو دەەزگا رۆشنبيرﯾﯾی و راگەﯾاند
راﯾی گەﯾاندنی زانياری و روووماڵ
گﯚﯾی و خ ی
گگەشەپ دانی بواری رۆشنببيری ،راستگﯚ
دەﭬەری سﯚران
ی
شتی و
ستان بە گش
ککردنی ھەمووو ئەو رووداو و ھەوا نەﯾە ،کە لە کوردس
ەتاﯾبەتی رووودەدەن.
بە
سەرچاوە :ما پەڕی زاری ککرمانجی
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە388 :

ی سەقز
الميی لقی
ستگای ئازاادی ئيسال
زانس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226103044
43733
تووە.
سەقز دا ھە کەوتو
ز
ی ئيسالميی ئ رانە کە لە شاری
ﯾەک ک لە زانستگاگەلی ئازادی
کﯚتاﯾی ھات و ئامادەی
ی
ستگاﯾە
سا ی  1378ک.ە پ ۆژەی ئاوادانيی کردنەوەەی خانووبەرەەی ئەم زانس
لە ئاستی
خو ندکاری بﯚ س رشتە ە
ک.ە 132 ،و
سا ی  1379ک
ن بوو .سەرەتاای پاﯾيزی س
کە ک ل وەرگرتن
سەرپەرشتيی لقی سنە دا دەست پ کرد و
ی
خﯚی لە ژ ر س
ی وەرگرت و بەم جﯚرە چااالکييەکانی خ
کارزانی
ەخﯚ بوو.
ک.ە دا سەربە
ڵ ،لە  1385ک
دوای شەش ساڵ
2ﯾش زﯾاترە.
ئ ستا ژمارەی رشتتەکانی لە 20
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شارەەکان :سەقز
ر کخرراو :ئاﯾينی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە389 :

کلو
ﯚی ئارتورک
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0408221553
34127
ن
ماردﯾن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خراو:
ر کخ

ستی
زانس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە390 :

کی لە سل مانی
ﯚی ئەمرﯾک
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122134044
41072
مەزراوە.
سەربەخﯚﯾە و لە مانگی ئاببی  2007لە سل مانی دام
ی تاﯾبەتی س
دامەزراوەﯾەکی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
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ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە391 :

کی ھەول ر
ﯚی پزﯾشک
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126091326
61103
مانسازی ،پەرستاری
پزﯾشکی ددان ،دەرم
ی
کی،
ھەﯾە :پزﯾشک
چوار بەشی ھ
لە ساا ی 2004دا دامەزراوە و چ
کە بە ھەمووﯾان  1200خو ندکاار دەبن.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە392 :

ن  -ھەول ر
ﯚی جيھان
زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071933026
63691
ری
 2007لە ھەول ی
2
ی سەر بە کەررتی تاﯾبەتە ،سا ی
ن ،زانکﯚﯾەکی
زانکﯚی جيھان
ھەﯾە )ﯾاسا ،ژم ررﯾاری و
ە
ستان ،دامەزراوە .چەندﯾن بەشی
شووری کوردس
پااﯾتەختی باش
ەالرسازی ،ئييدارە و کارگ ی ،باﯾﯚلﯚژی،
ەکنەلﯚژﯾای ززانيارﯾيەکان ،ئئەندازﯾاری تە
تە
ی ،نەخشەک شان و
مانی ئينگليزی
ەندازﯾاری پەﯾﯾوەندﯾيەکان ،ئەندازﯾاری ککﯚمپيوتەر ،زم
ئە
گگرافيک ،پەﯾوەەندﯾيە ن ودەو ەتييەکان)
سەرچاوە: http:///www.ciha nuniversity..org
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەول ر
شارەکان :ھە
ش
ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە393 :

ک
ﯚی دھﯚک
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01271114411165
 1992دامەزر اوە.
سا ی 2
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکاان :دھﯚک
ر کخراوو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە394 :

ﯚی سل ماانی
زانکﯚ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017423
31872
مانی
 1968لەسل ی
1
ەسا ی
ی باشووری ککوردستانە .لە
کەمين زانکﯚی
ککﯚنترﯾن و ﯾەکە
ستراﯾەوە
می حکومەتی ع راق سا ی  1981گواس
دامەزراوە ،بەبب ﯾار کی سيااسی رژ ی
سە حەدﯾن .پااش
ە زانکﯚی سل مانييەوە کراﯾﯾە زانکﯚی س
بﯚﯚ ھەول ر و ناووەکەشی لە
راپەڕﯾنی سا ی  ،1991زاننکﯚی سل ماننی دووبارە دامەزراﯾەوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە395 :

ن
ﯚی سﯚران
زانکﯚ
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1217093947
73004
سا ی  2009دامەزرراوە.
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە396 :

حەدﯾن
ﯚی سە ح
زانکﯚ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017414
44871
سی
مەزراوە ،بەب ﯾار کی سياس
حەدﯾن لەسا ی  1968لەسل مانی دام
زانکﯚی سە ح
سا ی  1981گواستراﯾەوە بﯚ ھەول ر و ناوەکەشی للە
ەتی ع راق س
رژژ می حکومە
زانکﯚی سل ماانييەوە کراﯾە زانکﯚی سە حەدﯾن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە397 :

ﯚی گەرمييان
زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4142043326
64528
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە398 :

مرۆﯾی
ەپ دانی م
ﯚی گەشە
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227221439
91470
محی الدﯾن قەرەدداغی
دکتﯚر علی ی
ر
زانکﯚﯾەکی وەقفی قازانج ننەوﯾستە ،پرۆۆفيسﯚر
ستی
دنی با و تو ژژﯾنەوەی زانس
داﯾمەزراندووە و لەژ ر سەررپەرشتی وەززارەتی خو ند
فەرمی دانی بە ب وانامەکانيدا ناوە.
داﯾە ،کە بە فە
ستانی ع راقد
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ح
سا ی 2008دا دامەزراوە
16ی کانونی ﯾەکەمی ا
ی ،لەڕۆژی 6
ەپ دانی مرۆﯾی
زانکﯚی گەشە
زانستی حکومەتی
ی
ەوەی
ندنی با و تو ژﯾنە
و مﯚ ەتی فەررمی لەوەزارەەتی خو ی
 (19211و لە بەروارری 27
1
ق وەرگرتووە بەب ﯾاری ژماارە )/3
ھەر می کورددستانی ع راق
ھ
ندنی با و تو ژﯾننەوەی
ەروەھا وەزارەەتی خو ی
ککانونی ﯾەکەممی 2008دا ککراوەتەوە ،ھە
لە بەرواری
ژمارە ) (9667/5ە
ە
ی فيدڕاڵ ،بە ب ﯾاڕی
زانستی حکوممەتی ع راقی
) (20/5/2013دانی بە ب واانامەکانيدا ناووە.
 20دەستی پ کردووە،
ندنی 009-2008
سا ی خو ی
خو ندنی ئەکاادﯾمی لەم زانکﯚﯾەدا لەس
خ
چوارچ وەی س
خﯚگرتبوو لە چ
خو ندکاری لەخ
دندا ) (379و
سا ی خو ند
ککە لە ﯾەکەم س
ئەوەش ساڵ لە دوای ساڵ
ش
قەرەداغ دەﯾانخو ند ،پاش
غ
ک لە
ە کامپی ﯾەک
ککﯚل جدا ،کە لە
بە ش وەﯾەک للەئ ستادا
ەشەکانی ە
دانی کﯚل ج و بە
ن و پەرەپ ی
ەردەوام بووە لە فراوانکردن
بە
ژمارەی کامپەکانی زانکﯚ لە
ی
دا ھەﯾە ،ھەرروەھا
ی ) (4کﯚل جد
 (16بەشی للە چوارچ وەی
)6
لە:
دووە کە برﯾتين ە
ی بﯚ 2کامپ ززﯾادی کر ە
سنوری پار زگگای سل مانی
س
کامپی ﯾەک لە قەرەداغ.کامپی دوو للە بناری گﯚﯾژژە.داھاتەکانی زاانکﯚ:
ەکانی زانکﯚ بررﯾتيە لەو ب ە پارەﯾەی کە لە بەرامبەر ددابينکردنی
ھەموو داھاتە
ھ
خزمەتی زانکﯚ
ی
ئەمەش بﯚ
ش
ت ،کە
ندکاران وەردەگير ت
ن
ە خو
پ داوﯾستيەکاننی خو ندن لە
خﯚﯾەتی و تەننھا لەپەرەپ داانيدا خەرج دەەکر ت.
خ
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بەھا بنەڕەتيەکانی زانکﯚ:
زانکﯚی گەشەپ دانی مرۆﯾی ھەو ی بەدﯾھ نانی پەﯾام و ئامانجەکانی خﯚی دەدات
لەڕ ی ئەم کﯚمە ە بەھا بنەڕەتيانەی خوارەوە:
1پابەندبوونی ڕەوشتی و کﯚمە ﯾەتی :زانکﯚ پابەندبوونی خﯚی بەو پابەندﯾەکﯚمە ﯾەتی و ڕەوشتيە با ﯾانەوە ڕادەگەﯾەن ت کە لەگەڵ مرۆﭬاﯾەتيە با کاندا
دەگونج ت.

2ژﯾنگەو پراکتيکی زانستی :زانکﯚ پابەندە بە دابينکردنی ئەو ژﯾنگە زانستيەی کەلەسەر ھاندانی بيرکردنەوەی پ شکەوتنخوازانە و شارەزاﯾی لە تەکنيکەکانی
سەردەم دامەزراوە ،ھەروەھا باﯾەخ بەالﯾەنی کرداری و پراکتيکی ھەموو بوار کی
پسپﯚڕی دەدات ،چونکە زانستی بەسوود ئەو زانستەﯾە کە شياوی پراکتيکەکردنە.
3داھ نان و ل زانی :زانکﯚ ھەموو ھەو ەکانی خﯚی لەپ ناوی بەدﯾھ نانی داھ ناندادەخاتە گەڕ و چاود ری و پشتگيری نو بوونەوه دەکات لەڕ ەوی خﯚﯾدا بەرەو ناوازەﯾی
زانستی ،ھەروەھا ھەوڵ دەدات کە ڕۆشنبيری باشتر و و ل زانی و باش ئەنجامدان
بچەسپ ن ت و گەشە بە توانا و شارەزاﯾيەکان بدات و پشتگيرﯾی بەھرەمەندان بکات.
4باشی :زانکﯚ پابەندە بە چەندﯾن پ وەری زانستی و پەروەردەﯾی ئاست بەرزەوە وھەميشە لەھەو ی پەرەپ دانی پرۆسەی پەروەردەﯾی و تو ژﯾنەوەی زانستيداﯾە
بەجﯚر ک کە لە خزمەتی کﯚمە گەدا ب ت.
5خزمەتکردنی کﯚمە گە :زانکﯚ ھەو ی پتەوکردنی پەﯾوەندﯾەکانی خﯚی لەگەڵکﯚمە گە و دەزگاکانيدا دەدات و پ داگری دەکات لەسەر خزمەتکردنی کﯚمە گە و
پەرەپ دانی و بە زانياری کردن و خﯚشگوزەرانکردنی.
6دﯾدگای جيھانی و مرۆﭬاﯾەتی :لەو دەمەدا کە زانکﯚ پشت بە بەھا ئيسالميەکانیدەبەست ت ،لەھەمان کاتدا ڕەھەندی جيھانی پەﯾامەکەی فەرامﯚش ناکات کەخﯚی
لەڕ زگرتنی ئەوانی تر و ڕۆشنبيرﯾە جياوازەکانياندا دەبين تەوە ،ھەروەھا ئەو ڕەھەندە
مرۆﭬاﯾەتيەی کەخﯚی لەخزمەتکردنی مرۆﭬدا دەبين تەوە وەک مرۆڤ و ڕەھەندی ئەو
ژﯾنگەﯾەی کە تياﯾدا دەژی ،کە ئەوﯾش برﯾتيە لەو بنچينەﯾەی کەل وەی دروست بووە و
بﯚی دەگەڕ تەوە.
7ئازادی ئەکادﯾمی :زانکﯚ ھانی کرانەوە و دﯾالﯚگ و دادپەروەرﯾی و ئازادی ئەکادﯾمیدەدات.
8پ شەواﯾەتی و ھاوکاری :زانکﯚ ھەو ی چەسپاندنی کاری بەکﯚمەڵ و ل بوردەﯾی وچاوکردن له پ شەوا دەدات.
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9گرتنەبەری پەﯾ ەوی خو ندنی بەردەوام و جﯚراوجﯚر :زانکﯚ پەﯾ ەوی خو ندنیبەردەوامی گرتﯚتە بەر لەڕ ی ھاندانی دەرچووانی بﯚ تەواوکردنی خو ندنی با و
مەشق و سازدانی ھەميشەﯾی.
10ھاوبەشی و پەﯾوەندی لەگەڵ دەزگاکانی کﯚمە گەی مەدەنی و حکومی ون ودەو ەتی :زانکﯚ ھەوڵ دەدات کەھاوکاری و پەﯾوەندی و ھاوبەشی لەگەڵ گشت
دەزگاکانی کﯚمە گەی مەدەنی و حکومی و ن ودەو ەتيدا بھ ن تە کاﯾەوە لەپ ناو
بەدﯾھ نانی پەﯾام و ئامانجەکانيدا.
11ل پرسينەوە و کاری دەزگاﯾی :ھەستکردن بەبەرپرسيار تی دەزگاﯾی ول پرسينەوە ،دوو مەرجی سەرەکين بﯚ ئەوەی زانکﯚ پەﯾام و ئامانجەکانی
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (zanaسەبارەت بە )زانکﯚی
گەشەپ دانی مرۆﯾی( لە8:57:50 2013-12-31 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :زانستی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە399 :

زانکﯚی لوبنانی – فەرەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261006211120
سا ی  2007لەشاری ھەول ر دامەزراوە و کﯚليژی زمانی ئينگليزی و پەروەردە لەخﯚ دەگر ت .لەﯾەکەم
سا يدا  68قوتابی وەرگرتووە .لەم زانکﯚﯾەدا کە لەالﯾەن ﯾونسکﯚوە باوەڕپ کراوە ،وانەکان بەزمانی
ئينگليزی دەخو ندر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :زانستی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە400 :

ﯚی موس
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0325220300
01678
سا ی
ت ،کە لە شارری موس  ،س
راق دەژم ردر ت
ە ﯾەک ک لە گگرنگترﯾن زانککﯚکانی ع ق
بە
ی دامەزرا.
1959دا بە کﯚلليژی پزﯾشکی
9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە401 :

ست و
ت بﯚ زانس
ﯚی ھەول ری تاﯾبەت
زانکﯚ
تەکننەلﯚژﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01215161710024
ھەول ر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری ککوردستان

ر کخراوو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە402 :

ﯚی ھە ەببجە
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316214516
63971
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 2010بەردی بناغەکەی دانراوە ،ئيدی کەی
ی ھە ەبجەد ا لە 0-03-16
ی کيميابارانی
لە ﯾادی  22سا ەی
تەواو دەب ت ئەوەﯾاان نادﯾارە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

جە
شارەەکان :ھە ەبج
ی
ر کخرراو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە403 :

ستان
ﯚی کوردس
زانکﯚ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121920004
41855
لە سا ی  2006ەوە لە ھەول ر دامەزراوە.

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە404 :

سنە
ستان لە س
ﯚی کوردس
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102115950
02192
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراوو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە405 :

ﯚی کﯚمار
زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7161607228
89552
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە406 :

ﯚی کﯚﯾە
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1002143445
52066
سا( لە
شەرﯾعە و ﯾاس
پەروەردە( و )ش
ستان ھەردووو کﯚل جی )پە
ھەر می کوردس
حکوومەتی ھە
ح
ن ،دواتر
سل مانی بوون
سەر بە زانکﯚی س
ر
سا ی  2002-2001لە شاری کﯚﯾە کرددەوە کە
س
ەبانی
ی
جەالل تا
ەپشتيوانيی ج
کﯚی کﯚﯾە ،بە
ک بوونی زانک
بووون بەھەو ن ک بﯚ لە داﯾک
زانکﯚی کﯚﯾە لە بنااری
ی
بناغەی
ە ) (2003/10/11بەردی بن
ش دامەزرا .لە
زانکﯚی کﯚﯾەش
خو ندنی با و
مانی وەزاری ،وەزارەتی خ
ھەﯾبەت سو تتان دانرا .ئەووە بوو بە فەرم
ھ
2004/1/28زاﯾنی،
سينگەی تاﯾببەت ژمارە ) (370/1/6لە 8
توو ژﯾنەوەی زاننستی  /نووس
ەی ) (1لەب ﯾااری سەرۆکاﯾﯾەتی
ستن بە ب گە
ی ،پشت بەس
 2703/1کوردی
ەرامبەر 11/8
بە
مەزراندنی زاننکﯚی
 (2003/11/29ب ﯾاردرا بە دام
ەنجومەنی وەەزﯾران ژمارە ) (218لە 2
ئە
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.2004 -2003
ککﯚﯾە بﯚ سا ی خو ندنی 3
ەکﯚتاﯾی سا ی خو ندنی -2003
لە کﯚل جی
شمەرگەی زانست ە
ی
پﯚلی پ
 2004ﯾەکەم ی
2
لە
ەکەم جارﯾش لە  2006/7/20ﯾەکەمين
ەروەردەی زاننکﯚی کﯚﯾە دەەرچوون بﯚ ﯾە
پە
)لەناخی م ژووی کﯚﯾﯾە و
ی
ئااھەنگی خووولی دەرچوواننی خﯚی ساز کرد لەژ ر نااوی
ھەر می کوردستان
دەنگی زانست لەھ
ی
ئ ستاﯾدا ،لەن وان کەکﯚن و ھەﯾبە سو تتاندا،
ەرزدەب تەوە)).
بە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ستی
ر کخراو :زانس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە407 :

وک
ﯚی کەرکو
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1002095638
89746
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە408 :

و
ﯚی چەرمو
زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5081611147
76185
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :زانستی
ەماڵ
شارەەکان :چەمچە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە409 :

سل مانی
ەسازی س
ی و پيشە
ژوورری بازرگانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127114643
31178
مانی و
ەوەو ژووری باازرگانی سل م
شان لە سا ی  1992بووە بە دوو بەشە
لە ساا ی  1967دامەزراوە ،پاش
2007دا ﯾەکياانگرتەوەو
ی پيشەسازﯾيەکانی کورددستانی ل درروستبووە ،دوووبارە لە شوبباتی سا ی 7
ﯾەک تی
ھەﯾە.
ە
کە ھەزاران ئەننداميان
ی بازرگانی و پپيشەسازی سل مانييان ددروستکرد ە
ژووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە410 :

ميوزﯾک
ژﯾا م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12321151710856
دامەزراوە.
ە
سا ی  2010لە ھە ول ر
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری ککوردستان

ر کخراوو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە411 :

ژﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0924094527
72041
ەزار ئەندامی لە
کەی ) (15ھە
مەزراوەو نزﯾک
ن کە لە سا ی ) (1999دام
ککﯚمە ەی ژﯾن
ھەﯾە.
ککوردستاندا ھ
سەرچاوە :فەرەﯾدوون ب وارر  -ما پەڕی ککوردستان ن ت
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :کلتووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە412 :

ژﯾوارر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0503214200
01741
الﯾەن گﯚرانيب ژی سنەﯾی خاتتوو ژﯾوار
ن
 2000لە
ی کچانی "ژﯾﯾوار" سا ی 0
گگروپی موزﯾکی
ئافرەت لە شاری تتاران دامەزرا ،ئامانج
ت
شداری  6ئام ررژەنی
ش خولئيسالممی و بە بەش
بە
ی ئەم گروپە ناساندنی ککەلتوور و موزﯾﯾکی جوانی ککوردەواری ە
ە دامەزراندنی
لە
موزﯾکی
گروپە ﯾەک ک لە گگروپە چاالکەککانی بواری م
ە
خە کانی ئ راننی و بيانی بووو .ئەم
خ
المی
ژﯾوار ش خولئيسال
ر
ە ئەژمارەدن .ھەروەھا ھوونەرمەند
ی ئ ران د تە
ئاافرەتانی و تی
کوردی تاﯾبەت
ی
موزﯾکی
مين گروپی مو
ەکەم گﯚرانيب ژی ئافرەتە للە و تی ئ راندا کە ﯾەکەم
ﯾە
ن دامەزراندوووە.
بﯚﯚ ئافرەتانی لە شاری تاران
جلوبەرگی رازاوەی ناوچە
ی
ستا بە
ا
ی دامەزراندنيييەوە تا ئ
گگروپی "ژﯾوار" لە سەرەتای
ونەتەوەﯾی
ی
ﯚراوجﯚرەکانی فيستيﭭا ی ن
ی
ن ،لە خولە جﯚ
ی کوردستان
جﯚراوجﯚرەکانی
ج
شارەکانی سنە،
ی
شداری کردوووە و ھەروەھا لە
موزﯾکی فەجرر لە بەشی ئئافرەتاندا بەش
م
سەقز و تاران )چەندﯾن جار( و لە با يﯚزخانەکانی و تانی بيانی للە تاران ،موزﯾﯾکی
س
شکەش کردوووە و ھەموو ککات لە
ەوتوﯾيەوە پ ش
کلﯚری کوردﯾاان بە سەرکە
رەەسەن و فﯚلک
نەﯾان ل کراوە.
ن
ەکی ب و
ەوە پ شوازﯾيە
الﯾەن ھﯚگرانە
ال
چووی لقی مووزﯾک زانکﯚکاننی تاران
ەندامانی گرووپی موزﯾکی "ژﯾوار" کە زۆۆربەﯾان دەرچ
ئە
خولئيسالمی گﯚرانيب ژ و
ە :ژﯾوار ش خ
ﯾاا خو ندکاری بەشی موزﯾککن ،برﯾتين لە
مينوو ئەسحاببی
رژەنی سەنتوور ،م
ی
ی گروپ ،گو ننووش مەالﯾرری ئام
سەرپەرەستی
س
ين قاسمی ئاام رژەنی عودد ،شيوا قارەمان نيژاد ئام رژەنی
ئاام رژەنی کەممانچە ،نازەنين
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رژەنی زەرب
نی
سخی ئام
رژەنی قانوون ،نادﯾﯾا سابت راس
ی
س ئام
شەرح قامووس
تاار ،حەدﯾس ش
ھﯚڵ.
ەک زادە ئام ررژەنی دەف و داﯾرە و دەھ
و عەسل مەلە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە413 :

دستانی ئ ران
سازمانی خەبباتی کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0119164504
41017
لەناو
و
خەبات ی کوردستاان پرۆسەﯾ ک بوو کە
ت
ەزراندنی ساززمانی
بييرۆکەی دامە
بيچمی گرت.
ی
ماوەر
ە گای ئەو کااتی کوردستاان و پ داوﯾستتيەکانی جەم
واقعياتی کﯚمە
النی پ شووتررﯾش لە
ەبوو و لەساال
لەحاستی ئ ران دا ھە
ی
شتر
ھە بەت ئەو ببيرۆکەﯾە ،پ ش
ھ
ف خاوەنی ئەو بيرۆکەﯾە بووو و تەنانەت شەخسی ققازی
ککوردستان کﯚممە ەی ژ کاف
دەکا
ھەروەک لەوەسيەتتنامەکەی دا ئيشارەی پ د
ک
محەمەد تا دوواساتەکانی ژژﯾانی
م
ەکانی سەرەەتای سەرکەوتنی
گەر نەوە سا ە
ەوە .ئەگەر بگە
ەسەر ئەو بيرروباوەرە ماﯾە
لە
ھاتنە سەر ککاری رژﯾمی تتازە بەدەسەالت گەﯾشتوووی
النی ئ ران و ھ
شﯚرشی گەال
ش ِ
حوزورﯾان ھەبووو لەکوردستاان چەپ و نيووە چەپ
جەرﯾانانەی ح
ئااخوندی دەبيننين کە ئەو ج
ەبات دا نەبوو .دﯾارە
راستی ميانەرەو لە مەﯾدانی خە
ی
بووون و جەرﯾان ک بە بيروباووەری
ەبات
ەپ ناوﯾدا لەخە
ی کوردستان تتامەزرۆی ئازادی بوون و لە
ەش کی زۆر لەجەماوەری
بە
الﯾەنەکان دەکرا،
ن
حيزب و
ب
شکيالتی
بيروباوەر و بەررنامەی تەش
دابوون و کەمتتر پرسيار لەبي
لەخەبات و
ت
دارﯾان
ەرجی بەشد
ەماوەرﯾش مە
ە نەگرە کە ببەش ک لەجە
ەالم حاشاھە
بە
دا دەکەن ،لەگەڵ بيروباوەررەکانيان
تەشکيالتەی کە کاری ت د
ی
ت کﯚشان ئەوەە بوو کە ئەو ت
ب تەوە.
مان کی
ەوتنی سازم
مەرجی دەرکە
ەھەمان کاتدا کە ھەل و م
ەرادوردی ئەوو بەست نە لە
بە
سازمانی خەباات لەبار کردببوو ،تا رادەﯾەکی زۆر زەروررﯾەتی پ
ەچەشنی س
لە
می
ەر لەسەردەم
مامﯚستای ھەرگيز نەمرمان کە ھە
ی
ەوە
ەالﯾ کی دﯾکە
ەخشيبوو .لە
بە
ەدالەتيەکان و کﯚتاﯾی ھ نان
شان دژی ناعە
ەنەتيدا لەخە بات و ت کﯚش
رژژﯾمی سەلتە
ئەساسی ھەبوو لەر کخستنی
ی
کی
ی بوو و دەور ک
ەچەوسانەوەەی گەلەکەی
بە
گەﯾشتنی خومەﯾنی
ی
ی کوردستان بە ت کرا لەدووای
ن لەشارەکانی
ەزاھوراتەکان
تە
می
رانی لەالﯾەن رژﯾم
ەالنی ئ ی
بەرھەمی خەباتی گە
ی
ەدەسەالت و بەتاالن چووونی
بە
خومەﯾنيەوە ،للەسەنگەری بەرخودانی نەتەوەﯾيدا مااﯾەوە و گەرم و گورتر لەجااران
خ
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بەشداری بزووتنەوە حەقخوازانەکەی خە کی کوردستان بوو .بﯚ ماوەی  2ساڵ
لەدەفتەری مامﯚستا در ژەی بە کاروچاالکی سياسی دا و لەوماوەﯾەدا گەل ک
حەماسەی قارەمانانەی لەچەشنی شەری ج ژنی قوربان لە جادەی ھەژدەدۆالن و
ناوشاری بانە تﯚمار کرد و ھەروەھا لە چوارچ وەی ھە سوورانەکانی بﯚ بەرزکردنەوەی
ھەستی نەتەوەﯾی سەردانی زۆربەی شار و ناوچەکانی کوردستانی کرد و بەووتارە
حەماسيەکانی تەبليغی کورداﯾەتی کرد و ھانی خە کی دا بﯚ ت وەگالنيان لەشﯚرش و
جوالنەوە حەقخوازانەکەی .ماموستا سەﯾيد جەالل خاوەن نفووز و پ گەﯾەکەی قاﯾم
لەبەش ک لەخاکی کوردستانی ئازﯾزمان بوو و توانيبووی لەوبەشەدا وەک ر بەر کی
کارﯾزماتيک ھ ژمﯚنی پەﯾدا بکا .لەدوای ئەوەی ماموستا ش خ عيزەدﯾن بە چەند
ھﯚﯾيک راﯾگەﯾاند ،من ھ زی چەکدارم نييە ،ماموستا سەﯾيد جەالل بﯚ ئەوەی ر گە
بگرێ لە ھە وەشاندنەوەی ئەو ھ زە خەباتکارەی لەژ ر فەرمانی خﯚی دابوون و
ھەروەھا وەدی ھ نانی ئەو ئاواتەی کە خە ک کی زۆر چاوەروانی بوون و ھەروەھا
وەدرۆخستنەوەی تەواوی پروپاگەندە نارەواکانی خومەﯾنی لەچوارچ وەی ئەوەی کە
ورا بە زۆر ک لەکەساﯾەتيە نيشتمانپەروەر و
خە کی کورد کافرن ،لەپاش پرس ِ
ئاﯾينەکانی کوردستان بيرۆکەی دامەزراندنی سازمان کی نەتەوەﯾی و ئيسالميان
خستە ناوچوارچ وەی عەمەلەوە و لەرۆژی 5ی خەرمانانی  1359بەر بەراﯾەتی
جەنابی مامﯚستا سەﯾيد جەالل حس نی سازمانی خەباتی نەتەواﯾەتی و ئيسالمی
کوردستانی ئ ران پ کھات .سازمانی خەبات بە کار و ھە سوورانی کﯚ نەدەرانە و
شەونخوونی و چاالکی سياسی و تەشکيالتيە بەرفراوانەکانی توانی لەماوە کی
کەم دا پشتيوانی جەماوەری کوردستان و متمانەی بەش ک زۆر لە خە کی
کوردستان وەدەست ب نی ،بەتاﯾبەت کە جەنابی ماموستا کەساﯾەت ەکی ئەوەندە
خﯚشناو و ج گەی متمانەی خە ک بوو کە پرۆسەی ناوبانگ دەرکردنی سازمانی
خەبات ،زۆر بەخ راﯾی بەرەوپَش چوو .دەور و کارﯾگەری ئەزموون و تەدبير و ل ھاتووﯾی
و زاناﯾی و سەداقەت و خﯚنەوﯾستی و فيداکارﯾيەکانی مامﯚستای نەمرمان ﯾەکجار
ج گەی ت رامان و گرﯾنگە .سازمانی خەبات لەسەر ئەوبيروباوەرەی لەسەری
دامەزرابوو ،سەنگەری خەبات و بەرخودانی لەدژی ستەمکاران و چەوس نەرانی
خە کی کورد گەرمتر داھ نا و پ شمەرگە قارەمانەکانی تەﯾار بە ئيمان و باوەری قاﯾم
حەماسەی سەرسوورھ نەرﯾان لە مەﯾدانی خەبات ی چەکداری خو قاند و
لەمەﯾدانی سياسيش ل دوان و ھە و ست و سياسەتەکانی سازمان ئەوەندەی دﯾکە
دەسەالتدارانی رژﯾمی دژە مرۆﭬی ئاخوندی تەنگەتاو کردبوو ،ھاتنە مەﯾدانی ھ ز ک
کە بانگەوازی کورداﯾەتی و دﯾنی بەﯾەکەوە دەکرد دەسەالتی د گران و تورە کردبوو،
چوونکە ھەموو پيالنگ رﯾيەکانی رژﯾم کە لەپشت پەردەی دﯾن بﯚ فرﯾودانی خە ک،
بەر وەدەچوون لەالﯾەن سازمانی خەبات بەرپرچدەدراﯾەوە و پووچەڵ دەکراﯾەوە.
سازمانی خەبات ی کوردستانی ئ ران کﯚ نەدەرانە ئەسپی خەبات ی لنگ دا و بە
کەمترﯾن ئيمکاناتی و بوونی پيالن و فشارەکان تا ئ ستا لەمەﯾدانی خﯚراگری
نەتەوەﯾيدا در ژە بە ئەرکی خﯚی دەدا .لەدوای کﯚنگرەی س ھەمی سازمان )کﯚنگرەی
پ شکەوتن( ھ ند ک ئا وگﯚری سەرەتای لەسياسەت و بەرنامەکانی کە بە پ ی
ھە سەنگاندنی واقعبينانە و سەردەميانە و دروست وەدی ھاتن ،قە ەمباز کی زۆر
مەزن بوو لە رەورەوەی پ ش کەوتنی سازمان .کﯚنگرەی س ھەمی سازمانی خەبات
نوقتەگﯚران کی بنچينەﯾی بوو لە م ژووﯾی سازمانی خەبات دا و لەپاش خو ندنەوە کی
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ورد و واقعبينانە و باوەر بە چەمکی نو بوونەوە و سەردەمی بوون شﯚرش کی
بەربەرﯾن لەسازمانی خەباتدا پ کھات و پرۆسەی گەشەکردن و زەرورەتی مانەوەی
سازمانی خەبات ی کوردستانی لە مەﯾدانی خەباتی خە کی کوردستانی ئ ران نوێ
کراﯾەوە .بە لەبەرچاوگرتنی فەرھەنگی باو لەناو حيزبەکانی کوردستانی ئ ران
چاوەرواننەکراوانە بەر ز کاک بابەش خ حوس نی بە سکرت ری گشتی سازمان بە کﯚی
دەنگ ھە بژ ردرا و ئەو تابﯚﯾە کە کەس ک بﯚ ماوە کی زۆر لەنووکی ھەرمی
تەشکيالت بم ن تەوە شک ندرا و جەنابی مامﯚستا سەﯾيد جەالليش لەدوای  17ساڵ
خزمەت بە گەلەکەی و سازمان لە پلەی سکرت ری و ھەروەھا زﯾاتر لە  40سا يش
ت کﯚشان لەسەردەمی رژﯾمی شاھەنشاھيدا ،بەوپەری دڵ فراوانيەوە ،ر زی بﯚ
برﯾاری دەستەجەمعی و گشتی دانا و لەھەمان کاتدا وەک ھەميشلە د سﯚز و
ر نيشاندەر و پشت و پەنا بوو و بﯚ سات کيش لە ر نو نی و کار بﯚ بەرەوپ ش بردنی
سازمان نەدەو ستاﯾەوە .
لەبار کی دﯾکەوە ،سازمانی خەبات سەرەرای ئەوەی کە ئوسولە نەگﯚرەکانی وەک
خەبات لەپ ناو گەﯾشتن بە مافەکانی کورد و باوەر بە رووخانی رژﯾم و رەدکردنەوەی
وتوو ژ لەگەڵ رژﯾمی ئاخوندی وەک باوەر ک کە ئيستراتژی و تاکتيکی سازمانی
لەسەر دادەر ژرێ ،وەک خﯚی مانەوە لەھەمانکاتدا بەش وەﯾ کی دروست و بەپ ی
خو ندنەوە کی لوژﯾکانە خەباتی سازمان لەسەر خەبات کی نەتەوەﯾی بەتەواوی مانا
بە پ ی ھەموو پ وانەکانی دﯾموکراسی و نەتەوەﯾی کﯚکراﯾەوە .دەتوانم ب م ئەو
بەرنامە و سياسەتانەی سازمانی خەبات لەوپەری واقعبينيانە دار ژراوە و لەگەڵ ھەل
و مەرجی ئ ستای کوردستانی ئ ران ھاوسەنگە .سازمانی خەبات ی کوردستانی
ئ ران ئ ستا لەھەمان کاتدا کە داوای حکوومەت کی دﯾموکرات ک و پارلەمانی دەکا ،ر ز
بﯚسەرجەم ئەدﯾان و کەمينە ئاﯾينی و ئينتنيکيەکان دادەن و وەک ر ز ک بﯚ
بيروباوەری زۆرﯾنەی کﯚمەالنی خە کی کوردستان ،لەسەر ئەو باوەرەﯾە کە ھەروەک
چﯚن دەب کە ک لەسەرجەم ﯾاساکانی ن ودەو ەتی و جارنامەی گەردوونی مافی
مرۆڤ و ميساق و بە ينامە ن ودەو ەتيەکان بﯚ قانون دارشتن کە ک وەرگيرێ ،دەب
ئاواش لە ﯾاسای ئيسالمی کە لەحەقيقتيش دا زۆر قانون و ر نو نی دروست و
گونجاوی بﯚ ھەموو سەردەمەکانی ژﯾان پ يە ،کە ک وەرگيرێ .ھەروەھا سازمان
خەبات لەسەر ئەو باوەرەﯾە کە مافی چارەنووس ماف کی مەشروعی خە کی
کوردستانە و خە ک سەربەستن لەدﯾاری کردنی چارنووسيان و لەھەمان کاتيشدا بە
پ ی ھە سەنگاندنی ھەل و مەرجی جيھانی و ناوچەﯾی و ناوخﯚﯾی پ يشنياری بﯚ
ئ ستا داواکردنی مافەکانمان لەچوارچ وەی خودمختارﯾە .لەچوارچ وەی پ وەندﯾيەکانی
کوردستان و ئ رانيش سازمانی خەبات لەگەڵ ئەوەی ھەميشە باوەری بە ھ زی
لەبران نەھاتووی ﯾەک تی و ھاوکاری ھ زە ئﯚپﯚزسيﯚنەکان لەبەرانبەر دژمنی خو ن
خﯚری ئاخوندی بووە و دەب  ،کارﯾشی بﯚ کردووە و ئ ستا بەخﯚشحا يەوە لەگەڵ
زۆربەی حيزب و الﯾەنەکانی کوردستانی ئ ران پ وەندﯾيەکانی باش و گەرم و گور و
دۆستانەﯾە .ھەروەھا سازمانی خەبات لەچوارچ وەی ئ رانيش ماوەی  16سا ە لەگەڵ
سازمانی موجاھدﯾنی خە قی ئ ران گەورەترﯾن ھ زی ئﯚپﯚزسيﯚنی ئ رانی لە
ھاوپەﯾمانەتيەکی گەرم داﯾە و لەسەر ئەساسی دان نان بە مافی کورد و دژاﯾەتی
رژﯾم تا رووخان و دامەزراندنی حکوومەت کی دﯾموکراتيک و پارلەمانی لەئ ران
لەھاوکاری و دۆستاﯾەتيداﯾە .
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بە مافی
کە بە کردەوە سە ماندوﯾەتتی باوەری ە
ەوھ زانەﯾە ە
سازمانی خەببات ﯾەک ک لە
س
ەو بيروباوەرە و
شی تەﯾارن بە
ەکسانی ژن و پياو ھەﯾە و سەرجەم ئئەندامەکانيش
ﯾە
ستنی ئافرەتاان لەناو رﯾزەککانی
ھەو ی بەردەەوامی ر کخس
ی سازمان لەھ
سەرکرداﯾەتی
س
الوانی
ی
ەسەش باوەری بە ھ زی کﯚتاﯾی نەھااتووی
سازمانداﯾە و ھەر بەو نەفە
س
ەروەردە و باررھ نان و
مکانات ک بﯚ پە
ھەﯾە و ھەموو ئيم
ە
يروباوەر
خەباتکار و بە ھەست و بير
خ
کەڵ بە کاری سيياسی و
ستيان و ت ڵ
خاتە بەردەس
ئاامادەکردن بﯚ داھاتوو و ر ببەراﯾەتی دەخ
خەبات باوەری قوو ی
ی برﯾاری سيياسی و ساززمانيان دەکا .سازمانی خ
دروست کردنی
کەکانی
سەرجەم چەمک
مەدەنی و س
ەربرﯾن و ئازاد ی نووسين و کﯚمە گای م
بە
ە ئازادی رادە ِ
مەرج و
ج
گرتنی ھەل و
ی
ەرچاو
ی ئەمرۆی جييھان ھەﯾە ھە بەت بەلەبە
مود رن و باوی
م
ستان.
ستای کوردس
باارودۆخی ئ س
سەبارەت بە
ت
(mahabadqela
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
17:20:56 20
ستانی ئ ران( لە010-9-8 :
ەباتی کوردس
)سازمانی خە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە414 :

مانج
سازمانی خە کی کورم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311618106
60852
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە415 :

ڤ م دﯾا
ستاڤ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3142118542
21599
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە416 :

کتەر
ﯚدﯾﯚی ئەک
ستﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123160606
61089
ھەمی
 2006دامەزراوە و ﯾەکەم بەرھە
2
ە ناوەڕاستی سا ی
ەرمەندەوە لە
ەن کﯚمە ک گگەنجی ھونە
لەالﯾە
شکرد.
ی )بەتەنھا ممردنە کە درۆنناکات( نماﯾش
سا ەدا بەناوی
شانﯚﯾﯾی ھەر لەو س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە417 :

شی
ەنەی بيالللی حەبەش
ووقی قەررزولحەسە
سنو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121920382
26856
خوازی
ھەتاوی لە الﯾﯾەن چەن کەس کی خ ر خ
سا ی  1360ھ
سنووق کی خ رمەندانە س
ئەم نااوەندە وەک س
ھەژارانی شارری سەقز
 13147کەس لە ھ
1
ستی
ھەتا ئ ستە تووانيوﯾەتی دەس
ی سەقزەوە ددامەزراوە و ھ
شاری
بگر ت.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شارەەکان :سەقز
ر کخرراو :خ رخوازز
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە418 :

کەر
سوپپای پاسداارانی ئ راننی داگيرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1262112103
33045
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

خراو:
ر کخ

ست
تيرۆرﯾس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە419 :

ی سورﯾا
سەرربەخﯚﯾی نيشتمانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0407215130
01704
ەزرا و لە س
ە لەندەن دامە
لە ساا ی  2006لە
سلمين.
گەل ،ئيخوان موس

ەکگرتنی
ھاتبوو :الﯾەنی قەومی ،ﯾە
سياسی پ ک ھ
الﯾەنی س

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ﯾا
سوورﯾا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە420 :

سەررۆکاﯾەتی ھەر می کوردستان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01121311413243
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سا ی  2005دامەزرراوە.
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە421 :

وردستان
ی رۆژنامەگەرﯾی کو
کﯚلينەوەی
شيﭫ وليک
سەننتەری ئارش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0829214816
64961
ی سەربەخﯚﯚﯾە.
ستی و ميژووﯾی
رﯾکخرراوﯾکی رۆشنببيری و زانست
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە422 :

می
سەننتەری ئازااد ھەورام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0513171647
71747
ھونەری
ی
شﭭەبردنی منداڵ لە باررەی
ی
ەشپ دانی مننداڵ و بەرەو پ
ەورامی بﯚ گە
ەری ئازاد ھە
سەنتە
ک کراﯾەوە.
شاری کەرکوک
 2009-0لە ش
ەوە لە 05-11
موزﯾکە
چاوە :ژارۆ شووانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مندا ن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە423 :

جاف
ل بەگی ج
سەننتەری ئيل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127111729
91166
ھونەری دەدات.
ی
ی بەبواری ئەددەبياتی کورددی و روناکبيری و
سا ی 2007دامەزراوە و گرنگی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە424 :

سەننتەری ئەننفال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316094052
23947
لە  2001-06-25داممەزراوە.
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :ئەنفال
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە425 :

-Y
الوانYDC
سەننتەری پەررەپ دانی ال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0928093900
02052
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سەربەخﯚﯾە تتاﯾبەت بە کارروباری الوان ،لە 2008-1-3لە کوردستاان
سەنتەر کی س
س
سيچاالکييە لە
سەرەکی و  10ئﯚفيس
ی
شی
خاوەنی  6بەش
راگەﯾەنراوە .خ
می
ەﯾی لە ھەر م
ەوعی ونمونە
ستانە ،چەندﯾﯾن پ ۆژەی نە
ەکانی کوردس
شاروشارۆچکە
ش
الوان لە
ن
ەشداری
راپرسی لەسەر بە
ی
ەوانەش " :ورردترﯾن
ەنجامداوە ،لە
ککوردستاندا ئە
ک لەسەر ماادەی  ،140پ ۆژەی النەی خﯚشەوﯾستتی بﯚ
دا ،راپرسييەک
ھە بژاردنەکاند
ھ
سل مانی ،پ ۆۆژەی خوانی جەژن،
چی شاری س
ھاوسەرگيری بەکﯚمەڵ بﯚ  100کورو کچ
ھ
ەشداری ھە بژاردن،پ ۆژەەی بەرەنگاربووونەوەی
پ ۆژەی ئا ی گەنجان ،پ ۆژژەﯾھاندانی بە
دەﯾان کﯚڕو
ن
سازدانی
جيھانی منا ن ،س
ی
مادە ھﯚشبەررەکان ،پ شانگگای فراوانی رۆژی
م
ک شﯚپ و...تااد".
سيمينارو ورک
س
بﯚﯚ پەﯾوەندﯾکرددن :
موباﯾل:
م
07
7701541677
7
07
7701210789
9
ئييمەﯾل:
mailtto:ydcenter@gmail.com
m
mailto:yydcrelations@gmail.com
m
وﯾبساﯾت:
htttp://www.yydcenter.org
g
14:54:50
0 2009-9-27
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لەالﯾەن ) (redinلە7 :
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە426 :

ستان
رپەنجە لە کوردس
ە
ش
شبووان بەش
سەننتەری پەننا بﯚ تووش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031023006
63649
؟
بەتمەندﯾيەکاننی بابەت
تاﯾبە
و ت:

کوردستان
ن
باشوورری

ستی
خراو :تەندروس
ر کخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە427 :

دنی چاو
سەننتەری چاررەسەرکرد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
90107150419984
527
سا ی 70 2008
ەزراوە و تا ا
ی شەھيد د.ئئاسﯚ لە  2007/4/20دامە
ەخﯚشخانەی
سەنتەرە لە نە
ئەم س
البردنی
شتەرگەری ال
ﭬيکﯚ و  1000نەش
ﯚ
سپی بە
شتەرگەری الببردنی ئاوی س
ەرگەری چاو و  3000نەش
نەشتە
ەری جﯚراوجﯚری دﯾکەی تااﯾبەت بە
چەندﯾن نەشتەرگە
ن
 BRKو
سپی بەشيووەی نوێ بە سيستمی K
ئاوی س
دراوە.
چاوی ت دا ئەنجامد
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە428 :

ەقين
جانی خانە
الکی گەنج
سەننتەری چاال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1300854006
63048
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :خانەقين
ر کخراوو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە429 :

ﯚرش
جانی شﯚ
الکی گەنج
سەننتەری چاال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5121148035
57858
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(2010وە کراووەتەوە
سەر بەر کخراوی مندا پار زی کوردستاانە لە)0/10/1
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ن
ر کخراو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە430 :

دا ن
ھزر و توانااکانی مند
ەپ دانی ھ
سەننتەری چرا بﯚ گەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01122131910002
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مندا ن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە431 :

ی فەلسەفی
کﯚ ينەوەی
کمە بﯚ ل ک
سەننتەری حيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171628572
21708
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە432 :

ەی قوتابيان
ەﯾاندن و ل کﯚ ينەوە
مە بﯚ راگە
سەننتەری خام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902113257
79318
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە433 :

شنبيری
ەری و رۆش
الکی ھونە
ەون بﯚ چاال
سەننتەری خە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4201402426
64582
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە434 :

وی خواردننەوە
سەننتەری دابيينکردنی ئئام ری پا وتنی ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3260806242
24375
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

کوردستان
ن
ی
باشووری

ی
خراو :زانستی
ر کخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە435 :

رسی کورردستان
سەننتەری راپر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01271153511181
دامەزراوەکانی کﯚمپانيای "وشە" کە ککﯚمپانياﯾەکی
ی
کە لە  2007/10/1دا دامەزراوە ،ﯾەک کە لە د
کرت ری گشتييی ﯾەک تی
شيروان مستەففا ی ج گری پ شووی سک
ەکەی نەوشي
راگەﯾاندنە و خاوەنە
ستانە.
مانی کوردس
نيشتم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
پارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە436 :

گەﯾاندن و رووناکبيرﯾﯾی ژنان
سەننتەری راگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128084208
81200
بەداوداچونی ئەو
ی
ئيشی
ی
لە ساا ی 1997ەوەە دامەزراوە ،ھەر لەسەرەەتای دامەزرانندنی سەرەککيترﯾن
ستا
ەﯾە لە ک شەککانی ژنان بە ھەموو بوارەەکانيەوە ،ئ س
ژنانە ببووە کە کوژراون ،ھەو ی تاﯾبەتيان ھە
بﯚ
بە دواداچون ﯚ
ەراﯾەتيانەی ە
ەک بﯚ ئەو دەزگاو بەر وەبە
ە سەرچاوەﯾە
سەنتەرە بﯚتە
ەکانی ئەم س
زانيارﯾە
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ەکانی ژنان دەەکەن.
ک شە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە437 :

و ژکارﯾی خ زان
سەننتەری راو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181056506
62422
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرااو :پەروەردەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە438 :

ن
وناکبيری للەخانەقين
سەننتەری روو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5281609046
60093
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە439 :

ش
ەردەڕەش
شنبيری بە
سەننتەری رۆش
267

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0731100259
94602
کی ب وکردنەوەەی
شنبيرﯾی بەردەڕەش( بوو بە ناوەند ی
سەنتەری رۆش
ە راستيدا )س
لە
ەﯾەکی
خﯚج و رۆشنببيری سەردەم لە ناو ناچە
شنبيرﯾی ج
رۆۆشنبيری نەتتەوەﯾی و رۆش
شارستانيەتی رۆشنبيری ،لە رۆ شنبيررﯾی
ی
شت گوێ خراوو و دوور لە ش
تاارادەﯾەک پش
بەردەڕەش لە
ش
ەکان دەتوانم ب م سەنتەرری رۆشنبيرﯾﯾی
ەتەوەﯾی و بﯚﯚنە نەتەوەﯾيە
نە
سم لە زﯾندو ککردنەوەو ﯾادککرنەوەی بﯚنە
پ ش ئەو سەننتەرانەﯾە کەممن دەﯾا نناس
دووکردنەوەی کەلە پياوە رۆشنبيرو
ی
ەتەوەﯾيەکان لە ھەر چوارر پارچەی و ت ھەر لە زﯾند
نە
ەخﯚش و خو ناوی
رۆژانی خﯚش و نە
ی
نەتەواﯾە تيمان
ە
ی کورد کەم ژژووی
سەرکردەکانی
س
ەمانی ﯾادنە ککرد
ەم سەنتەرە ﯾاد کی نەتەووەﯾی گەلەکە
کات نەبووە ئە
ت داﯾە ،ھيچ کا
ھەﭬا کی رۆژنامە
ە وەش )سەننتەری رۆشيننبری بەردەڕەەش( چەند ھ
ب تەوە جگە لە
سەنتەرەش بەھﯚی ژمارەەﯾەک نووسەرو رۆژنامە نووس
ﯾاندووە ،ئەم س
نوووسی پ گەﯾا
بەنووسينيش روو لەو رەووتە رۆشنبيرﯾييەی کوردستتان
ش
ەرﯾﯚە دەچی ھەو يانداوە
بە
کی پ شکەوتووەە ،لە گﯚﭬارە بە ناو بانگەکاانی
کەن ،بەردەواامبونی خازر کە گﯚﭬار ی
بک
خازر توانيوﯾەتتی چەندﯾن ققەلەمی
خستوە ئەوەﯾە کە خ
ە
ککوردستانە ئەوەی خازری سەر
لە گﯚﭬاری خاززر دا
جيا جيا بەکار ب ن ت و ھەر ﯾەک بەپ ی تتوانای خﯚﯾان بەشداری ە
ج
گﯚﭬاری خازر کە ھوونەرمەندو
ی
دەکەن ئەمە ننيشانە ﯾەکە لە نيشانە ککانی سەرکەوتنی
دارن.
ھتد تياﯾدا بەشد
سان و .....د
شاعيرو ميژوە نووس
و
ب ژە رو ھەمووو را گەﯾاند کارران و
چاو
ەوەی پ ش چ
ﯾەک تا ئەمرۆ ئە
ھەر لە ژمارە ک
ر
ﯾندب تەوە
ی خازری خوﯾن
ەوەی گﯚﭬاری
ئە
دەکەو ت گﯚﭬاار کی زۆر دەەولەمەندە و ببونی قەلەم و توانا جيا جييا کانی ت دا ﯾﯾە ،لە
ەﯾەکی
جياﯾان ھەب وشە
ن
ە؟ رای
شنبی رک ﯾە
وانەﯾە زۆر براددەران لەسەرر ئەوەی رۆش
چونکە زۆرن
ە
ەرج نيە رۆشننبير خو ندەوار ب ت،
فارسی بەرامببەری روشنففکرە بە م مە
فا
چونکە لە
ە
ەن رۆشنبيرنيين ،زۆر ھەن رۆشنبيری گگەورەن
ەوانەی خاوەن بەلگە نامە
ئە
شنبيرﯾان نازان ن ،کە واتە رۆشنبير ئەو
ن ئ مە بەرۆش
ەتە کەﯾان نين
خزمەتی مليلە
خ
مليلەتی خﯚﯾﯾەوە.
ھەﯾەتی نجاتە خزمەتی م
ککەسەﯾە ئەو تواناﯾەی کە ھ
بەرامبەری
ی
ەت
ی جەھالەت دەکەن من ننابينم جەھالە
ی ئ مە باسی
زۆۆر جار خە کی
مە نين
يکی زۆر بونەتتە ئەندام خاووەن بە گە نام
ەنتەرە خە کيک
خوﯾندە واری ب ت لە و سە
خ
لەسەنتەری بەردەڕەش و
ی
ن بە گەھەن رۆشنبيرنين
ە م رۆشنبيررن ،زۆر خاوەن
بە
تەمەنی سەنتەر لە  16ساڵ زﯾاتترو و 160
ی
خازر زۆر دﯾارو ببەرچاون داواککارم
گگوﭬارەکەی خا
ەکانی دونيا تووانای کوژاندننەوەی
ھەموو تارﯾکيە
شەو چەند تار ک ب ت و ھ
ساڵ ب ت ،و ش
س
مﯚم کيان نيە .
م
شووی پەرلەماننی ع راق
ەندامی پ شو
ئە
سەرچاوە گﯚﭬﭬاری خازر
س
بﯚﯚ زﯾاتر روونکرردنەوە
ەن
کەوە کە بيرۆککەکەی لەالﯾە
ەم سەنتەرە لە  1 995/5/4لەالﯾەن کﯚﯚمە ە گەنج ک
ئە
ەمە
مەزراندن و بە
گەڕاوە لە و تی ئ ران ھاتە دام
ە
)سەعيد مەمووزﯾنی( ئاوارەەﯾەکی
خاوەنی سەنتەری
ی
ستان لەو کات بووە
حيە لەکوردس
ەردەڕەش وەکو ﯾەکەم ناح
بە
ش( بوو..
ە بەناوی )بنککەی رۆشنبييری بەردەڕەش
رۆۆشنبيرﯾی کە
ئەم سەنتەرە کﯚﯚمە ە
ەردەڕەش نەبووو ،بەالم م
ە رۆژنامەوان ککيش لەن و بە
و ئەوکات تاکە
شنبيری پ گەﯾﯾاند کە ئەم ۆ لە رۆژنامەو گﯚﭬارە
ەﯾاندن و رۆش
گەنج کی لەبووارەکانی راگە
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جيا جياکانی کوردستان کار دەکەن.
ئەم سەنتەرە  8کﯚنفرانسی بەستووە کە دواﯾن کﯚنفرانسی لەالﯾەن قاﯾمەقامی
بەردەڕەش و بەر وەبەری گشتی رۆشنبيرﯾی و ھونەری دھﯚک بەھﯚی
دەست وەردانی ناﯾاساﯾی تووشی ک شەھات و دەﯾانەوﯾست بەتەسکيە ب نە ناو
سەنتەر و دەستی ت وەردەن..
ئەم سەنتەرە خاوەنی گﯚﭬار کە بەناوی خازر کە  47ژمارەی لەدەرچووەو بەردەوامە و
پەرتوکخانەﯾەکی بەناوی گﯚران ھەﯾە و سەرەڕای ئەوەی بەناھەق بﯚماوەی 17مانگە
مونحەکەی راگيراوە بەالم چاالکيەکانی سەنتەر بەردەوامە و گﯚﭬارەکەش
بەبەردەوامی دەردەچ ت و کﯚمە ک رۆشنبير خﯚبەخشانە کاری تيا دەکەن..
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ئەحمەد گﯚران( سەبارەت بە
)سەنتەری رۆشنبيری بەردەڕەش( لە15:17:39 2011-6-28 :
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )شﭭان گﯚران( سەبارەت بە )سەنتەری رۆشنبيری
بەردەڕەش( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-05-29
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە440 :

سەنتەری رۆشنبيری بەھرە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010032243139765
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە441 :
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شنبيری ررواندز
سەننتەری رۆش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906143713
39375
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە442 :

سافی ھيررانی
شنبيری س
سەننتەری رۆش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120090940
01032
ەکەم
ر( دامەزراوە و لە ماوەی ﯾە
ھيران )50کم خﯚرە تی باککوری ھەول (
لە ساا ی 2007لە شارەد ی ھ
ی ئەنجامداوە.
دا  48کارو چاالکی رۆشنبييرﯾی جياجيای
سا يد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە443 :

سر شمە
شنبيری س
سەننتەری رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021637466
63636
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سا ی  2007دامەززراوە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە444 :

سﯚران
شنبيری س
سەننتەری رۆش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805115918
84672
دروستکردنی
ی
رۆشنبيری لە سﯚران و ھەو دان بﯚ
ی
ی
ی دان بە بزاﭬی
بﯚﯚ زﯾاتر گرنگی
چەکە بە زﯾندوووﯾی لە سا ی 1997
ی مەدەنی و ھ شتنەوەی کلتوری ناوچ
ککﯚمە گاﯾەکی
سﯚران دامەزرراوە.
ە ھەوڵ و مانندووبوونی کﯚﯚمە ک لە رۆۆشنبيرانی س
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سﯚﯚران
ش
شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە445 :

شاخﯚ ن
شنبيری ش
سەننتەری رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3081001052
24442
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە446 :

سەنتەری رۆشنبيری گﯚران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257914
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە447 :

سەنتەری رۆشنبيری الد کانی کﯚﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041709195156711
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە448 :

وێ
شنبيری نو
سەننتەری رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01720253010130
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە449 :

ھەناسە
شنبيری ھ
سەننتەری رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061652566
63129
مانی ئەنجام دەدات.
چاالکييەکانی لەسنووری شاری سل م
سەنتەر کی نناحکومييەو چ
س
سا ی  2007دامەزراوە.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە450 :

وغ
شنبيری و ھونەری قەرەچوو
سەننتەری رۆش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0102232543
33058
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...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە451 :

ەتی بابان
شنبيری و کﯚمە ﯾە
سەننتەری رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5132241025
57912
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە452 :

ەتی ش خاان
شنبيری و کﯚمە ﯾە
سەننتەری رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12820333510931
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە453 :

شوانان
ەتی وەزرش
شنبيری و کﯚمە ﯾە
سەننتەری رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151251286
60275
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە454 :

شنبيرﯾی پردێ
سەننتەری رۆش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1214212732
22987
پردێ ،کەرکوک
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرااو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە455 :

شنبيرﯾی شار
سەننتەری رۆش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121523343
37760
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سەنتەر کی سەربەخﯚﯾە سا ی  2005لە سل مانی دامەزراوە و لەالﯾەن وەزارەتی رۆشنبيرﯾی
حکومەتی ھەر مەوە پشتگيرﯾی کاروچاالکييەکانيان دەکر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رۆشنبيری

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە456 :

سەنتەری زانياری و ستراتيژی ل کﯚ ينەوەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221412241083
لەسا ی  2006لە شاری ھەول ر دامەزراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :زانستی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە457 :

سەنتەری سەرنج بﯚ راپرسی و تو ژﯾنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001311029463346
لە سا ی 2005ەوە لەشاری ھەول ر دامەزراوە کار لە بواری راپرسی و تو ژﯾنەوەی سياسی دەکات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە458 :

سەننتەری گەنجان لە ززاخﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819214722
24787
زاخو سەر بە
و
 2004لە شارووچەکی
ﯾە لە سالی 4
سەنتەر کی گگەنجان و رەووشەنبيری ە
س
خولەکانی کومپيوتەر ،موزﯾک و ھوونەر
ی
ک دامەزراوە ،لەم سەنتەررەدا
پاار زگای دھوک
ەی تری ئەم
ت ،ھەروەھا گرنگی دان ببە فلکلوری ککوردی کارەکە
ەنجام دەدر ت
ئە
بەرپرسی
ی
سەنتەرەﯾە ،تا ئ ستا بە دەەﯾان خولی ککومپيوتەر و موزﯾک ساز درراوە،
س
ک بنکەی پولييسی دەاللە.
ل(ە ،لە ن زﯾک
جەمال خەليل
)ج
سەنتەری
ەبارەت بە )س
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:3
خﯚ( لە33:36 2011-9-25 :
گگەنجان لە زاخ
سەنتەری
ەبارەت بە )س
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:0
خو( لە03:17 2010-8-19 :
گگەنجان لە زاخ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ن
ر کخراو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە459 :

سەننتەری الوانی ميدﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128153522
21213
 20لە ھەول ر دامەزراوە ،زۆۆرتر
لەسا ی 005
ت بە ھونەر و رۆشنبيری و راگەﯾاندن ،لە
ەر کە تاﯾبەت
سەنتە
ی و رۆشنبيررﯾی دەدات.
ی کﯚڕ و سيمييناری ھونەری
ی بەسازدانی
گرنگی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە460 :

ستان
جی کوردس
ی ستراتيج
کﯚ ينەوەی
سەننتەری ل ک
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901281648001221
لە سا ی 1992دا دامەزراوە و لە بوارەکانی ئابووری و سياسەتدا کاردەکات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :زانستی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە461 :

سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکرﯾی و ئەدەبی نما
http://www.kurdipedia.org/?q=200907131514001819
سەنتەر کی سەربەخﯚﯾە و لە سا ی  1999لە ھەول ر دامەزراوە ،باﯾەخ بە بواری ھزری و ئەدەبی
دەدات ،بﯚ ئەم مەبەستە گﯚﭬار کی وەرزی دەردەکات بە ناوی )نما( ،پاشکﯚﯾەکيش بەناوی شيعرنما
دەردەکات کە تاﯾبەتە بە ھە بەست .ھاوکات سەرگەرمی چاپکردنی کت بی جﯚراوجﯚری بواری ھزری و
ئەدەبييە بە زمانی کوردی ،تا ئ ستا نزﯾکەی  80کت بی بەچاپ گەﯾاندووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە462 :

سەنتەری ميترۆ بﯚ راو ژ و داکﯚکی لە رۆژنامەنووسان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002101527303442
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ستە بﯚ راو ژ و داکﯚکيکردن لە رۆژنامەنوووسان.
سەربەخﯚی ققاوانج نەوﯾس
ر کخراو کی س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە463 :

ھەول ر
ی دڵ لە ھ
شتەرگەری
سەننتەری نەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126164034
41155
می کوردستاندا.
جﯚرەﯾە لە ھەر ی
ە
ی لەو
سا ی  2007دامەززراوە و ﯾەکەممين سەنتەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە464 :

ورۆز لە الﯾﯾدن
سەننتەری نەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1191431503
32836
دا
ھﯚ ند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە465 :

لوڕ
وبەشی لو
سەننتەری ھاو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257911
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە466 :

سەنتەری ھاوبەشی لﯚڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=200910050951382070
بەپشتيوانيی حکوومەتی ھەر می کوردستان و پ کھاتوو لە لﯚڕەکانی باشوور و رۆژھە تی کوردستان
دامەزراوە و ئامانجيان گەشەدان بەو کولتوور و ئاوازە لەبيرکراوکانەﯾە کە بە گشتی کورد لەبيری
چﯚتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە467 :

سەنتەری ھاور ی منداڵ لە مەخموور
http://www.kurdipedia.org/?q=201001022337053061
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...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە468 :

ﯚشياری تااک
سەننتەری ھﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4092307312
21732
ەنتەری
مان دامەزراند بە ناوی سە
سەنتەرﯾکی ھﯚشيارﯾم
ی
2
ی 2005/7/15
ئييمە لە سالی
خﯚبەخش
دﯾن گەنجی خ
ھەولير و دەورروبەری بە ھااوکاری جەند
ک لە شاری ھ
ھﯚشياری تاک
ھ
ەشن لە
جﯚر ھەمەچە
الکی جﯚراو ج
ئەنجامدانی چەندﯾن چاال
ی
ی
ەروەر و دوای
و نيشتيمان پە
شداری  130وورک شﯚپ و 20
کﯚنفراس کرد
س
شيارکردنەوەەی تاک و بەش
بووارەکانی ھﯚش
خﯚی سەنتەر لە سەر داوای سەرۆکی سەنتەر
ی ھەندێ باررودۆخی ناوخ
پااشان بە ھﯚی
ککارو چاالکيەکاانی خﯚی راگگرت تا ئيستا .وە لە خوارەەوە زﯾاتر زانيارری دەخەﯾنە روو
شياری تاک .
ەنتەر ی ھﯚش
دەربارەی سە
تاک
ھﯚشياری ک
نااوی سەنتەر :سەنتەری ھ
م ژووی دامەزراندن2006 / 5 / 4 :
ر
ەول
ی سەرەکی //پار زگای ھە
شو نی بنکەی
ش
ر،سەنتەر بﯚی ھەﯾە لە ھەر شار و
ەب ت.
ن بارەگای ھە
قەزاوناحيەکان
قە
سەربەخﯚ بەڕ وەی دەبەن)
ﯚ
کەسی
ی
مە ک
ەر کی رۆشننبيری ﯾە ،کﯚم
دﯾدگا) :سەنتە
يار.
ی ھﯚشيار بەررە و کﯚمە گاﯾﯾەکی ھﯚشيا
ەﯾام :لەتاکی
پە
ی ،گﯚ بچوکەککەﯾان سەوزە و
ی ھاو چەق بە باری پانی
ئاارم  :پ کھاتوووە لە دوو گﯚی
ەورەکەﯾان
ەت( گﯚﯾە گە
لە ناوی نوسرراوە )شەفافيە
سپيە و بە رە نگی رەش ە
نااواخنەکەی س
ی رەنگی شيينە.
رەەنگی زەردە و ناواخنەکەی
ەزر نەر :کارددەکات بﯚ پ ش خستنی پ ۆژەی ھﯚشيياری تاک لە نناو
دەستەی دامە
شياری تاک( .ووە پار زگاری کردنی بەرژەەوەندﯾەکانی سەنتەر
ەنتەری ھﯚش
بييرۆکەی )سە
نائاساﯾی دەب ت
ی
ەبارەی ئاساﯾﯾی و
ەی ﯾەکەم ،لە
ستەﯾە بە پلە
سەرۆکی دەس
ە ئەستﯚی س
لە
چارەنوسی
ی
ﯾار ک تاﯾبەت بە
ی لەسەرب ت لە ھەر ب ر
واژووی سەرۆکی دەستەی
سەنتەر.
س
تەری ھﯚشيارری تاک:
ککورتەﯾەک دەرربارەی سەنتە
لەگەڵ چەند
ڵ
ەن )تحسين خاليد حمد( ھاتە ئاراوە،پپاشان
سەرەتا وەکو بيرۆکە لە الﯾە
س
بە بيرۆکەکە ددراو
الو ک بە فکرەەی نو ترو لە ئاستی جياووازو پلەی خو ندندا،پەرە ە
ال
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گە ەی ناو و پەﯾرەوی ناوخﯚی سەنتەر کرا،لە بەرواری  2005/7/10ﯾەکەم
دانيشتنی سەربەخﯚ و زانستی خﯚی گر دا،دواتر لە بەرواری  2006/5/4مﯚلەتی
رەسمی بە پ ی ماددەی ) (8،7لە الﯾەن ئەنجوومەنی نيشتيمانی کوردستانەوە پ
بەخشرا.لەگەڵ ئەمانەشدا چەندﯾن کارو چا کی ئەنجامداوە ھەر لە سەرەتاوەو
تائ ستاش سەنتەر خاوەنی منحەی تاﯾبەنتی خﯚی نييەو ب بەشە لەو منحەی کە بﯚ
سەنتەرو ر کخراوەکانی تر لە الﯾەن حکومەتەوە دابين کراوە.
کورتەﯾەک لە چا کيەکانی سەنتەر:
ئەنجامدانی کارو چا کيەکانی سەنتەر پشتی بەستووە بە ھاوکاری خە کی خﯚ
بەخش و بەشدارﯾکردن لە پرۆژەی ر کخراوەکانی کﯚمە گەی مەدەنی.
کارەکانی سەنتەر لەگەڵ ر کخراوەکان:
1.پرۆگرامی کﯚمە گەی ع راقیICSP
2.ئەنستتيوتی رۆژنامەوانی جەنگ و ئاشتیIWPR
3.ر کخراوی ئاسکی ئەمرﯾکیASK
4.ر کخراوی نەروﯾجیNPA
کاروچا کيەکانی خﯚبەخش:
س بەرنامەی راستەوخﯚ لە راد وکانی کوردستان ،ھەربەرنامەﯾەک لە راد وﯾەک
بەردەوام بووە بە شيوەﯾەکی خﯚبەخشی بﯚ ماوەی دووساڵ)،ناوی بەرنامەکان).
1.بەرنامەی ھﯚشياری ھاوالتی لە راد وی دەنگی ھەول َر.
2.بەرنامەی رۆشناﯾی لە راد وی زەحمەتکيشان.
3.بەرنامەی ھﯚشياری تاک لە راد وی ھەتاو.
4.بەشدارﯾکردن لە کەمپينی دژە توندوتيژی بەرامبەر بە ئافرەتان.
5.بەشدارﯾکردن لە کەمپينی  2007/6/10لە مەڕ پرۆسەی دادگاﯾيکردنی تاوانبارانی
بەناو ئەنفال
6.بەشدارﯾکردن زﯾاتر لە  130رۆشوپ و 20کﯚنفراس.
ئامانجە سەرەکييەکانی سەنتەر:
1راﭬەکردنی داخوازﯾە پ شھات وڕووداوەکان بﯚ تاک جا چ لەڕووی سياسی ب تﯾاخود لە رووی کﯚمە تی وئابوری وتەندروستی و....ھتد.
2کارکردن لە پ ناو ھﯚشياری ،ل بوردەﯾی،دۆستاﯾەتی.3پشتگيری کردنی بار و گوزەرانی ژﯾانی تاک لەڕووی ماددی ومەعنەوی.4پاراستنی بەرژەوەندﯾە با کانی گەلی کوردستان.5داکﯚکی کردن بﯚ رەخساندنی بواری زانستی و بەھاکانی مرۆڤ بﯚ مرۆڤ لەسەربنەمای تاک.
6ئ ش کردن بەسيتەم کی پەروەردەﯾی نوێ بﯚ بەھ زکردنی پەﯾوەندی لەن وانحکومەت و تاک ،تاک وخ زان ،خ زان وحکومەت ،بە مەستی ئەوەی گومە گا بب تە
کﯚمە گاﯾەکی خﯚشگوزەران و دادگەر.
7بە مەﯾدانی کردنی سەکﯚی ئازاد بﯚ ئافرەتان ،لەگەڵ چەسپاندنی زﯾاتر لە ر ژەی) (%25بﯚ ئافرەتان لەناوبيرۆکەی سەنتەر.
8پ گەﯾاندنی تاک لەسەربنەمای نيشتمانپەروەری وھاو تی بوون.9دوورخستنەوەی تاک لە کاری توند وتيژی وکﯚﯾ ە بوونی لەژ ر ھيچ بنەماﯾەک.10پ داگرتن لەسەر ھﯚشياری گشتی.282

رەچاوکردنی رەنگ و ئاست وئاﯾن

11ڕاھ نانی تاک لەسەربنەمای ر زگرتن ،بەبومەزھەب و نەتەوە و.........ھتد.
12گﯚڕﯾنی ش وازی خو ندن لە سيستەمی ناوەندەکانی خوﯾندن بﯚ ش وازی داھ نەر.13دەرخستنی وزەی تاک و دەو ەمەندکردنی.14ڕوونکردنەوە و شيکردنەوەی بابەتە ھەستيارﯾيەکان.15ف رکردنی تاک دەربارەی ودەرئەنجام و بەھا گرنگەکانی راپرسی.دەستەی بەر وەبەردنی سەنتەر:
1دەستەی راو ژکاری (5) .کەس.2سەرۆکی سەنتەر3بەر وەبەری کارگ ری.4بەرپرسی راگەﯾاندن.5بەرپرسی پرۆژەکان.6بەرپرسی ژم رﯾاری.ناونيشان:
سەنتەری ھﯚشياری تاک  /کوردستان ھەول ر  /شەست مەتری  /چوار رﯾانی ئەلبان
کﯚالنی ﯾەکەم
ئيمەﯾل:hoshyarytak@yahoo.com
ژمارەی تەلەفون:
سەرۆکی سەنتەر0750 4104261 :
دەستەی راو ژکاری0750 470 7429 :
بەر وەبەری کارگ ری0750 455 5367 :
سەنتەری ھﯚشياری تاک
1 1 /10/2010
سەرچاوە :فەﯾسبووکی سەنتەری ھﯚشياری تاک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە469 :

سەنتەری کوردستان بﯚ بەھ زکردنی توانای کارگ ی و بەڕ وەبردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112919315511095
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سا ی 2007ددا دامەزراوە و تائيستا
سەربەخﯚ و ب الﯾەنە و لەس
سەنتەر کی نناحکومی و س
س
خﯚﯾەتی کردۆتەوە.
ی
ەبواری کارگ رری و
س خولی لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە470 :

(KES
SCC Paris
ەروەردە و زانست و کەلتوور)s
سەننتەری کورردی بﯚ پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10821365910635
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە471 :

ئابووری
ی
ی
ەشەپ دانی
سەننتەری کورردی بﯚ گە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121814244
45843
شتگيرﯾکردنی ئافرەتدا کارددەکات
ی
لە ساا ی 2000دا دامەزراوە و ر کخراو کی نناحکوميەوە و لە بواری پش
تاﯾبەت و
پرۆژەی بچوک و لە ر گای کردنەووەی خولی تا
ی
ھەروەھا الوان ،لە چوارچ وەی
ەت ب وەژنان ھ
بەتاﯾبە
گيری دراﯾی پررۆژەکانيانەوەە.
پشتگي
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری
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ر کخراو :ژنان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە472 :

سەنتەری کەرکوک بﯚ خانمانی پيشەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=201002111250153454
ر کخراو کی کﯚمە گەی مەدەنييە و سا ی  2008لە کەرکوک دامەزراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

مەدەنی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە473 :

سەنتەرێ براﯾەتی ﯾ

رۆشنبيری

http://www.kurdipedia.org/?q=201001112045413232
لە  2010-01-11لە شارەد ی مانگ ش دامەزراوە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە474 :

سەنتەرێ دەرکارێ ﯾ

رۆشنبيری

http://www.kurdipedia.org/?q=201001091505423176
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ەفتی  16ئادارا  2009ھاتييە ﭬەکرن
ل رﯾکە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە475 :

ن
کوردستان
سەنندﯾکای پارر زەرانی ک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129131534
41236
ئەندامی ھەﯾە.
ی
 1دامەزراوە و نزﯾکەی ھەزاران
ە 1993/1/30
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە476 :

ستان
ەرمانسازانی کوردس
سەنندﯾکای دە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129130713
31230
ستان
می شەڕی ناوخﯚی کوردس
سا ی  1996دا لە ئەنجام
سەرەەتا لە سا ی  1992دامەزررا و دواتر لە س
ی جياواز.
بووە ددوو سەندﯾکای
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە477 :
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وردستان
سانی وەررزشيی کو
ۆژنامەنووس
سەنندﯾکای رۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819133925
54781
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە478 :

ستان
ۆژنامەواناننی کوردس
سەنندﯾکای رۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126093606
61113
ھەزاران ئەندامی ھەﯾە.
ەسا ی 1998دا دامەزراوەە و نزﯾکەی ھ
لە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە479 :

سانی کوردستان
شو نەوارناس
سەنندﯾکای ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101644085
57842
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە480 :

ستی
ی تەندروس
سەنندﯾکای کارمەندانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128153110
01210
ئەندامی ھەﯾە و لە شاری ھەول رﯾش سەندﯾﯾکای
ی
ھەزار
لە ساا ی 1998دا دامەزراوە و ززﯾاتر لە  10ھە
ی بەجيا کارەەکانی خﯚی ررادەپەڕ ن ت ،وەک ر کخراووەکانی تر وا
ی تەندروستی
ن پيشەوەرانی
خاوەن
ە ﯾەکبگرنەوەە.
چاوەڕوواندەکر ت کە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ستی
ر کخرراو :تەندروست
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە481 :

ن
کوردستان
سەنندﯾکای پزﯾشکانی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5121240597
76267
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دامی لە ھەرچوار
 19دامەزراوە و لەئ ستادا ھەشت ھەززار و  200ئەند
ە سا ی 991
لە
ھەﯾە.
ە
ەرکوک(
سل مانی و کە
لققی )ھەول ر و دھﯚک و س
شکان لە
سل مانی ،سەنندﯾکای پزﯾش
دوای دوولەت بوون بﯚ ھەرردوو ئيدارەی ھەول ر و ل
م کﯚنگرەی وەەک دوا کﯚنگررە
ئەنجامداوە و لە سل مانيش لە
ە
ھەول ر سا ی  2000دووەم
ھ
مين
سا ی  2004س يەم کﯚنگررە ئەنجامدراووە ،کﯚنگرەی ئەمجارەش دەب تە چوارەم
س
ککﯚنگرە بﯚ ھەرردووال.
2014
ن 4-05-12 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە482 :

ستان
ستی کوردس
ی تەندروس
سەنندﯾکای کارمەندانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3262317576
65230
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت :باشووری کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە483 :

ی کوردستاان
کﯚی ئەناررکيستانی
سەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8292155204
42396
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە484 :

ھيد ئارام
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128164249
91219
شەھيدان و
ن
کەسوکاری
ی
بەمەبەستی بەگرﯾکردن لە
ی
سا ی 2006دا
ر کخرراو کی ناحکوومييە و لە س
جە و ئەنفال ددامەزراوە.
قوربانييانی کيمياباررانی ھە ەبج
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئەنفال
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە485 :

کەخانەی ھەول ری ن ودەو ەتتی
ف ۆک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127141855
51188
ەشتی ن وان کوردستان و زۆر ک
 20دا دامەزراووە و رۆژانە گە
ی سا ی 005
ە ناوەڕاستی
لە
يھان ئەنجام ددەدات.
ە و تانی جيھ
لە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە486 :

فيدراسيونی رﯾکخراوە قوتابی و خوﯾندکارﯾەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081114179882
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
خو ندکاران

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە487 :

فيدراسيﯚنی ر کخراوە ناحکووميەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050712240257538
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە488 :

فيدراسيﯚنی ر کخراوەکانی الوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121147311301
لە رۆژی  2009-02-11لە پ کھاتەی ر کخراوە الوانەکانی ﯾەک تی و پارتی و پارتی کﯚمﯚنيستی
کوردستان لە ھەول ر دامەزراوە.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

الوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە489 :

فيدراسيﯚنی ر کخراوەکانی کﯚمە گەی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260953551117
لەھاوﯾنی  2006دا دامەزراوە و لە  20ر کخراوی کﯚمە گەی مەدەنی پ کھاتووه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

مەدەنی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :فەڕەنسی
و ت:

دەرەوە

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە490 :

فيدراسيﯚنی سەرتاسەری ر کخراوە مەدەنييەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102221264923942
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...
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ەت
ر کخراو:

مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە491 :

ستان
شاخەوانييی کوردس
فيدرراسيﯚنی ش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0223230818
81391
تو ژەکانی
جەم چين و و
ەﯾە بﯚ سەرج
سا ی  2006دامەزراوە ،پ ککھاتەﯾەکی ئئارەزوومەندانە
س
ەش
ەماﯾەک بﯚ لە
ەو ت شاخەوانی وەک وەەرزش ک و بنە
ککﯚمە گای کورردستان ،دەﯾە
کی باوی ن و ککﯚمە گای کورردەواری،
کاتە کلتوور ی
شت بەرزی و خﯚڕاگری بک
ساغی و رەوش
مان
می"باخﯚڕاگری لەچياﯾەکانم
ی
ەکەی لەھەوول ری پاﯾتەختتە ،بەدرۆشمی
ئ ستا بارەگاﯾە
ف ربين" ،کارەککانی ئەنجام دەدات.
ئاامانجەکانی ففيدراسيﯚن:
خەوانيی لەکوردستان.
شەکانی شاخ
کردنی وەرزش
سەرپەرشتيک
1ناساندن و پپەرەپ دان و س
ستان.
2بەميللی کرردنی شاخەووانی لەکوردس
خی و شادوماانی
دەبنە ماﯾەی ساخ
ە
شانەی
3ھەو دان بﯚ گشتگيرکردننی ئەو وەرزش
ککﯚمە گە.
جەستەﯾی و دەروونی.
ی
کی
ی کاتی پشووو بەوەرزش ی
4پ کردنەوەی
ەتای
ەتووشبوون ببەھەند ک پە
5پاراستنی ککﯚمە گە ،بەتااﯾبەتيش چيننی گەنجان لە
مەترسيداری وەک ماددە ب ھﯚشکەرەکان.
م
ەموو چين و تتو ژەکانی ن و کﯚمە گە.
ی بﯚشاﯾی وە رزشی بﯚ ھە
6پ کردنەوەی
7پ کھ نانی تييپەکانی ميلللی شاخەوانييی کوردستان و بەشدارﯾﯾکردن لەخول و
پ شب ک ی ناووخﯚو دەرەوەددا.
سروشتی جووان و شو نە گەشت و گووزارﯾيەکانی ککوردستان و
8ناساندنی س
ستان.
ەرھەنگی چووونيەتی سووود وەرگرتن و پاراستنی ژﯾﯾنگەی کوردس
ەرەپ دانی فە
پە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە492 :

ﯾەکسانی
ی
کراسی و ﯾ
می دﯾموکر
ی سيستم
کاراکردنی
فيدرراسيﯚنی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3260914452
22028
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە493 :

وردستانيييەکان
کﯚمە ە کو
فيدرراسيﯚنی ک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121922122
25866
الﯾەنە و
موکراتی و ب ال
کخراو کی دﯾم
سا ی  1981ددامەزراوه ،فييدراسيﯚن ر ک
ە سوﯾد لە س
لە
ی سياسی و ئاﯾينی نيه.
سەر بە ھيچ ر کخستن کی
س
کـوردی ھەموو
ی
دا کـە
کـە لە جيھاند
ەنيا ر کخراو ک
ستانيەکان تە
فيدراسيﯚنی ککﯚمە ە کوردس
في
گرتﯚتە خﯚی.
دﯾدو بﯚچوون کی جياوازەوە ت
و
پاارچەکانی کووردستانی بە ھەموو
ھەموو
بـەکار د ن ت ،وە ھ
ر
ە ھەموو کﯚبوونـەوە و کﯚنگگرەی خﯚﯾدا تتەنھا زمانی ککوردی
لە
کرمانجی ب و دەکـر تەوه ،وە
ی
سﯚرانی و
ی
نووسراوە و ب ووکـــراوەی بـــە ھەردوو زارراوەی
بکات.
ەمەش وا دەکات ﯾەک تی و ھاوکاری ددروست ت
ئە
ەری سوﯾــد ککﯚمە ەی ئەنندامی
فيدراسيﯚنی ککﯚمە ــە کورددستانيەکان لە سەرانسە
في
ەی خﯚی
کﯚمە ەی شارەکە
ە
بە ئەندام دەتووان لە
ھەﯾه ،وە ھە ر کەس ک بييەوێ بب ت ە
ھ
ەندام.
ﯾاان ئەگەر نەبووو لەو شارە دھتوان لە نزﯾکترﯾن شار لە شو نی خﯚی بب تە ئە
وردستانيەکان بــە دووساڵ جار ک کﯚننگـرەی خﯚی
ن
فيدراسيﯚنی ککﯚمە ــە کـــو
في
دەبژ ردرێ،
ژ
ەی گشتی و کﯚميتەی کارگ ھە
ھەر لە کﯚنگرەەشدا کﯚميتە
دەبەست ت ،ھ
گر پ ک د ت ،ووە کﯚميتەی کـارگ
ئەس ی و  3ج ر
ەندامی س
شتی لە  12ئە
ککـﯚميتەی گش
ی ئەس ی و  3ج گر پ ک د ت،لەو  9ئەندامەی کــارگ دوو ئەندام کە
ە  9ئەندامی
لە
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سەرۆکی ﯾەکک تی الوان و ژنــانی فيدراسيﯚنن ،ئﯚتﯚماتيک دەبنە ئەندامی کاررگ ر.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ددەرەوە

ر کخراو:

ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە494 :

ن
ستيﭭا ی فييلمی کورردی بەرلين
فيس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302114609
91498
ھەموو سا ک تەواوی
لە جيھاندا و ھ
ن فيستيﭭا ی کوردﯾيە ە
ت ،گەورەترﯾن
 Mبەڕ وەدەچ ت
ەن Mitosfilm
لە الﯾە
سی بابەتی ررۆژھە تی ناوەڕاست و ککوردستان
ﯾنگی کورد و بيانی کە فيللمەکانيان باس
سينەماکارانی گرﯾن
ستيﭭا ە کە للە رۆژی 24ی مای
ەمی ئەم فيس
داری دەکەن ..خولی پ نجە
ت ،لەم فيستييﭭا ەدا بەشد
دەکات
جﯚزەردان( کﯚتاﯾی
جوون )12ی ج
لە رۆژی 1ی ج
ی  1387دەستتی پ کرد ،ە
 2008ر کەوتی 4ی جﯚزەردانی
پ ھات.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە495 :

گەی بال
ف رگ

لە سل مانی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305151229
91548
شاری
ی
مونەﯾی ﯾەکەمين لە
دواناوەندی دواڕۆژی نم
ی
 ،20لەناو بينا ی
ە 009-02-21
لە
دەستەی خو ندکارەکانيان لە 30
ی
ەکەم
سل مانی دا ف رگەی بال کراﯾەوە و ﯾە
س
خو ندکار زۆرتررە.
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
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ر کخراو :ھوونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە496 :

ەکاری باراان
گەی ش وە
ف رگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0219230623
31334
لە بواری ف رکااری و
الکيی زۆری ە
شاری سەقزز دامەزراوە و تا ئ ستا چاال
لە ساا ی 1384ی ھەتاوی لە ش
شارەﯾان ف ری ھونەری
ەدان منداڵ و الوی ئەم ش
مندا ن بەڕ وەەبردووە و سە
ھونەری بﯚ من
ی پ شانگای ھ
دانانی
ش وەککاری کردووه.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخرراو :مندا ن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە497 :

ھەنگخانەی پ باز  -باوەنوور
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8062053029
92097
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە498 :

وور
ھەنگخانەی مەخمو
فەرھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121816204
47848
لە رۆژژی  10-10-2007وەزﯾری ووەرزش و الوا ن سەردانی شارۆچکەی مەخمووری کرد بﯚ
ەر لەم سەرددانەدا ب ﯾاری
دروستکردنی فەرھەنگخانە درا کە راد وشی
ی
ەرکردنەوەی پپرۆژەکان ،ھە
بەسە
ھيچ جﯚرە راگەﯾااندن کی
ەتا ئ ستا چ
شاری مەخمووور لە سا ی 2003ەوە ئازااد کراوە و ھە
دا دەب ت ،ش
لەگە د
ی ت دا نيە.
کوردی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە499 :

ھەنگخانەی کفری
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8062052009
92096
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە500 :

ھەنگخانەی کەالر
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8062050108
89252
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە501 :

جی خەفييفە
فەوج
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121510373
34670
سەدەی بيستدا
ی
جاشانەن کە دداگيرکەری ئ اق لە سا ننی ھەشتاکاانی
ەو دەستە ج
ئە
ن .ئەو فەوجاانە لەناو کورددا بە جاش و فەوجی
بﯚﯚ ل دانی بزوووتنەوەی کوردد دروستيکردن
سە
جاشانەﯾە .شاﯾانی باس
.
سەرۆک
ک
سووک ناسراوون و ئەمانە نناوی ھەند ک لەو
س
ەشيان
بەدناوەکانی ئەنفالدا کرردووە و زۆربە
ی
شە
ە بەشدارﯾشييان لە ھ رش
زۆۆربەی ئەوانە
چوونە ناو
ستان بەب ددادگاﯾيکردن چ
شووری کوردس
ی 1991ی باش
پااش راپەڕﯾنەککەی بەھاری
ەک تی.
نەوە ،بەتاﯾبەتتی پارتی و ﯾە
رﯾﯾزی پارتە کورردستانييەکانە
ەسرو .
1-ئيبراھيم نەجﯚ.
2-ئەحمەد بيججەبار جەباری .
3-ئەحمەد جەی.
ەحمەد ز باری
4-ئەرشەد ئەی.
ھانگير ھەرکی
5-ئەسعد جھل عەزﯾز ئاغا ززەنگنە.
6-ئيسماعيلشدرەری.
سوڵ ئاغا پش
ل مەحمود رەس
7-ئيسماعيلەوجی )).112
سەرۆک جاشی فە
ک
حەمەد
ەکر وسو مح
8-راو ژکار بابەفەوجی )).110
ی
جاشی
دوبەردانی سەرۆک ج
ی
ەمال خدر خالليد
9-راو ژکار جە).97
جاشی فەوجی ) 9
ی
ەرۆک
جەمال فەق حوس ن سە
10-راو ژکار ج).109
جاشی فەوجی )9
ی
سەرۆک
شەرفانی س
خەليل عەبدو ئيبراھيم ش
11-راو ژکار خجی )).98
سەليم موھە نەد رەسوڵ ئئاغا سەرۆک جاشی فەوج
12-راو ژکار سسەرۆک جاشی فەووجی )).239
ک
جاف
سوارە فەتاح ج
13-راو ژکار سفەوجی )).136
ی
شی
مود مەعروف سەرۆک جاش
شەرﯾف مەحم
14-راو ژکار شفەوجی )).61
ی
شی
15-راو ژکار ش خ مەجيد بباﯾز حەسەن سەرۆک جاشفەوجی )).2
ی
جاشی
سورچی سەرۆک ج
ی
ەمەد
سابير ئەحمەدد رەقيب محە
16-راو ژکار سەوجی )).91
سەرۆک جاشی فە
ک
عەباس باﯾز با لوئاغا
17-راو ژکار ع298

18راو ژکار عەباس حاجی ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی )).6619راو ژکار عوسمان عەبدول ەحمان فەتحو سەرۆک جاشی فەوجی )).16520راو ژکار عومەر ئەحمەد عەلی سەرۆک جاشی فەوجی )).17121راو ژکار عومەر بابەکر سەليم سەرۆک جاشی فەوجی )).11422راو ژکار فەخری ئيسماعيل عەبدولقادر سەرۆک جاشی فەوجی )).13323راو ژکار قادر شەفيق نوعمان سەرۆک جاشی فەوجی )).6324راو ژکار قاسم فارس تاھير مستەفا ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی )).8525راو ژکار لەتيف ئەحمەد محەمەد ز باری سەرۆک جاشی فەوجی )).126راو ژکار مامەند حەمەد مەولود سەرۆک جاشی فەوجی )).5127راو ژکار محەمەد تاھير ﯾونس محەمەد رﯾنکاوی سەرۆک جاشی فەوجی )).10728راو ژکار محەمەد عەلی رەسوڵ سەرۆک جاشی فەوجی )).14829راو ژکار مەحمود حەمە رەسوڵ ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی )).2630راو ژکار نەوزاد ئەنوەر ب تواتە سەرۆک جاشی فەوجی )).431راو ژکار مام ﯾەحيا کﯚﯾی سەرۆک جاشی فەوجی )).8632راو ژکار ميرزا ئيسماعيل شەرﯾف رەزا سەرۆک جاشی فەوجی )).20733راو ژکار حوس ن محەمەد عوسمان سەرۆک جاشی فەوجی )).17534ئەفسەر فەرھاد مامەند حەمەد سەرۆک جاشی فەوجی )).5135نەقيب عەبدو حەسەن سا ح سەرۆک جاشی فەوجی )).15136ئەنوەر محەمەد رەزا مەحمود جاف.37بوڕھان شوانی.38بەکر عەلی حاجی موشير.39بەکر کەرﯾم غەفور.40تﯚفيق جەبار قارەمان.41جاسم محەمەد ز باری.42جەبار ش خ ھادی.43جەبار موسا قەرە ھەنجيری )جيھاد).44جەعفەر عەبدولکەرﯾم بەرزنجی پار زگاری سل مانی.45جەمال حوس ن دوزی.46جەوھەر مح جھانگير ھەرکی.47چيا سورجی.48حەجاج عەبدولغەفور خاليد دوبەردانی.49حەسەن مەحمود بەگ ئەمين ھەورامی.50حەسيب محەمەد نەجم جەباری.51حەمەدئەمين حەمە شاسوار موختاری گوندی )کانی ميل).52ھەمزە عەباس مامەند ئاکﯚ.53حەمەی حاجی حوس ن.54خاليد مەحمود ئەحمەد عەلی غەوارە.55خدر فەتاح حوس ن گام ش.56رەسوڵ مامەند قيردولی.57زەﯾد سورچی.299

58سەعيد عەدنان جەباری.59سەعيد مح دﯾن ئەحمەد زەنگنە.60راو ژکار سەﯾد رەزا سەﯾد تەھا )سەﯾد مانگا).61سەﯾد مەجنون.62شامل دەرو ش.63شەرﯾف حەمە شەرﯾف )شەفەی خاتون).64شەرﯾف محەمەد کرداوی.65شەھاب ئەحمەد واﯾەرمەن.66ش خ ئەحمەد بەرزنجی.67ش خ بوڕھان بەڕ وەبەری ناحيەی )زەراﯾەن).68ش خ جەالل سالەﯾی.69ش خ روناک.70ش خ سوعاد تا ەبانی.71ش خ سە ح نەقشبەندی.72ش خ کەرﯾم ش خ شەھاب.73ش رزاد عەلی بەلەکە.74تارﯾق شەفيع کافرۆش.75تارﯾق عەزﯾز رەزا ئاغا.76عاسف ئەحمەد ز باری.77عاسی حەمە د زە ئيستخبارات.78عەبدولکەرﯾم محەمەد سەليم شوشی ز باری.79عەبدو کاک ئەمير )عەبە کەرکوکی).80عەبدو حەسەن سا ح بابان.81عەبدولمەجيد حوس ن ئيسماعيل ش خکی.82عەدنان عەبدو نەجم جاف.83عەزﯾز حەسەن فەتاح.84عەلی حەسەن عەزﯾز قائمقامی چەمچەما و ئەندام لقی بەعس.85عەلی لوت ماسی.86عومەر حاجی بادﯾنان.87عومەر حاجی سا ح.88عومەر حەمە رۆستەم.89عومەر خدر حەمەد سورچی.90فوئاد کەرﯾم باﯾز ھەمەوەند.91فارس محەمەد قادر عەزﯾز سورچی.92قاسم رەشيد درەﯾی.93کامەران ئەحمد )کامەرانە سور( ئ ستا لە پيرانشاری ئ رانە.94کاميل ش خ ھادی.95کەمال حەمە مام سﯚرانی.96کەمال محەمەد حەﯾدەر )کەمال شەمسە).97محەمەد جەوھەر گﯚران.300

98محەمەد ش خ عەبدولکەرﯾم بەرزنجی.99محەمەد قادر ئاغا سورچی.100محەمەد کەرﯾم شوشی ز باری.101محەمەد کەلح ر کانی.102مح دﯾن حەمە رەحيم.103مەدحەت تﯚفيق داودی.104مەال حوس ن رۆغزاﯾی ئيستخبارات.105مەال عوز ر.106ناميق رەقيب سورچی.107ناميق عەبدولکەرﯾم موختاری گوندی )ب باز).108عەبدول ەحمان عەبدولکەرﯾم.109ﯾەحيا جاف پار زگاری ھەول ر.110عەميد فەتاح بەگی جاف سەرۆک جاشی فەوجی )).35111رائد سەباح نازم رەقيب سورچی فەرماندەی فەوجی دووی دﯾفاع وەتەنی.112زاھير ئاغای کﯚﯾی سەرۆک جاش.113عەدنان دﯾسکﯚ سەرۆک جاش.114تارﯾق کاکەﯾی سەرۆک جاش.115سەعيد غ دان )حەمە سەعيد( سەرۆک جاش.116مەجيد غ دان ﯾارﯾدەدەری سەرۆک جاش.117شەماڵ رەفعەت گلی فەرماندەی سرﯾەی جاشان.118حەمە کەرﯾم حەمە فەرەج موختاری گوندی سيتالن119مستەفا سل مان وزە فەرماندەی سرﯾەی جاشان.120عومەر حەمە عەلی چەرمەگا سەرۆک جاش.121جەبارە در ژ مەفرەزەی تاﯾبەت.122سابير سورچی سەرۆک جاش.123مامەند قەشقە سەرۆک جاش.124عەلی سەلمە چوارتاﯾی مەفرەزەی تاﯾبەت.125حاجی عەلی نەبياوا مەفرەزەی تاﯾبەت.126عەقيد حەميد عوسمان سەرۆک جاشی فەوجی )).300127ئەنوەر حەسﯚ مەفرەزەی تاﯾبەت.128سەﯾد قودرەت جاش.129محەمەد کاوانی مەفرەزەی تاﯾبەت.130حەمە پﯚخچی )دانمارک( سەرۆک جاش.131ئيبراھيم با و ئاغا سەرۆک جاش.132عومەر سﯚفی مەفرەزەی تاﯾبەت.133عومەر حوس ن )عومەر عارەب( مەفرەزەی تاﯾبەت.134قالەی عەزە نا بەند135سە ح شينە مەفرەزەی تاﯾبەت.136ميرزا حەسەن سەرۆک جاش.137محەمەد حوس ن نوری مەفرەزەی تاﯾبەت.301

138عمر اغا سەرۆک جاش.139حوس ن حەمە سور ئاغا سەرۆک جاش.140ئاوات ئەحمەد حەسەن رەش سەرۆک جاشی فەوجی )).266141ئەحمەد جەميل ئەمين سەرۆک جاشی فەوجی )).240142ئەحمەد سﯚفی ئيسماعيل سا ح سەرۆک جاشی فەوجی )).356143ئەحمەد کو خا رەجەب سەرۆک جاشی فەوجی )).90144ئەسعەد سەليم حاجی ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی )).302145ئەنوەر رەشيد خدر ميران سەرۆک جاشی فەوجی )).52146ئەنوەر ميرزا ئيبراھيم گلی سەرۆک جاشی فەوجی )).209147ئيبراھيم ئەحمەد ئيبراھيم مەنتک سەرۆک جاشی فەوجی )).22148ئەبوبەکر فەق سا حی سەرۆک جاش.149باﯾز عەزﯾز رەشيد باوجان سەرۆک جاشی فەوجی )(213و مەداليای بەناوئازاﯾەتی وەرگرتووە.
149بەھرام محەمەد عەبدول ەحمان محەمەد سەرۆک جاشی فەوجی )).11150بوڕھان تﯚفيق بابەکر ھەورامی سەرۆک جاشی فەوجی )).238151تﯚفيق حەمە فەرەج حەمە رۆستەم سەرۆک جاشی فەوجی )).70152تﯚفيق سل مان ﯾاسين بەرواری سەرۆک جاشی فەوجی )).113153تارﯾق سەعيد ئيبراھيم مزوری سەرۆک جاشی فەوجی )).190154تەﯾب محەمەد عوسمان )ش خ تەﯾب( سەرۆک جاشی فەوجی )).203155جاسم محەمەد فارس محەمەد سەرۆک جاشی فەوجی )).225156جەرجيس حەميد حەﯾدەر سەرۆک جاشی فەوجی )).156157جەالل ئەسعد رەزا چەرمەگاﯾی سەرۆک جاشی فەوجی )).79158جەالل ش خ نەجمەدﯾن کەرﯾم سەرۆک جاشی فەوجی )).135159جەالل محەمەد عەبدول ەحمان ھياللی سەرۆک جاشی فەوجی )).198160جەالل مەحمود سا ح برادۆستی سەرۆک جاشی فەوجی )).232161جەمال نەسرەدﯾن عەزﯾز سەرۆک جاشی فەوجی )).357162جەميل کەرﯾم مەجيد ئاغا کﯚڕێ سەرۆک جاشی فەوجی )).29163جەعفەر ئەنوەر سل مان سەرۆک جاشی فەوجی )).305164حوس ن جھانگير جادر مزوری سەرۆک جاشی فەوجی )).9165حوس ن حەمە فەتاح قادر سەرۆک جاشی فەوجی )).120166حوس ن خدر حەمەد سەرۆک جاشی فەوجی )).6167حلمی سەعيد قادر محەمەد جاف سەرۆک جاشی فەوجی )).199168حەمود عومەر سا ح تاجەدﯾن ميرنی سەرۆک جاشی فەوجی )).71169خاليد قاسم محەمەد ئەمين سەرۆک جاشی فەوجی )).270170خاليد ش خﯚ موراد سەرۆک جاشی فەوجی )).226171خدر عەبدو حوس ن سەرۆک جاشی فەوجی )).210172خورشيد ئەسعەد رەسوڵ سەرۆک جاشی فەوجی )).253173رەحيم کەرﯾم قادر سەرۆک جاشی فەوجی )).244174د سﯚز خدر مينە ب باس سەرۆک جاشی فەوجی )).235175رەشيد سا ح رەشيد ئەتروشی سەرۆک جاشی فەوجی )).227302

176زاھير تاھير تﯚفيق سەرۆک جاشی فەوجی )).150177سمکﯚ عەبدی حەسەن زدکی سەرۆک جاشی فەوجی )).54178شوکر جوندی عەنتەر مزوری سەرۆک جاشی فەوجی )).272179سادق ز ۆ ئەمين سەرۆک جاشی فەوجی )).36180سا ح ئەحمەد ئيسماعيل سەرۆک جاشی فەوجی )).255181سەباح ئيسماعيل خدر سەرۆک جاشی فەوجی )).351182سەدﯾق عەلی محەمەد ئەمين ھاڕونی سەرۆک جاشی فەوجی )).245183سە حەدﯾن خدر رەسوڵ سەرۆک جاشی فەوجی )).241184عادل تﯚفيق رەشيد سەرۆک جاشی فەوجی )).206185عەبدول ەحمان عاسی عزەدﯾن سەرۆک جاشی فەوجی )).322186عەبدولقادر مستەفا محەمەد سەرۆک جاشی فەوجی )).182187عەبدولکەرﯾم حوس ن خاليد سەرۆک جاشی فەوجی )).346188عەبدو فەﯾسەڵ عەبدو ماوانی سەرۆک جاشی فەوجی )).333189عەبدولکەرﯾم سەعدی سل مان سەعدی سەرۆک جاشی فەوجی )).285190عەدنان عەبدو ئەحمەد جەبارە سەرۆک جاشی فەوجی )).231191عارەب سا ح عومەر قادر سەرۆک جاشی فەوجی )).218192عەالو محەمەد ئەمين عيسا سەرۆک جاشی فەوجی ).306193عەلی ئەحمەد حاجی شەعبان سەرۆک جاشی فەوجی )).93194عەلی سل مان حوس ن سەرۆک جاشی فەوجی )).224195عەلی عەبوش عەبدی غەزالە سەرۆک جاشی فەوجی )).59196عەونی حاجی مستەفا جوبرائيل سەرۆک جاشی فەوجی )).103197عەلی ئەحمەد محەمەد ھاڕونی سەرۆک جاشی فەوجی )).197198عەلی ئاوڕەحمان حەسەن سەرۆک جاشی فەوجی )).168199عومەر مورادخان جەليلە سەرۆک جاشی فەوجی )).116200عومەر محەمەد حەﯾدەر سەرۆک جاشی فەوجی )).246201عومەر بەشار سا ح سەرۆک جاشی فەوجی )).152202عومەر حەسەن رەسوڵ گەردی سەرۆک جاشی فەوجی )).28203عسمەت دﯾنﯚ سندی سەرۆک جاشی فەوجی )).157204غياس توفيق سليمان ﯾاسين سەرۆک جاشی فەوجی )).113205فاتح تاھير مستەفا عەبدولقادر سەرۆک جاشی فەوجی )).354206فاروق رەشيد عەلی محەمەد نەورۆلی سەرۆک جاشی فەوجی )).196207فازل مستەفا حەسەن بەرواری سەرۆک جاشی فەوجی )).208208فەرھاد مامەند حەمەد مەولود سەرۆک جاشی فەوجی )).35209قادر مەحمود خەليفە عەبدولسەمەد سەرۆک جاشی فەوجی )).31210قادر محەمەد رەشيد عەبدولقادر سەرۆک جاشی فەوجی )).252211قاسم کەرﯾم ئەحمەد مەحمود سەرۆک جاشی فەوجی )).237212کەرﯾم خان مەحمود خليفە سەرۆک جاشی فەوجی )).40213مەجيد سل مان ئەحمەد جاف سەرۆک جاشی فەوجی )).364214مەجيد ش خ باﯾز حەسەن سەرۆک جاشی فەوجی )).61215محەمەد جەوھەر ئيسماعيل سا ح سەرۆک جاشی فەوجی ).108303

216محەمەد ش خ مەعروف پيرداود سەرۆک جاشی فەوجی )).49217موحسين محەمەد ﯾاسين سەرۆک جاشی فەوجی )).155218محەمەد تاھير رەشيد حەمە ئەمين سەرۆک جاشی فەوجی )).254219محەمەد حەمە ئەمين حوس ن زراری سەرۆک جاشی فەوجی )).216220محەمەد سەعيد مەحمود شم رانی سەرۆک جاشی فەوجی )).118221محەمەد عومەر ئەمين جەميل )باساکی( سەرۆک جاشی فەوجی )).81222محەمەد نەجيب سادق بەھائەدﯾن سەرۆک جاشی فەوجی )).119223محەمەد ھەمزە ژاژ ەﯾی سەرۆک جاشی فەوجی )).204224مەحمود ئەحمد شەرﯾف غەوارە سەرۆک جاشی فەوجی )).122225مەحمود حوس ن مەحمود عەلی سەرۆک جاشی فەوجی )).356226مح دﯾن عەزﯾز محەمەد بابا عەلی سەرۆک جاشی فەوجی )).242227مشير ئيبراھيم ئەحمد سەرۆک جاشی فەوجی )).46228مشير ھادی حەمەد ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی )).48229نەجمەدﯾن سا ح محەمەد بەرزنجی سەرۆک جاشی فەوجی )).174230نوری حەسەن موراد بەرزنجی سەرۆک جاشی فەوجی )).111231ھە گورد عەبدولکەرﯾم کەسنەزانی سەرۆک جاشی فەوجی )).83232ھﯚشيار سەليم ئەحمد پاشا سەرۆک جاشی فەوجی )).215233وەھاب رەحمان حەمەد ئەمين سەرۆک جاشی فەوجی )).153234ﯾونس رەمەزان غەوارە سەرۆک جاشی فەوجی )).243235حەمە خان دارا حاجی رەشيد بەگو رەی مەرسومی جمھوری ژمارە )(808مەداليای بەناو ئازاﯾەتی وەرگرتووە.
236حەمە رەشيد عەبدول ەحمان عەبدول ەحيم237خدر رەشيد بەحری238ساالر نەسرو قادر239سەعيد ئەحمەد شيشە240سەعيد قادر محەمەد جاف241ش خ مەحمود سەﯾد گوڵ242سا ح ئەحمەد حوس ن243عەباس حاج ئاغا رەسوڵ244فەتاح کەرﯾم فەتاح245کەرﯾم عەبدو محەمەد246کيسرا محەمەد سەعيد محەمەد فەتاح247محەمەد حەسەن عەلی ميرزا248مەحمود حەمە ئەمين حەمە سا ح249ئيبراھيم عەلی ملﯚ مزوری250تەحسين شاوەﯾس سەعيد251رەشيد حەمەد ئەمين عەزﯾز252رەزا تەھا مح دﯾن253رەفعەت محەمەد عەلی254زﯾرەک تاھير سەعيد304

ەمەد
255-سوعاد فەﯾزو محەەلی عەبدول ەحمان
256-تاھير عە257-محەمەدد سەليم قادرر عوسمانسور
ت تﯚفيق مەنس
258-مەدحەتسەم عەبدولککەرﯾم حوس ن
259-موعتەسشوانی
ی
ەمەد
260-محەمەدد سادق محەھوری ژمارە ))809
ەگو رەی مەررسومی جمھ
بە
مەداليای بەناوو ئازاﯾەتی وەەرگرتووە.
م
ەمەد ماموی
261-عومەر ممەحمود محەم نەسرەدﯾن عەزﯾز بەرزنج
262-ئيبراھيمجی
ھوری ژمارە ))1014
ەگو رەی مەررسومی جمھ
بە
مەداليای بەناوو ئازاﯾەتی وەەرگرتووە.
م
جاف
263-محەمەدد عيسا پيروەەﯾس عيسا جەد ھاڕونی
حمەد محەمە
264-محەمەدد سەعيد ئەحکخراوی چاکەوە کﯚﯚکراوەتەوە.
ی
ت بينی :ئەم لييستەﯾە لەالﯾﯾەن ر
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە502 :

ە ھەول ر
ە مانی لە
خو ندنی ئە
قوتاببخانەی خ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918103147
79541
وەزﯾری پەروەردەو شتيﭭان بانتللە
ی
 2بەئامادەبووونی سەفين دزەﯾی
ە 2010/9/16
لە
وەزﯾری
ی
می کوردستان و سەمير عەببدو
شتی ئە مانياا لە ھەر ی
ککﯚنسو ی گش
مود وەزﯾری رۆۆشنبيری و ففەالح مستەففا سەرۆکی
شارەوانی و دد .کاوە مەحم
ش
ژمارەﯾەک
ک
ھەول ر و
ل
پار زگاری
ی دەرەوەو نەووزاد ھادی ر
ەﯾوەندﯾەکانی
فەرمانگەی پە
فە
خانەی خو ندننی ئە مانی لە
ستان ،قوتابخ
ھەر می کوردس
ی ئە مانياو ھە
ە بەرپرسانی
لە
ھەول ر کراﯾەوە.
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی گو ن
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە503 :

قوتابخانەی ميدﯾای نمونەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031559421245
لە سا ی  2001دا دامەزراوە ،تاﯾبەتە بەو خو ندکارانەی لە ھەندەران دەگەڕ نەوە بﯚ ناو ھەر می
کوردستان ،خو ندن ت دا بەزمانی ئينگليزﯾيە و لە قﯚناغی باخچەی ساواﯾانەوە ھەتا پﯚلی س ھەمی
ناوەندی ت دا ھەﯾە و زﯾاتر لە  400خو ندکاری ھەﯾە .قوتابخانەی ميدﯾای نمونەﯾی ﯾەک کە لە چوار
قوتابخانەی نمونەﯾی لە شاری سل مانيدا کە بەپ ی سيستمی ئەمەرﯾکی بەڕ وەدەچن و زۆرﯾنەی
مامﯚستاکانيان بيانيين.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە504 :

گاڤ- GAV
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111401461946
کﯚمپانياﯾەکی کوردی کەرتی تاﯾبەتە و سا ی  2009دامەزراوە ،ﯾەکەم زنجيرە درامای تەلەﭬزﯾﯚنی
بەن وی )نامەکانی ئەش ەف( بەرھەمد ن ت.
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە505 :

گروپا ئاال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003191132473996
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چاالکي ن ب ئاالﯾ کوردستتان
خو ل  10ئادار  2009ھاتی ﯾە دامەزراند ن و ھەتا نوککە ھژنارەکا چ
ل زاخو
الف دکن.
ژی ﭬە دکن و ﯾ ن نوی بەال
ە رو بەربين ی
م دانە و ئاالﯾ کوردستان َﯾ ن ب سە
ئەنجام
چاوە :مەسعوود الوەند  -ماا پەڕی پەﯾامنن ر
سەرچ

ﭬە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە506 :

گروپپا ھەولداناا ژن ن کوررد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922155539
99591
چاالکﭭانا پ ک دھ ت و ل گگوری برﯾارا ککونفرانس
ژ  21چ
ە دامەزراندن .
نيساننا  2010ھاتيە
ەﯾامن ر
ەد گوھەرزی  -ما پەڕی پە
چاوە :محەمە
سەرچ

ەتەوی ژنان ﯾ
نە

ئک

ل ددﯾاربەکرێ ل  24ێ

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ژنان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە507 :

گروپپو ژﯾوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3111034105
53961
کی تاﯾبەت خززمەت بە
گگروپی ژﯾوا گرروپ کی رۆشننبيری مەدەنيييە بەدوور لە ھەر ئاﯾدﯾا ک
رۆۆ شنبيران دەەکات.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخراو:

ی
رۆشنبيری

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

ژمارە508 :

گروپپی)(krg
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0519112323
31757
دواناوەندی
ی
ەی
چی قوتابخانە
سە ،کﯚمەل ک قوتابی کچ
گگروپ کی راپ و بر ک و دانس
شداران ،ژمارەﯾﯾان نزﯾکەی  7کچە بەھاوککاری خﯚﯾان و لە سەر
ن تياﯾدا بەش
ھەول ری کچان
ھ
ن دامەزراندوووە ،ﯾەکەمين چاالکی خﯚﯾاان لە رۆژی ژﯾنگەی
ەرکی خﯚﯾان ئەو گروپەﯾان
ئە
ەکانيشيان بﯚﯚتەی ماﯾەی
ەپر ل  2009پ شکەش کردووە ،نماﯾشە
 16نيسان /ئە
6
سەرنجی ھە
ەمووان.
س
من ر
سەرچاوە :ب ﯾﯾار ھ رش  -مما پەڕی پەﯾام
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :سەمما
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە509 :

ھەول ر
ل
ن لە
ﯚپيشاندان
گروپپی  11ی ئازار بﯚ خﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30711522214993
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە510 :

گروپی 17ی شوبات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022115014933708
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
مەدەنی

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە511 :

گروپی  25نﯚﭬەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112508593173879
گروپ كی ژنانەﯾەو تاﯾبەتە بەكارو چاالكييەكانی رۆژی جيھانی بەرەنگاربونەوەی توندﯾژی بەرامبەر ژنان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ژنان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە512 :

گروپی ئاشتی بﯚ پرسە دەروونی و کﯚمە ﯾەتييەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090210322434596
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە513 :

گروپی پاراستنی ئا ی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101510210562374
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

رامياری

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

ژمارە514 :

گروپی پەمەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271158131182
پرۆژەﯾەکی نيشتيمانی کوردستانيە و لەپ ناو دروستبوونی کﯚمە گاﯾەکی شياو و تاک کی تەندروست
لەکﯚمە گادا دامەزراوە.
گروپەکە لە نيسانی )(2007دا دوابەدوای کوشتنی دوعای کچە ﯾەزﯾدی سەرەتا لە سل مانی دامەزرا
و ئ ستا لەبادﯾنان و شارباژ ر و سل مانی و گەرميان ئەندامی ھەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو :پەروەردەﯾی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە515 :
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ستان
ە ﯾەتی و دەروونی لەکوردس
گروپپی تو ژەرانی کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1261222007
73942
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

کوردستان
ن
ی
باشووری

ﯾەتی
خراو :کﯚمە ﯾە
ر کخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە516 :

ەشەکان
گروپپی جل رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926122059
99642
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە517 :

گروپپی چاوی زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0021152476
62174
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لەھەول ر
ل
٢٠١١
نکﯚ و پەﯾمانگااکانی ھەول ر لە سا ی ١
گگروپ کی خو نندکارﯾە لە زانک
جامدانی سميينار و
ەالﯾەن کﯚمەلل ک قوتابيەوەە دامەزرا ،چاالکيەکانی بررﯾتيە لە ئەنج
لە
ندن.
کﯚ و خو ندکاران و خو ن
ﯾاننامە لەبابەتتەکانی پەﯾوەەندﯾدار بە زانک
دەرکردنی بەﯾا
دﯾا لەالﯾەن )ففەرمان( سەبارەت بە )گرووپی
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
19:50:10 2
لە2012-9-5 :
چاوی زانکﯚ( لە
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ر کخراو :خو نندکاران
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە518 :

ەردان
گروپپی خو نبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9022305176
60908
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە519 :

گروپپی دەفژەننانی حەزﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8101146256
60629
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ەندامان:
ئە
ورﯾا
ھزاد ئەمينی ،ع رفان مەحمووود نژاد و ا
ی ،ب ھنام ئەرردە ن ،ب د
ب ھنام حيجازی
فەرەجی
فە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

ەقز
شارەکان :سە
ش
ر کخراو :موززﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە520 :

گروپپی دەنگ لە کﯚﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01720281710131
چاالکی مەدەنی پ کھاتوون بە نناوی
ی
چەندﯾن رۆژناممەنوسو خو نندکارو
ی کﯚﯾە کە لەچ
کی گەنجانی
گروپ ک
سمی راگەﯾاند.
 2010-10-17خﯚﯾان بە رەس
ی دەنگ ،لە 7
گروپی
ی ئاو نە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شارەەکان :کﯚﯾە
ی
ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە521 :

سادق
ە سەﯾد س
ی خە ک لە
گروپپی دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31615484814798
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە522 :

ی
گروپپی دەو ەتتی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3131140405
54255
http:///www.causees.com/causses/571827
7سەبارەت
 (jivara haس
amarasheed
دﯾا لەالﯾەن )d
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
 (gلە9:19:17 2011-3-13 :
grwpy dawla
ە )aty kurdy
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە523 :

ستان
وری کوردس
ی ب سنوو
ەنووسانی
گروپپی رۆژنامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1012161335
52084
 2008/1/18ددامەزراوە.
لەرۆژی 8
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری کووردستان

ر کخراو :مەدەنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە524 :

ن
گروپپی رەنگين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109171411164
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە525 :

دﯾيەکان
دن لە ئازاد
گروپپی زار بﯚ ببەرگرﯾکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161648516
66818
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە526 :

ی زانکﯚ
گروپپی زەنگی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081634462
26017
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :خو ندکاران
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە527 :

ی ھەول ر
گروپپی ژ داری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021504023
33101
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :ھەول ر
ر کخراوو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە528 :

ی
گروپپی سپی بﯚ ئاشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31613015719481
کەالر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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باشووری کوردستان

و ت:

شارەکان :کەالر
ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە529 :

گروپی سوليئﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102109080010179
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە530 :

گروپی س
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052409552358168
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە531 :

گروپی سەدای شەقام
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030716025729125
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
باشووری کوردستان

و ت:

شارەکان :کﯚﯾە
ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە532 :

گروپی شاژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091811071327171
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە533 :

گروپی شانﯚی باران
http://www.kurdipedia.org/?q=200904291001461736
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ەرھەمی شاننﯚﯾی بە
مەرﯾوان پ کھات و تا ئ ستا  30بە
ن
ستانی
 19لە شارست
ە سا ی 999
لە
کەش کراوە .ئئەم گروپە ﯾەک کە لە چاالککترﯾن
م گروپە پ شک
ەندامانی ئەم
دەرھ نەری ئە
چەندﯾن
نەی دواﯾيدا لە چ
ستی ئ ران و کوردستان و لەو سا ی
شانﯚﯾی لە ئاس
گگروپەکانی ش
ران
ستە جﯚراوجﯚﯚرەکانی ئ ن
ھونەری شانﯚ لە ئاس
ی
ەخی
گرﯾنگ و پ باﯾە
فيستيﭭا ی گر
في
جﯚرەکانی ھوننەری
ەشە جﯚراوج
چەندﯾن خە ت لە بە
ن
ەتی
ەشداری کرددووە و توانيوﯾە
بە
ت ب ن ت.
شانﯚ بەدەست
ش
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ر کخراو :شانﯚﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە534 :

ﯚ
ی بﯚ شانﯚ
گروپپی شانﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4170919115
56710
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە535 :

ی چ وار
گروپپی شانﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5312303166
64970
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مانی دامەزرراوە..
 2004لە سل م
سا ی 4
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری ککوردستان

ر کخراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە536 :

ی
ی کولتوری
گروپپی شانﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6231013407
71150
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

شانﯚ
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە537 :

دامان
ی کەمئەند
گروپپی فشاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0126230315
53335
مەوانيدا
 2010لە کاتژژم ر  2پاشن ووەڕۆ لە کﯚنگررەﯾەکی رۆژنام
رۆۆژی س شەممە 0 / 1 / 26
دەستبەکاربووون.

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە538 :

گروپپی قە غاننی زﯾندوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271056005
58338
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە539 :

ن
گروپپی قەﯾوان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122119262
21903
ەو کی تاﯾبەت بﯚ بەشداررکردن لەو گﯚران و گە
بازرگانيی کورردﯾدا وەک ھە
لە ساا ی  1997و لە ناوەندی با
وەی گەشەکردننەکانی گﯚڕەپپانی
شە ککردنانەی کورددستانی گرتﯚﯚتەوە دامەزرااوه .ئەوﯾش للە چوارچ ی
ينگەﯾەکی باززرگانی
ستاندا .ئەم گروپە سەرەتتا وەک نوسين
ھەر می کوردس
خزمەتتگوزاری و باززرگانيی لە ھە
شتيی سنوردار مﯚ ە
بﯚ بازرگانی گش
دەستتی بەکارکردوووە تا سا ی  1998لە ژ ر ناوی کﯚمپانييای قەﯾوان ﯚ
تی وەەرگرتوە و بواررەکانی کاری برﯾتی بوون لە بازرگانيی گشتی و گوواستنە وەی کەلوپەل لە ددەرەوەی
دا کاری کردوووە و
ەروەھا لە بوااری ئام رەکاررەباﯾيەکانيشد
ق بﯚ ناوەوە و کاری ترانز ت بﯚ ئ ران ،ھە
عيراق
ەکی پلە
بواری بيناسازﯾدا ککردۆتەوە و وەەک کﯚمپانياﯾە
ی
شتی لە
سا ی  2002دا بەشی بە ندەەراﯾەتيی گش
گروپ ک لە کﯚمپانيا بە
پ
کارەکانی بووە بە
ی
 2005داو لە ببە ر فراوانبووننی
ک" تﯚمارکراوه ..لە سا ی 5
"ﯾە ک
جيادا کار لە ککﯚمپانياکانيدا دەکەن.
لە بواری جياج
 50کارمەند ە
ناوی گگروپی کﯚمپانيای قەﯾوان کە زﯾاترلە 00
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :بازرگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە540 :

گروپپی گەل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0907135632
21979
گﯚرانی و
نی
دامەزراوە ،گروپ کی مييللييە و
،
لە ساا ی ) (1996لە شاری م رردﯾن لە باکوووری کوردستاان
ەش دەکەن.
ەڕک پ شکە
ھە پە
ی پەﯾامن ر
جادر  -ما پەڕی
چاوە :رائيب ج
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخرراو :سەما
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە541 :

گروپپی گەنج ببﯚ شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01919341510154
ەول ر دامەزراووە
سا ی  2007لە ھە
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە542 :

ی ھەول ر
گروپپی گەنجاننی توڕەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3080758152
23383
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە543 :

د
ووری کورد
ک و کەلەپو
گروپپی موزﯾک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831205710
09290
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

موزﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە544 :

ی ب ساراننی
گروپپی موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12209255710810
حەسەن
گگرووپی مﯚسييقای ب ساراننی لە سا ی  2005لە الﯾﯾەن ھونەرمەند کامەران ح
سارانی ھەوول بﯚ زندوو راگرتنی ئام ر و
ە شاری ھەوول ر دامەزراوەە،.گرووپی ب س
لە
ەم ئام رە دەگگەر تەوە بﯚ ززۆرتر لە
ەرە کﯚنی تەمموورە دەدات کە م ژووی ئە
مﯚسيقای ھە
م
ستان
شووری کوردس
مﯚسيقای تەموورە کە ئەمرۆ لە باش
ی
ەمەوبەر،ئام ر و
 5000ساڵ لە
0
لە بارەی ھەب ،بﯚﯾە گرووپپی
سيک ھەﯾە ززانيارﯾەکی ە
فەرامﯚش کراووە و کەم کەس
فە
يقاﯾەﯾە،گرووپی
ی
شخستنی ئەم مﯚسي
ی
ب سارانی تەواوی ھەو ی بﯚ ناساندن و پ
پيشکەش
ش
دﯾن کﯚنس رتتی لە شارەککانی کوردستتانی
م ماوەﯾە چەند
ب سارانی لەم
کﯚنس رتی
مەغرﯾب س
ککردووە ھەروەەھا لە دەرەوەەی کوردستاننيش لە والتاننی پﯚلﯚنيا و م
پ شەکەش کرردووە..
سەن( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ککامەران حەس
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1::25:01 2013
ی( لە3-6-14 :
کی ب سارانی
)گروپی موزﯾک
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە545 :

ی پاﯾيز
گروپپی موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121120162
24248
خەليل
ل
سيان پ کھاتوووە کەبرﯾتين لە)نەژاد بەرززنجی،
چەندﯾن موزﯾس
ەم گروپە لەچ
ئە
ەحمود ،ر باز محەمەد ،نيااز
سم ،کاوان مە
عەبدو  ،کارووان مەحمود ،،رەسەن قاس
ع
جەالل).
ل
سيروان
ن جەمال ،ج گر عەزﯾز ،س
محەمەد ،ئاﭬان
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە546 :

ن
ی دەستان
گروپپی موزﯾکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
09071358011980
گەنج دامەزرا ،لەووانە :حەميد
ج
سا ی  1991بە ھاوکاری ککﯚمە ک ئام رژەنی
س
ھان کە ھوڕ ،بييژەن
ەعيان ،کەﯾھ
موتەبەسيم ،ممحەمەد عەللی کيانی نيژژاد ،مورتەزا ئە
م
ەنگ کامکار و ئەردەشير ککامکار.
ککامکار ،پەشە
ئيرەج
ج
چکردوو
ەرمەندی کﯚچ
بە دەنگی ھونە
ەم گروپە ﯾەککەمين ئەلبووومی خﯚی ە
ئە
کاری ھونەری ککردووە:
ەستامی ب ووکردەوە و لە در ژەدا لە گگەڵ ئەم گﯚراننيب ژانەدا ی
بە
ما بينا،
ساالر عەقيلی ،خاتوو سيم
سەدﯾق تەعرﯾف ،س
ق
ب ژەن کامکار ،شەھرام نازرری،
شەجەرﯾان.
ن
ن
سا و ھﯚماﯾوون
خانمی پەرﯾس
خ
ﭭا ەکانی گەورەی
گی و فيستيﭭ
ە لە ناوەندەککانی فەرھەنگ
ەم گروپە بە توانا و چاالکە
ئە
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رادﯾﯚ ئا مانيا ، DWرادﯾﯚی
ﯚ
شکردووە ،لەووانە :بەشی فارسی
دنيادا کﯚنس رتی پ شکەش
 ، RBBرادﯾﯚ فراننکفﯚرت ، HR2ما ی
رۆۆژئاوای ئا ماننيا ، WDRراددﯾﯚ بەر ين R
ﭭا ی "ف ز"ی مەراکيش ،ففيالرمﯚنيکی کﯚ ن،
ی دنيا لە بەرر ين ،فيستيﭭ
فەرھەنگەکانی
فە
ستيﭭا ەکانی پ باﯾخی
ی ،شانﯚی شااری پارﯾس و زۆربەی فيس
فيالرمﯚنيکی ئئﯚر نج کانتی
في
دنيا.
مانەشی ب وککردۆتەوە" :بووی نوروز" بە دەنگی
ی "دەستان" ئەم ئەلبووم
گگروپی موزﯾکی
سو" بە
سفر بە دﯾگر س
ئييرەج بەستاممی" ،ساز نو اواز نو" بە دەەنگی شەھررام نازری" ،س
ستان"
سە نوازی دس
سيما بينا" ،س
حناﯾی" بە دەەنگی خاتوو س
دەنگی شەھررام نازری" ،ح
شورﯾدە"
پ کەوەژەنينی پ ژمان حەدا دی ،حوس ن ب ھروزی نيا و حەميد موتتەبەسيم" ،ش
لە الﯾەن گﯚﭬارری موزﯾکی للﯚمﯚند و خە تی
ە دەنگی پەررﯾسا کە شﯚککی موزﯾک ە
بە
ەن وەزارەتی ففەرھەنگی ففەرەنسای
 2003لە لەﯾە
کی سا ی 3
بااشترﯾن موزﯾک
س" بە
نازری" ،ماە عروس
،
ەھرام
بە دەنگی شە
ەدەستھ نا"" ،گل بھشت"" و "لوليان" ە
بە
ستان" پ کەوە ژەنينی گروووپ،
ف" ،ساز دس
سەدﯾق تەعرﯾف
دەنگی گﯚرانيبب ژی کورد س
خورشيد ارزو" بە
"قيژەک کولی" و "خ
ک
ی ساالر عەققيلی،
"درﯾای بی پاﯾﯾان" بە دەنگی
دەنگی ھﯚماﯾووون شەجەرﯾﯾان.
ی موزﯾکی ""دەستان" برﯾﯾتين لە ھونەرمەندان:
ەندامی گروپی
ئە
ەسم ئام رژەننی تار و س تتار ،سەعيد ففەرەج پووری ئام رژەنی کە
حەميد موتەبە
ح
ەمانچە،
حەدادی ئام رژەنی پ ندارﯾک و زەرب،
ی
حوس ن ب ھروزی نيا ئام رژەەنی عود ،پ ژژمان
ح
ەرﯾان گﯚرانيب ژ.
ماﯾوون شەجە
م ،کوزە و ھﯚم
ی ئام رژەنی دەف ،دەمام
ب ھنام سامانی
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە547 :

ی زەکەرﯾاا
گروپپی موزﯾکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803095329
94619
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خراو:
ر کخ

موززﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە548 :

ی سﯚناتا
گروپپی موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4121601106
64502
مانگەی
ميوزﯾکی پەﯾم
ەمی دوو سا ی بەشی م
پ کھاتووە لە ککﯚمە ک خو نندکارو بەرھە
ميوزﯾکيدا لە سﯚران تووانا و
ا
گﯚرانی و
ی
ھونەرە جوانەککانی رواندز-ەە ،لە کﯚنس ررت کی
ھ
دو گو چکەی ئامادەبووان ،ھەروەک ب ﯾﯾارﯾشە
خستە بەر دﯾد
ککاری دوو سا ەی خﯚﯾان خ
مامﯚستاکانيان بەردەوامی بە چاالکييەککانيان بدەن.
ن
ە ھاوکاری م
ە داھاتوودا بە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە549 :

ی س تار ژژەنانی نەجوا
گروپپی موزﯾکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0402104506
64087
شاری کرماشان
ی
ستی "ئارشاام خورسەندپپوور" لە
سا ی  2006بە سەرپەرەس
س
ەھان ،شيراز و
ە شارە جﯚراووجﯚرەکانی ئ رران ،لەوانە :تاران ،ئيسفە
دامەزراوە و لە
ساز کردووە.
سونەتی و کوردی س
ی
س رتی موزﯾککی
ککرماشان کﯚنس
کی "نەجوا" لە 25مين خوولی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەەﯾی موزﯾکی فەجر
گگرووپی موزﯾک
چە موزﯾکيان پ شکەش کردد ،لەوانە:
ککﯚمە ک پارچ
سەندپوور ،شاعير:
دابەشکردنی موزﯾک :ئاارشام خورس
نی
ـ پ ش دەرامەد ،ئاوازدانەر و
سەعدی.
س
ـ چوارميزرابی
خورسەندپوور.
ر
شکردنی موزﯾﯾک :ئارشام خ
ی "نەوا" ،ئاواز دانەر و دابەش
سەندپوور.
دابەشکردنی موزﯾک :ئارشام خورسە
ی
ـ زەربی "نەوا"" ،ئاوازدانەر و
عير :ئارشام
ـ گﯚرانی "غەززەل خوان" ،ئئاوازدانەر و داابەشکردنی موزﯾک و شاع
خورسەندپوور.
خ
ی" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزﯾک :ئئارشام
ـ ئاوازی تەسننيفی "جوانی
سەعدی.
خورسەندپوور ،شاعير :سە
خ
ەر و دابەشکرردنی موزﯾک :ئارشام خورسەندپوور.
ـ زەربی دەشتتی ،ئاوازدانە
شاعير:
دابەشکردنی موزﯾک و ش
ی
م جان" واتە ""ئارامی گيان"" ،ئاوازدانەر و
ـ گﯚرانی "ارام
سەندپوور.
ئاارشام خورس
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ەندپوور.
دابەشکردنی موزﯾک :ئاررشام خورسە
ی
م ،ئاوازدانەر و
ی ب کەالم
ـ پارچە موزﯾکی
ەر و دابەشکرردنی موزﯾک :ئارشام
ست" ،ئاوازدانە
ـ گﯚرانی "نەرگگيسی مەس
خورسەندپوور.
خ
شکردنی
يشق" ،ئاوازددانەر و دابەش
عشق" واتە "چيرۆکی عيش
ی "ماجرای ع
ـ پارچە موزﯾکی
خورسەندپوور.
ر
عير :ئارشام خ
موزﯾک و شاع
م
خورسەندپوور.
ر
شکردنی موزﯾﯾک :ئارشام خ
ـ زەربی ،ئاوازددانەر و دابەش
ھاتووە کە برﯾتتين لە:
ەندی الو پ کھ
کی "نەجوا" لە  9ھونەرمە
گگرووپی موزﯾک
سەندپوور سەرپەرەستی گگرووپ ،ئاوازدانەر و ئام رژەەنی س تار ،ککورووش
ئاارشام خورس
شەھبازﯾان
ن
ھر
ەﯾموورزا گﯚرانيب ژ ،عەحەمميد رەزا زەمززﯾا ئام رژەنی س تار ،سپ ھ
تە
رەخشا ئام رژەنی س تار،
ا
قەدەم ئام رژەەنی س تار ،زوھرە
ئاام رژەنی س تار ،مينا موقە
ەک و
ی زەرب و دەف ،عارف روووستاﯾی ئام ررژەنی قەﯾچە
می ئام رژەنی
عەلی سەميم
ع
ی عوود.
ی ئام رژەنی
سامان ﯾەزدانی
س
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
رۆژژھە تی کورددستان

و ت:

شارەکان :کرمماشان
ش
ر کخراو :موززﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە550 :

ی س وە
گروپپی موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062301252
21468
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :کﯚﯾە
ر کخراوو :موزﯾک
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە551 :

ەند
ی سەھە
گروپپی موزﯾکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126171022
21163
بەردەوام سا نە
م
سا ی 2001ەوە
سا ی  2000ددامەزراوەو لەس
ە  15ئەندام پ کھاتووە ،س
لە
ھونەری
ی
ککﯚنس رتی مووزﯾکيان پ شککەش کردووە .ئەمە جگە للەچەندﯾن چااالکی
جﯚراوجﯚری ترر.
ج
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە552 :

ی نەوای ھەول ر
گروپپی موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191138196
60741
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :ھەول ر
ر کخراوو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە553 :

گروپپی موزﯾکييی نامﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107094653
33136
ھﯚ ندا دامەزراووە.
ەراخی لە ﯚ
شتی نامدار قە
سا ی  2005بەسەرپەرشت
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

موزﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە554 :

گروپپی مﯚر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182154527
78791
سەر
ی کلتوری 2013/4/ 18 ،بەففەرمی خﯚی راگەﯾاند بﯚ ککارکردن لە س
ە قاوەخانەی
لە
ناساندنی کﯚمە گا بەببيری
ی
ﯾەتی و
ی
ی ھﯚشياری کﯚمە
پررسی ژنان و ب وکردنەوەی
نانی رای
ەدەستھ ی
دی مرۆڤ و بە
ی و بەرزڕاگرتننی شکﯚمەند
نااتوندوتيژی و مرۆﭬدۆستی
ەو پرسانەی شکﯚی تاکەککان دەخەنە ژ ر
سی ژنان و ئە
گگشتی بﯚ پا پپشتی لەپرس
پررسيارەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :ژنان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە555 :

ی ئاوازی ون
گروپپی مﯚزﯾکی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0528134859
94323
دامەزراوە بﯚخزمە تکردن و
ە
مانچستەری و تی بەرﯾتتانيا
ی
 20لە شاری
ە سا ی 006
لە
لەو تی تاراوگگە وگروپ کی ب الﯾەنە و
نااساندنی ھونەری رەسە نی کوردی لە
ستانن.
چەی کوردس
شی پ کھاتوی ھەرچوار پارچ
ەندامەکانيش
ئە
ستيﭭا ی کرددووە لە بەرﯾتانيا ،لە
ئااوازی ون تا ئ ستا بەشدارری دەﯾان کﯚننس رت و ﭬيس
جوان و
رک بوون و بەررنامەﯾەکی ج
ەنا ی ست ک
 20ميوانی کە
ی سا ی 014
شەوی سەری
ش
ئەم گرووپە سەررجەم
شاﯾانی باسە م
ی
شکەش کرد.
ش
قەشەنگ لە گگﯚرانی کوردﯾﯾان پ
قە
کردوونەتەوەو تەنھا
و
چ الﯾەن ک الﯾﯾەکی ل نە
ککارەکانيان خﯚﯚبەخشەو ھيچ
جام
ھاندەرﯾانە و تا کار ک ئەنج
خﯚشەوﯾستيان بﯚ ھونەرو موزﯾکی کورددی ڕەسەن ھ
خ
ەمان ،سەنتوور ،ساز ،عووود،زەرب،
کھاتووە لە کە
ندوو دەبن .ئامم رەکنيان پ ک
دەدەن زۆر ماند
ەميشە
گﯚرانی دە ن و ھە
ی
دەف ،تار .ئاواززی ون بە زۆرربەی زاراوەکاانی زمانی کووردی
نماﯾشەکانيان دەکەن.
ن
ی کوردﯾەوە
ە جل و بەرگی
بە
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
 (Tسەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )Talib Rasooll
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:13:28 2014
ن( لە4-2-28 :
کی ئاوازی ون
)گروپی مﯚزﯾک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

موزﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە556 :

گروپپی ميللی زەربانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01210055210010
ميھرەگان بە زەرب و
مورەشيدی م
ھەرﯾەک لەھوونەرمەندان پووژمان حەدادی بەدەف و م
ھ
کە بەشدارﯾدەەکەن.
کی ناوداری دﯾک
حس ن عەليزاادەو چەند ھوونەرمەند ی
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ک
ر کخراو :موزﯾک
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە557 :

ستان
کی چوارﯾننەی ژ داری کوردس
گروپپی ميوزﯾک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008100849
99875
ئاود ر مەحمود ،زانا جەالل ،ر ژوان
محەمەد سا ح ،د
د
ھەرﯾەک لەمييوزﯾکژەنان ش رکﯚ
ھ
ەحمەدو ئاکﯚﯚ عەزﯾز پ کھاتتووە ،کە ھەررﯾەک لەو ھونەرمەندانە ئاکادﯾميای بواری
ئە
ميوزﯾکيان تەواوکردووە.
م
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە558 :

ی
کی ھ ﭭی
گروپپی ميوزﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9120957076
61166
ەرشتی
ەفا-وە سەرپە
لەالﯾەن ھونەرمەند پشکﯚ مستە
ن
پ کد ن لە  9گگﯚرانيب ژ و ژەننيار و
کيخستووە.
ە
ستا چەند کﯚﯚنس رت کيان ر
دەکر ن و تا ئ س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

موزﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە559 :
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ڵ
کی ﭬيساڵ
گروپپی ميوزﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1061156496
63675
؟
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە560 :

وتيژی ع رراق
گروپپی ناتوندو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126101648
81126
مەدەنی لەع راقدا
ی
گەی
خراوی کﯚمە گ
 20دامەزراوە و دەﯾان ر کخ
ە سا ی 006
لە
ەﯾە ،ھەو ی گﯚرانکاری دەەدات
ی کوردستان ئﯚفيسی ھە
ەخﯚدەگر ت و لە ھەر می
لە
سازدەکات.
ت
ندوتيژی و ساا نە ھە مەتتی ناتوندوتيژی
ەڕ گەی ناتوند
بە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە561 :

گروپپی نەقشببەندی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126162545
51148
دامەزراوە و دژ بە حکوومەتی
ە
200
می سا ی 07
شرﯾنی ﯾەکەم
ی نھ نييە ،و لە مانگی تش
کی چەکداری
گروپ ک
نەرەکەی
ی
مەزر
ماندەکر ت دام
مدەدات و گوم
دارﯾی ئەنجام
ق و ھ زە فرەڕڕەگەزەکان چااالکيی چەکد
ع راق
کە لەالﯾەن
عس عيزەت ددوری ب ت ە
تی حيزبی بەع
ی دەسە ی
ق لەسەردەمی
ی سەرۆک کﯚﯚماری ع راق
ج گری
ھ زەککانی ئەمرﯾکاووە داواکراوە.
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە562 :

سی
ﯚنی سياس
ە بﯚ کارﯾکاات ر و کارتﯚ
گروپپی نەقيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2291150167
74513
2008
کارﯾکات ر .لەسا
ت
بە ھەموو جﯚرەەکانی
ی ھونەرﯾيە تاﯾبەتە بە ە
ەقيزە گروپ کی
نە
ی سل مانی بە ئامادەبوونی ھونەرمەندان پەروەر ککەرکووکی ،شوکاک
ەباغی گشتی
لە
جی ئەم گروووپە ئەنجامداننی چاالکی تتاﯾبەتە بە
عبدالستار ،ر نناس عارف ددامەزرا .ئامانج
ع
موو
کات ر وەک کرددنەوەی پ شاانگاو پانفل ت و بەشداری کردن لە ھەم
ھونەری کارﯾک
ھ
تە بەھەموو ددﯾاردە دز وەکانی ناو کﯚمە گا
ەماوەرﯾەکاندا  .نەقيزە گا ە
نااڕەزاﯾەتيە جە
گرووپە تا
ە
ە .ئەم
ەمی بنياتنان ی کﯚمە گاﯾەککی مﯚد رن و ئاسوودەداﯾە
دەکات و لەخە
مانی ،رانيە ،کەرکووک،
شانگای ھاوببەشی لەشارەکانی سل م
ئ ستا پ نج پ ش
دەربارەی کار و چاالککيەکانی
ی
ەندەن و تەورر زدا کردۆتەوەە .بﯚ زانياری زﯾاتر
ستﯚکھﯚ م ،لە
س
بکەن.
شای ما پەڕی  : http:///www.neqozze.exto.orgن
ەم گرووپە دەەتوانن تەماش
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە563 :

ی کوردستتان
گروپپی ھاکاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01220906211065
کە
ئەم گروپە ھاک کردنی ئەم ساﯾتانەﯾە ە
ت بوونی م
لە ساا ی  2005دامەزراوە ،ئامانج لە دروست
ن دەکەن.
ی کوردستان
دژاﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە564 :
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شارتەر
گروپپی ھونەری دۆق ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10321530112301
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە565 :

ی
گروپپی ھونەری راستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1041540157
74695
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە566 :

و
گروپپی ھونەری ھەنگاو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0131235209
93022
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە567 :

گەل
دﯾيەکانی گ
گروپپی ھەستتکردن بە ببەرژەوەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22410305018474
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە568 :

گروپپی ھە پەرک ی رۆژژھە ت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0928094606
62055
سا ی  2001دامەزرراوە.
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

ر کخراوو :سەما
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە569 :

لوبيک  -ئە ماننيا
ک
شاری
گروپپی ھە پەڕڕک ی کورردی لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2100923543
33199
زۆربەی ئاھەنگ و ببﯚنە کوردﯾەکاان بە ھە پەڕڕک
ی
 10کچ و  10ککوڕ لە
پ کھاتووە لە 0
ەلتووری
دانی ھونەر و کە
ەشداری دەککەن .ئەم گرووپە ئامانجی گگرنگی پ ی
جوانەکانيان بە
ج
جەم
نان دەکەن و دەرگای کراوەەﯾە بﯚ سەرج
ی لوبيک راھ نا
ککوردﯾە ،ھەفتاانە لە شاری
کوردستان.
الوانی ھەرچووار پارچەی کو
ال
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

سەما

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە570 :

کراتی کورردستان
ستی حيززبی دﯾموک
گروپپی ھە و س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4231334326
64603
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە571 :

مانی
کﯚی سل م
ستی زانک
گروپپی ھە و س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2171342498
82313
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە572 :

ﯚفيان
ەس ی سﯚ
گروپپی وەس ی ﯾار  -وە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1205114606
62809
دامەزراوە.
ە
200
ەالﯾەن ھونەررمەند ئيبراھييم ئيسباتی لە سا ی 04
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

و ت:

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە573 :

ی رانيە
گروپپی کچانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191650017
72274
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :موزﯾک

337

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە574 :

ی گرافيک
گروپپی کچانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1061402097
74722
ھەرﯾەک لە )ئەزﯾن ققاسم ،تاژان ئئەکرەم،
ک
دەکات و
ت
شتييان
خﯚشی شەوقی سەرپەرش
خ
ەالم ،ر ناس جەالل( ئەندامن ت يدا.
ر ژوان وﯾژدان ،،ئاﭬ ستا ئاﯾارر ،ھەژان سە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە575 :

فﯚتﯚ
گروپپی کورد ف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0928094742
22056
ئاشتی عەدۆ،
ی
ەميد،
ی ،سەفين حە
ەم گروپە لەممفﯚتﯚگرافانە پ کھاتووە) ،ئاازاد لەشکری
ئە
ەمەد).
محەمەد بەکر و عەزﯾز محە
م
شەھال جاف  -ما پەڕی پەﯾاامن ر
سەرچاوە :شە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە576 :
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گروپپی کﯚمە نناسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3232152516
64434
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە577 :

ی
ی سل مانی
گروپپی کيژانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0620132224
44451
نوەرقەرەداغی دامەزراوە ،تائ ستا لە
ی
 20دا بە سەررپەرشتی ئە
ە سا ی 003
لە
ھونەری سەرکەوتووﯾان
ستاندا چەندﯾﯾن چاالکی ھ
ەر می کوردس
شارەکانی ھە
ش
ەنجامداوە.
ئە
شتی
سەرچاوە :ما پەڕی ھاوپش
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە578 :

نی رۆژئاواا
گروپپی ھاوکارری کوردانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4141136467
75831
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

ر کخرراو :خ رخواز
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە957 :

ونەری
شﭭان ﯾا ھو
وپا شورش
گروو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0411215513
34134
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەری
ھونە

ر کخرراو:

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە580 :

سييەکانی کوردستتان
ی
ی ژنانی پپارتە سيا
وپی ئاشتی
گروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5231356227
76440
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ژنان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە581 :

ی ئەژﯾن
وپی جازی
گروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02610164510252
سەر دەستی لە الﯾەن گﯚرانيب ژ سە ح نەجمەدﯾن
شتاکان لەس
ە سا ی ھەش
لە
دامەزراوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە582 :

سی
ەنانی خەليفە غەوس
وپی دەفژە
گروو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326091835
54036
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراوو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە583 :

ەتبوون
وپی دەو ە
گروو
341

http://www.kurdipedia.org/?q=2011080508405460554
لە رۆژی  2011-07-31لە شاری دھﯚک خﯚی راگەﯾاند.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە584 :

گرووپی شانﯚی کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051311495857864
ﯾەک کە لە گرووپە شانﯚﯾيەکانی شاری بﯚکان .تا ئ ستا چەندﯾن شانﯚگەری باشی پ شکەش کردووە و
لە زۆربەی فيستيﭭا ەکانی شانﯚ لە ناوخﯚی و تی ئ ران بەشداری کردووە و خە تی گرﯾنگی لەم
فيستيﭭا نەدا بەدەستھ ناوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شارەکان :بﯚکان
ر کخراو :شانﯚ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە585 :

گرووپی فﯚتﯚی رۆژنامەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908181207351954
لە رۆژی جيھانی فﯚتﯚگرافيدا  ،2009-08-19بوونی خﯚﯾان رادەگەﯾ نن .ﯾەکەمين پ شانگای گرووپی
فﯚتﯚی رۆژنامەوانی فﯚتﯚی ئەم فﯚتﯚگرافەرانەی لەخﯚ گرتووە )شيروان عەبدولرەحيم ،رەوشت توانا،
جەالل فەتاح ،دانا حەمە غەرﯾب ،ھ رش حاميد ،کاوە بەھرۆز ،چاوان زانا ،کاروان حەبيب و زانا حەمە
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ب).
غەرﯾب
ی پەﯾامن ر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ھەوا دەرری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە586 :

شان
کی با وەش
وپی موزﯾک
گروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1180907553
32818
سەرپەرەستی گروپ و ئاوازدانەر و ژەنيااری
ی
ەندامانی برﯾتتين لە :کەﯾووان کيانيان س
ئە
می ژەنياری ککەمانچە،
ەنبوور ،خاتووو ژﯾوار ش خوللئيسالمی گﯚﯚرانيب ژ ،خاتووو سﯚنيا نيزام
تە
ژەنيار ئام رە زەربيييەکان.
ر
ی عود و ئيساار ﯾاوەر
ھادی ژەنياری
خاتوو تينا پيرھ
خ
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە587 :

کی جوو ن
وپی موزﯾک
گروو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0320125152
24000
سەر بە پار زگگای
ەلرەزا وەلی ننيژاد ،لە شارری شيروان س
ی مووسی ئە
سەرپەرەستی
سا ی  1989بە س
بەشی تاکژەنی و پ کەوە ژەنيننی
ی
باکوورری خوراسان دامەزراوە و تتا ئ ستا خە تی جﯚراوجﯚﯚری لە
سەری
ﭭا ی سەرتاس
ستھ ناوە ،لەواننە :دوو خە ت لە فيستيﭭ
پ لە فيستيﭭاا ە جﯚراوجﯚرەەکان بەدەست
گرووپ
موزﯾکی خوڕەم
ی
ﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
ونەتەوەﯾی لە فيستيﭭ
ی
ین
 ،2دوو خە تی
ی شيراز لە سا ی 2004
موزﯾکی
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 2002و س
2
فيستيﭭا ی خوراساننی گەورە لە سا ی
ﭭا
ی لە
 ،20دوو خە تی پار زگاﯾی
ئاباد لە سا ی 007
پلەی شارستانی لە فيستيﭭا ی شيروان.
چاوە :مەنسووور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

سان
خﯚراس

ر کخرراو:

ک
موزﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە588 :

ەنی حاوا
کی رەسە
وپی موزﯾک
گروو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0521112054
44289
لەم کﯚنس رتەدا برﯾتين
رەسەنی "حاوا" م
ی
ھونەرمەندان و ئەندامانی گرووپی موزﯾﯾکی
ھ
ھمەنی سەرپەرشتياری گرووپ و گﯚررانيب ژ ،شەھررام سارمی ککەمانچە،
ە :پەروﯾن بەھ
لە
مانچەی ئا تو ،ئازﯾتا
ن عابدی پوور عوود ،بيتا ققاسمی کەم
ی تار ،ئەردەوان
ئاارش عەزﯾزی
داموون شەش بەلوووکی
ن
جەعفەر تەبار نەی،
شەش بەلووککی ھاوخوان  ،حەسەن ج
ش
ھﯚ ييەکان.
ژەەنياری ناقارە و ئام رە دەھ
حاوا"
گرووپی موزﯾکی "ح
ی
ەنی لەم سا نەی دواﯾيدا ،بە دامەزرانندنی
ەروﯾن بەھمە
پە
ەر لە تاران و للە
سەرای ھونە
ن کﯚنس رتی سەرکەوتوو لە فەرھەنگس
تووانی چەندﯾن
تی ئ ران و لە و تانی
ەدان لە و ی
لە شاری ھەمە
فيستيﭭا ی ئااوا و مەقامە د رﯾنەکان ە
في
شوازﯾيەکی زۆری ل کرا.
ی
ت کە لە الﯾە ن بينەرانەوە پ
دﯾکە ساز بکات
کﯚنس رتەکانی شاری ئەرزروووم لە
شداری لە ن
خﯚﯾان بە بەش
ەرنامەکانی خ
ەم گرووپە بە
ئە
ەندﯾن
شاری باکوو للە و تی ئازەرباﯾجان و چە
و تی تورکيا ،فيستيﭭا ی موزﯾکی لە ش
ەڕ وەبرد.
و تی دﯾکە بە
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

موزﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە589 :

کی ژێ
وپی موزﯾک
گروو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0322205005
54020
خستنی
ھباز شاھين پپوور" و بە مەبەستی ر کخ
ستی "شەھ
سا ی  2009بە سەرپەرەس
س
شاری مەھاباد دامەزراوە.
ی
جەکان و ھﯚگگرانی موزﯾک و گﯚرانی کووردی لە
ئاام رژەنە گەنج
ھا
ەسەر زﯾندوو کردنەوەی م لﯚدﯾيە کﯚنەککانی کوردەواری و ھەروەھ
ەم گرووپە لە
ئە
نی ئاوازدانەرەە گەنجە خو ق نەر و بەھررەدار و خو ندەەوارەکان بە پ ی
ەروەردە کردنی
پە
ن پ کھاتووە.
چاالکی خﯚﯾان
چ
پاﯾيزی سا ی
ی
لە سەرەتای ووەرزی
کی "ژێ" ﯾەککەمين کﯚنس رتی خﯚی ە
گگرووپی موزﯾک
لە فيستيﭭا ی موزﯾکی ناووچەی رۆژئاوای ئ ران
شاری مەھاباد ساز کرد و ە
2009دا لە شا
9
توانی پلەی ﯾەکەمی موزﯾکی
ی
بەرچاوی کرد و
ی
ەکی
ە بەشدارﯾيە
ە شاری سنە
لە
بەدەستب ن ت.
نااوچەﯾی ئەم فيستيﭭا ە بە
ستاکە لەگەڵ رادﯾﯚ و تەلەففيزﯾﯚنی ناوەنندی مەھاباد لە بواری
کی "ژێ" ئ س
گگرووپی موزﯾک
ھاوکارﯾيەکی بەردەوام دەککات و ئەنداماانی ئەم گروووپە
ئاام رژەنی و ئااوازدانەرﯾدا ھ
ھاوکارﯾان کردووە
ن
عەزﯾز شاھرۆخ و عەالئەدﯾﯾن باباشەھاببی
ەگەڵ گﯚرانيبب ژانی کورد ع
لە
شکەش کردوووە.
ی ئ ران و دەرەەوەی و ت کﯚﯚنس رتيان پ ش
و لە شارە جﯚﯚراوجﯚرەکانی
جر کﯚمە ک پپارچە
کی "ژێ" لە ففيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی موزﯾکی فەج
گگرووپی موزﯾک
شکەش کرد ،لەوانە:
موزﯾک و گﯚراننی کوردی پ ش
م
موزﯾک و گﯚرانيب ژ :شەھباز
ک
کردنی
کلﯚر ،دابەشک
ن" ،ئاواز :فﯚلک
ی "پەر شان
ـ پارچە موزﯾکی
شاھين پوور.
ش
موزﯾک و گﯚراننيب ژ:
سوورە" ،ئاوازز :فﯚلکلﯚر ،داببەشکردنی م
ی "س وە الس
ـ پارچە موزﯾکی
ھين پوور.
شەھباز شاھ
ش
ھباز
شکردنی و گﯚﯚرانيب ژ :شەھ
ی "رووگەی ئەوﯾن" ،ئاوازدانەر و دابەش
ـ پارچە موزﯾکی
شاھين پوور ،شاعير :عەززﯾز ئا ی.
ش
دابەشکردنی موزﯾک و گگﯚرانيب ژ:
ی
ھەست" ،ئاوازدانەر و
"
ی "سەرچاوەەی
ـ پارچە موزﯾکی
ئا ی.
ھين پوور ،شا عير :عەزﯾز ا
شەھباز شاھ
ش
ەھباز
ن" ،ئاوازدانەر و دابەشکردننی موزﯾک و گﯚرانيب ژ :شە
ی "نيشتمان
ـ پارچە موزﯾکی
شاھين پوور ،شاعير :عەززﯾز ئا ی.
ش
ەھباز
دابەشکردنی موزﯾک و گگﯚرانيب ژ :شە
ی
ی "ئەست رە"" ،ئاوازدانەر و
ـ پارچە موزﯾکی
شاھين پوور.
ن
ەھباز
شاھين پوور ،شاعير :شە
ش
دابەشکردنی موزﯾک و گگﯚرانيب ژ :شەھباز
ی
ی "سەﯾران"" ،ئاوازدانەر و
ـ پارچە موزﯾکی
شاھين پوور ،شاعير :رەئوووف.
ش
سەنتوور ،تار و کەمانچە.
ەی ،عوود ،س
ـ تاکژەنی بە ئئام رەکانی نە
ھاتووە کە برﯾتتين لە:
مەندی گەنج پ کھ
ی
 10ھونەر
کی "ژێ"ی ممەھاباد لە 1
گگرووپی موزﯾک
ژ ،جەماڵ
ھين پوور سەررپەرەستی گگرووپ ،ئام رژژەنی سەنتووور و گﯚرانيب ،
شەھباز شاھ
ش
سالحيان ئام رژەنی
ەسيمی ئام رژەنی نەی ،رەزا عەبدە ئام رژەنی تار ،پەﯾمان س
نە
عوود ،ئيلھام حاميدی
وەﯾسی ئام رژەنی ع
ی
ەرﯾد
ی تارباس ،فە
تاار ،ئارام حامييدی ئام رژەنی
وڕی شاھين پوور
ئاام رژەنی کەممانچە ،ساما ن سەمەدی ئام رژەنی ککەمانچە ،ھاوڕ
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دەف و داﯾرە و دەەھﯚڵ.
ئام رژەنی ف
يبراھيميان م
ئاام رژەنی زەررب و ئوميد ئيب
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
موزﯾک

ر کخراو:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە590 :

ن
کی فوغان
وپی موزﯾک
گروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32513381119672
ی الو پ کھاتوووە ،برﯾتين لە :ميالد عەليپپوور سەرپەرەەستی
ن و گﯚرانيب ژی
ە  7موزﯾکژەن
لە
موسليم
م
موزﯾک و گﯚرانييب ژ،
ەشکردنی م
ياری تار ،فوئادد پ شەوا دابە
گگرووپ ،و ژەنيا
ژەنياری سەنتوور ،حەميد حاس ی
ی
مانپوور
ە ،داوود رەحم
عەليپوور ژەنياری کەمانچە
ع
مير فەتحيان ژژەنياری دەف.
ژەەنياری عوود ،،ماھوور زەماانەپوور و ئەم
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە591 :

نگ
کی نواڕەنگ
وپی موزﯾک
گروو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611103050
04370
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ھاتووە کە برﯾتتين لە:
ەندی الو پ کھ
ە  9ھونەرمە
لە
سەندپوور سەرپەرەستی گگرووپ ،ئاوازدانەر و ئام رژەەنی س تار ،ککورووش
ئاارشام خورس
سپ ھر شەھباززﯾان
رژەنی س تار ،س
ی
حەميد رەزا زەەمزﯾا ئام
ەﯾموورزادە گﯚﯚرانيب ژ ،عەح
تە
رژەنی
ی
عارف رووستاﯾﯾی ئام
قەدەم ئام رژەەنی س تار ،ع
ئاام رژەنی س تار ،مينا موقە
رژەنی دەف ،سامان ﯾەزدانی ئاام رژەنی عووود و
ی
ی ئام
حسين ئەمينی
قەﯾچەک ،موح
قە
ی ئام رژەنی زەرب.
سامان ئەميری
س
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ک
ر کخراو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە592 :

ی ھ ر و و فرﯾا
کيی رۆکی
وپی موزﯾک
گروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071709276
65071
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

مووزﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە593 :

ەف
ەری چل دە
وپی ھونە
گروو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903115256
69338
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...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە594 :

گﯚران ن ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413555510087
سل مانييە.
ەکەمين ئنتەرن ت پ ۆﭬاﯾدەەری شاری س
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە595 :

گﯚڕان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0731164414
41914
ستەفا لە
سياسييە کە بە سەررۆکاﯾەتی نەووشيروان مس
ە
ێ و قەوارەﯾەککی
لييست کی نوێ
ەمانی کوردستان.
ی
موزی 2009ی پەڕ
ی 25ی تەمم
ھە بژاردنەکانی
ھ
شتيمانی کوردستان لە با ی رﯾفﯚرم بوو ،دوای
ستەفا لەن و ﯾەک تی نيش
ەوشيروان مس
نە
حيزبی
وازی لە کاری حي
ەن و ﯾەک تيدا ببکات لە سا ی  2006ی
نی رﯾفﯚرم لە
ەوەی نەﯾتوانی
ئە
رۆژنامەی رۆژنامە ،ما پەڕی
ی
ی راگەﯾاندن وەک دەرکردننی
ی کرد بە کاری
ھ نا و دەستی
سی .لەم دوواﯾيەشدا
سبەی ،کەنا ی ، KNNراد ﯾﯚی دەنگی گﯚڕان و سەننتەر کی راپرس
س
ەکانی بە
ی
لەگەڵ ھاوە
ڵ
ستەفا
ەوشيروان مس
ی پەڕ ەمانی کوردستان نە
بﯚﯚ ھە بژاردنی
ستيان کردەوە بە کاری سيااسی لەپ ناو گﯚڕﯾنی
گﯚڕانەوە دەس
ێ و بەناوی گﯚ
لييست کی نوێ
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سيستەمی حوکم انی و رۆشنکردنی بودجەی ھەر م و جياکردنەوەی حيزب لە
دەسە ت.
ليستی گﯚڕان رکابەر کی سەرەکی ليستی کوردستانييە کە ژمارەﯾەکی زۆری
جەماوەری شاری سل مانی لەگە داﯾە ئەوﯾش لە ئەنجامی ناڕەزاﯾی ھاو تييانەوە
د ت لە دەسە تی کوردی لە ماوەی  18سا ی حوکميدا بەتاﯾبەتی شاری سل مانی
کە لە چوار سا ی رابردوودا و پاش دەسە تگرتنەدەستی پارتی دﯾموکراتی
کوردستان پەراو زخراوﯾيەکی پ وە دﯾارە بە بەراورد لەگەڵ شارەکانی تری ھەر می
کوردستان.
ئەمانەی خوارەوە ھەند ک لەو کەساﯾەتييە دﯾارانەی ن و ﯾەک تی نيشتيمانی
کوردستانن کە وازﯾان لەو حيزبە ھ ناوە و کار بﯚ ليستی گﯚڕان دەکەن:
نەوشيروان مستەفا )سەرۆکی ليستی گﯚڕان)
مام رۆستەم
فەرھاد سەنگاوی
عوسمان بانيمارانی )ئەندام پەڕ ەمان)
کو ستان محەمەد )ئەندام پەڕ ەمان)
عوسمانی حاجی مەحمود )وەزﯾری ناوخﯚی ئيدارەی سل مانی پ شوو)
جەالل جەوھەر
مستەفا سيد قادر
عومەر سيد علی
عادل عەزﯾز )راگەﯾاندکار)
ئازادەڕەش )ھونەرمەند)
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە596 :

گەشەپ دانی دﯾموکراسی و مافەکانی مرۆڤDHRD
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140344840
ر کخراو کی ناحکومی ب الﯾەن و سەربەخﯚﯾە .وەک لە ناسنامەکەﯾدا ھاتووە ،ب وای بە چەسپاندن و
ر زگرتنی بنەماکانی مافی مرۆڤ ھەﯾە .
م ژووی دامەزراندن :شەشی تشرﯾنی ﯾەکەمی  2002لە ھەر می کوردستان دامەزراوە.
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ئەنجام داوە
م
مانەی
ەبەندﯾکردنی ئەو بە گەنام
ی
م ر کخراوە پ ۆژەی کﯚکردننەوە و دەستە
چاالکيييەکانی :ئەم
بەستنی
ی
ەمەش لەڕ ی چەند چاالککييەکەوە لەووانە:
شوو ھەن ،ئە
ی رژ می پ ش
کە لە دژی سەرانی
کخراوی
ەل ک کە بە گررووپی فشار ناودەبر ن و ژژمارەﯾەک ر ک
نانی گرووپگە
شﯚپ لەم بارەەﯾەوە ،پ کھ نا
وۆرکش
ی دەگرنە خﯚﯚﯾان و داوای
نيان کرد.
دادگاﯾيکردنی سەرۆکی پ شوو سەدددام حوس ن
ی
کﯚمە گەی مەدەنی
ەوەی
ۆژەی وشيارکردنە
ی
کﯚمە ک پ
ە
ە ر کخراوەکە لە کﯚمە ک پار زەر و ماففناس پ کھاتوووە ،بﯚﯾە
چونکە
ەکانی
بژاردنە پەڕ ەمانييە
ە
سەر ھە
ی مرۆﭬەوە ج ببەج کردوووە و وەک چاوود رﯾش بەسە
لەبارەی مافەکانی
ستاوە.
سا ی  2005وەس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :مرۆﭬاﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە597 :

ت- CDO
شەپ دانی مەدەنيەت
گەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126163819
91154
مەزراوە .ئەم ر کخراوە
 19لە شاری سل مانی دام
ە سا ی 999
ر کخراو کی نااحکومييە ،لە
ھاوو تييان دەەکات لەبوارەککانی دﯾموکراتيەت و مەدەەنيەت و
ککار بﯚ ھﯚشياررکردنەوەی ھ
مافی مرۆڤ.
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە598 :

ەری ئارام
گەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128111127
71201
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ەندﯾن دانيشتتی
 20لە شاری سل مانی دامەزراوە ،تاوەەکو ئ ستا چە
ە سا ی 004
لە
ھزری و ھونەرری و ئەدەبيييان ھەبووە و وەرز کی تاﯾببەتيان بﯚ حەوت فيلمی
ھ
لەسەرەتای دامەزراندنيييەوە ھەو يداووە ئەو
ی
ھەر
ر
ەﯾاندووە،
تاارکﯚفيسکی بە ئەنجامگە
ئاستی کواليتيان ببەرزب ت.
ی
ەرﯾيەوە
شی دەکەن للەرووی ھونە
ککارانەی نماﯾش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە599 :

ەری زاموا
گەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128164019
91217
ھەميشەﯾی و جﯚراو جﯚﯚری ش وەکاری بﯚ
ی
شانگای
ی
19دا دامەزراووه ،پ
ە سا ی 995
لە
ھونەرمەندان دەکاتەوە.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە600 :

و ەتی
دی ن ودەو
جانی کورد
گەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0411214314
44132
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ەخﯚی قازانج
کومی سەربە
ەزراوە ،ر کخرراو کی "ناحک
ی 2010دا دامە
ە ف برﯾوەرﯾی
لە
گەنج دامەزراوە.
ج
ەپ ناو پەرەپ داانی زﯾاتری توواناکانی
ەوﯾستە"و لە
نە
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

الوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە601 :

کشن
الن پرۆدۆک
گەﯾال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926123324
49645
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە602 :

ی کوردستاان
ی منا نی
النەی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121600170
07768
خراوی النەی منا نی کورددستان دامەززراوە .لە 2002/ 7 / 9
 KCN 19ر کخ
ە سا ی 994
لە
کارپ کردنی
مرۆﭬاﯾەتی و ھاوکاری مﯚ ەتی پ
ی
ﯾارمەتی و
ی
"بە ژمارە )پ (1231//وەزارەەتی
پ دراوە .وەک ر کخراو کی ناحکوميی ناوخﯚﯾی.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مندا ن

352

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە603 :

الﯾەننگرانی پەکەکە لە بباشوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9291600137
73347
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە604 :

ستان
ەی ئﯚ ﯚمپپی کوردس
ليژنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2070923456
63138
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە605 :

ەی پارائﯚ ﯚمپی کورردستان
ليژنە
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126164719
91156
لەسا ی 2003دا ددامەزراوە.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە606 :

ی
ی سل مانی
ميلليەکانی
ەی تيپە م
ليژنە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122120232
25912
ەکانی شاری سل مانی و دەوروبەری
ی تيپە ميلليە
سا ی  1997دامەززراوە ،بەبەرددەوامی خولی
خات.
ر کدەخ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە607 :

ميان
ئەنفالکراوانی گەرم
سوکاری ئە
ی لە کەس
ەی داکﯚکی
ليژنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0119103655
51008
کار بﯚ باشترکرددنی باروگوزەەرانی کەسوککاری
ە گەرميان داامەزراوە و ر
سا ی 2007لە
س
ەنفالکراوان ددەکات.
ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە608 :

ی م ينە
مەنوسانی
ەی رۆژنام
ليژنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315031225
51646
مافو
سانی کوردستتانەو لەسا ی 2008ەوە تااﯾبەت بەبەرگگرﯾکردنی لەم
ی رۆژنامەنوس
سەر بەسەندﯾکای
داواکاننی ئافرەتی رۆژنامەنوس دامەزراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە609 :

شوبات
ن بەدوای رراستيی ررووداوەکاننی 17ی ش
ەی گەڕان
ليژنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4271600445
57077
مە کوورتەکەﯾﯾەتی:
ەشکرد و ئەم
20دا راپﯚرتی خﯚﯾی پ شکە
ە 011-04-27
ەم ليژنەﯾە لە
ئە
سل مانی و
ەمنی لە ل
ھﯚکارەکەی بﯚشاﯾی ئە
ی
ەپ ی راپﯚرتەککە بەش ک لە بارگرژﯾيەکان
بە
ی ئاسەوارەککانی دوو ئيدارەﯾی بووە.
خەمساردﯾی دادگا و بوونی
خ
ەمەبەستی دەرخستنی راستيی رووداوەکانی 17ی شوبات و رۆژانی دواتر لە
بە
کھات و ئەم ۆش ددوای
ت
ەﯾەک پ
شار و شارۆچککەکانی دەوررووبەری ليژنە
سل مانی و ش
س
نامەنووسان ببﯚ رای
ەبەردەم رۆژنا
کردنەوەی راپﯚرتەکە لە
ی
دەرخستنی رراستييەکان و ب
ەکە ھە وەشااﯾەوە.
گگشتی ،ليژنە
ی سەرۆکاﯾەتی ئەنجومەننی دادوەری لە ھەول ری
ەم ۆ  2011\4\28لە ھﯚلی
ئە
ەﯾدەر عەلی سەرۆکی ليژژنەی گەڕان بەدوای راستتييەکانی
پااﯾتەخت ،عەببدولکەرﯾم حە
دەرەنجامی کاری ليژنەککەی لە کﯚنگررەﯾەکی رۆژناامەوانيدا
ی
ت
17ـی شوبات
روووداوەکانی 7
خستەڕوو.
خ
گەﯾاند:
ولکەرﯾم حەﯾدەر راﯾگ
م
ەر ئامادەبوو ،عەبد
ەﯾامن ری رووبە
ە کﯚنگرەکەداا کە تياﯾدا پە
لە
ەمان ﯾەکەم کﯚبوونەوەی خﯚی لە سل مانی گر دا و دواتر
ە رۆژی  2011/4/4ليژنەکە
لە
وتەی الﯾەنەکان و ھاوو تيان.
ی
ستی بە ل کﯚﯚ ينەوە و وەررگرتنی
راستەوخﯚ دەس
چەند
ﯾەک ميمﯚری لەچ
سيدی و ک
ەکەمان  47س
عەبدولکەرﯾم حەﯾدەر راشييگەﯾاند :ليژنە
ع
ست گەﯾشتوو  ،لەگەأل راپﯚررت کی دﯾکە للەالﯾەن بەرپرس کی با ی
الﯾەوە بەدەس
ال
ەی
شی بکات لە ووەرگرتنی وتە
داوە چاوپﯚش
ليژنەکە ب ﯾارﯾد
بززووتنەوەی گﯚﯚڕان ،بە م لي
ح( کە
ەمەد و ئارام جەالل سا ح
سدﯾق و نزار محەمەد سە
خالد عومەر س
ھەرﯾەک لە )خ
ھ
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داوای مﯚ ەتی گردبوونەوەﯾان کردبوو بﯚ رۆژی  2011/2/17لە بەردەرکی سەرا،
ئەمەش لەبەرئەوەی سەرەڕای چەند جار ئاگادارکردنەوەﯾان لەالﯾەن ليژنەوە بﯚ
ئامادەبوون لەبەردەمی ليژنە بە مەبەستی وەرگرتنی وتەکانيان لەبارەی ئەو مﯚ ەتە و
رووداوەکان ،بە م ئەوان ئامادە نەبوون ب نە بەردەمی ليژنە.
بەپ ی راپﯚرتی ليژنەکە ھەر لە ﯾەکەم رۆژی رووداوەکانەوە کە لە 17ـی شوبات
دەستی پ کردووە دەرکەوتووە کە خﯚپيشاندەران دوو بەشن ،بەش کيان داواکانيان
رەواﯾە کە وﯾستووﯾانە چاکسازﯾی بکر ت لە ھەر می کوردستاندا و سەرۆکاﯾەتی
ھەر م و حکوومەت و پەڕ ەمانی کوردستانيش تا راددەﯾەکی باش توانيوﯾەتی بە پير
داخوازﯾيەکانيانەوە بچ ت ،بە م بەشی دووەمی خﯚپيشاندەرەکان ھەميشە
وﯾستووﯾانە ئاراستەی خﯚپيشاندانەکە بەرەو توندوتيژﯾی ببەن و کاری نا ﯾاساﯾی
بەرانبەر مو کی گشتی و تاﯾبەت و دامەزراوو بارەگا حزبييەکان ئەنجام بدەن و ھ رش
بکەنە سەر ھاوو تيان و ھ زە ئەمنييەکان ،ھەند ک الﯾەنی سياسی دەرەوەی
حکوومەتيش بە ئاشکرا و نا ئاشکرا ھەو يانداوە خﯚﯾان بکەن بە خاوەنی ئەم
خﯚپيشاندانانە.
ھاوکات لە خا کی دﯾکە راستييەکان و دەرئەنجامەکاندا ھاتووە ،پﯚليس و ئاساﯾيش
لە سل مانی لە ئاستی پ وﯾستدا نەبووە و بﯚشاﯾيەکی ئەمنی ھەبووە .ئەوەش
ھاتووە کە ھەند ک لە ھ زەکانی پاسەوانی سەر بە لقی چواری پارتی دﯾموکراتی
کوردستان لەسەربانی لقەوە بە کالشينکﯚف و بی کەی سی و چەند کەس کيش بە
جلوبەرگی مەدەنييەوە لەسەر شەقامی بەردەم لق بە دەمانچە تەقەﯾان کردووە کە
لەنجامدا کەس ک شەھيد بووە و کﯚمە ک کەسی دﯾکەش برﯾندار بوون.
لەالﯾەکی دﯾکەوە بەپ ی وتەی چەند شاﯾەتحا ک و کﯚنووسی پشکنينی ھ کاری
شو نی رووداو کە لەالﯾەن نووسينگەی بە گەکانی تاوانی سەر بە بەڕ وەبەراﯾەتی
پﯚليسی سل مانی ئەنجام دراوە و گرتەﯾەکی ﭬيدﯾﯚﯾيش تﯚمار کراوە لەسەر سيدی،
دەردەکەو ت کە لەناو خﯚپيشاندەرانيشەوە بە ئاراستەی لقی چوار پارتی تەقە لە
بارەگای لق کراوە .ھاوکات لە رووداوەکانی  19و 2011/2/20ـی سل مانی لەالﯾەن
ھ زە ئەمنييەکانەوە تەقە لە خﯚپيشاندەران کراوە و بووەتە خﯚی شەھيدبوونی دوو
ھاوو تی و برﯾنداربوونی چەندەھا ھاوو تی دﯾکە.
لە خا کی دﯾکەی راستييەکان و دەرەنجامەکانی ليژنەکە دەرکەوتووە کە زۆربەی ئەو
خﯚپيشاندان و گردبوونەوانەی ئەنجام دراون ب مﯚ ەت بوونە و بە پ چەوانەی ﯾاسای
ر کخستنی خﯚپيشاندانی ژمارە 11ـی سا ی  2010ئەنجام دراون .ئەوەش ھاتووە
کە بەھﯚی بەردەوامبوونی ئاسەواری دوو ئيدارەﯾی ،جﯚر ک لە ت ک وﯾی لە وەزارەتی
پ شمەرگە و ناوخﯚ سەبارەت بە جوو ندنی ھ زەکان ھەبووە کە ئەمەش ھﯚکار بوو بﯚ
زﯾادبوونی پش وی و داخوازﯾيەکانی خﯚپيشاندەران.
لە کﯚتا خا يشدا ھاتووە ،دادگا وەک پ وﯾست بە رۆ ی خﯚی ھە نەستاوە لە چﯚنيەتی
ھە سووکەوتکردن لەگەڵ سەرجەم رووداوەکان و کاری ﯾاساﯾی تەواوی ئەنجام
نەداوە و جﯚر ک لە خەمساردی بە کارەکانيەوە دﯾاربووە.
لە کﯚتاﯾيشدا ليژنەی گەڕان بەدوای راستييەکانی رووداوەکانی 17ـی شوباتی
سل مانی و دەورووبەری کﯚمە ک راسپاردە و پ شنيازﯾان ئاراستەی سەرۆکی ھەر م
و سەرۆکی پەڕ ەمان و سەرۆکی حکوومەت و دەسە تی دادوەری کردووە و تەواوی
ئەندامانی ليژنەکەش واژووﯾان لەسەر کﯚنووسەکە کردووە.
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سەرچاوە :ھييوا بەرزنجی  -ما پەڕی روووبەر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە610 :

201
ستان 13 -
ﯚ پەرلەماننی کوردس
فی گەل بﯚ
ليستتی پا ورااوانی ماف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281218248
89424
...
تاﯾبەتمەند ﯾيەکانی بابەت
ستان
و ت :باشوووری کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە611 :

ستان
کی کوردس
کانی خە ک
ليستتی مافەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8292210338
89015
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :رامياری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە612 :

کوردستان
ن
موکراتی ک
مانيی دﯾم
ليستتی نيشتم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031304312274
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە613 :

ی 372 -
وردستانی
ەﯾمانی کو
ليستتی ھاوپە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221220326
63652
2010دا.
اق لە مارتی 0
پەڕ ەمانی ئ ق
ھە بژاردنی ڕ
ستانی بﯚ ە
ەﯾمانی کوردس
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ھاوپەﯾمانی ککوردستانی دا بەشداری ددەکەن،
ھەموو ئەو پاررتانەی ت داﯾە کە لەگەڵ ھ
ھ
نيشتمانی کوردستان ،حيزبی
ی
تی
ستان ،ﯾەک ی
لە"پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ککەپ کھاتوون لە
حيزبی
ی سوساليت دﯾموکراتی ککوردستان ،ح
ستان ،حيزبی
شوعی کوردس
ش
سياسی
کی بەشدار للەپرۆسەی س
ن سەربەخﯚ ،وچەند پارت ک
نی کوردستان
زەەحمەتک شانی
ککوردستان.
دەکانە:
ەواوی کاندﯾد
ەمەی خوارەووەش ناوی تە
ئە
عەبدولوەھاب )سامی شﯚﯚرش( پارتی
ەبدوللەتيف عە
بدولفەتاح عە
1سامی عەبد
تی
2محەمەد فوئئاد مەع ووم خضر ﯾەک ی
3شوان محەممەد تەھا دەررو ش پارتی
ەحمەد محەممەد پيرە ﯾەک تتی
4سەعدی ئە
ەسەن فەﯾزوللال عوسمان )د .ئەحمەد چاوشين( پاررتی
5ئەحمەد حە
ﯾەک تی
ک
سا ح م
6ژﯾن نووری ئئيسماعيل س
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7ئازاد ئەبووبەکر زەﯾنەل حەمەدەمين پارتی
8فرﯾاد محەمەد فەق حەسەن ﯾەک تی
9سەعيد رەسوڵ حوس ن رەسوڵ پارتی
10عوسمان ئيسماعيل حوس ن جەرجيس ﯾەک تی
11نەسرﯾن ئەنوەر رەشيد زەنوون پارتی
12خەمان زرار ئەسعەد قادر ﯾەک تی
13ئەحمەد انور محمەد عوسمان زەحمەتکيشان
14نجاە خضر محەمەد ئەحمەد بزوتنەوە
15تائيفە رۆستەم سل مان ئەحمەد تورکمان
16ئەحمەد حەمەد رەحمان مستەفا )ئەحمەد ش روانی( شيوعی
17برزۆ عەلی عەبدو عەلی سﯚسياليست
18سامی ئەحمەد عەلی سەفەر کومەلەی ليبرالی
19شل ر عەزﯾز ئەحمەد حوس ن پارتی
20کەمال ئيبراھيم حەسەن عەبدو ﯾەک تی
21رەوەز مەھدی )مەھدی خﯚشناو( عەزﯾز عەبدو پارتی
22مازن شيخيل حسن ھداﯾت ﯾەک تی
23صەبری دەرو ش عومەر عەزﯾز پارتی
24شوان عوسمان مستەفا حوس ن ﯾەک تی
25مظفر خالد عبدالرحمان خضر ﯾەک تی
26جەمال مەولوود ئەحمەد ئيبراھيم ﯾەک تی
27خ راللە نەجمەدﯾن سيف الدﯾن نصراللە زەحمەتکيشان سەربەخﯚ
28ژﯾان ﯾاسين رەحمان زەﯾنەدﯾن بزوتنەوەی گەل کوردستان
شاری دھﯚک:
1فەرەج ميرزا خدر ميرزا پارتی
2حەسەن نەعمەت ئەحمەد حەسەن ﯾەک تی
3موئەﯾەد تەﯾيب ئەحمەد محەمەد پارتی
 4ەرﯾزاد شەعبان محەمەد ئەحمەد پارتی
 5دقی ئيسماعيل ئەحمەد محەمەد  5دھﯚک ن ر  1955-7-1ئام دی +50
بەکالورﯾوس ﯾەک تی
6مەھدی ﯾووسف نەعمەت مەروان  6دھﯚک ن ر  1970-7-1ئاکرێ  -50بەکالورﯾوس
پارتی
7عەبدولباری محەمەد فارس محەمەد ﯾەک تی
8جﯚ حاجی عومەر ئەحمەد پارتی
9قاسم محەمەد قاسم سەلمان پارتی
10عەبدولحەکيم خوسرۆ جﯚزەل ميرزا پارتی
11فەرھاد ئەمين سەليم عومەر پارتی
12زاھيدە وەليد سەرحان ﯾووسف ﯾەک تی
13صوبحی سل مان فەف نەبی زەﯾنەدﯾن پارتی
14مەھدی حاجی عيسا عومەر پارتی
15ر بەر ئيسماعيل محەمەدئەمين نەعمان شيوعی
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16نەجيبە نەجيب ئيبراھيم خالد پارتی
17حەميد عادل ﯾەزدﯾن ئەحمەد پارتی
18موصلح رەجەب فەتاح محەمەد سوسياليست
19نزار خورشيد مامە محەمەد ﯾەک تی
20ئاری عادل عەبدولقادر حەسەن پارتی
شاری سل مانی:
1فرھاد رسول گورون عزﯾز ﯾەک تی
2مەحمود علی عوسمان عمر پارتی
3چينەر علی ئەحمەد عەبدو ﯾەک تی
4النە محەمەد علی عەبدول ەحمان پارتی
5وەزﯾرە جەالل سەعيد غنی ﯾەک تی
6محەمەد رەزا عارف علی پارتی
7ماجد محەمەد اسماعيل ماجد ﯾەک تی
8ئەشواق نەجمەدﯾن عباس محەمەد جاف پارتی
9بورھان محەمەد فەرج عباس ﯾەک تی
10ئازاد امين محەمەد کاکە شيخ پارتی
11ئەمل جەالل محەمەد سەعيد ﯾەک تی
12عمر فقی محەمەد رسول عەبدول ەحمان پارتی
13عادل عەبدو حمد مستەفا ﯾەک تی
14ئيبراھيم علی مراد ﯾار پارتی
15شيالن شيرکﯚ علی محەمەد سدﯾق سوسياليست
16پەخشان عەبدو حسين ئەسعەد زەنگنە )پەخشان زەنگنە( شيوعی
17عەتا لتيف فەرج لتيف بزوتنەوە
18جەالل حمە رەش سەعيد قادر بزوتنەوە
19ئاسوس علی ئەحمەد عەبدو زەحمەتکيشان سەربەخﯚ
20دلشاد ھاشم مەحمود کرﯾم زەحمەتکيشان
21معروف عمر گل عارف ﯾەک تی
22سەرەور کمال رحيم علی پارتی
23شەبﯚ مستەفا کاکەرەزا علی ﯾەک تی
24سيدە زەرار قادر سيدە پارتی
25جەزا توفيق تالب سا ح ﯾەک تی
26صالح الدﯾن ئەحمەد عبدالعزﯾز علی پارتی
27سامان فوزی عمر محەمەد ﯾەک تی
28عمر ئەحمەد مەحمود خزر پارتی
29محەمەد حمە علی رەشيد ئيبراھيم ﯾەک تی
30سوھام حکيم علی دروﯾش پارتی
31ورﯾا فەرج محەمەد حسين ﯾەک تی
شاری دﯾالی
1حەسەن جيھاد ئەمين عەلی ﯾەک تی
2ئەکبەر حەﯾدەر مووسا پارتی
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3وەسفيە بەنی وەﯾمەن عەلی حەﯾدەر ﯾەک تی
4فاتن عەلی ئەکبەر جومعە پارتی
5ئەحمەد شەھاب ئەحمەد خزەﯾير ﯾەک تی
6ئازاد حەميد شەفی دوس محەمەد پارتی
7ئەمەل شکر تەﯾيب رەحيم ﯾەک تی
8سەردار ئەحمەد عەبباس کاکەخان پارتی
9نەجم رەحمان وارانی محەمەد شيوعی
10عەدنان محەمەد عەزﯾز عەبدول ەزاق زەحمەتکيشان سەربەخﯚ
11ئەحمەد فەتحو شەمسو ھەﯾاس زەحمەتکيشان
12حەسەن حوس ن دەھش عاکول االخا تورکمان
13سيروان مستەفا رەسول مستەفا بزوتنەوە
14ئەحمەد محەمەد عەلی عەباس سوسياليست
15رافدە قادر سەفەر خەليل ﯾەک تی
شاری کەرکووک
1نەجمەدﯾن عمر کرﯾم فەتاح ﯾەک تی
2عارف گيفور عارف علی پارتی
3خالد سالم سەعيد ادق شوانی ﯾەک تی
4عدنان عبيد کرﯾم اسماعيل کرکوکی پارتی
5دلير عەبدولقادر عمر سا ح ﯾەک تی
6ناصيح غفور رمچان پارتی
7ئاال تحسين حبيب علی تالەبانی ﯾەک تی
8ميدﯾا ئەحمەد عەبدو پارتی
9سيروان ئەحمەد قادر امين ﯾەک تی
10سرتيب محەمەد حسين حسن بەکالورﯾوس پارتی
11ساالر اسماعيل مەحمود نبی ﯾەک تی
12رﯾاچ محەمەد دانوک علی پارتی
13ﯾاسين عزالدﯾن مەحمود وەلی ﯾەک تی
14بشری محەمەد زکی عەبدو رفيق پارتی
15جاسم رحيم شمزﯾن عزﯾز کاکەﯾی ﯾەک تی
16حسيب عثمان حسين عمر رۆزبيانی پارتی
17ليلی حسن شکور کرﯾم ﯾەک تی
18عەبدول ەحمان فارس عەبدول ەحمان محەمەد )ئەبو کاروان( شيوعی
19کالوﯾژ عبدالجبار مجيد امين ﯾەک تی
20صباح حسين عپمان )بھمن حسين( زەحمەتکيشان سەربەخﯚ
21برھان ئەحمەد محەمەد کاکل بزوتنەوە
22وليد محەمەد محەمەد سا ح تورکمان
23صادق محی الدﯾن صادق سوسياليست
24سا ح محەمەد امين محەمەد پارتی کرﯾکاران
شاری موس
1محما خليل قاسم حسن پارتی
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2عمر عزو محەمەد علی ﯾەک تی
3محسن سەعدون ئەحمەد سەعدون پارتی
4کالوﯾز علی امين بيرداود ﯾەک تی
5عبدالعزﯾز سليمان سفو سليمان پارتی
6مەحمود حمو حجی ئەحمەد ﯾەک تی
7درﯾد محەمەد داود عبودی پارتی
8فيان دخيل سەعيد خچر پارتی
9حسين حسن نرمو دروﯾش ﯾەک تی
10شرﯾف سليمان علی بلنک پارتی
11غفور ضاھر سەعيد حاجی ﯾەکيتی نەتەوەی
12نورا صبری مراد نژﯾر ﯾەک تی
13ناضم جەالل اسماعيل ﯾوسف پارتی
14سيالە حسو کسو سينو ﯾەک تی
15جورج شمعون کاکو شمعون پارتی
16ساھرە کاضم نعاس معالی ﯾەک تی
17حسين علی ئەحمەد حسين ﯾەک تی
18ئەسعەد حازم علی خالد پارتی
19ﯾاسين محەمەد عجاج ﯾوسف ﯾەک تی
20امينە سەعيد حسن سيدو پارتی
21خليل ئەحمەد خليل ئەحمەد پارتی
22محەمەد بشير ﯾوسف محەمەدخليل پارتی
23خالد محەمەدڕمين حسن مستەفا ﯾەک تی
24حياە ئەحمەد عەبدول ەحيم مراد پارتی
25وليد سالم حسن علی ﯾەک تی
26محسن امين عەبدول ەحمان فرحان پارتی
27عەبدول ەحمان مال محەمەد ضاھر خالد ﯾەک تی
28بشری ئەحمەد رستم شيرخان ﯾەک تی
29حسين علی محەمەد ئەحمەد ﯾەک تی
30قاسم حسين برجس وسو پارتی
31ھفال عەبدو سليمان ﯾاسين ﯾەک تی
32انھار محەمەد سەعيد مەحمود پارتی
33ئيبراھيم ﯾونس حافظ ﯾونس ﯾەک تی
34محەمەد سلطان علی مال پارتی
35جلغان مەحمود علی وھب جبھە تورکمان شرعيە
36نادﯾە حميد مجيد اسماعيل ﯾەک تی
37کمال توفيق عنتر باﯾزﯾد ﯾەک تی
38حسين علی حيدر محمو پارتی
39وھيبە ئەحمەد م طفی ئەحمەد ﯾەک تی
40جاسم محەمەد حسين اسود پارتی
41عاليە حسن اسماعيل حسن ﯾەک تی
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42محەمەد سەعدون فنر الفي ل پارتی
43قيدار حجی علی خضر پارتی
44کروان خالت جمعە ﯾوسف شيوعی
45مەحمود صبری مستەفا پارتی
46عەبدولکەرﯾم مدلول سليمان الجاراللە پارتی
47وفاو خالد عەبدول ەحمان عەبدو سوسياليست
48خيری کرﯾت علو خضر پارتی
49سالم ﯾوسف مەحمود سەعيد پارتی
50استبرق فتح اللە محەمەد علی پارتی
51دحام عيسی محەمەد السالم پارتی
52عەبدو فتحی حميد الياس پارتی
53دروﯾش سليمان خدر ک ب ﯾەک تی
54سفر محەمەد علی ﯾەک تی
55داود جندی سليمان کالو ﯾاسا ﯾەک تی
56ناﯾف رشو عيدو پارتی
57وعام شاکر مەحمود پارتی
58منيرە عەبدولکەرﯾم امين ﯾەک تی
شاری نەجەف:
1ناجع جالب نھيب حمزە پارتی
2رﯾاض لفتە متعب دﯾوان پارتی
3نادﯾە جودە حسن جميل پارتی
4حسن حمود محەمەد علی حسن پارتی
5ثامر ھادی عطيە جاسم پارتی
6اسيل سليم محەمەد کظم پارتی
7حيدر خليل ئيبراھيم جبار پارتی
8واثق محسن خليف راضی پارتی
9صبرﯾە عبداالمير حسن سەعيد پارتی
10محەمەد فاھم محەمەد مجھول پارتی
11نعمە کاظم جواد سلمان پارتی
شاری قادسييە:
1محەمەد عباس شھيد جواد پارتی
2حميد خضر حسن کاطع پارتی
3نجم سلمان حسين جاسم پارتی
4نغم ﯾوسف احب جواد پارتی
5ھادی جاسم عطيە جعير پارتی
6صدام کاظم ﯾوسف سلمان پارتی
7ختام نجم عبد حميدی پارتی
شاری بەغداد:
1عەبدولجەليل رچا علی فرج پارتی
2سەعدون ﯾداللە شغی رەشيد ﯾەک تی
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3ھاز ئەحمەد محەمەد سمو پارتی
4چيا و حسين علی مراد ﯾەک تی
5شامل حمداللە مردان عيدان پارتی
6فائزە جبار محەمەد باباخان ﯾەک تی
7ھﭭال محەمەد رەشيد عبد الرحيم پارتی
8سمير جھاد ئەحمەد کرﯾم ﯾەک تی
9ازھار رمضان رحيم علی پارتی
10عزالدﯾن ئەحمەد عبدالعزﯾز برﯾفکان پارتی
11عبدالوھاب عباس مسير محەمەد ﯾەک تی
12نازەنين حسين فيچ اللە مضلوم پارتی
13رمزی تقی رحمان صفر ﯾەک تی
14بدرخان عەبدو بدری عەبدو پارتی
15وداد رجب رحيم علی ﯾەک تی
16سامی باقر موسی عبد پارتی
17عەبدولقادر محەمەد عەبدو عەبدولقادر ﯾەک تی
18شيرﯾن نجم عبد مراد پارتی
19علی جھاد ئيبراھيم جاسم ﯾەک تی
20فوزی عزﯾز ميرزا عمر پارتی
21سورنجان عدنان لطفی رفعت سوسياليست
22عال و خشن حافظ عوﯾد االخا تورکمان
23عدنان رضااللە کرم منصور ﯾەک تی
24قادرﯾە جەعفەر خالد موسی پارتی
25عمر حمد وسو ئەحمەد ﯾەک تی
26حسين علی عباس قی خانل پارتی
27نظيرە اسماعيل کرﯾم ﯾاری ﯾەک تی
28حسن حسين زاﯾر قادر پارتی
29حسن حسين شمە ﯾار محەمەد پارتی
30اسرا و شاواز جميل عزﯾز پارتی
31فيصل کربت عبد محەمەد ﯾەک تی
32حسين ﯾارا ئەحمەد علی پارتی
33روناک رسول علی محەمەد ﯾەک تی
34عدنان محەمەد قاسم ملک پارتی
35صالح شمشير طھماز باوخان ﯾەک تی
36تفرﯾد ادق ئەحمەد حسين پارتی
37ﯾاسين بير رضا اوخت ﯾەک تی
38حسين وھاب بيرام سليمان پارتی
39رمزﯾە عبدالمھدی فارس امين ﯾەک تی
40عبدالرووف محەمەد محەمەد سا ح پارتی
41علی جبر طاھر سيد  41ﯾەک تی
42امل مراد خضر عباس پارتی
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43اکرم محەمەد برھان عطيە ﯾەک تی
44اﯾاد عبدالصمد سليمان مستەفا پارتی
45داليا کمال حسين ولی ﯾەک تی
46ستار حسين علی رحيم پارتی
47فواد عماد فواد مستەفا ﯾەک تی
48بان محەمەد امين محەمەد علی السليمان پارتی
49عبدالغفور کرﯾم علی غفور ﯾەک تی
50اراز امير حيدر فارع پارتی
51شذی عدنان محەمەد قاسم ﯾەک تی
52شمال ئيبراھيم قاسم ئيبراھيم پارتی
53غالب حمود مسلم خلف ﯾەک تی
54صباح محەمەد امين خانە پارتی
55قاسم عتاﯾە فرز علی ﯾەک تی
56اﯾوب درباس موسی الياس پارتی
57فيان کمال مەحمود سامی ﯾەک تی
58داود سليمان ن راللە علی پارتی
59ھيثم محسن سوادی زﯾدان ﯾەک تی
60بلقيس علی شيرﯾن عەبدو پارتی
61عەبدول ەزاق حسين محەمەد کاظم ﯾەک تی
62سمير زوراب مراد عزم ﯾەک تی
63منی جەالل مستەفا رستم پارتی
64سامی ظاھر علی محەمەد ﯾەک تی
65فليج سا ح ئيبراھيم محەمەد ﯾەک تی
66سلوی عبدعلی حبيب مظاھر پارتی
67سەعيد مھدی شاە مراد ﯾەک تی
68عبدالمنعم محەمەد عەبدول ەحمان محەمەد علی پارتی
69ساميە عزﯾز محەمەد خسرو موسی ﯾەک تی
70علی بازک قاسم حسن پارتی
71محەمەد حکمت رەشيد عبدالواحد ﯾەک تی
72ذکری عزﯾز محەمەد ھاشم پارتی
73نبيل حمە سەعيد حمو ﯾەک تی
74ئيبراھيم گە مستەفا طە پارتی
75جوان کمال مەحمود سامی ﯾەک تی
76محەمەد سلمان عزﯾز ئەحمەد پارتی
77فارس رحيم منسی سلمان ﯾەک تی
78باسمە عبدالجبار مراد حسين پارتی
79عەبدولقادر حسين قادر محەمەد ﯾەک تی
80علی حسين حيدر کرﯾم پارتی
81فرﯾال محەمەد علی سەعيد ئەحمەد ﯾەک تی
82حسين شيخە ھواس محەمەد پارتی
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83عبدالحميد عباس عذاب برغش ﯾەک تی
84بان عەبدول ەحمان محەمەد فخری سا ح پارتی
85حيدر رضا علی محەمەد ﯾەک تی
86نزار جبار اوختی کرم پارتی
87سھير جبار ئيبراھيم عبدالرچا ﯾەک تی
88مستەفا اسماعيل جمعە عزام پارتی
89خالد محەمەد سراج علی عمر ﯾەک تی
90سلوی محەمەد جاسم ﯾوسف ﯾەک تی
91دلشاد جەالل رووف امين پارتی
92وليد ﯾارک حسن ﯾعقوب پارتی
93بشری عبدالماجد حميد مجيد پارتی
94براو عال و الدﯾن حسين امين ﯾەک تی
95محەمەد رەشيد حسن عەبدولکەرﯾم پارتی
96ھند عباس علی اسماعيل ﯾەک تی
97جميل سيف اللە علی بدر پارتی
98جەعفەر ستار بيرکە فەتاح ﯾەک تی
99منی نامدا غالم محەمەد پارتی
100رەشيد حميد حسين محەمەد ﯾەک تی
101صباح جواد رضا کرﯾم ﯾەک تی
102فرﯾدە جاسم دارە مراد پارتی
103حسين عبيد سلمان خضير ﯾەک تی
104عماد عەبدولکەرﯾم رحيم رحمن پارتی
105کالوﯾژ عباس اسماعيل محەمەد ﯾەک تی
106لقمان انور غيدان فەتاح پارتی
107سميع رضا دقی رستم کاظم ﯾەک تی
108نوال عباس علی اسماعيل پارتی
109سمير عباس توفيق کاﭬم ﯾەک تی
110محەمەد رستم ميرزا حسين پارتی
111شفا و عبدعلی حبيب مظاھر پارتی
112عادل علی محەمەد مھدی ﯾەک تی
113محەمەد عبدالحسين حسن عيسی ﯾەک تی
114رعد خليل منصور اسماعيل پارتی
115اکرم علی ئيبراھيم سا ح ﯾەک تی
116فرات محسن عباس رحيم ﯾەک تی
117محەمەد ئەحمەد کرﯾم منصور پارتی
118عەبدول ەحمان عيسی حسين رحيم پارتی
119جاسم محەمەد سليمان عزﯾز پارتی
120عصام محەمەد ئەحمەد علی ﯾەک تی
121عبداالمير جاسم محەمەد اسد ﯾەک تی
122عەبدول ەحمان حکمت عارف معروف پارتی
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123انور حسين عەبدول ەحمان محەمەد پارتی
124ئەحمەد غرﯾب اسماعيل منصور ﯾەک تی
125فھد الياس داود ھانی پارتی
126سعد کرﯾم قاسم عباس ﯾەک تی
127نبيل ﯾوسف شاکر غفور ﯾەک تی
128ھشام عبدالخان مرادخان شيروان پارتی
129خالد علی فارس امين پارتی
130عبدالصمد ناطق جمعە محەمەد ﯾەک تی
131فرﯾد ميکائيل من ور اسماعيل ﯾەک تی
132خالد علی مھدی مراد پارتی
شاری صالح الدﯾن:
1عدنان حسين مەحمود خضر ﯾەک تی
2ارسالن علی محەمەد مەحمود پارتی
3عادل مجيد محەمەد ﯾەک تی
4نظيمە محەمەد قادر پارتی
5نازنين محەمەد رحيم ﯾەک تی
6جمعە عاصی حسين پارتی
7صباح جمعە حسين شيوعی
8طاھر توفيق سەعيد ﯾەک تی
9قاسم مجيد مەحمود پارتی
10ژﯾان محەمەد عزﯾز ﯾەک تی
11علی حسين عودل پارتی
12جمعە امين محەمەد امين ﯾەک تی
13عدنان شکور حمد امين ﯾەک تی
14ئەحمەد شکور ئيبراھيم ﯾەک تی
15نسرﯾن صادق محەمەد  15صالح الدﯾن م  -50 1972بەکالورﯾوس ﯾەک تی
16سامان شکور ئەحمەد  16صالح الدﯾن ن ر  -50 1975بەکالورﯾوس -ﯾاسا ﯾەک تی
17طالب محەمەد مستەفا  17صالح الدﯾن ن ر  -50 1965بەکالورﯾوس -ﯾاسا ﯾەک تی
18اسماعيل ئيبراھيم سليم  18صالح الدﯾن ن ر  +50 1952بەکالورﯾوس -ﯾاسا
ﯾەک تی
19الھام خليل ئيبراھيم  19صالح الدﯾن م  -50 1977بەکالورﯾوس ﯾەک تی
20لطيف مزعل الح  20صالح الدﯾن ن ر  -50 1968بەکالورﯾوس ﯾەک تی
21بناز علی خليل  21صالح الدﯾن م  -50 1978پەﯾمانگا ﯾەک تی
22شالش طلب شالش  22صالح الدﯾن ن ر  -50 1975ئامادەﯾی ﯾەک تی
23زﯾد محەمەد خلف  23صالح الدﯾن ن ر  +50 1955ئامادەﯾی ﯾەک تی
24جھاد محەمەد رەشيد  24صالح الدﯾن ن ر  +50 1952ئامادەﯾی ﯾەک تی
شاری واست:
1مقداد سەعدون علی شاھين ﯾەک تی
2محەمەد فچيل کر عبد پارتی
3طە ﯾاسين عباس ئيبراھيم ﯾەک تی
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جمان پارتی
4صباح سەعييد عباس ترج
5ازھار حميد حسين ب ام ﯾەک تی
پارتی
ی
س شمە
ق رشاد عباس
6عەبدول ەزاق
م قنبر سليماان ﯾەک تی
7حمدﯾە کاﭬم
پارتی
ی
حەمەد تيتە ئييبراھيم
8خنسا و مح
9صمد کرﯾم ررحيم عبد عللی ﯾەک تی
د غالم علی پپارتی
10بدﯾع مجيد
0
11جواد عبداللکاظم حسوننی عذﯾر ک
1
ﯾەک تی
جد علی اﯾنە پارتی
12سرمد ماج
2
جواد ﯾەک تی
ی محەمەد ج
13سالم راچی
3
حسن ولی تووتە پارتی
14سھيلە مح
4
ەخو
ن رضا سەربە
15اسماعيل غالم حسين
5
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە614 :

ستانی
ليستتی کوردس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1101220123
32178
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە615 :

ستان
ی کوردس
ی سووری
مانگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241221116
62518
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Heyva S
Sor a Kurdisttanê
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەرەەوە

خراو:
ر کخ

خ ررخواز

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە616 :

ە
کانی منارە
ەڕ و ﯾانەک
ما پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2191809304
42584
سا ی  2008ﯾەکەم وەشانی خﯚی
ﯾاانەی )منارە( ﯾانەﯾەک کی سەربەخﯚی گشتيە لە س
مەتکردن بە و بی کوردی ...منارە لەزۆربەی
الوکردەوە تائ ستاش بەرددەوام لە خزمە
بال
سياسەت و ﯾﯾاسا و دەروننناسی و
ەت دەکات وەەک )ئاﯾن و زاانستەکانی س
بووارەکان خزمە
و ...ھتد). http:///www.mnare.com
ککﯚمپيوتەر و ئيينتەرن ت و و ننەسازی .
ەڕ و
منارە( سەباررەت بە )ما پە
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
14:0
ﯾاانەکانی منارەە( لە05:56 2011- 2-19 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەول ر
شارەکان :ھە
ش
ر کخراو :کﯚممە ﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە617 :

ی کچان
ما ی خەندە ببﯚ چاود ری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81219193516852
ی سەرپەرشتييکردن و بەخ وکردن و پەرووەردەکردنی مندا نی
م ما ە ئەرکی
لە ساا ی  1980دامەزراوه .ئەم
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لەﯾەکتری
ی
باوانی نييە ﯾاخود داﯾک و باوککيان
ی
ەک ک لە
سەرپەرشته ،واتە ئەو مندا نەی کە ﯾە
ب س
جيابووونەتەوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :خ رخواز
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە618 :

ما ی وەفاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8162337117
72163
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە619 :

وردستان
مندا پار زی کو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0203160323
31247
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سەربەخﯚی ناحکوميی تاﯾبەت
ی
کی
 (Kر کخراو ی
دا پار زی کورددستان )KSC
ر کخراوی مند
راق کار
ی گشتی لە ع راق و بەتاﯾﯾبەت لە کورددستانی ع ق
ەش وەﯾيەکی
ە مندا نە .بە
بە
دەکات .
ەند
ەحمەد و چە
ەن خاتوو ھ ررۆ ئيبراھيم ئە
 ١٩دا ،ئەم ر کخراوە لەالﯾە
ە سا ی ٩٩١
لە
ھەﯾە بﯚ
ھەموو مافەکانی مندا ن ھ
خﯚبەخشەوە ددامەزراوە کە باوەڕﯾان بەھ
ککەسان کی خﯚ
ەدﯾھ نانی ژﯾننگەﯾەکی دووور لە گرفت ببﯚﯾان .
بە
ئ مە کاردەکەﯾﯾن بﯚ مندا ن لە بوارە جﯚرراوجﯚرەکانی پاراستن ،گررتنەخﯚ ،تەندرروستی و
ەروەردە .ئامانجی سەرەککيمان بەش ووەﯾەکی راستتەوخﯚ ﯾان ناڕڕاستەوخﯚ
پە
کردنی پ داوﯾﯾستی
لە ر گەی چاکککردن و دابينک
ی پاشەڕۆژ ککی باشترە ە
مسﯚگەرکردنی
م
ئابوری و پەروەردەەﯾی.
ی
ستی ،کﯚمە ﯾەتی،
جﯚراوجﯚری ماادی ،تەندروس
ج
ق ،ر کخراوەککەمان لە
شاری سل ماانييە لە کوردستانی ع راق
ئﯚﯚفيسی سەرەکيمان لە ش
سندوقی مندا نی کوردستتان) - KCFەووە
ێ بە ناوی )س
ەرﯾتانيا تﯚمارککراوە و لەوێ
بە
ککاردەکەﯾن.
کی ن ودەو ەتی.
ت وەکو فەند پەﯾداکەر ی
دەن کاردەکات
))(KCFلە لەند
ستانی ع راق
سەرەکی لە کوردس
ی
ەکی
KSCبەش وەﯾە
مندا پار زی کووردستان ))C
م
شارەکانی بەغداد،
ی
ئەوەی
ی
کانی فراوانکرددووە بﯚ
ککاردەکات ،بە م ھەند ک لە چاالکييەکا
ئازادکردنی
ی
پرۆسەی
ی
ەکانی تر بگر تەوە کە لە ددوای
ەقين و ناوچە
ککەرکوک ،خانە
تری ع راق کاربکەﯾن
ەشەکانی ی
ع راقەوە رزگارر بوون ،ھەرووەھا بەنيازﯾن لە ھەموو بە
ش بەرەوباشببوون بچ ت.
ھەرکات بارودۆۆخی ئاساﯾش
ھ
ەبارەت بە
سەعيد( سە
)ڕ بوار عەزﯾز س
دﯾا لەالﯾەن ڕ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:24:36 201
ە12-11-11 :
مندا پار زی ککوردستان( لە
)م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مندا ن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە620 :

جاھيدﯾنی خەلق
موجا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017550
00876
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لە سا ی
ئيسالمی ئ رانەو و ە
ی
ستکاری کﯚمااری
ەلق بەرھە س
جاھيدﯾنی خە
ر کخراوی موج
لە الﯾەن ئەمەررﯾکاوە
رووخانی رژ می شا لە ئ ران و ە
ی
ستی
 1965دامەزراووە بە مەبەس
5
نااوی خراوەتە ناو ليستی ررەشی تيرۆرەەوە.
مەنە لە
شتمانی بەرەەنگاری ئ ران و ئەو ئەنجوم
ەش کە لە ئە نجومەنی نيش
ر کخراوەکە بە
رادەپەر ن .
ستکارانی ئ رانە و لە ددەرەوە کارەکاانی
ی
ھە
ەمان کی بەرھ
ش وەی پەڕ ە
ِ
می
شەری ع راق ئ ران ھاوپپەﯾمانی رژ م
چەکدارەکانی ئەو ر کخراوەە لە سا نی
چ
ِ
ەعس بوون و لە سەرکوتککردنی
ﯾنی خە کی کوردستان و شيعەکانی بباشوور
راپەرﯾن
بە
ِ
لە ناوچەکانی گەرميان ئﯚپرراسيﯚنی مرووارﯾدی
 19رۆ کی کاارای گ ِرا و ە
ە سا ی 991
لە
کردە قوربانی.
ە
گەنج و الوی
ج
ەنجامدا کە بە ھﯚﯾەوە دە ﯾان ھاو تی کورد و
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەەرەوە

ر کخراو:

يرۆرﯾست
تير

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە621 :

يت ل
مﯚبيت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815002156
64686
نەوەی س يەم
ی
ەسەر سيستتەمی
ن کﯚمپانيای پەﯾوەندی ع راقييە کە لە
مﯚبيت ل نو ترﯾن
م
ستان پ دراوە و
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ی لە الﯾەن ح
ککار دەکات و ممﯚ ەتی فەرمی
کردنی خزمەتگوزارﯾيەکانی کردوووە.
ی
ستی بە پ شککەش
ماوەﯾەکە دەس
م
وەبەرھ نان دادەنر ت لە ناو
شکەش
ش
چەکە بە پ
ە
ھ
مﯚبيت ل بە نو ترﯾن و گەورەەترﯾن
م
ن .کە ب ھاووتاﯾە لە بەرفرراوانی و
ی س يەم بﯚ پپەﯾوەندﯾيەکان
ککردنی تەکنەللﯚژﯾای نەوەی
ھەوڵ دەدات
ەوتووەکانی .و بەردەوام ھ
پ شکەش کرددنی خزمەتگووزارﯾيە پ شکە
جيھانی لە بواری
ی
ت لە خزمەتگگوزارﯾيەکانی بە ش واز و بننەمای
تاازەگەری بکات
بﯚ ئەوەی رۆ ی بەرچاو و کاارﯾگەری
ەوەی س يەم ،ﯚ
ستەمی ن ی
ەﯾوەندی گواززراو بە سيس
پە
ھەب ت لە کﯚممە گەدا.
ھ
 (Danaسەبارەت بە
a A. Suliman
دﯾا لەالﯾەن )n
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
مﯚبيت ل( لە11:33:17 2010-8-10 :
)م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

باشوووری کوردس
ستان
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ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە622 :

سل مانی
ەخانەی س
مﯚزە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122020395
51883
ەﯾە
ئاسەوارﯾش کە لەو مﯚزەەخانەﯾەدا ھە
ش
کﯚنترﯾن
ن
 19ەوە دامەززراوە،
ە سا ی 961
لە
ەماڵ دۆزراوەتەوەو م ژووەکەی دەگەڕ تتەوە بﯚ
کە کە لە ناووچەی چەمچە
)ددەستە پاچ( ک
ەمەوبەر.
ھەزار ساڵ لە
نززﯾکەی  100ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :کلتووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە623 :

ی ع راق
ەخانەی نييشتمانيی
مﯚزە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0912222933
39476
بە تەواوی تا نکرا و زﯾانی
ە 1966دا لە شاری بەغد ا دامەزراوە ،للە  2003دا ە
لە
ەدا ھەزاران کەرەستەی کﯚنی باشوورری کوردستاننی ت دا
ەم مﯚزەخانەﯾە
پ گەﯾشت ،لە
ماﯾيش کراوەە.
نم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە624 :

ی سرﯾان للە ھەول ر
ەلەپووری
ەخانەی کە
مﯚزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41310411119001
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکاان :ھەول ر
ی
ر کخراوو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە625 :

وردی
شيعری کو
رەجانی ش
ميھر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616572
29547
رووداوەش لەچەند
ش
کرا ،ئەو
ی شيعری کورردی ساز ،
ن ميھرەجانی
 ،19ﯾەکەمين
لە22ی ئاداری 972
لە شاری کەرککوکدا سازدرا و ﯾەکەم جاررﯾش بوو
ھرەجانەکە ە
مەزنی ھەبووو ،چونکە ميھ
ئالييەککەوە مانای م
بگ ت.
مەزن بﯚ شيعرری کوردی گ
سم کی وا مە
دا کورد ر وڕەس
لە باوەەشی ئازادﯾد
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە626 :

ون
ەدواداچوو
ود ری و بە
مەکتتەبی چاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10308542018979
گاندن و
چوون برﯾتييە لەھە سەنگ
کارەکانی مەککتەبی چاود رری و بەدواداچ
لە ساا ی 2007وە دامەزراوە .کا
شتمانيی کوردستان ،ئەم مەکتەبە لەککﯚنگرەی
ی سەرجەم ئﯚرگانەکانی ﯾەک تيی نيش
بەدوادداچوونی کاری
ت.
مەوە شەرعيييەتی وەرگرت
س يەم
ی نوێ
ی کوردستانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە627 :

مەکتەبی کاروباری کﯚمە ﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221190410897
لە مانگی ئاﯾاری سا ی  2005دامەزراوە .سەربە ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستانە .زۆرجار ج گای ﯾاسا
و دادگا دەگر تەوە و سو حی عەشاﯾەری دەکات.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە628 :

مە بەندی رۆشنبيری ھەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257913
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە629 :

مە بەندی رۆشنبيری کوردی لە لەندەن
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0824143745
51960
براﯾم ئەحمەد ،عوومەر مستەففا )عومەر
م
شنبيران
ەرﯾەک لەرۆش
ەسا ی  1985لەالﯾەن ھە
لە
شافعی ،تا ب کاکەﯾی
موزەعفەری ش
ەفيق قەزاز ،دارا عەتار ،م
ن با دار د.شە
دەبابە( ،ئەمين
رۆشنبيری و کەلتوری ککوردی و برەوودان بە
ی
کاروباری
ی
سوڵ ھاوار-ەەوە بﯚ
و محەمەد رەس
رۆۆشنبيری کورردی لەدەرەووەی کوردستاان دامەزراوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەەرەوە

ر کخراو:

رۆۆشنبيری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە630 :

کەرکوک
شنبيری ک
مە ببەندی رۆش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128111454
41203
ەتيی مرۆﭬاﯾەتی بﯚ
دﯾن خزمەتگووزاری کﯚمە ﯾﯾەتی و ﯾارمە
ەزراوە و چەند
ەرەتای سا ی  2007دامە
لە سە
مە بەند ک بﯚ خﯚی
ەنجوومەنی راو ژکاری عەررەبی وەک ە
شکردووە و ببا ەخانەی ئە
ھەژارەەکان پ شکەش
بەکار دەھ ن ت.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ک
شارەەکان :کەرکوک
ر کخرراو :رۆشنبيرری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە631 :

مل
ونەری مام
مە ببەندی ھو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1226133819
93040
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ڕاگەﯾاند.
.
خﯚی
سا ی  2008دامەزرانی خ
مە بەندی ھوونەری مامل لە کﯚتاﯾی س
م
بنەما ە
ا
شووی
ەرمەندانی پ ش
ککﯚکردنەوەی ببەرھەم و بە گەکانی ھوننەری لە ھونە
د مامل بەتاﯾﯾبەتی لەالﯾەک و برەودان بە چاند و ھوونەری
شتی و محمد
مامل بە گش
م
مەبەستەش
دە پ ک دەھ ن  .بﯚ ئەم م
ی ئەم مە بەند
ککوردی لەالﯾەککيتر ،بنەمای
خش تە
تر و نەﯾەکی سەنبوليکی ھەﯾە دەبەخ
خە ت کی ھونەری کە زﯾاتر
خ
ەوە بەربژ ر دەەکر ت .تا
ساڵ کە لەالﯾﯾەنان ل ژنەﯾەکی تاﯾبەتييە
ی بەربژ ری س
ھونەرمەند کی
ھ
ھاوکات
خە تەﯾان پ ببەخشراوە .ھ
ە ئەم ۆ پ نج کەس لە ھوونەرمەندانی کورد ئەم ە
بە
 wپ گەی فەرمی ئەم مە ببەندﯾە کە زاننياری زﯾاتر
www.mamle
ما پەڕی e.net
م
خو نەران.
دەبەخش تە خ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەبارەت بە )ڕاست
چوار چرا( سە
دﯾا لەالﯾەن )چ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
3:09:2
26 2014-2-24
بەندی ھونەری ماامل ( لە2 :
ی
ەڕ )مە
ککردنەوەی زنياارﯾيەکان لەمە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ھونەری
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە632 :

ەرا
مە ببەندی کاززﯾوەی سە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127145735
51195
جگە لەو
ستای ھەﯾە ج
ش پ کھاتووە ،ھەر بەش ک دوو مامﯚس
لە ساا ی 2002دا دامەزراوە و للە سيانزە بەش
ەکانی
 500مناڵ بەشدارﯾی چاالکيە
ھاوﯾندا مانگانە 5
ا
بەشاننەی بﯚ کات ببەسەربردن ددانراون ،لە وەەرزی
لە
مەبەستی بەشداربوون ە
 15منداڵ بەم
دا مانگانە 50
ی زستانيشد
ەن و لە وەرزی
مە بەندە دەکە
ئەم م
ەن.
ەردانيان دەکە
چاالکييەکانياندا سە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مندا ن
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە633 :

ی دەنھاخ
مە ببەندی کلتتووری کوررد لەشاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0621111057
74467
دا
ھﯚ ند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە634 :

ن فيلم
نارﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926123910
09646
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ەری
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە635 :

ناليا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122140550
01077
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ەزراوە پ شتر پرۆژەی
 2007دا دامە
خانوبەرە لە سا ی 7
ە
يا بﯚ وەبەرھ ننانی
ککﯚمپانيای ناليا
بوونە.
ە
 360ﯾەکەی نييشتەج
مگەﯾاند کە 0
ی لە سل ماننی بە ئەنجام
گگوندی ئە مانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە636 :

ستا
ناوەنندی ئاﭬ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1281204273
33070
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :کلتووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە637 :

ەکانی گەننج
ە بﯚ پرسە
ناوەنندی ئاﯾندە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0301101637
71479
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خﯚبەخشانە و بەب
ەش وەﯾەکی خ
حيزبی"ﯾە بە
سەربەخﯚی "نااحکومی و ناح
نااوەند کی سە
ژی
ی سود و بەررژەوەندی تاﯾببەت ،لەپ ناو پپرسەکانی تااﯾبەت بەتﯚ ی
ەبەرچاوگرتنی
لە
گگەنجان کاردەکات.
ی ناوەندی ئاﯾنندە بﯚ پرسەکانی گەنج ،ھەو ی لەپ نناودا
ەو ئامانجانەی
ەگرنگترﯾن ئە
لە
دەدات:
ەنجان.
ھﯚشياری گە
Øبەرزکردنەوەەی ئاستی ھ
رامياری.
ی
چاالکانەتر لەبواری
شدارﯾکردنی چ
ەنجان بﯚ بەش
Øھاندانی گە
دەکانی ب ﯾارددان.
Øگەﯾاندنی گگەنج بەناوەند
ی کەشی دﯾموکراسی ببﯚ دﯾالﯚگ.
Øدروستکردنی
ن
Øب وکردنەوەەی رۆحی ﯾە کتر قبو
کردن لەن وان تو ژی گەنجان.
Øب وکردنەوەەی ھزری ﯾەککسانی لەن ووان رەگەزی ن ر و م .
Øکەمکردنەوەەی بﯚشاﯾی ن وان گەنج و دەسە ت.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە638 :

ناوەنندی با ی زەردەشتتيانی کورردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1012332447
74589
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

ئاﯾيننی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە639 :

شە
ناوەنندی پ ووش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6040958246
60191
مام ر و
لە بواری نەرم
 20زاﯾينيدا بﯚﯚ خزمەت بە ککلتوور و ئەدەەبی کوردی ە
ە سا ی 011
دی پ ووشە لە
ناوەند
ھەمی خﯚی خستﯚتە بازاڕڕەوە:
ستاکە  4بەرھ
کﯚمپيﯚﯚتەردا دامەزرراوە .ھەتا ئ س
کە.
1ـ ژاوەەرۆ :برﯾتييە للە  47فەرھەنگی کوردی بە کوردی و بە زمانی دﯾک
خنەی
ن ،شيعر ،چييرۆک ،شانﯚ ،فﯚلکلﯚر ،رەخ
ەدەبی )ذۆمان
 750کت بی ئە
ەواری خەﯾاڵ ،،برﯾتييە لە 0
2ـ ھە
ی)
ئەدەبی
380

شيعرەکانی ئئەحمەد ھەرردی و ای گﯚﯚرانيی ش عرەەکان
ی تەنياﯾی ،ش
3ـ رازی
گﯚرانيی ش عرەکان
ی
ی شەرﯾف و ای
ن ،شيعرەکانی
4ـ ملووانکەی شين
mailto:nawendprusshe@yahoo
o.com
بە )ناوەندی پ ووشه(
دی پ ووشە( سەبارەت ە
ەالﯾەن )ناوەند
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
لە5:10:02 2011-6-4 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :کلتووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە640 :

ەوا
ناوەنندی پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5010843185
57185
ەوە و تو ژﯾنەوە
ەوا بﯚ ل کﯚلينە
نااوەندی پ شە
ەوا
نااوی تەواو :ناووەندی پ شە
 2 2011.1.22ی ر بەندانی 1389
دامەزراندن2 :
ککاری ناوەند :ل کﯚلينەوە و تو ژﯾنەوە
ژﯾنەوەی م ژووی
ی
بواری ل کﯚلينەوە و تو
ی
ناوەند کی تاﯾﯾبەتە بە
دی پ شەوا نا
پ ناسە :ناوەند
ستان وەک چوارچ وەﯾەکی جوگرافياﯾی.
ەک و کوردس
ەسەر کورد ووەک نەتەوەﯾە
لە
ئاامانج و کارەککانی ناوەند:
نووسراون،
1ـ ل کﯚلينەوە و ب و کردنەووەی ھەموو ئئەو سەرچاواننەی کە دەرباارەی کورد و
نووسەارنی نيشتمان پەروەری کوررد.
نی
کورد و
د
سﯚزانی
ەالﯾەن داگيرککەران ﯾان د س
لە
سەرەتاﯾەک ببﯚ بەدەو ەت بوونی کورد.
2ـ ناساندنی کﯚماری کورددستان وەک س
نەتەوەی کورد
ی
ستا و داھاتوووی
ەوەی لەسەر رابردوو و ئ س
مينار و کﯚبوونە
3ـ گرتنی سم
)بەپ توانا).
ھەبووە لەسەر
ە
ەرﯾان
دانی ھﯚکارە ژئﯚپﯚليتيکەکانی کە کارﯾگە
ەوەی نيشاند
4ـ ساغ کردنە
ی.
ککورد بەگشتی
ەنانەی کە خززمەت بە
ستيﭭا ی سا نە و ر زل ان لەھەموو ئەووکەس و الﯾە
5ـ گرتنی فيس
دۆژی کورد دەەکەن .
ﭬاری تاﯾبەت ببە ناوەند.
6ـ ھەو دان بﯚﯚ دەرکردنی ررۆژنامە و گﯚﭬا
7ـ ساغکردنەووەی م ژووی کﯚماری کورددستان.
ەندامانی ناوەەند :
ئە
می ناوەندی پ شەوا
گاﯾەک ب دەتوان بب تە ئەندام
ک
کی کورد لە ھەرج
ھەموو کەس ک
ھ
381

ی بيروڕا.
ە ب جياوازی
بە
ت بينی:
ی :ئاگری با ەکی
ەرپرسی کاتی
بە
ی توانای کﯚنففرانس گرتن
ەرکە وەئەستتﯚ
دەستەﯾەکی کاتی ئەو ئە
ی
تاا ئامادەکردنی
دەگرن.
سەبارەت بە
ت
شەوا(
دﯾا لەالﯾەن )نناوەندی پ شە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:46:10 2011
)ناساندنی ناووەندی پ شە وا( لە1-5-7 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە641 :

ی
می کوردی
ناوەنندی داھ ننانی فيلمی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1121110728
82647
سەرەتای سا ی
ی
ژووﯾی لە
ی
ەکی م
وەک پ وﯾستييە
ی کوردی ک
ھ نانی فيلمی
....ناوەندی داھ
شانﯚی جيھان کە لە سا ی 2003
ی کارەکانی ککﯚمپانيای ش
) 2006وەک ددر ژ کردنەوەی
6
دە تاکە
الن ئەمين ھاتتﯚتە کاﯾەوه ،کە ئەم ناوەند
سەر دەستی دەرھ نەر ئاال
دامەزرا( لە س
ﯾەوە ،بﯚ
تاﯾبەت ب ت بە کارری فيلمسازﯾە
ت
ی کوردﯾە لە دەرەوەی و ت ،کە
نااوەندی فيلمی
کنزﯾک کردنەوەی
ک
پيشەسازی فيلمی کوردی و ل
ی
ی
ەرەو پ ش برددنی ھونەری
بە
ساندنی
ارستانييەتی کوردی و ناس
ی
رووی گەشی شا
شاندانی ی
شارستانييەتيييەکان و نيش
ش
لم و سينەماووە.
ن لە ر ی فيلم
ککورد بە جيھان
شتن لە
ی فيلمی کورردی دەﯾەو ت بب تە پەﯾوەنندی پ کگەﯾش
ھەروەھا ناوەنندی داھ نانی
ھ
ە کوردستان و فيلم سازاننی بەرﯾتانيا ببﯚ ئەوەی کە فيلم
ن وان فيلم ساازانی کورد لە
گەورەﯾەی کە بەدی دەکر ت لە بواری
ی
سوودمەند بن للەو پيشکەوتتنە
ککاری کورد سو
تە
می کوردی ددەﯾەو ت بب ە
سازی فيلم ددا ،ناوەندی دداھ نانی فيلم
ککەرتی پيشەس
ستراتيجی
کﯚ ينەوەی س
ی زانياری بﯚ فيلمکارانی کوردو وەکو نااوەندﯾکی ل ک
سەرچاوەﯾەکی
س
ی کوردی ،نەوە دوای نەوە سوودی ل وەەربگير ت.
دەربارەی سيننەماو فيلمی
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ھونەری
ھ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە642 :

دليسی
ناوەنندی رۆشننبيری بەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01281641011218
مافەکانی مرۆﭬدا
مەدەنی و داککﯚکيکردن لە م
لە ساا ی  2000دا دامەزراوە و لەبوارەکانی کﯚمە گای مە
کاردەککات.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە643 :

ەند شە
ھونەری ئە
ناوەنندی رۆشننبيری و ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161631523
31512
تی ناوەراست
گگەورەترﯾن ناوەەندی رۆشنبييری ئەھلی لە رۆژھە ی
نھﯚمی چوارەمی باازاڕی سيرواننی نوێ
ی
لەوی،
شەقامی مەولە
سل مانی ،ش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە644 :

ناوەنندی رۆشننبيری کورردی ئە ماانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120153832
21037
کە پەرەدان بە ئاستە
د کی رۆشنبييرﯾيە ،سا ی  2003لە شااری مانھاﯾم دامەزراوە .ە
ناوەند
کوردی
زکردنی ئا وگﯚڕی رۆشنبيری کو
نی
رۆشنببيرﯾيەکان بە ئەرکی سەررەکی خﯚی ددەزان و کار بﯚ بەھ
ئە ماننی دەکات.
زﯾاتر لە
ر
سەرەکييەکانی ناوەند ،تاککو ئ ستا
ی
شتی ﯾەک کە لە ئامانجە س
خانەﯾەکی گش
دامەزرراندنی کت بخ
383

ە کت بخانەی ناوەند ھەﯾە.
 3000کت ب و گﯚﭬار و رۆژنامە لە
لە
کارەکانی ستاندی کوردستانی ئئەنجامداوە ە
نی
 2006بەڕ وەبرردنی
 2005 ،20و 6
لە ساا ەکانی 004
بە زمانی
ەی تاﯾبەت ە
سەرەکييەکاننی دامەزراندنی قوتابخانە
ە مەبەستە س
گای کت بی ففرانکفورت .لە
پ شانگ
ربوونی کﯚمپيوتەر و ئينتەرن ت دەەکا.
ی
ە .لە ھەمان ککاتدا کار بﯚ ککردنەوەی خوولی ف
ی و ئە مانييە
کوردی
کە
بابەتی جﯚراوجﯚر ە
ی
شنبيرﯾيە دەرببارەی
گەکانی ئەم ناوەندە گ راننی کﯚڕی رؤش
ﯾەک ک لە کارە گرنگ
چەکە.
کوردی ب ت لە ناوچ
ی
ە ﯾاخود ھاوو تيانی
دانی ئەنداماننی ناوەندەکە
ی گرنگی پ د
ج گەی
دﯾا
چاوە :کوردﯾپ د
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو :دۆستاﯾﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە645 :

ەت
موکراسيە
مرۆڤ و دﯾم
فەکانی مر
ۆس بﯚ ماف
ناوەنندی زاگرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11210443510688
 2010دامەزراوە.
2
ەمبەری
سەربە کوردەککانی رۆژھە تە و لە سوﯾﯾسرا لە نﯚﭬە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو :ماففی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە646 :

ھونەرﯾی و ژان
ەدەبی و ھ
ھەنگی ،ئە
ناوەنندی فەرھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0827165030
04951
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...
ی بابەت
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ر کخرراو:

بيری
رۆشنبي

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە647 :

ی چﯚمان
ناوەنندی الوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01720293610132
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە648 :

ران
ی کوردستتانی ئ ن
ی خەباتی
ناوەنندی الوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5081457135
57551
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :الوان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە649 :

ناوەندی ل کﯚ ينەوەی ستراتيژی خەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121310474374332
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە650 :

ناوەندی ل کﯚ ينەوەی کوردی لەئە مانيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109220761108
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

رۆشنبيری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە651 :

ناوەندی ھونەرﯾی ھاموون
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031604091248
لە بواری چاالکييە ھونەرﯾيەکانی گەنجاندا لە شاری سل مانی کاردەکات و لە سا ی  2005دا
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دامەزراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان :سل مانی
ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە652 :

ناوەندی ھيزلی رۆشنبيری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031601261246
لە زاخﯚ سا ی  2004دامەزراوە و گرنگی دەدات بە کاروباری رۆشنبيری و کﯚمە ﯾەتی کرﯾستيانەکانی
ناوچەی زاخﯚ .ناوەندەکەش راد ﯚﯾەکی تاﯾبەتی ھەﯾە کە بەرنامەکانی بە زمانی کوردی و ئارامی و
عەرەبی و ئەرمەنی ب ودەکاتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

رۆشنبيری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە653 :

ناوەندی ھەژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032617374255868
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لەسەرەتای ددروست
دونيای رۆشنبيری ککوردی ھەر لە
ی
ی ناو
کری کارﯾگەری
نااوەند کی فيک
الکيە رۆشنبيرری و
ھەبوە لە چاال
ەکی کارای ھ
ەوە بەشدارﯾە
بوونيەوە لە ساا ی  1997تە
شنيازە ھزری و سياسيەکاننيشی بﯚ ناوەەند و
ەکەدا و بەردەەوام ت زو پ ش
فيکرﯾە کوردﯾە
في
ککﯚمە گای سيياسی بە )دەەسە ت و ئﯚﯚپﯚزسيﯚن(ەوە خستوەتە رروو.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە654 :

ناوەنندی کوردﯾﯾکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6010836256
60137
شاری بﯚکان بە ددەستی
ی
سا ی 1380ی کﯚچی ھەتاوی لە
د ک بوو کە س
ککوردﯾکا ناوەند
ەنی دامەزرا .ئەم
ەلی جەوشە
ەدئەمين شاسەنەم و عە
دوو الو بە ناوەەکانی محەمە
ەﯾەدا
ستﯚ و لەم ر گە
ﯾەکی ستاندارد گرتە ئەس
نااوەندە کاری پيتچنی کورددی بە ش وەﯾە
ئەو کاتە
تەوە کە تا و
پيتچنيی کوردﯾدا دﯾتە
ی
وردەکاری لە
ی
م زۆر
ن شاسەنەم
محەمەدئەمين
م
ھاباد و
شارەکانی بﯚکان ،مەھ
ی
ککەس ئەو کارەەی نەکردبوو .زۆربەی کت ببی نووسەراننی
گە لەوەش کﯚﯚکردنەوەی ککت بی ئەليکتررۆنی
ی کراون .ب جگ
سەقز لەم ناووەندە پيتچنی
س
بوو کە توانييان لە دوو سا دا  850کت بی کوردی
ەک لە چاالکييەکانی ئەم ناوەندە و
ﯾە
ەم
خانەی پەرتوووک .بە داخەووە تەمەنی ئە
ککﯚ بکەنەوە و بين رنە سەر ساﯾتی کت بخ
خاﯾاند.
نااوەندە تەنيا ددوو سا ی خا
بارەت بە )ناوەەندی
سارﯾنا( سەبا
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
5:51:3
ککوردﯾکا( لە39 2011-6-1 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شارەکان :بﯚککان
ش
شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە655 :

ناوەندی کﯚمە ﯾەتی چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261030344923
لە سا ی  2005دامەزراوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە656 :

نوبەھار بﯚ گەشەپ دانی مندا نی کارکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261442281416
لە روژی  2009/2/8برﯾاری دامەزراندنی لە وەزارەتی ناوخﯚی ھەر می کوردستان دەرچووە .بنکەی
سەرەکيی لە شاری دھﯚکە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە657 :

نووسينگەی حکومەتی ھەر م لە نەتەوە ﯾەکگرتووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001260909293332
لەسا ی 2005ەوە دامەزراوە لەسەردەمی حکومەتی ن چيرﭬان بارزانی وە لە سا ی  2006ﯾەکەم
وتاری ئەو نووسينگەﯾە لە نەتەوە ﯾەکگرتووەکان لە الﯾەن دﯾندار ز بارﯾەوە خو نراﯾەوە پاشان لە 2007
حکومەتی ع اق دانی بەو نووسنگەﯾە دانا.
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە658 :

کﯚمە ﯾەتی
ە
ری و
بەندی رۆشنبير
ی
کاکەﯾی و مە
کاروباری ک
سينگەی ک
نووس
ھﯚ
دری شاھ
داتی پيرخد
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5132241025
57915
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە659 :

(U
ەر)UNPO
ەوە و گەالنی ب نو نە
نەتە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010116233
30972
دامان پ ک د و
ە .ئەم ر کخراوەﯾە لە ئەند
ر کخراو کی ددﯾموکراتيکی ن ونەتەوەﯾييە
ن ،نەتەوە داگگيرکراوەکان ،کەماﯾەتييەکانو خاکو
ەندامەکانی برﯾتين لە گە النی رەسەن
ئە
کولتووری و
ی
ژﯾان ،پاراستنی مافە
،
شو نی
سەربەخﯚ کە بﯚﯚ پاراستنی ش
دەو ەتانی سە
شەکانيان لە
ن
بﯚ ک
شتيخوازانە ﯚ
ئيينسانييەکانوو ھەروەھا بﯚ دۆزﯾنەوەی ر گاچارەی ئاش
شتيی
گەﯾەکی گش
گەالنی ب نو نەر پ گ
ی
ەتەوەو
دەوری ﯾەک ککﯚ بوونەتەوە .ر کخراوی نە
بەمەبەستی دابينکردنی ئاوات و
ی
مەشرووعو دانپ دانراوی ن وودەو ەتی بﯚ باسی ئازاد
م
وەﯾەکی چاالک
ی
د ن و ﯾارمەتيی ئەندامەکانی دەدات بەش
ئاامانجەکانی ئئەندامان پ کد
بەشداری بکەن.
ی
ە ئاستی ن وودەو ەتيدا تياﯾﯾدا
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

دەەرەوە

ر کخراو:

مررۆﭬاﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە660 :

نەوژﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261615301142
ر کخراوی نەوژﯾن ر کخراو کی ناحکومييە ،سا ی  2003لە دھﯚک دامەزراوە ،خولی تاﯾبەت بە
گەشەپ دانی کﯚمە گە و دﯾموکراسی و ژنان دەکاتەوە و ھاوکات گﯚﭬار کی وەرزﯾی کﯚمە ﯾەتی
دەردەکات.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە661 :

نەوەکانی سە حەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041117150264476
گروپ کی سەلەفی جيھادﯾيە لەچەند ناوچەﯾەکی رۆژھە تی کوردستان بوونيان ھەﯾەو بەنھ نی
لەھەر می وەزﯾرستانی ئەفغانستان مەشق و راھ نانيان پ دەکر ت.
ئەو گروپە ،لەالﯾەن تەحسينی مەال عەلی رابەری کوژراوی بزووتنەوەی ئيسالمييەوە دامەزراوە و تا
کاتی کوشتنەکەی لەئەفغانستان ،رابەراﯾەتی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :تيرۆرﯾست
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە662 :

ھادەپHADEP
http://www.kurdipedia.org/?q=200911302130322754
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باکووری ککوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە663 :

ھارﯾﯾکار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126134122
21139
مافی مرۆڤ
ی
شەپ دانی
ر کخرراو کی ناحکوومييە کە سا ی  2004لە دھﯚک دامەززراوە و لە بواررەکانی گەش
ی مەدەنيدا ککاردەکات.
مافی منداڵ و گەشەپ دانی
و دﯾمووکراسی و ما
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مافی مرۆڤ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە664 :

تی کوردستتان
خوازانی ررۆژھە ی
سەربەخﯚخ
ھاوپپەﯾمانی س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0305152040
03828
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە665 :

ھيواای نوێ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112011484
40415
ەرەتای سا ی  2007بەھاوکاری وەزارەتی
ەری ھيوای نوێ سەنتەرر کی رۆشنبييرﯾيە و لەسە
سەنتە
ەرە".
ەپ دانی ھونە
ن دامەزراوە و ئامانجی "ئاززادی و گەشە
ی کوردستان
رۆشنببيری ھەر می
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە666 :

ی
ھ ﭭی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126092520
01105
لە ساا ی 2004دا دامەزراوە و ر کخراو کی نناحکومييە و لەبواری تەندروستيدا کارددەکات ،بارەگاای
سەرەەکيی لە پار ززگای دھﯚکە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری
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شارەکان :دھﯚک
ر کخراو :خ رخواز
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە667 :

ھەتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218135849835
ر کخراو کی ناوحکومی سەربەخﯚﯾە باﯾەخ بە تو ژی گەنج و ئافرەتانی ھەر می کوردستان دەدات .لە
10ی کانوونی ﯾەکەمی  2004دامەزراوە و بە ژمارە  129لە الﯾەن حکومەتی ھەر مەوە تﯚمار کراوە.
مە بەندەی ر کخراوی ھەتاو لە شاری سل مانييە .
ئەم کﯚمە ەﯾە ھەو ی ﯾارمەتيدانی ئافرەت و چينی الو دەدات ،مافەکانيان دەناس ن ت و وەک لە
ناسنامەکەﯾدا ھاتووە ،ھەو ی بنياتنانی کﯚمە گەﯾەکی مەدەنی دﯾموکرات دەدات .چەندﯾن چاالک و
وۆرکشﯚپ و بەرنامەی رادﯾﯚﯾی وشيارکردنەوەی لەم بارەﯾەوە ج بەج کردوون .لە شاری سل مانيش
کت بخانەﯾەکی گشتی کردۆتەوە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە668 :

ھەناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081120114800414
سا ی  2007دامەزراوە ،بﯚ گرنگيدان بەبواری رۆشنبيری ،مانگانە ب ی ﯾەک مليﯚن دﯾنارﯾان لەالﯾەن
وەزارەتی رۆشنبيری حکومەتی ھەر می کوردستانەوە پ دەدر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە669 :

ﭬيﭭای کورردستان 2012 -
ھە ببژاردەی ﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6100840256
65100
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە670 :

پﯚتاميای ئيينجيل
ەی ميزۆپﯚ
وارگە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0529195542
24327
ەزراوە.
ە ھەول ر دامە
لە  2007-03-21لە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە671 :

وارﭬيين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0307221929
93835
ھەروەھا
ا
وەبەرﯾەتی و
ی
جە عەبدو ببەڕ
حکوومەﯾيە ککە خاتوو لەنج
دەزگاﯾەکی ناح
ەرپەرشتياری گشتی و تەنيا کوردی ج گری بەڕ وەببەر و
ن عەلی سە
عەبدول ەحمان
ع
ەک کی دﯾکە لە ھە سووڕڕاوانيەتی .ئەم دەزگاﯾە لەسەر
حەمەڕەش ﯾە
خاتوو بەھرە ح
خ
بننەمای ج ندەەری دامەزراوەە .
جيھانبينی:
ج
ی ئاﯾدۆلﯚژﯾاﯾە
وارﭬين ھە گری
ەکی تاﯾبەت نييە .ب الﯾەناانە گەﯾاندنی زانياری کردوووە بە
ەرکی خﯚی.
ئە
ەر گەی گﯚﭬارر ،ما پەڕ
سی ژنان لە ککوردستان ،لە
ەوەﯾە بﯚ پرس
ەکی ل کﯚ ينە
وارﭬين دەزگاﯾە
دا
سەری جيھاند
کورد لە سەرانس
د
بە مرۆﭬی
و راپرسييەکانيييەوە دەﯾەو ت زانياری ە
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بگەﯾەن ت .شانبەشانی ئەوەﯾش جەخت لەسەر بەدواداچوونی رووداو و
گﯚڕانکارﯾيەکان دەکاتەوە ،دﯾارە بە لەبەرچاوگرتنی نەرﯾتی رۆژنامەوانی ،ب الﯾەنی و
پيشەﯾی لەگواستنەوەی ھەواڵ و زانياری دا .ھەروەھا ھارﯾکاری پرۆسەی
چەسپاندنی سيستەمی دﯾموکراتی ،کﯚمە ی مەدەنی و پەﯾ ەوکردنی شەفافييەت
لەبەڕ وەبردنی دامەزراوگەلی دەو ەتی و تاﯾبەتی دا ،دەکات.
دەزگای وارﭬين  15رۆژ جار ک گﯚﭬار ک دەردەکات بەناوی وارﭬين.
دەزگای وارﭬين جگە لەوەش ل کﯚ ينەوەو راپرسی دەکات .ئەم دەزگاﯾە خاوەن
ما پەڕی تاﯾبەتی خﯚﯾەتی .ما پەڕەکە لەئ ستادا بە دﯾال کتی سﯚرانی و کورمانجی و
ھەروەھا زمانی عەرەبی وەشان دەکات .
کە ئەمە ناونيشانی ما پەڕەکەو بەشەکانيەتی:
http://www.warvin.org
ئامانج و بنەمای کاری وارﭬين:
وارﭬين کار بﯚ ئەم ئامانجانە دەکات:
1پار زگارﯾکردن لەستراتيژﯾی نەتەوەﯾی کوردستان ،پاراستنی ئاساﯾشی نەتەوەﯾیو بەرژەوەندی با ی خە کی کوردستان.
2ب وکردنەوەی زانياری ورد و دروست لەسەر ئەو رووداو و گﯚڕانکارﯾيانەی کەپەﯾوەستن بەژﯾانی ھاوو تيانی کوردستانەوە بەتاﯾبەت تو ژی ژنان.
3چاود رﯾکردنی دامەزراوە حکوومييەکان لەئاست ج بەج کردنی ئەو ئەرکانەی کەبەرامبەر بەھاوو تيانی کوردستان و تاﯾبەت بە ژنان لەئەستﯚﯾان گرتووە.
4خستنەڕووی بەھاکانی مرۆﭬاﯾەتی ،دﯾموکراسی و کار بﯚ چەسپاندنی ﯾەکسانیرەگەزی لەن وان ژنان و پياوانی کوردستان.
5بەدواداچوونی پرسی ژنانی کورد لەھەرشو ن کی جيھاندا ب .6بەرگرﯾکردن لەئازادی رادەرب ﯾن.7ھﯚشيارکردنەوەی ژنانی کورد لەئەرک و مافەکانيان ،ھەروەھا ئاگادارکردنەوەﯾان لەر گر و ئاستەنگەکانی بەردەم پ شکەوتن و بە دەستخستنی ﯾەکسانيان.
8پابەندبوون بەبە ننامەی شەرەف ،بنەما و نەرﯾتی رۆژنامەوانی3835.)عەبدولرەحمان عەلی( سەبارەت
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن
ِ
بە )وارﭬين( لە18:24:48 2010-5-26 :
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە672 :

وا پر س
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241332432114
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خنەگرانە،
وکردنەوەی ھەواڵ و زاننيارﯾی ،بيروڕاای ئازادو رەخ
ی
ەم دەزگاﯾە بااﯾەخ دەدا بەبب
ئە
ھەمی ميدﯾاﯾی.
کترۆنی و بەرھ
ەخشی ئەلک
پە
سميی
سا ی  2009دا دامەزراوە ،مﯚ ەتی رەس
ی نيسانی س
ەرەتای مانگی
دەزگاکە لەسە
سەرەکی
ی
ی ھەر می کوردستانی ھەﯾەو بارەگای
خﯚی حکومەتی
وەزارەتی ناوخ
مانييە
ەشاری سل م
لە
می ئەم
پر س بەرھەم
ما پەڕی وا ر
رۆژﯾک جار ک و م
ک
س ،پانزە
ەئ ستادا گﯚﭬﭬاری وا پر س
لە
دەزگاﯾەﯾە.
سەرچاوە :ما پەڕی وا پر س
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە673 :

ە
وشە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11042146412448
ستەفاوە دامەزرﯾنراوە
 2006لەالﯾەن نەوشيروان مس
2
ی سا ی
شە لە کﯚتاﯾی
ککﯚمبانيای وش
بﯚستەکەی ھ نا کە ج گری سکرت ری کشتی ﯾﯾەک تی
ی
ەوﯾش باش ئئەوەی وازی لە
ئە
ەش ک ب ک د ت
نييشتمانی کووردستان بوو .کﯚمبانيای وشە لەئيستادا لە جەند بە
کﯚران و
ن
کی ناوخﯚﯾی بەناوی
 KNNو کەنال ک
ەوانيش)کەنا کی ئاسما نی بەناوی N
ئە
ەل رادﯾﯚﯾەک کە
رۆۆژنامەﯾەک کە ئيستا ھەففتانە دەرەج ت و ناوی رۆززنامەﯾە ،لەکە
ەخشەکەی لەسەرتاسەرری کوردستانندا دەبيستر ت .جکە لەوەەش دەزکاﯾەککی
بە
کەرەکی
ی
ەو تە
تااﯾبەت بە ھە بزاردن و جاببخانەﯾەک( باررەکای ئەو کﯚﯚمبانياﯾە دەکە
ستا ئەو کﯚمباننياﯾە
کردی باخانە .ئ س
ی
ەرمی،
لەسەر کرد ککە کە ناوی فە
ئااشتييەوە و لە
ەتی ھە بژارددنی
ن مستەفاوە بەڕ وەدەبر ت و لە ھە مە
ن نەوشيروان
ئ ستا لە الﯾەن
جومەنی نو ننەرانی
رابردوو بشتيووانی لە ليستتی کﯚران کرددو بﯚ ھە بژاردنەکانی ئەنج
ليستی
ی
جاوەرواندەکر ت کە بشتيووانی لە ليستتی کﯚران بکات کە
ع راقيش وا ج
بارتی دﯾمکراتە.
ی
مانی و
ەک تی نيشتم
مونافيسی ﯾە
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە674 :

وﯾکيپپ دﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0225170640
03724
ناوەڕۆکی ئازادە.
ی
ەرن ت دامەزراوە و
ەر تﯚڕی ئينتە
پررۆژەﯾەکی زاننيارﯾنامەی فررەزمانە لەسە
سەر زﯾاتر لە
شداری تيادا دەەکات کار لەس
ەری کارا بەش
 85بەکارھ نە
زﯾﯾاتر لە 5،000
 1،582وتاری بە زمانی
 26زمان؛ کە 2
 14،000،000وتار دەکەن بە زﯾاتر لە 60
0
شو نە
ە ،بەھەزاران کەس سەر للە وﯾکيپيدﯾا ئئەدەن لە و
ی(ﯾە .رۆژانە
ککوردی)سﯚرانی
ەکی زۆر
ەکی زۆر لە ووﯾکيپيدﯾا دەککەن و ،ژمارەﯾە
ی جيھانەوە و دەستکارﯾيە
جﯚراوجﯚرەکانی
ج
ە وتاری نوێ درووست دەەکەن.
لە
ەشەی
ەکی خ را گە
2001ووە ،بە ش وەﯾە
سا
ەوکاتەوەی ککە وﯾکيپدﯾا داامەزراوە لە س
لە
لەھەرە ساتيەگەورەەکانی سەرتﯚﯚڕی
ە
ەک ک
ی کە بو بە ﯾە
ککرد وگەورەبووو تا ئەو رادەی
بکەن لە
ن
ەردانی
کەس مانگانە سە
ﯾەک مليﯚن س
ئيينتەرن ت و وای ل ھات زﯾاتتر لە  65ک
بەوە نييە کە
ە
ستييان
ەی کە سەرددانی وﯾکيپيدﯾﯾا دەکەن پ وﯾس
سا ی  .2009ئەو کەسانە
س
بوارەی بەشداری تتيادا دەکەن ،بەوھﯚﯾەوە
ی
ھە گری ھيچ ب وانامەﯾەکببن لەو
ھ
ەزۆر تەمەن و کلتووی جياووازەوە.
دﯾا دەکەن لە
ەشداربووﯾەککی زۆر دەستتکاری وﯾکيپيد
بە
پەڕەکان بکات،
ن
ەب ت؛ ھەموو کەس ئەتووانی دەستکارﯾی
ەنھا لەچەند حا ەت کدا نە
تە
ەس ک
مەی "دەستککاری"لەسەررووی ھەموو پەڕەکانەوە .أأی ھەموو کە
ەل دانی دوگم
بە
کە سەرچاوەو پەراو زی پ وەلک نراوە لە ووﯾکيپيدﯾا
ەشداربووەکاننی ئەکرێ ە
پ شوازی لەبە
مەترسی س ﯾنەوەﯾان
سەرچاوەن م
کان ،ئەو دەقاننەی کە ب س
ن و ر نماﯾيەکا
ە پ ي بازەکان
بە
ەسەرە.
لە
کە کە لە
ەمی بەڕ وەببردنی ناوەڕۆککەکەﯾداﯾە ە
دﯾا لە سيستە
ھ زی زانيارﯾنامەی وﯾکيپيد
ە"ميدﯾاوﯾکی" ناوئەبرێ ،پ وﯾستی بەتررس ناکات کاتی
"
وﯾکيپيدﯾا بەکاررھ نراوە و بە
بەشداربووانی
ی
بەش کی زۆر لە ب
نوووسينی وتارر ک ﯾاخود چااککردنی زانياارﯾيەک .ش
ەشکردنی ﯾارمەتيدان و ر نماﯾيکردن و راستکردنەوەەی
وﯾکيپيدﯾا ئاماددەن بﯚ پ شکە
ن.
ەشدارﯾيەکان
بە
وەشانە سﯚرانييەکەی وﯾککيپيدﯾا لە ئەﯾللولی  ،2009و ھ شتا لە ھەنگاوە
ھەرچەندێ بچووک
ێ
خود زﯾادکردن
کارﯾيەک ،ﯾاخ
ی،لەبەر ئەوەە ھەر دەستک
سەرەتاکانيەتی
س
سﯚرانی.
ی
دﯾای
خ و ﯾارمەتيدەەرە بﯚ وﯾکيپيد
ب ت ،زۆر بەنرخ
ی .ئەگە
شبردنی وﯾکيپييدﯾای سﯚرانی
ی بەکارکردن ببﯚ بەرەوەپ ش
ی دەستبکەی
ئ ستا ئەتوانی
ئەتوانی سەردانی ئەم
ی
ەت کی نوێ بننووسی ،ﯾاخوود ھ شتا دوود ی،
ەتەوە ت بابە
ئە
ت.
ەڕەﯾە بکەﯾت
پە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

دەەرەوە

ر کخراو:

رۆۆشنبيری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە675 :

وەردە
وەزاررەتی پەرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1217094418
83005
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :حوکومی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە676 :

دروستی
وەزاررەتی تەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0114215730
03287
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە677 :

ی کوردستاان
ی ھەر می
دروستيی
وەزاررەتی تەند
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1203110439
92783
سا ی  1992ددامەزراوە.
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە678 :

ستی
وەزاررەتی خو ندنی با و تو ژﯾنەوەی زانس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104002708
82413
می کوردستان،
ەر بە حکومەتی ھەر ی
خزمەتگوزاری  -ف رکرنە سە
وەزارەت کی خز
قەرەداخييە.
ە
ستا د .دالوەرر
وەزﯾرەکەی ئ س
2413
3
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەبارەت بە )وەزارەتی
ە0:19:04 2010-12-12 :
ی زانستی( لە
خو ندنی با و تو ژﯾنەوەی
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ن
و ت :باشوورری کوردستان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە679 :

گە
وەزاررەتی ژﯾنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1101201659
92172
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...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە680 :

وەکان
ەھيدان و ئەنفالکراو
وباری شە
وەزاررەتی کارو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103110616
62243
ستان.
حکومەتی ھەر می کوردس
ەک کە لە وەززارەتەکانی ح
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
باشوووری کوردس

و ت:

ر کخراو :حوکوومی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە681 :

مە ﯾەتی
وباری کﯚم
وەزاررەتی کارو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1223164144
43031
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری ککوردستان

ی
ر کخراوو :کﯚمە ﯾەتی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە682 :

ەبا
وەزاررەتی کارە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823154937
74856
حکومەتی ھەر م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە683 :

می کوردستتان
ئاوی ھەر ی
ی
کانی
سەرچاوەک
شتوکاڵ و س
وەزاررەتی کش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6091321086
60245
....
ەکانی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ر کخراو :حوککومی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە684 :

ستيﭭا ی فييلمی کورردی لە لەندەن
ﭬيس
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p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102095059
92188
http
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە685 :

ھەورامان
ستيﭭا ی کللتووری ھە
ﭬس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121300350
01625
ھەواری
 20لە ھاوﯾنەھ
ھەﯾنی 008/05/30
ی
ەرلەبەﯾانيی ررۆژی
ھەورامان سە
مين ف ستيﭭا ی کلتوری ھ
ﯾەکەم
سازکرا.
ەی خورماڵ س
ەدئاوای سەرربە شارۆچکە
ئەحمە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە686 :

کوردستان
ن
ھەر می ک
کومەتی ھ
شەمی حک
کابيننەی شەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0603121759
94361
سەرۆکی حکوومەتی ھەر م
مەد سا ح .س
)1د.ببەرھەم ئەحم
کومەتی ھەر می کوردستتان
سەرۆکی حکو
ەجيب بەروارری .ج گری س
)2ئازاد محەمەد نە
عەبدول ەحمان ،وەزﯾری د اد
)3رەئئوف رەشيد ع
شمەرگە
ە
یپ
ەفا عەلی ،وەەزﯾری کاروباری
ەعفەر مستە
)4جە
ی ناوخﯚ
سو تان عەبدوو  ،بﯚ وەزﯾری
ەبدولکەرﯾم س
)5عە
ی ،وەزﯾری دداراﯾی
حەمەد تا ەبانی
)6باﯾزز سەعيد مح
وەزﯾری سەرچاوە س
ی
می(،
شتی ھەورام
)7د .عەبدو عەبدولرەحمان عەبدو )ئاش
سروشتيەکان
ەورامی ،بﯚ وەەزﯾری تەندرووستی
)8د.تتاھير عەبدو حس ن ھە
ەمين دزەﯾی ..وەزﯾری پەرەەوەردە
ن محەمەد ئە
سەفين محسن
)9سە
مەد عەبدو  .وەزﯾری ئاوەەدانکردنەوەو نيشتەج کرددن
)10ککامەران ئەحم
شتوگوزار
سەمير عەبدوول مستەفا .وەزﯾری شاررەوانی و گەش
)11س
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)12د .دالوەر عەبدولعەزﯾز عەالئەدﯾن .وەزﯾری خو ندنی با و تو ژﯾنەوەی زانستی
)13د.عەلی سندی .وەزﯾری پالندانان
)14ئاسﯚس نەجيب عەبدو  .وەزﯾری کار و کاروباری کﯚمە ﯾەتی
)15کاوە مەحمود شاکر.وەزﯾری رۆشنبيری و الوان
)16د .مەجيد حەمەد ئەمين جەميل ،وەزﯾری کاروباری شەھيدان و ئەنفالکراوان
)17جەميل سل مان حەﯾدەر ،وەزﯾری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو
)18سنان عەبدولخالق ئەحمەد چەلەبی .وەزﯾری پيشەسازی و بازرگانی
)19ئەنوەر جەبەلی سابﯚ .وەزﯾری گواستنەوە و گەﯾاندن
)20کامل عەلی عەزﯾز .وەزﯾری ئەوقاف و کاوباری ئاﯾينی
)21ﯾاسين ش خ ئەبوبەکر محەمەد ماوەتی .وەزﯾری کارەبا
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە687 :

کارگەی غازی کفری
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281533221212
لە سا ی 2003دا دامەزراوە و بەرھەمی رۆژانەی دەگاتە س
ناوچەکانی گەرميان پ دەکاتەوە.

بﯚ چوار ھەزار بت

غاز و پ داوﯾستيی

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :بازرگانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە688 :

کاری ن ودەو ەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260932421110
لە سا ی 1919دا دامەزراوە و بارەگای سەرەکی لە شاری جن ﭭی سوﯾسراﯾە .تاﯾبەتمەندە بﯚ
مەرجەکانی سەالمەتيی کار و دﯾارﯾکردنی سەعاتەکانی کارکردن و سياسەتەکانی کار و کارگەران.
لەدوای راپەڕﯾنی سا ی 1991ەوە ناوبەناو سەردانی کوردستان دەکات.

404

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە689 :

ی ماس
کانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0503214930
01743
ەنابەرﯾ ل بااژ رێ م ردﯾن ل باکورێ کوردستان ھاتبو دامەزرااندن و ل
ل ساال  1988لخيﭭﭭەتگەھ ن پە
ی ب رێ ﯾا ر ﭭەبەﯾا خوە ﯾا گشتييا رەەوشەنبيری ل دھﯚک
 2004وەزارەتتا رەوشەنبيری
ساال 4
ما کوردستان وەرگرت
می دگەل کرر و موللەتا خووە ژ وەزارەتا ناﭬخوو ﯾا حکوومەتا ھەر ا
سەرەەدەرﯾەکا فەرم
ی ﯾ ن باش ئەنجام بدەت.
و شيااﯾە دژﯾ خوەەﯾ بوری دا ھن چاالکی
عيل تاھير  -مما پەڕی پەﯾاممن ر
چاوە :ئيسماع
سەرچ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە690 :

شتيی سلل مانی
خانەی گش
کت بخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126164829
91157
کەران بووە و
سەرەتا لە گەڕڕەکی سابونک
ە رۆژی  1944 / 10 / 13ددامەزراوە .س
لە
خانەکەی کرددووە .لە
ەی )ژﯾن( دا ببانگەوازی کرددنەوەی کت بخ
پييرەم ردی نەممر لە رۆژنامە
سەردەمە زۆر بباش
سا ی  1964ئئەم بيناﯾەی ئ ستا دروستتکراوە ،بﯚ قﯚناغی ئەو س
س
گەشەی سەندو
ی
ەختی رۆشنببيری
مانی وەک پاﯾتە
شاری سل نی
ش ئەوەی ش
بوووە ،بە م پاش
ن پەﯾمانگاو ددەﯾان قوتابخانەو خو ندنگای تيا دامەزرراو چەندﯾن دەەزگای
زانکﯚ و چەندﯾن
بخانەﯾەکی ھاوچەرخ ددروست
ی
رۆۆشنبيرﯾی ل دروست ککرا ،بﯚﯾە زۆر پ وﯾست بوو ککت
سل مانی .بە سوپاسەوە بەڕ ز د.
شنبيری لە س
بزوتنەوەی رۆش
مەت کردنی بز
کر ت بﯚ خزمە
بک
لە ر گای
حکومەتی ھەر می کوردستان ە
ی
سەرۆکی پ شوووی
مەد سا ح س
ەرھەم ئەحم
بە
ەی گشتی و
ەوەی کت بخانە
ی فراوانکردن و نو ژەنکردنە
کانەوە پ ۆژەی
پ ۆژە تاﯾبەتەکا
دەو ەمەندکرددنی لە رووی کەرەستەو ککت بەوە گرتە ئەستﯚ لە کﯚﯚتاﯾی سا ی  2002تا
کەﯾن ،کە
ەو بەڕ زانە بک
خاﯾاند .ل رەدا پ وﯾستە ئاماژە بە ناوی ئە
مانگی حوزەﯾررانی  2004خ
م
ئەم
کت بخانە بوون .ئەوانيش م
(194ەوە تاوەککو ئ ستاکە ل پرسراوی ت
ە سا ی )44
لە
ەڕ زانە بوون:
بە
1-أ .ب .ھەورری2-موحەڕەم ممحەمەد ئەميين3--شەوکەت محەمەد قادرر
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شيد
4-فەوزی رەشەد سا ح
5-قادر محەمەعج ل
6-محەمەد عحمەد
7-عەبدولکەرﯾم عارف ئەحەحمەد
8-مەحمود ئەعەبدولکەرﯾم عەلالف
9-عەبدو ع10-ﯾاسين قادر بەرزنجی11-ئاواز عەتا سا ح )بە وەەکالەت)ن
12-ئاری بابانwww.sleman
nylibrary.info
o
http://w
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :سلل مانی
ش
شنبيری
ر کخراو :رۆش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە691 :

ستﯚکھﯚلم
وردی لەس
خانەی کو
کت بخ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115192
21438
- 1996دامەزررا
6
- 10ی ئﯚکتﯚبرری  1997کرااﯾەوه
0
ب :لەسەروو ی 6000
ھەژمارا کت ب 10ھەتا  15للەڕۆژدا
ھەژمارا م ﭭاان لەمەکﯚ0 :ەسا دا
ھەژمارا م ﭭاان ن مالپەر :ننيو ميليﯚن لەەس
کارکەر 3 :کەھەزار دۆالری
کرۆنی سوﯾدی )نززﯾک بەسەد ھ
ی
ﯾارمەتی ئابوووری :ﯾەک مميليﯚنسا دا.
ەمرﯾکی( لەس
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ددەرەوە
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ر کخراو:

ززانستی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە692 :

رالﯾنز
دستان ئ ر
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903114708
89336
ھ ی ئاسمانيی کووردستان
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :بازرگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە693 :

ی ﭬی
دستان تی
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120090658
81030
 19دا
لە سا ی 999
ەر بە پارتی ددﯾموکراتی کووردستانە و ە
سمانييە و سە
ککەنا کی ئاس
دامەزراوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باشوورری کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە694 :
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دستان ھاوس
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01271416311186
ھونەر و
ر
گی بە
مەزراوە و گرنگ
ر کخرراو کی رۆشنببيرﯾی کوردﯾييە کە لە سا ی  1998دا لە تﯚر نتﯚ دام
ی دەدات.
رۆشنببيرﯾی کوردی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

دەرەوەە

ر کخرراو:

بيری
رۆشنبي

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە695 :

چاک
دۆساﯾد  -چ
کورد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81217224916822
چاک ،ناسراو
جينﯚساﯾدی گگەلی کورد-چ
ەنفالکردن و ج
ەبجە دژ بە ئە
نااوەندی ھە ە
ک
ەناوەندی چاک
بە
فال راگەﯾەنرا و لە
ھە ەبجە و ئەنف
 2بە بانگەواز ک بە ناوی ککەمپينی ە
لە 2002-1-6ستبەکار بوو.
ەوتنخوازانی پپا تاکەوە دەس
ژوووری پ شکە
داندرا.
ا
ی ھەمان سااڵ گﯚڕا بﯚ ناووەندی چاک ،پەﯾ ەو پ ۆگراامی بﯚ
لە ئﯚکتﯚبەریميتەی بە داددگاﯾی
چاالکانە پشتتيوانی لە کﯚم
لە پرۆسەی دادگاﯾی نزارر خەزرەجی چھەبووە.
ە
دامی لە کﯚمييتەکە
گگەﯾاندنی نزار خەزرەجی ککردووە و ئەند
ەری
دادگاﯾی فرانس ﭬان ئانراتی کردوووە " سکا کە
ی
سەی
شداری پرۆس
چاالکانە بەشزۆری دا بە دادگا،
خﯚپيشاندانی ئامادە
ی
شاﯾەدحا ی دۆۆزﯾيەوە ،دۆکﯚﯚم نتی ی
ئاامادە کرد ،ش
ککرد..... ".،
ھﯚﯾەوە
 ،20ناوبراو بەھ
سکا ی لە سەر وەفيق سامەڕائی تتﯚمار کردووە لە 006-12-6ع راقی بەج ھ شت.
ت ،عامودای ککردۆتەوە.
بﯚ ﯾەکەمجارر ﯾادی قاڕن  ،سەردەشتەکانی دا بە ﯾادکردنەوەی ئەنفال.
بﯚ ﯾەکەمجارر لە ئەوروپا تەەرفراوانی ﯾاددی ھە ەبجە دەکاتەوە.
سا نە بە بەھەﯾە.
ھەموو بەشەکانی کوردستان ھ
و
می لە
چاالکترﯾن ر کخراوی کورددﯾيە و ئەندامکيان
ەن و ما پەڕ ک
ھەر بە ھەماان ناو کاردەکە
 20گروپ کی ل جيابوەو ھ
لە 007-9-22www
یw.chak.info
ھەﯾە بە ناوی
ھ
جيھانييە.
ئەندامی زۆرر ر کخراوی جلە زۆربەی و تان کﯚميتە و نووسينگەی ھەﯾە.408

ەلمان.
ی ھەﯾە بە ناوی نگرە سە
دوو مالپەڕ و رۆژنامەﯾەکی- www.chak.b
w
be www.cha
aknews.com
m
پرسی ژﯾنﯚساﯾد بە ناوی
ی
زمانی ئينگليزی لەسەر
ی
سا نە بە
ە گﯚﭬار ک س
لە پرۆژەﯾداﯾەککوردۆساﯾد دەەربکات.
نانی کﯚمە گای مەدەنی لە کوردستان دەەکات.
ڤ و بنيات ی
ە مافی مرۆڤ
پار زگاری لەکوردستانيانە ھە و ست
ە
سياسی نييە،
پاشکﯚی ھييچ ئاﯾدۆلﯚژﯾا و پارت کی سيتان چاالکی ددەنو ن ت.
ھەموو پارچەککانی کوردستا
ەردەوام بﯚ ھ
وەردەگر ت ،بە
ەر بووە لە زۆۆر دۆسييەی ھەستيار ،کاارﯾگەری لە بوواری پرسی
دەستپ شخەژﯾﯾنﯚساﯾد و ﯾە
کﯚمە گا ھەبووە.
ە
ەک تی نەتەوەەﯾی لەسەر ئئاستی
دﯾسەمبەری  ،2007خﯚﯚی بﯚ
ی
تاکو ئ ستا ددوو کﯚنگرەی بەستووە لە ﯾﯚنی  2006وککﯚنگرەی س ييەم ئامادە دەەکات.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ئەنفال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە696 :

دﯾپ دﯾا
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1222317518
87684
نين کە باسی ککوردﯾپ دﯾاﯾان
ﯾدارەکان ھەمموو ئەو وتار و دﯾمانانە ن
فاﯾلە پەﯾوەندﯾد
فا
دﯾان ..ئەگەر بەڕ زتان بابەت کی واتان ددﯾوە و
سەر کوردﯾپ د
ت داکراوە ،ﯾان بەتاﯾبەت لەس
کەرەوە..
ەم ليستەﯾەددا نييە تکاﯾە کوردﯾپ دﯾای ل ئاگارداربک
لە
The liste
ed articles and interview
ws about Ku
urdipedia wiithin the related files do
o
not mak
ke up the en
ntirety of th
he collection
n. If you aree aware of o
other articles
please con
ntact Kurdip
pedia for the
eir inclusion
n.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ززانستی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە697 :

پ ،بﯚکاروبباری ئای تی
دﯾش گروپ
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0728220944
44579
بواری ئای تی دەەستپ کردوە،
ی
ستان چاالکيەککانی لە
 20لە کوردس
ە سا ی 010
لە
گروپ دەگەڕ تەووە بﯚ بواری و ب دﯾزاﯾن.
پ
ی کارەکانی ککوردﯾش
ەش کی زۆری
بە
ە) :
( visionڕوانگە
ە باشترﯾن کﯚﯚمپانی بﯚکاری دﯾزاﯾنی و بساﯾتە کورددﯾەکان.
ە داھاتودا بتووان ت بب ت بە
لە
( missionئەرککەکان) :
لە دو بەش پ ک د ت ،بەش
پ لە بواری و ب دﯾزاﯾن ە
چاالکيەکانی ککوردﯾش گروپ
چ
شی
ستکردنی
نوسينی پرۆژە و دروس
ی
ھەم
ی و بساﯾتە و بەشی دوھ
ەکەم دﯾزاﯾنی
ﯾە
سﯚفتوەﯾری و ب بەﯾس دەەب ت.
س
ئاامانجەکان:
ی نو ترﯾن تە کنﯚ ﯚژﯾەکان لە بواری و ب دﯾزاﯾن
1..بەکارھ نانی
ی نو ترﯾن تە کنﯚ ﯚژﯾەکان لە بواری) (optimizatiionبباشترکردنی
2..بەکارھ نانی
و بساﯾتەکان و ھەر وەھا ززﯾادکردنی ترافيکی و بسااﯾت
شتەرﯾەکان
3..دروستکردننی متمانە و رەزاﯾەتی موش
4..بەرزکردنەوەی ئاستی ززانستی تەکننيکيی موشتتەرﯾەکان
ەکان
خزمەتگوزارﯾە
می کواليتی خ
5..بەرزکردنەوەی بەردەوامی
دەکانمان
ستی کارمەند
6..بەرزکردنەوەی ئاستی تتەکنيک ،کارامەﯾی و زانس
مەندەکانمان
ھاوکاری کارم
7..بەرزکردنەوەی ئاستی ھ
(custo
ی)omization
8..بەھ زکردنی

ی
ەتی مرۆﭬاﯾەتتی،
مە بﯚ کارکرددن لە سەر بننەمای کەرامە
فاکترەکانی ئ م
فا
متمانەی دو
بەرەو باشچونی ببەردەوامە.
و
الﯾەنە و کاری گروپی بە ئا مانجی
ال
دﯾا لەالﯾەن )ددﯾاکﯚ( سەباررەت بە )کوردﯾش
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20
0:45:03 2010
گگروپ ،بﯚکاروبااری ئای تی(( لە0-7-28 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو:

ببازرگانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە698 :

ەال ھەلبەستﭭاني ن گەنج
کومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0108130518
83160
ەفتی  7تەمووزا  2009ل ززاخو ھاتيە داممەزراندن.
ل ر کە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە699 :

سای کوردزمان
ک س
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121611130
00786
ئاﯾنی
ی
ئاﯾنەکانی ترەوە دەچنە سەر
ی
ەسانەی کە لە
تاﯾبەتە بەو کە
ک ساﯾەکی تا
 19دامەزراوە.
ککرﯾستيانی ،للەسا ی 999
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ی
ر کخراو :ئاﯾينی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە700 :

س
جی پﯚليس
کﯚليج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8240947475
59461
ە وەزارەتی نااوخﯚ
سەربە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :حوکومی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە701 :

کﯚل جی سەربازی قە چواالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260931461109
لە سا ی  1992دا دامەزراوە و چەندﯾن ئەفسەر و دەرەجەداری پ گەﯾاندووە .ئەم کﯚليجە سەربە
ﯾەک تييە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
پارت :ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە702 :

کﯚل ژی ھونەرەجوانەکانی زانکﯚی سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112820575610934
لەسا ی )(1998ەوە دامەزراوە و پ کھاتووە لەبەشی ش وەکاری )و نەک شان ،پەﯾکەرسازی و
سيراميک( و تائ ستا چەند نەوەﯾەکی پسپﯚڕی بواری ش وەکاری پ گەﯾاندووە کە زۆربەﯾان چونەتە بوارە
جياجياکانی خزمەتکردنەوەو توانيوﯾانە رۆ ی خﯚﯾان ببينن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە703 :
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کﯚماا دﯾالﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02512561510236
سرا
گرووپی ميوزﯾکی کورردی لە سوﯾس
سەرچاووەی و نە :روووداو ن ت
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باکووری کووردستان

ر کخراوو :موزﯾک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە704 :

ت
کﯚمااری ئارارات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01191657011018
ت .کەوتبووە ررۆژھە تی توورکيای ئ ستااو پار زگای ئاگری
ی راگەﯾاندب ت
م کﯚماری کورردﯾيە کە خﯚی
ﯾەکەم
سەرکرداﯾەتی دەکرا ،لە سا ی
ی
ن کﯚمە ەی خﯚﯾيبوونەوە
دەکەی بووە .کﯚماری ئاراراات کە لەالﯾەن
ناوەند
ﯾەکەکانی
ی
شە ﯾەک لەدوای
ەپﯚلی شﯚڕش
ﯾاند ،ئەمەش لەکاتی شە
ی خﯚی راگەﯾا
 1927سەربەخﯚﯾی
کوردەکانی باشوورری رۆژە تی تورکيا.
،192
تشرﯾنی ﯾەکەمی 27
ی
شاوە سەرکردداﯾەتی دەکرا .لە
سان نوری پاش
ەالﯾەن ئيحس
شی ئاگری لە
شﯚڕش
کوردستان دەستنيشاانکرا .خﯚﯾيبووون بانگەوازی بﯚ
ن
چيای ئارارات وەک پاﯾتەختتی
الد يەکی نزﯾکی چ
زلھ زەەکانو عوسبەتتولئومەم کرددو پەﯾامی بﯚ کوردەکانی ع راق و سوررﯾاش نارد ،تيااﯾدا داوای ھاوکاری
سەعيد و ئازادی ،بييرمەندو سەررکردە
د
ەرنەکەوتنی ش خ
سەرەڕای سە
ی م ژووﯾی س
کردبووو .پوختەﯾەکی
کی سەربەخﯚ .زۆر ک لەم
نەتەوەەﯾيەکانی کوررد بەردەوامبووون لە بەرناممەداڕشتن بﯚ کوردستان ی
ەک ھەر سەرربەخﯚﯾی کورردستانيان
ەمی  1927ککﯚبوونەوەو نە
شرﯾنی ﯾەکە
نەتەوەەخوازانە لە تش
تاﯾبەتی
ی
ەموو دەسە ت کی
ەوەﯾی کە ھە
ی با ی نەتە
خﯚﯾيبوونيان ووەک " ئﯚرگانی
راگەﯾاندووە ،بگرە خ
سەرکرداﯾەتی ئەم ر کخراوە تازەﯾە باوەەڕی وابوو کە کليلی
ی
ت" راگەﯾاند .س
نەتەوەەﯾی و ن ودەوو ەتی ھەب ت
گەی
ەکيی دا نيە ،بە کو لە ر ی
ی
ت بﯚ کوردستتان کی سەرببەخﯚ لە وەفادداری خ
سەرککەوتنی خەبات
ەرەڕای
خراوب ت .سە
دی کە بەرنامەبﯚدانراوو ر کخ
ی سەربازﯾی گونجاوی ئەووتﯚوە د تە ی
ھ نانی ھ زی
بەکارھ
ەرچاوی خﯚﯾيببوونيان
ە برﯾتانياو نە فرەنسا پشتتگيرﯾيەکی بە
ب زارﯾياان بەرامبەر ررژ می کەمالييستەکان ،نە
خﯚﯾی کوردەکاانيان
کات کدا پشتگيررﯾی سەربەخ
ەفرەستيان" ،ھ زە ئەوروپيييەکان لە ت
نەکرد .بەپ ی "سە
ئەوروپاوە،
ەوە مەﯾليان دراب ت  .بە ﯾﯾارمەتييەکی کەمەوە لە ئە
ن راپﯚرت و مييدﯾای تورکييە
کردووەە ،کە لەالﯾەن
ەنی ،شای ئ رانو ھاوڕێ
شگ ی ئەرمە
سيﯚنی شﯚڕش
ەالﯾەن فيدراس
دواجارر خﯚﯾيبوون کﯚﯚمەک کرا لە
ن.
ەدی بارزانی ،سەرۆکی خ ی بارزانيەککانی باشوورری کوردستان
کوردەکانيان ،وەک ش خ ئەحمە
ەکانی شەمەندەفەر،
ی
لە ر گەی ب ﯾيينی ھ
خﯚﯾيبوونيان ددا ،ئەمەش ە
ش ﯾارمەتی خ
کوردەکانی سورﯾاش
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تا نکردنی الد ی تورکەکانو دەستدر ژﯾی چەکدارانە .لە سا ی  1928دا ،ئيحسان نوری پاشا گروپ کی
بچوکی سەربازی کﯚکردەوە کە بە چەکی ھاوچەرخ چەکدارکرابوونو خولو تاکتيکی سەربازی پيادەﯾان
بينيبوو .ئەم ھ زە شﯚڕشی خﯚﯾيبوونی دەستپ کرد بە رۆﯾشتنيان بەرەو چيای ئارارات .نوری و
پياوەکانی نەک تەنيا سەرکەوتنو گەﯾشتنە ئارارات ،بە کو توانيان شارەکانی بەتليس ،وانو زۆربەی
ناوچەکانی نزﯾکی دەرﯾاچەی وان پاکبکەنەوەو ناوچەﯾەکی بەرچاو بﯚ بەرگری کوردﯾی دابمەزر نن.
لەپاڵ چەک ،ر کخستنو تواناﯾانەوە ،ھ زی کوردەکان زﯾادی دەکرد بەھﯚی شﯚڕشەکەﯾانەوە .ھەرچەندە
سوپای تورک ھەو ی دا شﯚڕشەکە ھەر لە سەرەتاوە ،سا ی  ،1927دابمرک ن تەوە ،ھەو ەکەﯾان
سەرکەوتوو نەبوو لەبەر ئەوەی ئ ران ھاوکاری نەئەکردن ،ئەمە لەکات کداﯾە کە چيای ئارارات لە سەر
سنووری ن وان ئ رانو تورکياﯾە .بە ھاتنی سا ی  ،1930تورکەکان توانيان سەرکەون .لە مانگی ماﯾس دا
دەستيان پ کرد .سوپای تورک بە ش وەﯾەکی شەڕەنگ زانە دەوری چيای ئاراراتيان داو تا کﯚتاﯾی مانگی
حوزەﯾران زﯾاد لە  10ھەزار سەربازﯾان بردە ئەوێ .ژمارەی ھ زەکانی ھەردووال لە زﯾادبووندا بوو ،چونکە
خ ە کوردەکانيش لە پەﯾوەندﯾکردندا بوونو نزﯾکەی  60ھەزار سەربازی تری تورک لەالﯾەن حکومەتی
تورکەوە بانگکران .سەرەڕای رووبەڕووبوونەوەی زﯾادبوونی زﯾانەکان ،بەرگرﯾيەکەی خﯚﯾيبوون وردەوردە
کەمبوونەوەی پا پشتی ھەر ميی بەخﯚوە بينی ،بەھﯚی فشاری حکومەتی تورکيا ،ئيدارەی فرەنسی
لە سورﯾاو برﯾتانی لە ع راق ،زۆربەی ﯾارمەتييەکانی باشوور سنووردارکران .پ ش پ داگرﯾيەکەی
تورکەکان ،ھ ز کی پا پشتيی بارزانەکان لە باشووری کوردستانەوە بە  500ئەسپ سوارەوە لە
ناوچەی موس ەوە لەالﯾەن "ش خی بارزان"ەوە گەﯾشتن .سەرۆک خ ی ترﯾش ،بﯚ نمونە ھاچﯚو
سمکﯚ ،لە سورﯾاوە ،لە سا ی  1930بﯚ ﯾارمەتيدانی خﯚﯾيبوون گەﯾشتنە ناوچەکە .ھەرچﯚن ک ب ت
گەورەترﯾن زﯾان لە شﯚڕشەکەی خﯚﯾيبوون لە ئارارات لە ئ رانەوە پ ی گەﯾشت .ھەرچەندە لە سەرەتادا
پا پشتی بەرگرﯾی کوردی بوو ،حکومەتی ئ ران نەﯾتوانی ر گری لە سوپای تورک بکات کە بە
مەبەستی تەوقکردنی چيای ئارارات چوونە خاکەکەﯾەوە .سەربازە ئ رانييەکانی سەر سنوورﯾش
سنووری ئ ران  -تورکياﯾان داخست بەسەر ھەر گەشتيار کدا ،بەو خ ە کوردانەشەوە کە ھەو يان ئەدا
ﯾارمەتی شﯚڕشەکە بدەن .ئ ران دواجار بەتەواوی ملکەچی داوای تورکەکان بوو سەبارەت بە پرۆسەکە
بەوەی مامە ەی کرد بەو زەوﯾيانەی چواردەوری چيای ئارارات بەرامبەر بەو زەوﯾيە تورکييانەی نزﯾک
قوتورو بەرزﯾرگان .ئەو شﯚڕشە ر کخراوەی چيای ئارارات لە پاﯾيزی  1930دا شک نرا ،ھەرچەندە
تورکەکان تا بەھاری دواتر چاوەڕ يان کرد بﯚ ھ رشکردنە سەر ناوچەکە بﯚ سەرکوتکردنی ھەر نەﯾار کی
خ ەکی .ھەروەک ئەنجامی راپەڕﯾنە کوردﯾيەکەی پ شووتر ،حکومەتی تورک ب بەزەﯾی بوو بەرامبەر
شﯚڕشگ ەکان .سەرەڕای شکست ،خﯚﯾيبوونو شﯚڕشی ئارارات لە س خا دا بﯚ م ژووی پ شمەرگە
گرنگن .ﯾەکەميان ،ئەوە ﯾەکەمجار بووە ھ ز کی چەکدار دابمەزر نر ت تاﯾبەت بە ئامانجی
نەتەوەخوازﯾی کوردی .کارﯾگەرﯾی سەرۆک خ ەکان وەک سەرکردەﯾەکی سوپاﯾی وردەوردە
کەمئەبووەوە بەرامبەر بە بيرۆکەی نەتەوەخوازﯾی کە بووە ھﯚکار کی گرنگتر بﯚ چاالکييە
سەربازﯾيەکانی کورد .دووەم ،شﯚڕشی خﯚﯾيبوون دەرخەری گەشەی پەﯾوەندﯾەکان بوو لەن وان خ ی
بارزانی و نەتەوەخوازﯾی کوردی .ھەرچەندە مەال مستەفای بارزانی لە شﯚڕشەکەی ش خ مەحمود دا
بەشدار بووەو چاوی بە ش خ سەعيدﯾش کەوتووە ،ئەو ﯾارمەتييە سەربازﯾيەی لەالﯾەن خ ی
بارزانييەوە گەﯾەنراﯾە خﯚﯾيبوون )کە ش خ ئەحمەد ر بەری بوو ،و مەال مستەفا سەرکرداﯾەتی ئەکرد(
ﯾەکەمين ھاوکاری لەوچەشنە بووە لە م ژووی کوردا .ئەم ئاستەی ھاوکاری بەردەوام بووە تا دواتر
وەک پ شمەرگە دەرکەوت ،بەتاﯾبەتی لە سەردەمی بارزانييەوە ،ئەتوانرێ بﯚ پاراستنی دەو ەتی
نەتەوەﯾی کوردەکان بانگ بکر ن .خا ی کﯚتاﯾيش ئەوەﯾە کە شﯚڕشی خﯚﯾيبوون ش واز کی نو ی
ھاوکاری ن ودەو ەتيی دژی کوردەکان ھ ناﯾەکاﯾەوە .دواتر گﯚڕﯾنەوەی زەوی لەن وانی دوو و تی
دراوس دا دەبينر تەوە کە سەرەڕای جياوازﯾيان ،بﯚ سەرکوتکردنی توانای سەربازﯾی کوردەکان
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ر کدەککەون.
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ر کخرراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە705 :

بيل
سﯚن مﯚبي
کﯚمپپانيای ئ کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8131646136
67459
لەگەڵ ھەر می ککوردستان
ڵ
ەستی
سﯚن مﯚبيل شەش گر بە
ککﯚمپانيای ئ کس
ئيمزا کردوە.
ا
نانی نەوت
ەمەبەستی دۆزﯾنەوەو دوواتر دەرھ ی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ددەرەوە

ر کخراو:

ببازرگانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە706 :

سەد
کﯚمپپانيای ئەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122119312
28905
ئەو شارە لە بواری
ە شاری کەرککووک دامەزرااوە بە ھاوکارری چەند ل ھاتووﯾەکی و
لە ساا ی  1995لە
وﯾنەگررتن و مﯚنتاژددا.
مەندانی
ەرھەميکی ززۆری ھﯚنەرم
سەی ئازادی توانيوﯾەتی بە
ەزراندنييەوە تا کاتی پرۆس
ە سا ی دامە
ھەر لە
ت و نەھ ت ون بن.
شارە تﯚماربکات
ئەو ش
سەی ئازادﯾيەککە
عەرەبی دانراوە وە لەدوای پرۆس
ی
ی بە
لەبەر باروودۆخی ئئەوکاتەی شاارەکە ناوەکەی
ھەو ی گﯚرﯾنی ناووەکەی دراوە.
کار دەکات لەم بوارانەدا:
کوردستان ر
ئ ستا ئەم کﯚمپانيااﯾە لە ناوەوەوو دەرەوەی کو
1.کوررتە فيلم .
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دﯾﯚ کليپ .
2.ﭬيد
کالم.
3.ر ک
ەنگ ک .
موو بﯚنەو ئاھە
ەگرتنی ھەم
4.و نە
وەو مﯚد رن بەڕ وەببر ت.
ەر بﯚ بواری مميدﯾا تاوەکو ککارەکان بە تاززەترﯾن ش و
سی کﯚمپيوتە
5.کرددنەوەی کﯚرس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە707 :

ن
کﯚمپپانيای پ ەس مليﯚن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1061428297
74729
حﯚلەوە پ ەس مليﯚن و
لە ر گای ئەحﯚ
بەرھەمی ئەحﯚلە ،و ە
ی
ی
ەﯾە کە خاوەنی
ەو کﯚمپانياﯾە
ئە
جی شارەزا دەﯾبەن
ەناو خە کدا نناسران .ئەم کﯚمپانياﯾە کﯚﯚمە ک گەنج
ستافەکەی لە
س
سەن
شيد .ئەحەس
وسامان مەحمود و محەمەد رەش
ن
بدو
ەر وە لەوانە رەنجدەر عەبد
بە
ئييبراﯾم و بەکرر رەشيدﯾش کە خاوەنی ککﯚمپانياکەن.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە708 :

ەری
ەرھەمھ ننانی ھونە
کﯚمپپانيای چوارچرا بﯚ بە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105210642
23107
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لـــە سا ی ) (2001لە شارری ھەول ر دامەزراوە لە ) (12کارمەند پ ک ھاتووە ،ئەم
ەم
 138ئەلبوومی و  93کليپی گگﯚرانی بەرھە
ەربە پارتييە ،تا ئ ستا 1
ککﯚمپانياﯾە سە
چاالکی جﯚراوجﯚری ھونەری.
ی چەندﯾن چ
ھ ناوە ،جگە للە ئەنجامدانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە709 :

ور
وتی باکوو
کﯚمپپانيای نەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5050909465
57292
سە لەنەوتی ھەشت
ﯾاو ئوردنو ئ راننداﯾە ،بەرپرس
سنوری کارکردنی لەگەڵ تتورکياو سورﯾا
س
ەو ھەشت و ستگەی
مانبەری ھەﯾە
پاار زگای ع راققو زﯾاتر لەﯾانززە ھەزار فەرم
ەرکوکو
ەنو باباگوڕگوڕڕو جمبورو کە
گەکانی بای حەسە
ی
ی نەوتی ھەﯾﯾە ،ک
ەرھەمھ نانی
بە
ەباز دەگر تەووە .تائ ستا دە کارمەندی کوژراوەو نﯚ ککەسيان رف نرراون،
ئييسماعيلو خە
يرۆرﯾستی کرراوەتە سەر
ە) (2003بەددواوە تائ ستا زﯾاتر لە) (300ھ رشی تير
لە
پررۆژەکانيان.
ەس دەخەم ن ت ،بە م ر ژەی نەتەوەەکانی
کﯚمپانياکە بە ) (10.500کە
ککارمەندانی کﯚ
بەھﯚی
ی
ە "لەدوای رووخانی رژ مەووە ئەو کارمەنندانەی
النييە ،چونکە
ەدﯾارﯾکراوی ال
بە
ەتەوەی
کە بەزۆری لەنە
سياسی دەرککرابوون ،گەڕ نراونەتەوەو ژمارەﯾەک کاررمەندﯾش ە
س
ەنی پار زگا دامەزراون"،
ی لەگەڵ پار ززگارو ئەنجومە
ککورد بوون ،بەھەماھەنگی
کﯚمپانياکە کوردن.
ە
دەستەی
ی
ەئ ستاشدا ببەڕ وەبەری س
لە
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە710 :

417

کﯚمپپانيای ھوما
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126095014
41116
لە بواری دابيننکردنی
دا دامەزراوە ،تتاﯾبەتمەندە ە
خﯚﯾە و لە سا ی  2004ا
کﯚمپاننياﯾەکی ئەھلليی سەربەخ
ەلی خو ندن و پەڕاوگەکانندا.
کەلوپە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە711 :

کبوون
شتی و ﯾەکب
کﯚمييتەی ئاش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823153719
94855
حدکا
ە ﯾەکگرتنەوەەی حدک و ح
تاﯾبەت بە
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە712 :

ستان
ۆژنامەواناننی کوردس
گری لە رۆ
کﯚمييتەی بەرگ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81219195519853
ساﯾيی
 200دامەزراووە .کﯚميتەی بەرگری لە وە تی سوﯾد مﯚ ەتی ﯾاس
ەرەتای ھاوﯾننی سا ی 06
لە سە
ە ش وەﯾەکی فەڕمی کار ددەکات.
وەرگرتتووە و بەو ش وەﯾە لە ھەموو ئەورپا بە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە713 :

ئاشتی نﯚب لی 2011
ی
کﯚمييتەی پشتتيوانی لە کەبودوەنند بﯚ خە تی
418

dipedia.org//?q=201012
23113235219222
http:///www.kurd
...
بابەت
ت
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

ر کخراو :مەددەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە714 :

کﯚمييتەی سو دی – کورردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01210951111045
مەزراوە.
ی لە بزووتنەوەەی ئازادﯾخواززی کورد ،دامە
ە ستﯚکھﯚ م بﯚ پشتيوانی
لە ساا ی  1966لە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەوە

ر کخرراو :دۆستاﯾﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە715 :

ن
کﯚمييتەی سەقزی حيزببی کەران
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0422090545
51720
بە ش وە کی نافەرمی لە سەقز دامەزرراوه.
سا ی  1385ی ھەتاوی ە
کەوتی 12ی خەزە وەری س
لە ر ک
ی سەقز
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان
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شارەکان:

سەقز

ر کخراو:

رامياری

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

ژمارە716 :

کﯚميتەی ھاوکاری ھ زە سياسيەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221202141911
لە سا ی 2004ەوە دامەزراوە .ئەندامانی ئەو کﯚميتەﯾە لە کاتی دامەزراندنی تا ئەمرۆ برﯾتين لە کﯚميتە
و ر کخراوەکانی ئەو حيزبانەی خوارەوە لە فينالند :پارتی د موکراتی کوردستان ،ﯾەکيەتی نيشتيمانی
کوردستان ،حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران ،کﯚمە ەی شﯚرشگ ی زەحمەتک شانی کوردستانی
ئ ران ،حيزبی شووعی کوردستان ،ﯾەکيەتی د موکراتی پارتی کوردی سوورﯾا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رامياری

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە717 :

کﯚمەال پاراستنا کەلتوورێ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070907594091162
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :کلتووری
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە718 :

ەال کورد ن سورﯾ
کﯚمە

ج
ل نەروﯾج

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0091749376
62262
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە719 :

ۆک
ستانی کت ب  -کﯚدۆ
ەلەی دۆس
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908113654
49431
شارەکەدامەزرراوەو
مانبەر کی ش
الﯾەن چەندرۆۆشەنبيروفەرم
ەرواندزلە 2009-11-11لەال
لە
ەالی
خﯚشەوﯾستکرردنی کت بەلە
ئاامانجی ئەم کومە ەﯾە خززمەتکردنە بە کﯚمەلگا و خ
دنەوە
ەسانەی کەدووورن لەخو ند
شە بﯚ ئەو کە
ن ھاندەر کيش
ەتيش گەنجان
خەلک بەتاﯾبە
خ
شەنبيربکەن و پەرەبەتواناکانی
بەوە خﯚﯾان رۆش
ە
ەوەی کت
گەی خوﯾندنە
بﯚﯚئەوەی لەر گ
خﯚبەخش کارددەکەن.
ھەموﯾان بەخ
م کﯚمە ەﯾە ھ
ەندامانی ئەم
خﯚﯾان بدەن ئە
خ
ی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی رواندزی
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە720 :

ەک
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017450
01873
جيش
 200لە نەروﯾج
 1997لە ستﯚﯚکھﯚ م دامەززراوه ،پاشان لە سا ی 02
کﯚمە ەﯾەکی د خووازە ،سا ی 7
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چاالک بوو .داکﯚکی لە مافەکانی منداڵ دەکات .لە سەرەتادا پشتيوانيی مندا ی ب باوانی ھەژاری
دەکرد بﯚ بەردەوام بوون لە خو ندن .ئەم پرۆسەﯾە ھەتا کﯚتاﯾی سا ی  2004بەردەوام بوو .
باری پرۆسەی خو ندن و ف رکاری لە باشووری کوردستان زۆر الوازە .کﯚمەک لە سا ی 2003ەوە
کار کی جيددی لەم بوارەدا دەکات .پرۆژەی پﯚلی ھاوچەرخ بەش کی گرنگی ئەم کارانەﯾە .ﯾەکەم
ھەنگاو لە ف رگەی رۆژگاری گوندی کەندەکەوەوە سا ی  2003دەستی پ کرد .پرۆژەی دووھەم سا ی
 2004لە گوندی دە نی نزﯾک شاری رانيە و پاشان سا ی  2006لە ف رگەی ئەرکەوازی ،لە شاری
خانەقين کەوتە کار.
ئامانجی سەرەکيی ئەم پرۆژانە ھەم سەرخستنی ئاستی ف رکارﯾيە ھەم ساز کردنی کەش کی
د مﯚکرات و ئارامە لە ف رگەدا .بﯚ گەﯾشتن بەم ئامانجانە سوود لە چەندﯾن ش وازی ھاوچەرخی
جيھانی وەردەگرﯾن.
ئەم پرۆژانە بە ھاوکارﯾی وەزارەتی پەروەردە پيادەکر ن .کﯚمەک ھەميشە لەھەو ی زﯾادکردنی ئەم
جﯚرە پرۆژانەداﯾە بە ھاوکاری حکوومەتی کوردستان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

خ رخواز

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە721 :

کﯚمە گای پەرەپ دانی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241334382115
بەمەبەستی خستەنە گەڕو پەرەپ دانی تواناکانی ژنان و ئافرەتانی سنوری پار زگای سل مانی رۆژی
7/12لەالﯾەن پار زگاری سل مانييەوە بەردی بناغەی پرۆژەی )کﯚمە گای پەرەپ دانی ژنان(لەگەڕەکی
ق گەی ئەو شارە دانرا ،سەرۆکی ليژنەی ژنان لەئەنجومەنی پار زگای سل مانيش پرۆژەکە بە
پرۆژەﯾەکی ستراتيژﯾی بﯚ خزمەتکردنی ژنانی سنوری پار زگای سل مانی وەسفدەکات.
سەرچاوە :ما پەڕی وا پر س
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

ژنان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە722 :

مانی
ی
ی سل
ود ری کﯚمە ﯾەتی
ە گای چاو
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305151657
71550
لە 2009-02-19دا کراوەتەوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە723 :

ە گای الوانی ھەولل ر
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06202101514460
سەفين ھەول رری ل پرسراو تی.
سا ی  2008دامەزراوە ،س
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ر کخراو:

الوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە724 :

ۆژھە ت
کوردی رۆ
کگرتووی ک
ە گای ﯾەک
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0309163238
81626
سا ی  2007لە و تی بەرﯾتانيا دامەزراوە.
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە725 :

ی فەجر
ەرھەنگی و ھونەری
ە گەی فە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071523436
60230
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شارەەکان :سنە
ی
ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە726 :

دستان  -ئ اق
المی کورد
ە ی ئيسال
کﯚمە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071649
94798
ەن عەلی باپپيرەوە
لەکوردستانی ع راق .کﯚﯚمەڵ کەلەالﯾە
ی
ی ئيسالمييە
جو نەوەﯾەکی
ج
ماعە ج بەج دەکات .باپيير پ شتر
سوننە و جەم
ەماﯾسی  2001دامەزر نرراوە ،ر کاری س
لە
تی
ستان بووە .کﯚﯚمەڵ بودجەککەی لەﯾەک ی
الميی کوردس
ەندامی بزووتتنەوەی ئيسال
ئە
نييشتمانی کووردستانەوە ووەردەگر ت.
ستانی ھە بژاردنەکەی 2005ی ع راق بەشدار
ککﯚمەڵ بەشدار لەھاوپەﯾماان تی کوردس
%0.7ی
گ ،نزﯾکەی 0
لە  6000دەنگ
خﯚ بەشداری کرد .زﯾاتر ە
ستی سەربەخ
ەبوو و بەليس
نە
سی لەپەڕ ەمانی
ت ھ نا بەمەش بووە خاوەەنی دوو کورس
ر ژەی دەنگەککانی بەدەست
بوو بەوەی پەﯾووەندی بکات
ککاتی ع راقدا .دوای ھە بژ اردنەکان ،کﯚمەڵ قاﯾل و
لەئەنجومەنی نو نەرانی ع راقيدا.
ی کوردﯾيەوە
ی
ەھاوپەﯾمان تی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

باشوووری کوردس
ستان
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ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە727 :

سﯚما
ھەنگی و ف رکاری س
ە ی فەرھ
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221130066
64824
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە728 :

وردستان
کناسی کو
ەزوومەندانی فەلەک
ە ەی ئارە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21021581412442
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە729 :

وردستان
کناسی کو
ەزوومەندانی فەلەک
ە ەی ئارە
کﯚمە
425

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1026093302
22122
ەلەکی دامەززراوە و لەو ماوەﯾەدا 2
دی بواری فە
ستی کﯚمە ک ئارەزوومەند
لە ساا ی  2005دا لەسەر دەس
سانی زاناو
ئەندامی فەخرﯾيە لە و تانی جيھااندا کە کەس
ی
ستووە و ھاوککات خاوەنی 20
کﯚنگرەەی خﯚی بەس
پسپﯚڕڕن لە بواری ففەلەکيدا.
ی پوک ميدﯾا
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە730 :

کورد  -کاژﯾک
د
ک تيی
ەوە و ﯾەک
ە ەی ئازادی و ژﯾانە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11515565910733
لە 1959-05-14دا ددامەزراوە.
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە731 :

وردستان
رەتانی کو
ە ەی ئافر
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0313102458
81645
سا ی  1952ددامەزراوە.
ستانە و لە  10ی مارتی س
يوعی کوردس
ی حزبی شيو
ر کخرراوی ئافرەتانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە732 :

وردستان  -ئ اق
رەتانی کو
ە ەی ئافر
کﯚمە
426

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3111124012
21419
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری ککوردستان

ر کخراوو :ژنان
پارت:

حزبی شيووعی کوردستتان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە733 :

ی کوردستاان
سا چوانی
م د بﯚ بەس
ە ەی ئوم
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225162308
81405
ھەول ر دامەزراوە.
 2009-0لە ھ
لە 02-25
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری کووردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە734 :

مەلی ع رااقی
ە ەی ئەم
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121813575
55834
ھاتووە .سا ی 1992
جياجياکانی ع راق پ کھ
ی
ناوچە
ە
ەخشی
ر کخرراو کی ناحکوومييە و لە ژماارەﯾەک خﯚبە
گترﯾن بەرنامەکانی برﯾتين لە
ەوە دەستی بەکارەکانی کردووە .گرنگت
ستانی ع راقە
ەر می کوردس
لە ھە
سەبارەت بە
ت
ەوە ،ب وکردەەوەی ھﯚشياری
شتنی توندوتييژﯾی و جياکااری بە ھەمووو ش وەکانييە
نەھ ش
ەتی.
شتی کﯚمە ﯾە
مافەککانی مرۆڤ ،ج ندەر و ئاش
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

مەدەەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە735 :

نی
دی –ژاپﯚنی
ە ەی براﯾﯾەتی کورد
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081137323
33464
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو :دۆستاﯾﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە736 :

فی کورد
ی مەعارﯾف
وکردنەوەی
ە ەی ب و
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010715120
00987
بەدرخان( دامەزرا ،ھاووﯾنی  1909ز کﯚتای
(
مان
ی خەﯾا ی و عەبدول ەحم
الﯾەن )خەليلی
سا ی  1908ز لەال
پ ھات.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە737 :

ەرکوک
ە ەی بەرگری لە کە
کﯚمە
428

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06181619414445
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە738 :

ستان
ە ەی پاراساﯾکﯚلﯚژژی کوردس
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225165838
81407
سا ی  1995دامەززراوە.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە739 :

ﯚ ەکان
فی بيرکﯚ
ە ەی پاراستنی ماف
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5200119208
83006
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە740 :

تان
ی کوردستا
شمەرگە د رﯾنەکانی
ە ەی پ ش
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030161842
22162
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە741 :

ن
ە ەی پەرستارانی کوردستان
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2161740286
68660
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە742 :

مرﯾکی لە
ە ەی پەروەردەﯾی کورد-ئەم
کﯚمە
فﯚرنيا
کاليف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2072108367
74222
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
دەرەوە

و ت:

ر کخراو :دۆستاﯾەتی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە743 :

کﯚمە ەی تاالسيمای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221414061084
سا ی  1995دامەزراوە و بارەگای سەرەکی لەشاری ھەول رە و لقيشی لەشارەکانی دھﯚک و
سل مانی و کەرکوک ھەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :تەندروستی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە744 :

کﯚمە ەی تەشکيالتی ئيجتيماعی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107151126986
(مەمدوح سەليم ،ئەمير عالی بەدرخان( لە ئەستەمبوڵ داﯾان مەزراند.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە745 :

کﯚمە ەی تەعالی ژنانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219212445864
لە ئەستەمبوڵ لە سا ی )(1919دا دامەزراوە و ،ئامانجيان بەرەوپ ش بردنی ژنانی کورد و ،دابين
کردنی ژﯾان کی کﯚمە ﯾەتی باش بووە بﯚﯾان .ھەروەھا ﯾارمەتيدانی ھەتيو و ب وەژنی کورد لەوانەی کە
تووشی راپ چان و گواستنەوە بوون .دەستوری ئەو ر کخراوەی ژنانی کورد پ کھاتبوو لە ) (64بەند کە بە
گشتی جەختيان لە سەر رۆشنبير کردن و مافەکانی ژنانی کورد دەکردوە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە746 :

کﯚمە ەی تەعالی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219212221863
لە  2ی ئﯚکتﯚبەری 1908ز لەئەستەمبوڵ لەالﯾەن )ئەمين عالی بەدرخان ،شەرﯾف پاشا ،ش خ
عبدولقادری شەمزﯾنی ،داماد ئەحمد و زولکەفل پاشا( وە دامەزرا و ئاپرﯾلی 1909ز کﯚتاﯾی پ ھات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

رامياری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە747 :

کﯚمە ەی خاوەن ک گە پەلەوەرﯾيەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271139281175
لە سا ی  2000لە شاری سل مانی دامەزراوە و زۆربەی خاوەن ک گە پەلەوەرﯾيەکان ت يدا ئەندامن.
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە748 :

ە ەی خو ندکارانی کوردستان
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317094520
03976
...
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

بباشووری کورردستان

خو ندکاران
ر کخراو :خ
پارت:

شتمانيی کورددستان
ﯾﯾەک تيی نيش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە749 :

ستان
ی کوردس
شنووسانی
ە ەی خﯚش
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112516392
27493
سا ی  2002لە شاری سل مانی دامەززراوە.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەری
ر کخراو :ھونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە750 :

وردی لوبننانی
رخوازی کو
ە ەی خ ر
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3071418412
21697
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەوە

ر کخرراو:

خواز
خ رخ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە751 :

مخﯚرانی رانيە
ە ەی خەم
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004110948
89775
دنی گلەﯾی و
لە ئاپررﯾلی 2010دا دامەزراوە ،بﯚ راپەراندنی ئيشوکارەکاننی خەلکی ررانيە و گەﯾاند
ە حکومەت و دەسە ت.
دەی خەلک بە
گازەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :کﯚمە ﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە752 :

شەپ دان))(PDA
ە ەی خە ک بﯚ گەش
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126130303
31135
ەشەپ دانی ککﯚمە دا
ەربەخﯚی قازاانجنەوﯾستە و لەبواری گە
ر کخراو کی نااحکومی سە
ما يکردنی چااالکييە مەدەننييەکانی بەررنامەی
جامی بەخﯚم
ککاردەکات ،داممەزراوە لەئەنج
(NPA
گگەشەپ دانی کﯚمەڵ لەر ککخراوی فرﯾاگگوزاری گەلی نەروﯾجی A).
رادەرب ﯾنو
ب
))(PDAکاردەککات لەبوارەکا نی )گەنجان ،ژنان ،مافەککانی مرۆڤ ،ئازادی
گەشەپ دانی کەلتوور( ،لەسا ی 2004ـەوە دامەزراووە و تائ ستا ززﯾاتر
ەشداری و گە
بە
تواناﯾی پ شکەشکرردووە
ی
ەتی و مەدەننی و بەھ زکرردنی
ەسەدان پرۆژژەی کﯚمە ﯾە
لە
حکومەتی ھەر می کووردستان ع رااق.
ی
دامەزراوەکانی
ی
ەر کخراوە ناووخﯚﯾيەکان و
بە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ر کخراو :پەرروەردەﯾی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە753 :

کەر
ە ەی دارک
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0827164200
04950
نی لە
کی قوتابيانی کورد بە نھ ی
لە کﯚڕڕی خەباتدا بوووﯾن ،کە لە سا ی ) (1 937لە الﯾەن ککﯚمە ە الو ی
ی کەرکووک( دامەزرا.
خانەی سانەوی مەرکەزی
)قوتابخ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

ک
شارەەکان :کەرکوک
ی
ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە754 :

ستان
ەی کوردس
ە ەی دواننزە سوارە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121656526
62329
سوارەی
ی
ندوکردنەوەی 12
ی
 20دامەزراوە و ئامانج لەو کﯚمە ەﯾە زﯾن
ە سا ی 009
لە
مرۆﭬدا.
ە لە ژﯾانی م
ککوردستان و گگرنگی ئەسپە
سەرچاوە :ماککوان ع زەت //پ .ف
س
فﯚتﯚ :پەسار ففاﯾەق
فﯚ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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ر کخراو :کلتووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە755 :

کوردستانی
ی
ستاﯾەتی ئئيتا ی – ک
ە ەی دۆس
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4142050165
56483
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەوە

ر کخرراو :دۆستاﯾﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە756 :

ستاﯾەتی ئئەمرﯾکا و کورد
ە ەی دۆس
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12919345611096
Kurdish
h American Friendship C
Coalition
تاﯾبەتمەند
ندﯾيەکانی باببەت
و ت:

دەرەوە

ی
ر کخراو :دۆستاﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە757 :
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کوردستان
ن
ستاﯾەتی ئئەمەرﯾکا -
ە ەی دۆس
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3241316385
50664
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەوە

ر کخرراو :دۆستاﯾﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە758 :

ن  -ئيسرائئيل
کوردستان
ستاﯾەتی ک
ە ەی دۆس
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11610395910738
שראל אגודת הידידות
כורדיסטן  -יש
הבינלאומי כ
ה
הידידות
ה
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستاﯾەتی
ر کخراو :دۆس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە759 :

وبنانی
ستاﯾەتيی کوردی لو
ە ەی دۆس
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0303095022
21525
2007دا لە ھەول ر دامەزراوە.
2
توری و دۆستااﯾەتيی سەرربەخﯚﯾە و لە سا ی
کﯚمە ەﯾەکی کەلتو
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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لوبنان

و ت:

ر کخراو :دۆستاﯾەتی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە760 :

کﯚمە ەی رووناکبيری گەشەپ دانی کﯚمە ﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901280840561199
لەسا ی  2004لەشاری کەرکوک دامەزراوه.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە761 :

کﯚمە ەی رۆژ بﯚخزمەتکردنی ھاندﯾکاپ لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201007261248594562
ر کخراو کی تاﯾبەتە بەتو ژی کەمئەندامان بەتاﯾبەتی ئەوانەی دەست و قاچيان نيە و لەسا ی 1993
دامەزراوە و  12لقی ھەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مرۆﭬاﯾەتی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە762 :

کﯚمە ەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260955161119
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لە  2006-7-12دامەزراوە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە763 :

کﯚمە ەی رۆژنامەنووسانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092313120461834
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە764 :

کﯚمە ەی رۆشنبيرانی پ شکەوتنخوازی شەقالوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200910231642192106
لە سا ی  2000دامەزراوە.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە765 :

کﯚمە ەی رۆشنبيری م ژووﯾی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271124141170
لە سا ی  2006دامەزراوە و لکی سەرەکی لە شاری ھەول رە و سەدان ئەندامی ھەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە766 :

ستان
ی کوردس
ە ەی زامی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5072101517
78651
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

مەددەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە767 :

ستيی کورردان
ە ەی زانس
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616214
45537
خستنی
ی دامەزراوە .للەئامانجەدﯾاررەکانی ئەو ککﯚمە ەﯾەپ شخ
 1926و لەشارری سل مانی
لە24ی شوباتی 6
شتنی نەخو ندەواری بووە.
ی
ی کوردستان و نەھ
ی کﯚمە گەی
ی و رۆشنبيری
ی خﯚ ندەواری
ئاستی
خانەی زانستتی ئ وارانی ککردۆتەوەوەو زەمينەی خﯚش کردوەبﯚ ئئەو
ەو پ ناوەدا کﯚﯚمە ەکەقوتابخ
ھەرلە
کەسی لەتارﯾکی
ی
ەزارن
گەﯾەشەوەھە
کەساانەی کەپ شتتر نەﯾانتوانيوەەبچنەقوتابخاننەوە ،لەو ر گ
ن،
ندنی کوردی بوون
نوسين و خو ی
ن
ەزانين رزگار ککردووەو ،لەو قوتابخانەﯾەدا ف ری
نەخﯚ نندەواری و نە
لەخزمەتکردن بەردەوام بوووە.
ن
سا ی  1938ل
ی کوردان تا س
کﯚمە ەی زانستی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە768 :
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سيەکان
دانيە سياس
ە ەی زﯾند
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129130557
71229
ھەﯾە وئەندامەکاننی لەو کورداانە
ە
ەندامی
ەزراوە  ،و زﯾاتتر لە  1500ئە
سل مانی دامە
سا ی  1993لە س
بيروباوەڕی سياسييەووە
ی
جياجيا و بەھﯚﯚی
توون کە لە زﯾﯾندانەکانی رژژ می پ شوداا بﯚ ماوەی ج
پ کھاتو
ی کراون.
زﯾندانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە769 :

ە ت
نی رۆژھە
ە ەی ژنانی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31022072319876
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە770 :

ە فين ند
نی کورد لە
ە ەی ژنانی
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81221190811898
لە شااری ئ سپﯚ ،للە سا ی 2004وە دامەزرااوە.
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەەوە

ر کخرراو:

ن
ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە771 :

ی فەﯾلی
نی کوردی
ە ەی ژنانی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031550025
57254
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ژنان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە772 :

ککەوتوانی دەست و پ
ی
ستان بﯚ پەک
ی کوردس
ە ەی ژﯾنی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5200119208
83004
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە773 :

ﯚسک
ی کورد  -کﯚ
ەرکراوەی
ە ەی ژ دە
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0225143518
83721
گرنگی ئەدات
ی
خشە
ەﯾەکی خﯚبەخ
Kurdss Open Sourrce Communکﯚمە ە
nity – KOSC
C
ھەوڵ دەدەن
ە بواری ژ دەررکراوە بە زما نی کوردی .للەڕ گەی ما پپەرەکەﯾانە ھ
بە
ەزراوە.
در ت لەسەر گرنگی ژ دەررکراوە و پرۆژەەکانی .سا ی  1999دامە
ھﯚشيارﯾی بد
ھ
ئاامانجەکانی ککﯚسک:
ەتييەکان.
کوميی و تاﯾبە
ەموو دەزگا و ددامەزراوە حک
داخوازی بەکاررھ نانی ژ دەەرکراوە بﯚ ھە
ەرﯾان.
وتوو ژکردن لەسە
ی پرۆژەکانی ژ دەرکراوە بﯚ کورد و ،و
داخوازی پشتييوانی کردنی
ستن لەم بوارەەدا.
خراوەکانی تر کە ھاومەبس
ەزراوە و ر کخ
ی کردنی دامە
ھەمائاھەنگی
ھ
کخراوەکانی ئەم بوارە ببﯚ
ی
لەگەڵ دامەزراوە و ر
ڵ
دروستکردنی پرد کی پەﯾووەندی
سپاندنی زماانی کوردی.
ی کورد و چەس
ەشدارﯾکردنی
بە
 openبە
 free softwaو ژ دەرکراوەکان nsource
خﯚڕاﯾيەکان are
شيکردنەوەی نەرمەکا خﯚ
ش
مانی کوردی.
زم
ی ر کخراو بﯚ ناساندنی پررۆژەکانی ژ دەەرکراوە و راژەەﯾان لە
ەستنی کﯚڕ و کﯚبوونەوەی
بە
مانی کوردﯾدا.
زم
ﯾەخ و کردەکاننی ژ دەرکراووە بﯚ کورد.
ی لەسەر باﯾە
پ دانی زانيارﯾی
پردی
ەکان و دروستتکردنی ی
ھاوکارﯾی کرددن و پەرەپ داننی نەرمەکا سەربەستە
ھ
گەڵ ھاوبيران لەم بوارەدا.
ەﯾوەندی لەگە
پە
تاکی کورد.
ھەستان بەوەە مدانەوەی پرسی بەکارربردنی ژ دەرککراوە بﯚ ی
ھ
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە774 :

ستان
ودی کوردس
ە ەی سو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20120375111173
کە وەک
نەوەی سياسی بووو ،ئەم چەمک
ی
ی کوردستان و جو
دﯾموکراسی دداوای خە کی
سەالتدار
نەھ شتنی چەووساندنەوەی رژ م دەس
ھ نرا ،بو ھ
دروشمی خەبات بەکار دەھ
ەر ھوکارە
جياوازی نەتەواﯾەتی ،بە م لە بە
ی
ستی
ستان و لە ناووبردنی ھەس
ە سەر کوردس
لە
موکراسی بە ر گاﯾەکی دروست لە بوارری ج بەج کرردندا بە
نااوخﯚی و دەرەەکيەکان دﯾمو
دووربوون لە
ن
کوردستان و داگيرکەررﯾی
ن
چونکە رژ مەککانی دەوروبەری
ککار نەھ نرا ،چ
شنبيری دﯾموککراسی
ترﯾشەوە ھ شتا روش
ە
ی،وە لە الﯾەککی
ی دﯾموکراسی
پرر نسيبەکانی
ب و نەببو .
ەنھا ئەو
مانە دا بوون ،تە
بەری ئەو رژ ە
ی
ھەروەھا زۆرﯾننەی خە کی کوردستان لە ژ ر س
ھ
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ناوچانەی کە دەکەوتنە ژ ر دەسە تی شورەشيش دﯾموکراسی ت يدا پەﯾرەو نە
دەکرا ،چونکە ئەو دەسەالتە بە بەردەوامی لە ژ ر فشار و ھ رشی چەکداری رژ مدا
بوون ،دەرفەتيان بو نە دەرەخسا حکومرانی خوﯾان بگ رن ،بە کو ئەرکی سەرەکی
بەرگيرﯾکردنبوو لە ھ رشە چەکداردﯾەکان ،ھەروەھا ژمارەی ئەو خەلکەی دەکەوتنە
ژ ر دەسە تی شورش کەم بوون .ئەمە لە الﯾەک و لە الﯾەکی تر دەسەالتی شورش
داخبار بوو بە سيستەمی کومەالﯾەتی ئەو سەردەمە کە ھوزگەری بوو .
بوﯾە ھﯚشياری دﯾموکراسی پاشگﯚێ خرابوو ،ئەگەر سەرکرداﯾەتی جوالنەوەی
باوەری بە پرەنسيپەکانی دﯾموکراسی ھەﯾبواﯾەش ،بەالم
نەتەواﯾەتی تارادەﯾەک
ِ
دﯾسانەوە پەﯾرەوکردنی بە تەگەرە بوو ،چونکە ئەوان خﯚﯾان بە پ وﯾست و زەرورەتی
خەبات دەزانی کە ئەمەش لە واقعدا شت کی راست بوو ،لە قوناغەکانی تری
جو نەوەی رزگارﯾدا دەرکەوتنی فکر و ئاﯾدولوژﯾای جياواز بوو بە ئەگەری شەر و
پ کدادانی ناوخوﯾی و ئەمەش بووە ئاستەنگ ک لە بەردەم دﯾموکراسيدا .چونکە
خاک ک کە دﯾموکراسی ت دا پەﯾدا ب ت و گەشە بکات پ وﯾستی بە ئاشتی و ئارامی
ﯾە .ھەرگيز لە ناو ئاگری شەڕدا گەشە ناکات .
ئەمانە ھەمووﯾان ئەگەری ئەوەن کە گەشەکردن و وەرار بوونی دﯾموکراسيەت لە
والتەکەماندا بە ش وەﯾەکی ھ دی و سەرخو بەر وە بچ ت .
بە بﯚچوونی ئ مە فاکتەری ھەرە گەورە بو پەﯾدابوونی دﯾموکراسيەت کی بە ھ ز
بە
کومە گا بﯚ خوﯾەتی ،ھەروەھا کومە گا بﯚ خﯚی فاکتەری سەرەکيە بو ج بەج کردنی
دﯾموکراسيەت ،ئەوﯾش بە ر گای ھﯚشياری دﯾموکراسی لە ناو تاکەکانی کومە گادا.
بە رای ئ مە ئەو دەسەالتەی بە تەنھا بروای بە دﯾموکراسيەت ھەب ت ب ئەوەی
کومە گا پەروەردە کراب ت لە سەر بنەماکانی دﯾموکراسی و ب واﯾان پ ب ت ناتوان ت لە
پەﯾرەوکردنی دﯾموکراسيەتدا سەرکەوتوو ب ت .چونکە دەسەالتی دﯾموکراسی لە
کﯚمە گای دﯾموکراسيخواز لە داﯾک دەب ت ،و کﯚمە گای دﯾموکراسيخواز لە تاکە
کەسانی ئازاد و دﯾموکراسيخواز پ ک د ت ،ھەبوونی دادپەروەری بەندە بە ھەبوونی
دەرفەتی پەﯾرەوکردنی دﯾموکراسی ،تا کو لە ئەنجامدا کﯚمە گاﯾەکی شارستانی لە
سەر بنەمای پاراستنی بەرژەوەندﯾەکان لە چوارچ وەی گر بەستی کﯚمە ﯾەتيدا
بئافر ندر ت.
بﯚ ب وکردنەوەی ت گەﯾشتنی دﯾموکراسی لە ناو کﯚمە گادا وە ھەو دان لە پ ناو
دروستکردنی کﯚمە گاﯾەکی دﯾموکراسی ،کﯚمە ەی سوسيالدﯾموکرات )سودی( لە
روژی  2009/9/9بە بير و توانای کﯚمە ک گەنجی روشنبير دامەزراندنی خوی بو
ج بەج کردنی ئەرکە پيروزەکان راگەﯾاند.
کﯚمە ەی)سودی( بە ھەموو ئامراز کی ئاشتی و روشنبيری خەبات دەکات بﯚ
ب وکردنەوەی بير و باوەر و بەھاکانی دﯾموکراسی و ئاوادانکردنی کﯚمە گاﯾەک ت يدا
ھەموو مافەکانی مروڤ پار زراو بن وە لە سەر بناغەی ھەبوونی ئازادی و ﯾەکسانی
؛کﯚمە گاﯾەکی ھەرەوەرزی پەﯾدا ب ت و تاکەکانی خوﯾان بە ئازاد و ﯾەکسان بزانن.
بﯚ پەﯾدا کردنی کﯚمە گای دﯾموکراسی پ وﯾستە ھەموو تاک ک ت دا ئازاد ب ت و
دەرفەتی گەشەکردن بﯚ برەخس ت و خوﯾان بتوانن چارەنووسی خوﯾان دەستنيشان
بکەن تا کو لە ئەنجامدا بتوانن بە ش وەﯾەکی کرداری کارﯾگەری خوﯾان لە سەر
کﯚمە گا ھەب ت .
بە ب وای ئ مە ئازادی ئەوەﯾە کە مروڤ لە ھەر کﯚت و بەند ک رزگار ب ت و ھيچ گوشار
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و چەوساندنەوەﯾەکی دەرەکی لە سەر نە مين ت ،دەب ت لە ژﯾار و پاشەروژی خوی
د نيا ب ت ھەروەھا رزگار ب ت لە ترس و برس و نەزانين ،بە ئازادانە بەشداری لە
دروستکردنی برﯾارداندا بکات ،بتوان ت بە سەربەستی خوی پ ش بخات و ھەست بە
ئاساﯾش و ئارامی بکات لە ناو کﯚمە گادا .وە ژﯾار و چارەنووسی تاﯾبەتی خﯚی
ئاراستە بکات و بەر وە ببات.
مرۆڤ بونەوەر کی کﯚمە ﯾەتييە ،لە گەل خە کی تردا ت کەالو دەب ت و گەشە بە
پەﯾوەندﯾەکانی خوی دەدات ،توری ھاوکاری دروست دەکات و دەتوان ت گەل ک
رەگەزی خوشی و بەختەوەری خﯚی لە چوارچ وەی ھاوکاری لە گەل ئەوانی تردا
بدۆز تەوە .بﯚﯾە بﯚ دۆزﯾنەوەی ر گاچارەی پ کەوە ژﯾان و پاراستنی بەرژەوەندﯾيە
گشتييەکان و دابيندکردنی دەرفەتی ژﯾان بﯚ تاکە کەس؛ ئازادی و دادپەروەری
کﯚمە ﯾەتی لە پ وﯾستيە زەرورﯾەکانن .
باشترﯾن کﯚمە گا ئەوەﯾە کە لە سەر بنەمای ر زگرتن و ھاوکاری ئاوەدان بکر ت،
چونکە ھەموو ئەندامەکانی پ وﯾستيان بە ﯾەکتر ھەﯾە .دروستکردنی پردی ر زگرتن و
پاراستنی بەرژوەندە گشتيەکان و راگرتنی ھاوسەنگی کﯚمە گا بە ھاوکاری و
ﯾەکگرتن دەکر ت .ھاوکاری ئەوە نيە مروڤ لە بەر کﯚمەڵ نەتوان ت خﯚی بەرەو پ ش
ببات و سەرکەوتن لە دەست بدات .بە کو ھاوکاری مروڤ دوور دەخات لە
چەوساندنەوەی خە کی تر و بەکارﯾان ناھ ن ت لە پ ناو بەرژەوەندﯾە تاﯾبەتيەکانی
خﯚی .بﯚﯾە دەب ت دەسە ت لە پ کھاتە کﯚمە ﯾەتييەکان لە داﯾک بب ت .
ناب ت بە ھيچ جور ک بەرژوەندﯾە ئابورﯾەکان بب ن بە تەگەرە و ر گر لە بەردەم
دﯾموکراسيدا ،بە م بە پ چەوانەوە پ وﯾستە دﯾموکراسيەت مەرج بﯚ جوالنەوەی ئابوری
دابن ت و سنوری ھ زی بازار دەستنيشان بکات .
بﯚ دروستکردنی کﯚمە گاﯾەکی دﯾموکراسی پ وﯾستە دﯾموکراسيەت بە ئامرازە
جياوازەکان و لە ھەموو ئاست کدا بە کاربھ نر ت.تاکو کﯚمە گاﯾەکی سيستەماتيک و
ر ک و پ ک بئافر ندڕ ت و ت يدا دەرفەت بو ھەمووان وەکو ھاو تی و وەکو تاک
برەخس ت بو گ رانی رو ی کارﯾگەری خﯚی و بەشدارﯾکرن لە بەرەو پ شبردنی
کﯚمە گادا و ھەروەھا لە بواری کﯚمە ﯾەتی و ژﯾانی روژانە دا.
ئ مە خەبات دەکەﯾن بﯚ رەخساندنی زەمينەﯾەکی ھزری تاکو سيستەم کی ئابووری
پەﯾدا بب ت و ت يدا ھەموو مرۆﭬ ک وەکو ھاو تی و بەرھەمھ نەر و بەکاربەر توانای
کارت کردنی لە سەر ئامانجەکانی بەرھەمھ نان و دادپەروەری دابەشکردنی ئەنجامی
بەرھەمدا ھەب ت .
کﯚمھ ەی سودی داوا دەکات بەھاکانی دﯾموکراسيەت بب تە تەونی چنينی پەﯾوەندی
تاکە کەس بە ﯾەکترەوە لە ناو کﯚمە گادا .
ئامانجمان پەﯾدابوونی کﯚمە گاﯾەکە جياوازی ژ ر و ژووری ت يدا نەب ت،کﯚمە گاﯾەک
جياوازی چيناﯾەتی ت دا نەمين ت ،جياوازی بەھای مروڤ لە ن وان دەولەمەند و ھەژاردا
نەب ت .جياوازی لە سەر بنەمای رەگەزی ،ئەتنی ،ئاﯾنی ،نەتەوەی و رەنگ نەب ت .
کﯚمە گاﯾەکی ب فەرق و جياوازی ب ت ،ھەر کەس ک ت يدا ج گا و ر زی خوی
ھەب ت ،ھەمووان بە ﯾەک نرخ و بەھا و ماف بن .مندال لە سەر بنەمای ئازادی و
سەربەخﯚی بنيات بنر ت و پەروەردە بکر ت ،ھەموو کەس ک بتوان ت ژﯾانی تاﯾبەتی
خﯚی بە ھاوکاری لە گەل کەسانی تردا لە ژ ر بەھاکانی ﯾەکسانی و ھەرەوەرزی لە
پ ناو بەرژەوەندﯾيەکانی خﯚی لە چوارچ وەی بەرژەوەندﯾيە گشتييەکان و خزمەتکردنی
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کﯚمە گا دا بەر وە ببات .
بﯚ ئافراندنی کﯚمە گاﯾەکی ئازاد و خﯚشگوزەران ،بەو پەری باوەرﯾمان بە ﯾەکسانی و
ر زگرتن ،بە گيانی براﯾەتی و ل بوردەﯾی و پاراستنی رەوشی ئاساﯾش و ئارامی
ھەۆڵ و خەباتمان بەردەوام دەب ت،ھ زی سەرەکی کارکردن و خەباتمان لە ئەمرو و
دواروژﯾش ھەر بەھاکانی مروﭬاﯾەتييە.
"باوەڕی ئ مە"
لە قو ی باوەڕی ئ مە بە ئازادی و دادپەروەری و ھاوکاری و ھ زی کﯚمە گای
دﯾموکراسی و ھەۆ دانمان بو ئاوەنداکردنی،بەرەنگاری ھەموو کوسپ و تەگەرەﯾەکی
نيشتيمانی و ن و دەولەتی دەکەﯾن .
– 1ئازادی : -
مروڤ بە پ ی ئاستی ھﯚشياری خﯚی بە بەھا و نرخی ئازادی بە ھەموو تواناﯾ ک
خەبات دەکات بﯚ ئەوەی ئازادی بە دەست بھ ن ت و ببەخش ت .چونکە مروﭬی ئازاد
دەتوان ت ئازادی بدات ،کەس ب وای بە ئازادی نەب ت لە الی دەرونييەوە خﯚ بە
ھەڕەشەل کەر و دﯾلی روژگار دادەن ت و بو رەواندنەوەی ئەو ھەستە ھەۆڵ دەدات
خە کی دەوروبەری خﯚی بچەوس ن تەوەو و کو لەی بکات.
بﯚﯾە بﯚ پەﯾداکردنی ئازادی پ وﯾستمان بە ھﯚشياری و البردنی تەگەرەکان ھەﯾە.
ئەوانەی وەکو )نەزانين ،چەوساندنی دەرەکی ،ترس ،برس ،نەبوونی ئارامی و
ئاساﯾش ).
بە ب وای ئ مە چەمکی ئازادی ئەوەﯾە کە مرۆڤ لە ھەموو گوشار و
چەوساندنەوەﯾەکی دەرەکی رزگار ب ت.
ھەروەھا لە ترس و برس و نەزانين تاکو بتوان ت بە سەر ب ندی بەشداری لە بنياتنانی
کﯚمە گادا بکات و گەشە بە خﯚی بدات و ژﯾان و پاشەروژی تاﯾبەتی خﯚی ئاراستە
بکات .ئازادﯾيە مەدەنييەکان ،مافە سياسييەکان وەکو ﯾەکسانی لە مافی ھە بژاردندا
و ئازادی بيرکردنەوە و پەرستن و ئازادی رادەربرﯾن لە بير و بوچوونەکانی خﯚی و
ئازادی کﯚبونەوە .ئەمانە ھەمووان مەرجی سەرەکی و پ وﯾستن بﯚ ئازادی گشتی.
بەشدارﯾکردن لە ئاوەندانکردن و بەرەو پيشبردنی کﯚمە گا و ئاراستەکردنی بەرەو
ئاراستەی راست بە مرۆﭬی ئازاد و خاوەن بيری جوان دەکر ت .بەو مروﭬانە دەکر ت
کە دەتوانن بەرگری لە م شکی خﯚﯾان بکەن لە چوارچ وەی پاراستن و ر زگرتنی
م شکی بەرامبەر دا.
دﯾسان بە بروای ئ مە ھەبوونی جياوازی ئابوری و کﯚمە ﯾەتی ھﯚکارن بو
پەﯾدابوونەوەی جياوازی لە توانای بەکارھ نان و ج بەج کردنی ئەم ماف و ئازادﯾانەدا.
تاک بە ش وەﯾەکی راست و دروست ناتوان ت زاڵ ب ت لە سەر رەوشی ژﯾانی
تاﯾبەتی خﯚی .بﯚﯾە بە بﯚچوونی ئ مە ئازادی تەواو بو گەشەکردن و بەشدارﯾکردن
پ وﯾستە مرۆڤ رزگار ب ت لە کلکاﯾەتی ئابوری و کﯚمەالﯾەتی و رۆشنبيری ھەروەھا
رزگار ب ت لە ئەو دەسەالتەی ئابوری کە لە دەرەوەی چوارچ وەی دﯾموکراسيدا بەکار
دەھ نر ت .بﯚﯾە دە ن پ وﯾستە قەوارەی سياسی بەر وەبەری کﯚمە گا بە ش وازی
دەستوری و سيستەماتيکی کار بکات و شەفافيەت و ھەموو ئازادﯾە گشتييەکان و
مافی سياسی بو تاکە کەس بەرقەرار ب ت بﯚ ئەوەی بەب جياوازی کﯚمە ﯾەتی وە
لە ژ ر چەتری ﯾەکسانيدا ھەر تاک ک بتوان ت بەرەو پ ش ب وات و بەشداری لە چاالکيە
کﯚمە ﯾەتيەکاندا بکات و بب ت بەش ک لە بەرژەوەندی گشتی.
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لە کونەوە ھەو دان بو کو لەکردنی خە ک ھەﯾە و تا ئ ستاش بە ش وازی ھاوچەرخ
بەردەوامە،بﯚﯾە لە پ ناو جيھان کی ئازاد و دوور لە مەترسی ،بەم دروشمە روشنبيری
ئازادی ب و دەکەﯾنەوە "کەسی ئازاد مروڤ ئازاد دەکات و ئەوانەی کو لە کو الﯾەتی
دروست دەکەن ".
– 2دادپەروەری کﯚمە ﯾەتی : -
بە کرانەوەی دەرگای دﯾموکراسيەت و لە ناوچوونی سيستەمی دﯾکتاتﯚری ،بواری
دەولەمەندبوون بو زور کەس لە و تی ئ مە دا رەخسا .لە ت نووی ئازادی و سەختی
حکومرانی کﯚن ئيتر بە ناوی بازاری ئازاد و دﯾموکراسيەتەوە جياوازی گەورە لە ن وان
داھاتی ھەند ک کەس و زوربەی ھاو تياندا دروست بوو.
گەندە ی ئيداری و نەبوونی شەفافيەت و نەبوونی ھﯚشياری ﯾاساﯾی ھﯚکارن بو
جياوازی داھات و دۆزﯾنەوەی ھە ی کار ،لە مەوە ھەند ک کەس لە کﯚمە گای ئ مەدا
توانيان لە ماوەﯾەکی کورتدا بازنەی ھەژاری ببەز نن و بازدەن بو بازنەی دەو ەمەندی
چاوەڕوان نەکراو ،جياوازی رۆژ لە دوای رۆژ پانتاﯾی فراوانتر دەگر ت .بە ش وەﯾەک
ھەژاری بەرچاو دەب ت و جياوازﯾيە کﯚمە ﯾەتی دﯾار دەبن ،لە کات ک ھەند ک دەتوانن
داواکاری ژﯾانيان بە دەست ب نن بە م ھ شتا ژمارەﯾەکی زور لە خەلک ھەست بە
پشگوێ خستن دەکەن و بەو ش وەﯾە بير دەکەنەوە کە سود لە بازاری کار وەرناگرن .
راستە ھ شتا دﯾموکراسيەت لە ھەنگاوە سەرەتاﯾەکانيداﯾە بە م بە بﯚچوونی ئ مە
پ وﯾستە بب ت بەربەست لە بەر سنگی قورخکردن و کولبەی بەرژەوەندی
سەرماﯾەدارﯾدا ئەوانەی دەبنە ھەرەشە و گوشار لە سەر پەﯾرەوکردن و
ج بەج کردنی دﯾموکراسيەتدا .
ھەروەھا پ وﯾستە بەرەنگاری ھەموو بير و جوالنەوەﯾەکی رەگەز پەرستی بەرتەسک
و باوەڕە کونەپەرستەکان بکات .
لە بەر ھەبوونی ئەم جياوازﯾانە و نەی رکابەری لە ن وان بەرژەوەندی جەماوەری و
سەرماﯾەدارﯾدا ئاشکرا دەب ت ،بەھاکانی کﯚمە ﯾەتی لە ن وان ھاو تياندا بە ش وازی
جياواز دەبينر ت ،ئيتر ھەستکردن بە بوونی جياوازی روو لە زﯾاد بوون دەکات و
کومەلگا بەرەو پچراندن دەبات .ھەستی نەبوونی دادوەری و ھاو تيبوون لە الﯾەن
تاکە کەس بەرەو سەرەوە دەڕوات .
نە تەنھا دەست رۆﯾشتووی ئابووری ؛ھەژاری و ج گای کەم لە ناو کﯚمە گادا دروست
دەکات ،بەلکو ھﯚکاری ترﯾش ھەن وەکو جياوازی ژن و پياو و چەوساندنەوەی ژنان لە
ناو کﯚمە گادا وە ھەروەھا چەوساندنەوە بەھوی جياوازی بير و ئينتيمای حزبيش
ھوکاری گەورەن بو پەﯾدابوونی جياوازی کﯚمە ﯾەتی و کەمکردنەوەی ھە ی کار و بە
دەستخستنی داھات تا ئەو رادەﯾەی زور ک لە ناو قەوارەی نيشتيمانيدا ھەست بە
بوونيان ناکەن وەکو ھاو تی و پەﯾوەندﯾەکانيان لە گەل و تدا الواز دەب ت .
ئەمانە ھﯚکارن کە جياوازی لە سەر ئاستی کﯚمە ﯾەتی پەﯾدا بب ت و روشنبيری
دﯾموکراسی ﯾە تەواوی ج بەج نەب ت ،لە کﯚتاﯾدا بب تە ئاستەنگ لە ر گای
دﯾموکراسيەتدا .چونکە دﯾموکراسی ب ھوشياری تەنھا ناو کی ب ناوەڕۆکە.
بﯚﯾە بە بﯚچوونی ئ مە بو چارەسەری ئەم رەوشەی کﯚمە ﯾەتی پ وﯾستی بە
دادپەروەری کﯚمھ ﯾەتی ھەﯾە و پر نسيبی ﯾەکسانی لە بەھا و ماف و کەرامەتدا بو
ھەموو تاکە کەس ک پەﯾرەو بکر ت و ھەر کەس ک وەکو ئەوانی تر مافی بەر وەبردنی
ژﯾان و کارت کردنی لە ناو کﯚمە گادا ھەب ت .
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ئ مە نا ين ﯾەکسانی ئەوەﯾە کە ھەموو کەس وەکو ﯾەک بە ھەمان ش وازی ژﯾان
بژﯾن ،ﯾان بە قەد ﯾەک داھاتيان ھەب ت ،بە کو بە پ چەوانە داوامان ئەوەﯾە کە خە ک
وەکو ﯾەک لە کارەکانی خﯚﯾاندا بﯚ بەرەو پ شبردنی ئارەزووﯾان ئازاد بن ب ئەوەی
خە کانی تر کارت کردنيان لە سەر نەخش کردنی ژﯾانياندا ھەب ت ،ب ئەوەی لە بەر
حەز و ئارەزووەکانی ھەرەشەی ل بکر ت ﯾان پشگوێ بخرێ لە رووی
کﯚمە ﯾەتيەوە .
ﯾەکسانی ش وازی جياواز دروست دەکات ،ئەو جياوازﯾيە وەکو جياوازی کﯚمە ﯾەتی
نيە ،بە کو پ چەوانەی ئەوەﯾە،بە ب وای ئ مە ئەگەر ﯾەکسانی نەب ت ئازادی بە دەست
ناﯾەت،چونکە ئەگەر جياوازی لە سەر کەس ک بسەپ نر ت وە بە چاو کی جياواز
سەﯾر بکرێ ئەمە بە ش وەﯾەکی ئوتوماتيکی دەب تە ھﯚی کەمکردنی ئازادی ئەو و
ناتوان ت لە سەر ژﯾانی خﯚﯾدا زاڵ ب ت.
بﯚﯾە بو ج بەج کردنی دادپەروەری کﯚمە ﯾەتی ئ مە دابينکردنی ﯾەکسانی لە بواری
کار دا بﯚ ھەمووان داوا دەکەﯾن،ھەروەھا ھەموو پ داوﯾستيەکی گرنگ بە ش وەﯾەکی
دادپەروەری دابينبکر ن و دابەش بکر ت وەکو )پەروەردە ،زانين ،رەخساندنی بواری
روشنبيری و ھيزی ئابووری و ﯾەکسانبوونيان لە بەردەم ﯾاسا دا( ،تا دەرفەت و ماف بﯚ
ھەمووان ھەب ت لە پ ناو بەشدارﯾکردن و گەشە کردندا.
– 3ھاوکاری : -
بﯚ در ژەدان بە ژﯾانی خﯚی لە ناو کﯚمە گادا مرۆڤ پ وﯾستی بە کەسانی تر ھەﯾە .
پەﯾوەندﯾيەکانمان وەکو مرۆڤ لە گەل ﯾەکتردا دەب تە ھوی گەشەکردن و پ شەوە
چوونی سوز و بيرمان .لە ئەنجامی ھاوکاری لە ن وان مروڤ دا کومەلگا ئاوەدان دەب ت
و رەوشی تاکە کەس لە ناو دا دﯾار دەب ت .
پا پشتی و ھاوکاری دوو الﯾەنی لە ن وان تاکە کەس لە کﯚمە گادا دەب ت ھﯚی پەﯾدا
بوونی ر ز و ستاﯾش کە ئەمەش دەب تە ھﯚکاری دروستبوونی ھاوکاری و
بەردەوامبوونی ،ئەو ھەو نەی لە پ ناو دادوەرﯾدا دەدر ن بە پا پشتی ھاوکاری زﯾاتر
گەرم و گوڕ دەب ت و بە ئامانجيان دەگەن .
ھاوکاری بنەماﯾەکە لە بنەماکانی پەﯾوەندی کﯚمە ﯾەتی و پ کەوە ژﯾان و ئارامی.
ئاساﯾش و پ کەوە ژﯾان پەﯾدا ناب ت ئەگەر بە ر گای باوەڕی دوو الﯾەنە نەب ت .
ئەگەر پردی باوەری و حەزی پ کەوەژﯾان لە سەر ئەساسی حەزکردن و
خوشەوﯾستی ب ت لە نيوان تاکەکاندا ،ئەوا ر ژەی چاوسوری و دووبەرەکی لە
ن وانياندا کەم دەب تەوە .
ئەو ھاوکارﯾيەی کە داوا دەکەﯾن لە ناو کﯚمە گادا ھەب ت ئەوەﯾە کە ھەر تاک کی
کﯚمە گا بە قەد توانای خﯚی بەشداری لە کارکردن و دروستکردنی ژﯾانی
کﯚمە ﯾەتيدا بکات و بەرپرسيارەتی ھەلبگر ت .
ھەر ھاو تيەک لە ناو قەوارەی کﯚمە گا و نيشتيماندا ھەست بە دەستەبەری ژﯾانی
خﯚی بکات ،بە پ ی سيستەم کی پ شکەوتوو و بەرنامەی حکومەت دەستی ﯾەکتر
بگرن و ﯾەکتر بە خ وبکەن لە کاتی نەخوشيدا ﯾان لە کارکەوتندا ﯾان ب کارﯾدا ،ﯾان لە
کاتی بە سا چووندا .
دﯾسان لە چوار چ وەی و تدا ھەر تاک ک مافی خو ندن و چارەسەری و چاود ری
تەندروستی ھەب ت.ب منەت ئەم مافانە وەربگر ت .لە ھەمان کاتدا بە ھەمان گيان
بەشداری لە بوون و پەﯾدا کردنی بنەماﯾە ماددﯾەکاندا بکات بﯚ پەﯾرەوکردنی ئەو
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سيستەمە بە ر گای دانی باجی بەرەو ژور تا کو ھەر ھاو تييەک بتوان ت بەشداری
لە ژﯾانی روشنبيری و پاراستنی مافی ر زگرتنی ئەندامانی کﯚمە گا بکات .
بە ب وای ئ مە وەکو کﯚمە ەی)سودی( کﯚمە گای دﯾموکراسی لە سەر ئەساسی
ھەبوونی ئازادی و ﯾەکسانی و ھاوکاری دەکر ت دروست بکر ت وە لە ھەمان کاتدا
کﯚمە گای دﯾموکراسی بە تەنھا دەتوان ت ئازادی و ﯾەکسانی و ھاوکاری بە ش وەی
راست و دروست دابين بکات .ئ مە دﯾموکراسيەت بە ئەساس و بنەمای فەلسەفەی
کﯚمە ﯾەتی دەزانين ،پ وﯾستە ھەموو بوارەکانی ژﯾان لە رووی سياسی ،ئابووری،
کﯚمە ﯾەتی ،روشنبيری ﯾە بەھاکانی دﯾموکراسی ت ر بکر ن .
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )کﯚمە ەی سودی کوردستان(
سەبارەت بە )کﯚمە ەی سودی کوردستان( لە13:54:48 2010-12-1 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە775 :

کﯚمە ەی سوودی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008250915374902
کﯚمە کی مەدەنی ﯾە لە روژی  2009/9/9ھاتووە دامەزراندن لە الﯾەن ھژمارەﯾەکی گەنجانی
شارەکانی دھوک و زاخو ،مەبەست لە دامەزرندنی ئەم ر کخراوە الدانی ناﯾەکسانی ﯾە لە ن و
چينەکانی ئابوری )دەولەمەند و ھەژار(ەکان.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات سەعيد( سەبارەت بە )کﯚمە ەی سوودی
کوردستان( لە2:15:17 2010-8-25 :
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە776 :

کﯚمە ەی سەالمەتی ھاتوچﯚ لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261025104921
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لە سا ی) (2007دامەزراوە کاردەکات بﯚ
خﯚبەخشی ددﯾموکراتيە ە
ر کخراو کی خ
شاری سل مانی.
ی
ھاتوچﯚدا .ئﯚفييسی سەرەکی لە
ھاو تيان لە ھ
سەالمەتی ھ
س
سەرچاوە :ما پەڕی چاوی خە ک
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە777 :

ە ەی فرﯾااکەوتنی ئئاوارە
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310225255
53879
نەری برﯾتی بوون لە )رزگار
ی
 (20لە کەرکووک دامەزراوەە ،ئەندامانی دامەزر
ەسا ی )004
لە
کﯚمە کی تر(.
ە
حس ن و
سوارە کەمال ،بەھمەن س
عەلی ،گەالو ژ جەباری ،س
ع
زان ک کە
ەسەرەتای ددامەزراندنياند ا کﯚمەکی ئاوارە گەڕاوەکاانيان کردوە و بﯚ ھەر خ ن
لە
گگەڕاوەتەوە ) (3ھەزار دۆالررﯾان پ داون .
ئاو نە
سەرچاوە :بارام سوبحی  -ما پەڕی و
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

خواز
ر کخراو :خ رخ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە778 :

ەبجە
ە
ی ھە
ە ەی قورربانيانی کييميابارانی
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010614375
52980
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بﯚ داکﯚکيکردن لەمافەکانی کەسوکاری
ەربەخﯚﯾە و ﯚ
ر کخراو کی پييشەﯾی سە
شەھيدان و ققوربانيانی کيااﯾابارانی ھەللەبجە لەسا ی 1992دا دامەزراوە.
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە779 :

شبەرەکان
ن
ی مادەھﯚ
ە ەی قە چﯚکردنی
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0322152836
64018
ەر می
حکومەتی ھە
وەزارەتی ناوخﯚی ح
ی
ﯾاساﯾی لە
ی
ە ر کەوتی  2009 /5/5مﯚﯚ ەتی
لە
ھاتوون و زﯾاتر لە 50
ککوردستان وەررگرتوە ،ئەنداممانی دامەزر نەری لە پانززە کەس پ کھ
ەکەدا،
خﯚبەخش کار ئەکەن لەناو کﯚمە ە
ش
ەميان بەش ووەی
ە کە سەرجە
ەندامی ھەﯾە
ئە
ک ،لەگەأل بەش ک
ھﯚک ،کەرکوک
ی ،ھەول ر ،دھ
ەندامەکانی لەم شو نانە ن :سل مانی
ئە
ەم پار زگاﯾانە.
ەقەزاو ناحيەککانی سەربە
لە
ەفتەمان
ماوەی دووھە
ەکار کردوەو م
ەماوەی  4رۆژ پاش وەرگرتتنی مﯚ ەت ،دەستمان بە
لە
ەبارەت بەمادەەھﯚشبەرەکان ،سەرەتا ددەرکردنی
راگەﯾاند بﯚ ب و کردنەوەی وشياری سە
شان دﯾارﯾکرددنی
راگەﯾاندن ک و چاپکردنی پﯚﯚستەر کی ررەنگی بە قەببارەی ، A3پاش
ەمادەھﯚشبەررەکان بدەن و ھاوکات
ە ھﯚشداری سەبارەت بە
چەند دروشم و پەﯾام ک لە
چ
گونج ت و
جﯚر ک کەلەگگەأل واقيعی کوردستان بگ
ن بکاتەوە لەووبارەﯾەوە ،بەج
ھﯚشيارﯾشيان
ھ
بەش ک لەو
ت .ئينجا ب وکرردنەوەی ش
ەتەکەدا بکات
ە ش وازی واققيعی مامە ە لەگەأل حا ە
بە
ساﯾتەکاندا ،ھااوکات
دروشم و زانياارﯾانە لە رۆژناامەکاندا و ب وکردنەوەی ئئەوانيتر لە س
ناوەندەکانی الوان
ی
لەشو نەگشتيەکاان بەگشتی و
و
ەرەکان
ﯾش لە پﯚستە
ەش کی زۆرﯾش
بە
چاوپ کەوتنی
ەم چاالکيانەووە چەندﯾن چا
ەتاﯾبەت ب و کرانەوە ،ھەررلەپەﯾوەند بە
بە
ەتەکەو کەسانی پسپﯚر و
رۆۆژنامەوانی و لەگەأل خﯚماان وەک خاوەەنانی ھە مە
زانيارﯾەکان لە
ن
دروشم و
م
ەوە .چاالکيەککان و
ەت لەوبارەﯾە
ەرپرسی دەززگاکانی دەو ە
بە
ن،
وەک )دەنگەکان
رۆۆژنامەی )ھاوو تی ،رۆژناممە ،ئا ی ئازادی( و لەساﯾەتەکانی ک
نەواش
ش
ھاو تی( ب وکرراوەنەتەوە ،رادﯾﯚی
ستان نيوز ،و
ەم ۆ ،کوردست
ھاوپشتی ،ئە
ھ
کەوتن و بەرنامەی تاﯾبەتيشی
ن
دەوتەوەو چاوپ
و
ەھەمان ش ووە دروشمەکاانی
بە
ەنجامداوە.
ەوبارەﯾەوە ئە
لە
سەبارەت بە کارﯾگەرەەﯾەکانی مادەەھﯚشبەرەکان
ت
مانگی ئاﯾار ،ککەمپين کمان کرد
م
ﯾەتی و
ی
دز وەکانی لەڕڕووی ئابوری و کﯚمە
شتی و دﯾوە ز
گاکان بەگشت
ەسەر کﯚمە گ
لە
ەرھەنگی و تتەندروستيەوەە ،کەتاﯾبەت بوو بە خﯚ ندکارانی دواناووەندی و
سياسی و فە
س
مانی
شتی پەروەرردەی سل ی
پييشەﯾيەکان ،ئەوﯾش بەھااوکاری بەڕ وەەبەراﯾەتی گش
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ئەنجامدرا .کە تياﯾدا چەندﯾن دواناوەندی و پيشەﯾی بەشداری ئەو کارەﯾان کرد،
ھاوکات لەڕ گەی داتاشﯚوە فليمی ئەو ئالودەبوانە نيشانداندران کەخﯚﯾان باسی دەرو
مەﯾنەتيەکانی ژﯾانيان ئەکەن و پەشيمان بوونەوە قسەی سەرەکی و ھاوبەشی
ن وانيانە.
لەمانگی حوزەﯾران ،بەھەمان ش وە بﯚ سا ۆژی دژی مادەھﯚشبەرکان کە رۆژ کەو
لەالﯾەن نەتەوەﯾەکگرتوەکانەوە دﯾارﯾکراوە ،مەراسم کی جەماوەری فراوانمان سازدا،
کە جگە لەب گەی جﯚراوجﯚری مەراسيم ،ھاوکات سمينار کيش سەبارەت بە
مادەھﯚشبەرکان و کارﯾگەرﯾان و الﯾەنە سلبيەکانی ئەو دﯾاردانە لەرشووی دەورونيە
کەلەالﯾەن پزﯾشکی ناسراوی دەرونی د.نزار کە ھاوکات ج گری سەرۆکی زانکﯚی
سل مانيە .ئەم چاالکيەش لە کەنا ی ئاسمانی نەورۆزەوە پەخشکرا .ئەمە جگە لە
چەندﯾن چاوپ کەوتنی رۆژنامەوانی کە لەوبارەﯾەوە سازکران لەگەأل دەزگاکانی
راگەﯾاندنی کوردستانەوە.
لەسەرەتای سا ی  2010ئامادەکارﯾمان کردوە بﯚ ئەنجامدانی کﯚنفرانسی ﯾەکەمی
کﯚمە ەکەمان و توانيومانە زۆرترﯾن ناوەندو دەزگای حکومکی و رش کخراوەی
ن ودەو ەتی و ناوخﯚﯾی ل ئاگادار بکەﯾنەوە ،سەرەنجام لەڕۆژی 2010/1/29
کﯚنفرانسەکەشمان بەست ،کەنو نەری س وەزارەتی حکومەتی ھەر م
)تەندروستی ،پەروەردە ،ئەوقاف( تياﯾدا وتاری وەزارەتی خﯚﯾان خو ندۆتەوەو نو نەری
چەند حزب کی کوردستانی و نو نەری ﯾونامی و پار زگای سل مانی و ٍر◌ِ کخراوی
ناوخﯚﯾی و ن ودەو ەتی و کەساﯾەتی ناسراوی کوردستان تياﯾدا بەشدارﯾيان کردوە.
ئەمە جگە لەچەندﯾن ر کخراوی خاون قورساﯾی لەئاستی ع راق و چەندﯾن
کەساﯾەتی پسپﯚڕ و ئەکادﯾميش بەشداربوون و لەوێ تەواوی قسەباسەکانی
کﯚنفرانسەکەش بﯚ زمانی عەرەبی وەرگ دراوە ،ھاوکات ھە بژاردنيش
بەسەرپەرشتی دادوەر بووەو نو نەری ﯾاساﯾش لەپار زگا ھاوکات لەگەأل دادوەر
سەرپەرشتی کﯚنفرانسەکەﯾان کردوە.
دەنگدانەوەی کﯚنفرانسەکەش لەئاست کی فراواندا بوو ،کە ھەرس ميدﯾای کوردی و
کوردستانی ،لەگەأل ع راقی و عەرەبی ،وە چەندﯾن دەزگای ن ودەو ەتی بەزامانی
ئينگليزی راپﯚرت و ھەوا ی کﯚنفرانسەکەﯾان ب وکردەوە.
چەندﯾن پرۆژەو کت ب و ناميلکەمان ئامادەکراون کەبەش کيان وەرگ انن و بەشەکەی
ترﯾان کاری پسپﯚڕانی ناوخﯚﯾين .کەتاﯾبەتن بە مادەھﯚشبەرەکان و کارﯾگەرەﯾە
خراپەکانی ،ھەروەھا چەندﯾن وتارو بابەت و ل کﯚ ينەوەمان لەوبارەﯾەوە لە
رۆژنامەکانی کوردستان و ما پەڕەکاندا ب وکردۆتەوە .ئامار کی مەﯾدانيمان سەبارەت
بە جﯚری مادەکان ھﯚشبەرەکان و ر ژەی بەکارھ نان و بازرگانيکردن و دەستگيرکردن
ئامادەکردوە ،کە سەرچاوەکەی ھەر چوار رۆژنامەی )خەبات ،کوردستانی نوێ،
ھاو تی و ئاو نە( ،ھاوکات کاردەکەﯾن بﯚ ئامادەکردنی ئامار لەسەر ئاستی ع راقيش.
پەﯾوەندی بە ر کخراوەکان و بەشداری لەچاالکی مەدەنی و کﯚمە ﯾەتيەکان و
بﯚنەکان ئەکەﯾن و بەو ئيمکانياتە بچوکەوە کە پشتئەستورە بە کاری خﯚبەخشانە،
خﯚشبەختانە توانبومانە ج گەی خﯚمان بکەﯾنەوەو سەرنجی زۆر ک لە دەزگاکان و
ر کخراوەکان و خە ک بەالی خﯚمان راک شين و لەپشتيوانی و ھاوکاری ب مەرجی
ئەوان بەھرەمەند بين.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )زمناکﯚ عەزﯾز( سەبارەت بە
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)کﯚمە ەی قە چﯚکردنی ممادەھﯚشبەرەەکان( لە2 :
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە780 :

وردستان
حيبينی کو
ە ەی موح
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010715215
51989
سا ی 1912ز لەالﯾەن )نوری دەەرسيمی(ﯾە وە دامەزراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە781 :

کورد
ە ەی نووسەرانی ک
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9060933158
88906
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

مەددەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە782 :

کەرﯾم
ﯚتﯚنﯚمی ک
کﯚماری ئﯚ
ھەر می ک
وردی لە ھ
ەوەی فﯚللکلﯚری کو
ە ەی نەتە
کﯚمە
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راﯾنا
لە و تی ئﯚکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4190912475
56758
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە783 :

KHK
ورداﯾەتیK
وبيرانی کو
ە ەی ھاو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1172153338
86650
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە784 :

مانی
وری تورکم
ە ەی ھوننەر و کلتو
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02081658411260
لە شاری
تورکمانەکان و کارە ھونەرﯾەکانی ھوننەر مەندان ە
ن
خزمەتی ھوننەر و کلتوری
لە  2005/1/25بﯚ خ
ھەول ر دامەزراوە.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە785 :

کﯚمە ەی ھونەری نو ی کورد لە لەندەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110908405210643
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

دەرەوە

ر کخراو:

ھونەری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە786 :

کﯚمە ەی ھونەرﯾی شەوچرا لەقەزای سﯚران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101214390910018
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە787 :

کﯚمە ەی ھ ﭭی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107151400988
سا ی  1910لەالﯾەن )عومەری جميل پاشا و فوادی تەمﯚ بەگ( دامەزراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رامياری

ر کخراو:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە788 :

کﯚمە ەی ھەرەوەزی و وﯾستەمەنی مامﯚستاﯾانی سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312011710696
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :مامﯚستاﯾان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە789 :

کﯚمە ەی ورەی ھ زی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107150932985
لە 1900ز لە ئەستەمبوڵ دامەزراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ر کخراو:

رامياری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە790 :

کﯚمە ەی و نەگرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111113443073650
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ھونەری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە791 :

کﯚمە ەی وەرگ کارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040111172479032
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رۆشنبيری
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە792 :

کﯚمە ەی کارمەندانی کت بخانەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271453531193
لە سا ی 2005دا دامەزاوه ،سەدوھەشتا ئەندامی چاالکيان ھەﯾە ،ئەو ئەندامانەی کە بەکردار لە ناو
کت بخانەکاندان و خزمەت دەکەن ،ئەم کﯚمە ەﯾەش لەالﯾەن  22کەسەوە دامەزراوە کە لە
کت بخانەکاندان پ نج پﯚستی بەرﯾوەبەراﯾەتی و دوو پﯚستی ﯾەدەگيان ھەﯾە ئەوانيش )سەرۆکی
کﯚمە ە ،ج گری سەرۆک،ل پرسراوی داراﯾی ،ل پرسراوی کارگ ی ،ل پرسراوی راگەﯾاندنو پەﯾوەندی).
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە793 :

ی دﯾموکرراتی
ە ەی کاری
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2102251593
33205
لە
 2006دامەزراووە و مﯚلەتی کارکردنی ە
ی لە 6-11-20
ی دﯾموکراتی
ککﯚمەلەی کاری
ستان ھەﯾە
حکومەتی ناوەەندی و حکوممەتی کوردس
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە794 :

وردستان
کارانی کو
ە ەی کر ک
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1242335117
73872
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە795 :

ی دھﯚک
ە ەی کوررتەبا کانی
کﯚمە
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1014110658
82086
لەسا ی )(2002دا دامەزراوە و بارەگاﯾەکی تاﯾبەتی ھەﯾﯾە و خاوەنی سەدان ئەندامە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە796 :

ی کوردستتان
ە ەی کوررتەبا کانی
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8123016250
07955
حکوومەتی ھەرﯾمی
ی
 19دامەزراوە لەرﯾگای وەززارەتی ناوەخﯚﯚی
ە 994/11/26
لە
دامە بە ھەرددوو رەگەزەوە،
بەگشتی ) (376ئەند
ی
مانی
ککوردستان ،ژممارەی ەئنداما
سەی کارگير ) (7ئەندامە تاکو ئ ستا ) (3کﯚنفراسی ئەنجام
دامانی دەسە
وەژمارەی ئەند
وەک لقی کورتە باالکانی
ی ھەﯾە ک
داوە (3) ،لق کورتە باالکانی
سەر ئەنجام دانی
سەرەتاوە بەردەوام بووە لەس
ک( ھەر لەس
مانی+کرکوک
)ددھﯚک+سليم
خولی جﯚراو جﯚر وەک )کﯚمپيووتەر –
ی
چەندﯾن
ک کردنوەوە چ
ککاروچاالکيەکاننی خﯚی وەک
کاری دەستی( ووە چەندﯾن پ شانگای کرددۆتەوە
مﯚسيقا – دووورمان – ش وەەکاری – ی
م
کاری دەستی( ووە ھەلساوە بە دامەزراندننی
شان – جل و بەرگ – ی
وەک )و نەک ش
ئەنجام داوە لەگەل ﯾانەی ھەولييرو تيپی
م
شی تﯚپی پ وە چەندﯾن ﯾاری
تييپ کی وەرزش
دﯾن
شانﯚی و چەند
ی ،وە پ ک ھ ننانی تيپی ش
وەرزشی کورتتەبا کانی لققی سل مانی
ماﯾش کردووە لە بﯚنەو ﯾادەەکان ،وە ساالنە گەشت و گوزار ئەنجام دەدا بﯚ
شانﯚگەری نم
ش
ەناو ئەندامان وە چەند
دﯾن خ زانی پ ک ھ ناوە لە
ھاوﯾنە ھەوارەەکان وە چەند
ەندامان بﯚ ھ
ئە
ی دابين کردوووە بﯚ ئەنداماان و چەندﯾن ھاوکاری مادددی ئەنداماننی
پاارچە زەوﯾەکی
ەزراندﯾان و ج بەج کرددنی
ەندﯾم پشتگييير ئەندامان ککراوە بﯚ دامە
ککردووە ،وە چە
حکوومەت.
ئييش و کارەکنناﯾان لەدام و دەزگاکانی ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە797 :

ت
ە ەی کوررد لە د فت
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0404155534
44100
بنچينەی
ی
سەر
سەربەخﯚی ککﯚمە ﯾەتی  -کولتووری ککوردﯾيە و لەس
ر کخراو کی س
کانی شاری د فت لە ھﯚ ندا ،دامەزراووە.
ھاوکاری ئازادانەی کوردەکا
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە798 :

ە ەی کورردستان
کﯚمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121921382
27865
ستان" بە
مە ەی کوردس
ی لە کوردستتانی ع راق و لە سا ی )(1922دا "کﯚم
لە شااری سل مانی
بوو لە ﯾارمەتی دان و
کﯚمە ە برﯾتی و
ە
جی ئەو
ستەفا عەزﯾز ﯾﯾامەلەکی" ددامەزرا .ئامانج
سەرۆۆکاﯾەتی "مس
مافەکانی کورد راپەڕﯾﯾنی دەکرد .ئئەو
ی
ی حەفيد کە دژی ئينگليز و بﯚ
ک کردنی ش خ مەحمودی
کﯚمەک
ەر ئەو کﯚمە ەﯾە ﯾاداشتنامەﯾەکيان لە
ی "بانگی کورردستان"ﯾان دەردەکرد .ھە
کﯚمە ەﯾە رۆژنامەی
ستانەوە سەبارەت بە
داواکاری تورکيا وەس
ی
ەتولئومەم" و تياﯾدا بەرەوڕڕووی
(1924/1دا ناررد بﯚ "عوسبە
)10/1
ی موس .
والﯾەتی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە799 :
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ی سەوز
ە ەی کورردستان کی
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126100956
61123
ەزراوە و ناوەنندی لەھەول ر و کەرکوک و کﯚﯾە و
سل مانی دامە
سالی  1991 /10/16لە س
س
ھەﯾە.
ە
ەق و دوکان و شارباژ و بباليسان
شی لەتەق تە
رانيە ھەﯾە و ننو نەراﯾەتيشی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەپار ز
ر کخراو :ژﯾنگە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە800 :

)(d d k d
ﯚڕشگ ر d
کراتی شﯚ
ە ەی کورردی دﯾموک
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251452296
66040
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە801 :

ە ەی کورردی لە ﯾﯚتتﯚبﯚری
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5110951265
57848
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د
سوﯾد
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

دەرەەوە

خراو:
ر کخ

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە802 :

سرائيل
ول ر لە ئيس
کانی ھەو
ە ەی کورردە جووەک
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907171355
59420
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ئيسرائييل

ر کخرراو :کﯚمە ﯾﯾەتی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە803 :

ەرﯾتانيا
ەکان لە بباکووری بە
ە ەی کورردە فەﯾلييە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031551465
57255
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەەوە

خراو:
ر کخ

کلتوووری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە804 :

کوردستان
مە ناسان و دەرووننناسانی ک
ە ەی کﯚم
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122135604
41075
ھەول ر دامەزراوە و تا
ل
 19دا لە
لە سا ی 994
ەربەخﯚﯾە و ە
ر کخراو کی پييشەﯾی سە
ەبووە.
سا ی  2008نزﯾکەی  500ئەندامی ھە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە805 :

ش ھوس
ە ەی کەللتوری کورردی ئاکەش
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204151100
03392
ج
نەروﯾج
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەووە

ر کخرراو:

کلتوووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە806 :

ە ەی کەڕڕو
کﯚمە

ن
کوردستان
نی ک
463

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5200119208
83007
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە807 :

ورد
ەکانی کو
ە ەی ھوننەرە جوانە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171702142
28857
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ھونەری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە808 :

ستان
گا لە کوردس
ە ەی ﯾﯚگا
کﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01281659211228

464

چەندﯾن خولی ھونەری ﯾﯚﯚگای
دامەزراوە و تا ئ ستا چ
ە
 19لە سل ماننی
ە سا ی 999
لە
ککردۆتەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ە ﯾەتی
ر کخراو :کﯚمە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە809 :

وامی
گای گﯚسو
ە ەی ﯾﯚگا
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2161457247
75803
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە810 :

کوردستان
کسانيی کو
ە ەی ﯾەک
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1031910477
73584

465

سا ی
ستانييە کە س
خراو کی سيااسيی کوردس
کسانيی کورددستان  ،ر کخ
ککﯚمە ەی ﯾەکس
لە رۆژ ھە تی کوردستان ددامەزراوە.
بەر بە )(١٩٧٨ی زاﯾنی ە
ەتاوی ،بەرامبە
(١٣٥٧ی ھە
)٧
ستان لەالﯾەک و
خﯚﯾی کوردس
رزگاری و سەربەخ
ی
ەم ر کخراوە ت دەکﯚشی للە پ ناو
ئە
شکەوتوو بﯚ ھەموو چين و تو ژەکانی کوردستان
ژﯾﯾان کی ئازاد ،ﯾەکسان وپ ش
مافی مرۆف،
موکراسی و م
ەروەھا سەقاامگير کردنی ئاشتی ،د م
ەالﯾەکيتر .ھە
لە
داری ژنان لە
ژن و پياو و بەتااﯾبەتی بەشد
دادپەروەری کﯚﯚمە ﯾەتی ،ﯾﯾەکسانی ن
ﯾەکسانيی
ی
ەی
ئامانجە سەرەکييەکانی کﯚمە ە
ە
کيتر لە
ەر وەبردنی و ت ،بەش کي
بە
ککوردستانن.
کﯚمە ەی ژ کاف و کﯚماری
ە
ی ﯾەکسانی خﯚی بە در ژژەدەری
ە کە کﯚمە ەی
شاﯾانی باسە
ش
بەر و کادری بەتتوانا و
چەندﯾن ر ر
خەباتی رابردووﯾدا ،چ
ی
ککوردستان دەززان و لە ماووەی
پيشکەشی ئەو
ی
فيداکاری لەپ نناو رزگارﯾی ننەتەوەﯾی و ﯾﯾەکسانی لە کوردستاندا،
في
ر بازە کردووە.
: http:///www.yeksa
ما پەڕani.org/
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە811 :

کﯚما ژن ن ب ندی ئاززاد )کەژەببە)
سەی بەڕ وەبەری ک
کﯚنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261051197
71358
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

باکووری کوردستان

ر کخرراو :ژنان
پارت:

پارتی کر کارانی کورددستان- PKK
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە812 :

کﯚنگرەی زانستی شوناسی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109113123149
لەزانکﯚی تاران لەرۆژانی  28و 29ی سەرماوەزی 2706ی کوردی ھﯚ ی رازی زانکﯚی تاران ميوانداری
خو ندکارانی کوردی زانکﯚکانی ئ ران ،مامﯚستاﯾان ،نووسەران و تو ژەرانی کورد بوو بﯚ بەڕ وەچوونی
ﯾەکەمين کونگرەی زانستی شوناسی کورد .ئەم کونگرەدوو رۆژەﯾەبەچاالکی و ت کﯚشانی بنکەی
رووناکبيری-خو ندکاری کازﯾوەی زانکﯚی پزﯾشکی تاران ئامادەبوو .سەرەتا لەتيف ئﯚستوار لەئەندامانی
کازﯾوەبەخ ر ھاتنی ئامادەبووانی کرد و پەﯾامی بنکەی کازﯾوەی پ شکەش کرد.پاشان نو نەرانی
ر کخراوەی مافی مرۆﭬی کوردوستان ،کﯚڕی کوردانی دانيشتووی تاران ،حەوتەنامەی دﯾدگا،
ئەنستيتﯚی کورد لەتاران،بنکەکانی زاگرۆسی تەبر ز ،ئەحمەدی خانی ورم  ،ھاواری کرماشان،
ۆژ ی سەردەشت ،بەﯾانی ھەمەدان ،خو ندکارانی پەﯾام نوور و ئازادی مەھاباد،
ھانای ئيالم ،تي ِ
رووناھی ورم  ،رەزا پوور جەعفەری زمان ناس و رەخنەگری ئ رانی و لەھاوڕ يانی کورد و سەﯾد
عەلی سا حی شاع ری گەورەی ئ ران پەﯾامەکانی خﯚﯾان بﯚ کﯚنگرەخو ندەوه .دوکتور ک وان
فەرەھمەندی ئاماژەی بەباﯾەخی بەڕ وەچوونی کونگرەی شوناسی کورد لەپاﯾتەختی ئ ران کرد و
بەشی کردنەوەی سياسەتەکانی س ﯾنەوەی فەرھەنگ و شوناسی کورد ئەم ھەنگاوەی زۆر پيرۆز
ھە سەنگاند .
شاﯾانی باسەلەم کونگرەدوو رۆژەدا وتار و باسەکانی خوارەوەپ شکەشی ئامادەبووان و تامەزرۆانی
کونگرەکرا.
نووسەرانی وتارەکان برﯾتی بوون لە :
1ب ھزاد خﯚشحالی )شوناسی کوردی و ئائين )2ﯾونس عەباس زاده)ناسيونا يسم و شوناس )3جەالل شەفيعی )ناسيوناليسم و مﯚد نيته )4حەمزەی موحەممەدی)بەرەو گوفتمانی شوناسی ت کە و )5سوھەﯾال عەبدی )بەجيھانی بوون شوناس و ئينگارە نەتەوەﯾيەکان )6ئازاد حاج ئاقاﯾی )شوناس و قابيليەتەکانی ل کدانەوەبەلەبەر چاوگرتنی بابەتی ئاﯾدۆلﯚژﯾا )7فەرﯾبا فەﯾازی )زمان وەکوو ﯾەک ک لەالﯾەەکانی شوناس )467

8دوکتور قوتبەی سادقی )شوناسی کورد و ھونەر)9سەعيد ساع دی)مﯚد نيتەو داھ نانی شوناس )10دوکتور محەمەد سا ح ئ براھيمی11کەﯾﯚمەرس خ سلی )کرماشان و شوناسی کوردی)12جەالل حاجی زاده)شی کردنەوەی شوناس و بنچينەی زمانی کوردی )لەکاتی دوواﯾی ھاتنی ھەر وتار ک ،ل ژنەی زانستی بەوردی وتارەکەﯾان شی ئەکردەوەو بير و بﯚ
چوونی خﯚﯾان سەبارەت بەالﯾەنەجﯚر بەجﯚرەکانی شوناسی کوردﯾان ئەخستەروو.
لەکاتی دواﯾی ھاتنی وتارەکان ل ژنەی ھە بژاردنی وتارەکان کەپ ک ھاتبوو لەبەڕ زان :د جەليل
کەرﯾمی ،د جەماڵ محەمەدی ،د کەماڵ خالق پەنا راپﯚرت کيان سەبارەت بەچﯚنيەتی ھە بژاردنی
وتارەکان ئاراستەکرد .
لەدوواﯾين بەشی کونگرەکەدا خە تی تاﯾبەتی کونگرەپ شکەش کرا بەکاک "بەھمەنی قوبادی" بﯚ
ت کﯚشانی ب وچانی ناساندنی بەش ک لەشوناسی کورد بەجيھان.
پاشان خە تی ھاوکاران و ﯾارمەتيدەرانی کونگرەپ شکەش کرا.
ج گای خﯚﯾەتی ئاماژەبکەﯾن بەھەند ک لەبەڕ وەبەران،ھاوکاران و الﯾەنگرانی کازﯾوەکەزۆر ﯾارمەتيدەر
بوون لەبەڕ وەچوونی کونگره:
لەتيف ئوستوار – م ھدی و م ھرداد گو پەسەندی– کەوسەر رەمەزانی -شەﯾدا کوردی– مەنسوور
جيھانی– ب ﯾار مﯚرادخانی– فەرھاد ئەحمەدی– پەﯾمان کاسب– عەمەر مورﯾک– عەلی ئەمين پوور–
ئاگرﯾن رەزاﯾی– کەژاڵ مﯚقيمی– پەروﯾن عيسمەتی– سروەزەرەک– د نيا رەسوو ی– کەژاڵ
ئەحمەدی – ئ جەالل قەوامی -سەعيد ساع دی -حسەﯾن ئەحمەدی– پەروﯾز حەبيبی– نادﯾا و ميدﯾا و
ليدﯾا سا حی– سەميرا راھ ب– شوجاع ئ براھيمی-فەھيمەی ئەنساری– د ک وان فەرەھمەندی.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە813 :

کﯚنگرەی نيشتمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902272233401472

468

شتمانپەروەری کورد،
ی
کەساﯾەتی و زانای نيش
ی
الﯾەن کﯚمە ک
ر کەوتی  ،1985/4/14لەال
ی،
ەوانە دوکتﯚر جەمال نەبەزز ،دوکتﯚر جەواد مەال ،دوککتﯚر محەمەد سا ح گابﯚری
لە
سک ئيبراھيم ،دوکتﯚر موزەەفەر پەرتﯚما ،ش خ
ەندازﯾار بروس
عەقراوی ،ھە
ژننەراڵ عەزﯾز ع
ەشاری
ەلەکەمان ،لە
ن نيشتمانپەرروەر و د سﯚزی دﯾکەی گە
نی و چەندﯾن
ەتيف مەرﯾوانی
لە
ەندەن لە بەررﯾتانيا دامەزراا.
لە
کو سازی و ن وەەند کی نەتەوەﯾيە و،
حيزب نييە ،بە و
ب
شتمانيی کورددستان،
ککﯚنگرەی نيش
ەوەی
ەرﯾی ھەﯾە وو ،ت دەکﯚش ت بﯚ کﯚکردنە
ی کوردستانييی سەرتاسە
رۆۆ ی چەتر کی
ھەموو
ستانيی ،بە ھ
اڕاميارﯾی کورردی و کوردس
ی رامياری و ناڕ
ھەموو حيزب و ر کخراوەی
ھ
مە گەی کوردەوارﯾيەوە
چيناﯾەتی و ررەگەزﯾی کﯚم
پ کھاتەجياوازەەکانی ئاﯾنی و رامياری و چ
ستان .
ەخﯚی کوردس
دەو ەتی سەربە
ەزراندنی و
ە ئامانجی رززگارﯾی ﯾەکجاارەکی و دامە
بە
ەمﯚ و بزو نەرری ھەموو راببوون و
ستانەوە ،دﯾنە
تمانيی کوردس
ەڕوانگەی کﯚنگرەی نيشتم
لە
خﯚﯾدا ،بەمەبەستی
بززاﭬ کی نەتەووەی کورد ،چ لە کﯚن و چ لە ئ ستا ،لە ن وەرۆکی خ
دۆلﯚژی دﯾکە نەﯾتوانيوە و ناتوان ،
نانی بيرۆکە و ئاﯾد
رززگاری و سەرربەستيی بوووە و ،ھ ی
کورد بشواتەوە .
د
ەوەکانی
خسار و ن وەررۆکی بزووتنە
ەو راستييە م ژووﯾيە لەروخ
ئە
نەتەوەی
ی
داگيرکەران و،
ن
نااکﯚکيی سەررەکی و بنەڕەەتيی لە کورددستان ،لەن وان
ﯾان بە بەشدارﯾﯾکردن لە بزوووتنەوەی
ش بەگﯚڕﯾنی ررژ مەکان ،ن
ەو ناکﯚکييەش
ککوردداﯾە و ،ئە
ئەم بناخەﯾە ،کﯚﯚنگرەی
ەرەکاندا چارەەسەر ناکر ت .لەسەر م
د مﯚکراتيکی و تە داگيرکە
نەتەوەی کورد
ی
بزاﭬی رزگارﯾخوازانەی
ی
کوردستان ،گرر دان و بەستتنەوەی
نييشتمانيی کو
ەالﯾەن پارتی و حيزبە
جوگرافياﯾی داگيرکەران ،لە
ی سنووری جو
ە چوارچ وەی
بە
ەپرنسيپی کووردستانيی ددەزان و،
کی ئاشکرا لە
ەوە ،بەالدان ک
ی کوردستانە
سياسييەکانی
س
کی بﯚ نەتەوەەی کورد و ک شەکەی
کاتەوە کە ئەووە ش وە خەبااتە چ قازانج ک
ئااگادارﯾان دەکا
ت دا نييە و ناﯾبب ت .تاکە ر گگە ،پچ انی دەسە تی داگيرکەرانە لە کوردستان وو،
سەربەخﯚی کوردﯾيە
ی
کی
دامەزراندنی دەو ەت ی
ی
شکەوتووﯾی و،
سەواری پاش
س ﯾنەوەی ئاس
ی خاکی کورردستان.
ەسەرتاسەری
لە
ئاامانج و ستراتيژی نەتەوەﯾﯾی و سياسييی
شتمانيی کورددستان!
ککﯚنگرەی نيش
ەست و بيروبباوەڕی
ەرەپ دانی ھە
شتمانيی کووردستان خەبباتدەکات بﯚ پە
•کﯚنگرەی نيش
مرۆﭬی کورد ،بﯚ ئەووەی
ی
نەتەوەﯾی الی
ی
ەتەوەﯾی و زﯾﯾندووکردنەوەەی کەساﯾەتييی
نە
خاکی خﯚی بزان ت.
ی
خﯚی بە کورد بزان و ،کورردستان بە موولک و
خ
ەتەوەی کورد لە
شتمانيی کووردستان خەبباتدەکات بﯚ رززگارکردنی نە
•کﯚنگرەی نيش
ﯾەک لەدواﯾيەک و
نەتەوەﯾی و ککوشتاری بە کﯚمەڵ و ک
مەترسيی قە چﯚکردنی نە
م
سەربازی و سووکاﯾەتييپ کردنی
ی
کﯚتاﯾی و داگيرکردننی
ی
راگو زانی بە ککﯚمەڵ و جەننگی ب
مە ﯾەتی و
چەوساندنەوەی رامياری و ئابوری و کﯚم
ەردەوامی و ھە گرتنی چ
بە
ەو ن وچە و
خەباتدەکات بﯚ ستاندنەوەەی ھەموو ئە
ەسەر کورد .خ
رۆۆشنبيرﯾی لە
نيستانەی بەعەرەب و بە فارس و بە
ی
شﯚﭬ
سياسەتی ش
مە بەندانەی کە بە پ ی س
م
تررککردنی کورردستان،لە ال
نيشتمان داب اون.
ن
الﯾەن داگيرکەررانەوە زەوتکرراون و ،لە خاککی
ەموو ش واز و
شتمانيی کووردستان خەبباتدەکات بﯚ س ﯾنەوەی ھە
•کﯚنگرەی نيش
مانی
ستان و ،بەکاررھ نانی سام
ی داگيرکەری و پاشکەوتووﯾی لە کوردس
شو نەوار کی
ش
ەروەھا
شەپ دانی کووردستان .ھە
ەتەواﯾەتيمان ،بە تاﯾبەتی نەوت ،بﯚ ئاووەدانی و گەش
نە
خەی ب وابوون بە پلﯚراليزم و،
دابينکردنی د مﯚکراسی و ﯾەکسانيی ،لەسەر بناخ
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ج بەج کردنی ژﯾان کی مرۆﭬانە و ئازادانە و گوزەران کی بەختەوەرانە و سەربەرزانەی
ئەوتﯚ کە شياوی مرۆﭬی ستەمل کراو و خﯚڕاگری کورد ب ت.
•کﯚنگرەی نيشتمانيی کوردستان ر ز و مافی ﯾەکسان وەک ھاوو تييەکی کورد بﯚ
ئەو کەمينە گەالنە دادەن کە پ شينەﯾەکی کﯚنی چەند ھەزار سا ەﯾان لە
کوردستاندا ھەﯾە و ،خﯚﯾان بە کوردستانيی دەزانن.
•کﯚنگرەی نيشتمانيی کوردستان خەباتدەکات بﯚ بەدﯾھ نانی ئاساﯾش و ر زگرتن لە
مافی مرۆڤ و ج بەج کردنی بەندەکانی ب ﯾارنامەی مافی مرۆﭬی جيھانيی لە
کوردستان و ،ر زگرتن لە ھەموو بيروباوەڕ کی جياوازی سياسی و ئاﯾنی و رەگەزی و
چيناﯾەتيی و ھەروەھا ژن ب ت ﯾان پياو .کﯚنگرەی نيشتمانيی کوردستان خەباتدەکات
بﯚ سەقامگيرکردنی دەسە تدار تيی نەتەوەی کورد بەڕ گەی پلﯚراليزم و دامەزراندنی
سيستەمی پارلەمانتارﯾستی ،ھە بژاردنی ئازاد و نھ نی و دامەزراندنی کﯚماری
سەربەخﯚی کوردستان.
•کﯚنگرەی نيستمانيی کوردستان خەباتدەکات بﯚ دامەزراندنی پ وەندﯾی ئاشتی و
ئاساﯾش لەگەڵ گەالنی ھاوس لەسەر بناخەی ﯾەکسانی و بەرژەوەندﯾی
ھاوبەش .کﯚنگرەی نيشتمانيی کوردستان ھەروەھا ر ز لەو پەﯾمان و ر ککەوتنە
جيھانييانە دەگرێ کە بﯚ سوودی ئازادی و ﯾەکسانيی مرۆﭬن .بەشدارﯾکردن لە
بەدﯾھ نانی ئاشتی و ئاساﯾش لە ن وچەکە و لە جيھاندا بە کار کی پ وﯾست دەزان ت.
کﯚنگرەی نيشتمانيی کوردستان ،ر کەتی  ،2009/4/18کﯚنگرەی شەشم ) (6ی
خﯚی بەست .نووسينگەی سەرەکيی کﯚنگرە لەشاری لەندەن لە برﯾتانياﯾە.
ئەدرەسەکانی سەۆکاﯾەتی و دەزگەکانی کﯚنگرە بەم جﯚرەﯾە :
دوکتﯚر جەواد مەال – سەرۆکی کﯚنگرە:
Wka palingswich House
241 King Street
London W 6 9 L P UK.
uk،wka@knc.org
0044 – 208 748 78 74
0044 – 07768266005
ھەندازﯾار بروسک ئيبراھيم:
mailto:KNC@ribrahim.de
Tele; 0049 – 82 33 80 61
Fax; 0049 – 82 33 61 21
پار زەر کاميل ژﯾر :سەرکردەﯾەتيی کﯚنگرە  -باشووری کوردستان:
00 964- 770 1419 031
jeerkamil@yahoo.com mailto:
سيروان کاوسی – بەرپرسياری راگەﯾاندنی کﯚنگرەی نيشتمانيی کوردستان:
KNC
P. B. 205 Holmlia
Norway. ،1204 Oslo
mailto:post@kncsite.com
0047 – 93 83 99 53
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ەدرەسی ما پەڕەکانی کﯚﯚنگرە:
ئە
http://www
w.knc.org.ukk
h
http://www..kncsite.com
m
http ://www.roja
avatv.org.uk
http: //www.radiiorojava.nett
http:///www.jema
alnebez.com
m
http ://www.jaw
wadmella.org
g
http:///www.darg
gazen.kurdb
blogger.com/
نيشتمانی
ی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز سيروان کاووسی سەباررەت بە کﯚنگرەی
س
2
ککوردستان لە 2010-05-20
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ر کخراو:

رامياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە814 :

ەوەﯾی کورردستان  -کەنەکە
گرەی نەتە
کﯚنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127224555
52699
KNK
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

دەرەەوە

ر کخرراو:

راميااری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە815 :

کوردﯾا
کﯚنک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122140504
41076
ەکانی مرۆڤ و ئاشتی و ددﯾموکراسی،
يە و گرنگی ددەدات بەمافە
ر کخرراو کی ناوخﯚﯾﯾی ناحکومييە
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گی ﯾانزەی 2003دا لەکورددستان دامەززراوە س
لەمانگ
ش خان ھەﯾە.

ئﯚﯚفيسی لەناووچەکانی دھﯚﯚک و سل ماننی و

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مافی مرۆڤ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە816 :

کوردی
ی زمانی ک
ی زانستی
کﯚڕی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08271607314947
بەر وەچوونی کﯚنگرەی زاننستی ف رکاری زمانی کورردی بە ھە بژژاردنی
ە ئەنجامی بە
لە
سا ی  1381لە تاران
ستانی ئ ران س
شنبير و زمانززانانی کوردس
 20کەس لە ننووسەر و رۆش
0
سەران و ئەدﯾباان و رۆشنبيررانی
ەرعييەتی خﯚﯚی لە کﯚی ددەنگی نووس
دامەزارو و شە
ککوردستانی ئ ران وەرگرتوووە.
ەی ھاندا بەرەو
ستييانەی ئ مە
ەوە لەو زەرووورەت و پ وﯾس
وەک دەسپ ک ئاور ئەدر تە
ھەمانکاتدا
ستی زمانی کوردی .لە ھ
نانی کﯚری زانس
گرەکە و دواتررﯾش پ کھ ی
ەستنی کﯚنگ
بە
سەرەکی گفت وگﯚ و ل کگەﯾشتن و پ کەوە
ی
ی خﯚﯾەوە ھﯚﯚی
ککە زمان لە الﯾﯾەنی دﯾالﯚگی
ە،
ڤ و بناغەی شارستانييەتتی فيکری و مەعرﯾفی خوودی ئينسانە
گگونجانی مرۆڤ
ھيچ
تاﯾبەتی ھەر نەتەووەﯾەکە و چ
ی
ھاوکات وەکووو گەورەترﯾن ففاکتەری شﯚناسی
ھ
ھاوبەش و نا نناکر ت .ھەرووەھا پ شکەووتنی
ی تاﯾبەت و ھ
ە ب زمان کی
ەتەوەﯾەک بە
نە
ەودان ،زمان ووەکوو
ەتەوە لە پ وەەندﯾيەکی پتە
سەندنی خوودی زمانی نە
ەتەوە و پەرەس
نە
ش ،بﯚ نەسررانەوەی
ی ن وان نەتەووە و ھەر گروووپ کی ئەتنيش
ی ﯾەکگرتووﯾی
ەرھەمھ نەری
بە
ەتەوە و گە ک
ھەر ﯾادەوەرﯾييەکی کﯚن و نو ی ھەر نە
ھەر کەمينە و ھە گرتنی ھ
ھ
سانيش
ستيە.ئەمە ووەک باری نەتەوەﯾی ،و وەەک باری ئينس
گگەورەترﯾن فاککتەر و پ داوﯾيس
ەزر نين و ھيچ
ژﯾانی خﯚمانی لە سەر دادەمە
ی
شعوور و
مان ئەو بونيادەﯾە ئ مە ش
زم
زمان گر دراوﯾيان ھەب و بە وواتاﯾەک
جيھاندا نييە ئەوەندەی ئيننسان و ن
دوانەﯾەک لە ج
خزمەتی زمان .ئەماانە وەک
ی
ستی و
لە خﯚشەوﯾست
ن ھە ناکەﯾن و ناچارﯾين ە
ئ مە ب زمان
تەنانەت
ت
شنبيری ئەو کااتە و
ەنگی و رۆش
چاالکی فەرھە
دوو پ وﯾستی بنچينەﯾی چ
شوازی
ەستمان پ کررد و بەرەو پ ش
ئ ستاش لەو زەروورەتانە بووونە ئ مە وەک خﯚمان ھە
ارەسەرکردنی ھەند ک ک شەی سەررەکی و
ی
ھەنگاوەش چا
ەست لەو ھ
چووﯾن ،و مەبە
چ
وردانەوەﯾەکی جيددی
ی
ت پ ش خەرﯾييەک بووە بﯚ ککارکردن و ئاو
زەەمينەخﯚشکرردن و دەست
ژووی کورد و خەبباتی
ی
ەکەﯾن م
بەت لە بيری نە
کوردی .ئە ت
ە لە زمانی کو
و سەردەميانە
بە زمانی
خﯚی لە سەرنج و گرنگيدان ە
ھەنگی کوردد بە در ژەی تتەمەنی ی
سياسی فەرھ
س
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کوردی ب بەری نەبووە و ھەر کات دەرفەت ک ھە کەوتب و دەسە ت کی کوردی
سازبووب ﯾان بووژاب تەوە ﯾەکەم فاکتەری ئەساسی ،زمان بووە کە کەوتووەتە گەر و
بەرجەستە بووتەوە .وەک وترا ئامانجی سەرەکی لە دامەزران و بەر وەبردنی ئەو
کﯚرە و زنجيرە دانيشتنەکانی کﯚری زانستی زمان ،ﯾەکەم :و مدانەوەﯾەکە بەو
عەشق و شەوقەی لە دەروونماندا بﯚ زمانی نەتەوەکەمان ھەمانە و دووھەم:
چارەسەرکردنی ھەند ک ک شەی سەرەکی زمانی کوردﯾيە لەم بەشەدا و دواتر بە
پ ی توانا ھەو کە بﯚ ھاوچەرخترکردنی زمانەکەمان.
ھە بژاردنی ئەندامانی کﯚری زانستی زمان لە الﯾەن نووسەران و رۆشنبيران و
چاالکانی فەرھەنگی کوردستانی رۆژھە ت بووە و ئەم کﯚرە بە پ چەوانەی ھەموو
کﯚر و دانيشتنە فەرھەنگييەکانی کوردستانی ئ ران ،شەرعييەتی خﯚی لە دەنگی
راستەوخﯚی نووسەران و رۆشنبيران وەرگرتووە .ئەندامەکانی ئەم کﯚرە  20کەسن کە
ھەمووﯾان ناو و سيمای ناسراون و ھەرکاميان لە فەزای رۆشنبيری و فەرھەنگی
کوردستانی رۆژھە تدا خاوەن پلە و ج گەی تاﯾبەتن.
وەک دﯾارە مەبەستی ئەم کﯚرە کارکردن لەسەر زمانی پ وەری کوردﯾيە و ھەموو کار و
چاالکييەکانی لەو پ ناوداﯾە و لەم ر گەشدا گرﯾنگی ئەدەات بە ھەموو زاراوەکان و لە
کﯚرەکەشدا ن ونەری ھەموو زاراوەکان و بنزاراوەکانی ت داﯾە .ر نووسيش ھەر ئەو
ر نووسەﯾە کە ش وەﯾەکی رەسمی بە خﯚﯾەوە گرتووە واتە بە ئەلفووب ی عەرەبی.
برواشی واﯾە کار و پروژەﯾەک سەرکەوتووە کە بەردەوام رووبەرووی رەخنە و
تاوتو کردنی شارەزاﯾان و پسپﯚرانی بواری پرۆژەکە ب تەوە و کﯚرﯾش وەک خﯚی
بەردەوام بانگەوازی ئەوەی کردووە و داواکاری ئەوەﯾە شارەزاﯾان و پسپﯚرانی بواری
زمان ،بە رەخنەگرتن و تاوتو کردنی زانستيانەی چاالکييەکانی ﯾارمەتی دەری پرۆژەکە
و کﯚری زانستی بن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە817 :

کﯚڕی شانﯚی )با)
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261624101147
دامەزراوەﯾەکی درامی کوردﯾيە و سا ی  2000دامەزراوە و تا ئ ستا چەندﯾن بەرھەمی شانﯚﯾی و
چاالکی ھونەرﯾی پ شکەش کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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ر کخرراو :شانﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە818 :

ەک تيليکﯚم
کﯚڕە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122140937
71080
ەزراوە.
شنە و لە سا ی  2000لە ھەر می کورردستاندا دامە
ەکﯚمﯚنيکەﯾش
ککﯚمپانيای ت لە
ە سەربە پارتيييە.
ەم کﯚمپانياﯾە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە819 :

ۆ
کيدۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126102733
31132
ست لەسا ی  1994دامەززراوە و لە شارەکانی
وەک ر کخراو کی مرۆﯾی ناحکوومی لﯚکا ی قازانج نەوﯾس
ەب ی  1500دۆالر بە
"سولفەی ژنھ نانی بە
ی
ستا
ھەول رر ،سل مانی ،،دھﯚک ،کەررکوک کاردەکاات ،تاکو ئ س
ەی لەوەی "ب ی
گەنجانە وەرگرتﯚتەوەە" ،ئەمە جگە
ە
ی لەو
 %10پارەکەی
 120گگەنج داوە و بە قازانجی 0
ک پرۆژەی بچووک بە  30گەننجی تر داوە و بەھەمان ققازانج وەرﯾگرتتﯚتەوە".
 2500دۆالری وەک
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە820 :

ش
کەمپپی ئەلتاش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122119290
00904
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متری
لە ) (130کيلﯚم
ەرانی کوردی رۆژھە تی ککوردستان ھە کەوتووە ە
ککەمپی پەنابە
)ئەلئەنبار(ە.
ە
زگای
ی بەغدا لە ننزﯾک شاری ررۆمادەی ناوەەندی پار ی
رۆۆژئاوای شاری
سەوە دامەزرراوه ...پەنابەررانی
19ی زاﯾينی لە الﯾەن حکووومەتی بەعس
ە سا ی 982
لە
شی گەالنی
ەڵ شﯚڕ ی
سا ی  1979ھاوکات لەگە
ە کان کن کە س
ەو کەمپە خە
دانيشتووی ئە
فەرمانی جيھاد
ی
ە سەرکاری رژﯾمی بەناو ئيسالمی ئ رران و
ئاازادی خوازی ئ ران و ھاتنە
ھەتاوی دژی ميللەتی کورد ،ھەروەھا روودانی
ەﯾنی لە سا ی 1358ی ھ
ە الﯾەن خﯚمە
لە
!..
پەڕﯾوەی سنووری ع راق بوون .
ی
شەڕی خو ناووی در ژ خاﯾاننی ئ ران و ع راق.
ش
سا ی
سەر دەبرد ،س
ستانی باشووور ژﯾانيان بەس
تاا سا ی  1982لە ئﯚردووگااکانی کوردس
سەدامەوه( گگوازرانەوە بﯚ ککەمپی )ئە تتاش(
ی بەعسی )س
ن حکوومەتی
 1982لە الﯾەن
2
بوون زﯾاتر لە ) (45000کەس بوون...
خە کەی کە ووا لەو کەمپەددا ج گير ن
مارەی ئەو خ
ژم
ەی
ست ھ نانی داھاتی رۆژانە
کە بﯚ بە دەس
 199ئەو خە ک
ە تا سا ی 90
شاﯾانی باسە
ش
ەو کەمپە تەللبەند
ەرنەسەر نەﯾان دەتوانی لە
ەمری پ بە
خﯚﯾان کە ژﯾان کی بژی و نە
خ
ەوه.
ککراوە کيلﯚمتر ک دوورکەونە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە821 :

کەمپپينی ب دەنگ نابين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1001105403
39740
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە822 :

مەدەنی
ی
سياسی و
ی
کەمپپينی پشتتگيری لەززﯾندانيانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10191037012094
دامەزراوە بﯚ
ە
رۆژنامەنوس و ھە سورراو کی مەدەەنی
س
ە سل مانی و لەالﯾەن چەنند
لە  2009/9/3دا لە
چەندﯾن چاالککی مەدەنی
گيرﯾکردنی زﯾنندانيانی سياسی و مەدەەنی کوردستاانی ئ ران و چ
پشتگي
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ئەنجامداوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ر کخراو :مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە823 :

کەمپينی داکﯚکار لە مافەکانی ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271140101176
سا ی  2007لە شاری ھەول ر دامەزراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :ژنان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە824 :

کەمپينی داکﯚکيکردن لەمافە ﯾاساﯾی و مەدەنييەکانی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260954241118
لە  30ر کخراوی کﯚمە گەی مەدەنی پ کھاتووە و داکﯚکی لە مافەکانی ژنان دەکات.
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە825 :

کەمپينی کﯚمەک بﯚ ھاوکاری ل قەوماوانی دەﭬەرە سنورﯾەکان
476

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0616133217
74403
قەوماوانی دەەﭬەرە
مەک( بﯚ ھاوککارﯾکردنی ل ق
ەم کەمپينە للەژ ر ناوی )ککەمپينی کﯚم
ئە
لەﯾەک دوو رۆژی داھاتوو لە
ک
ت بەکارەکانی بکات و
برﯾارە دەست
سنورﯾەکان ،بر
س
خﯚی رادەگەﯾﯾەن ت.
ککﯚنگرەﯾەکی ررۆژنامەوانی خ
کردنی کﯚمپانيا و
ی
ەردان
ەمپين برﯾتی دەب ت لە سە
وەک سەرەتا کارەکانی کە
ست دەکر ت ببﯚئەوەی
ھاوکات ژمارەﯾەکی بانکی دروس
ت
سەرماﯾەدارەککانی کوردستتان و
س
ەن.
ئەم کەمپينە بکە
ھەموو شو ن ککەوە بتوانن ھاوکاری م
ھاو تيان لە ھ
ھ
نيە.
سياسيەوە ە
ەو پەﯾوەندی بە الﯾەنی س
ە تەواو مرۆﯾيە
شياوی گوتنە ئەم کەمپينە
ش
ھاو تيان
سەرماﯾەدار و ھ
ھەروەھا دەرگگا کراوەﯾە بﯚ ھەموو ر کخرراو و دەزگا و کﯚمپانيا و س
ھ
ەم کەمپينە.
بببنە ئەندام لە
شارستانی:
لە الﯾەن پ نج ر کخراوی ش
ی دەکر ت ە
ە سەرپەرشتی
ەم کەمپيەنە
ئە
سيەکان
1-پەﯾمانگای کوردستان بﯚﯚ پرسە سياسمافەکانی مرۆڤ
ی
ن بﯚ
ی کوردستان
2-ئەنيستيوتیشەپ دان
خە ک بﯚ گەش
3-کﯚمە ەی خ4-کﯚمە ەی ئئەمرﯾکی بﯚ ککورد )ئاسک)ەکانی گەنج
5-ناوەندی ئاﯾﯾندە بﯚ پرسەئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە826 :

وکەوانی
داال بﯚ فرو
کەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20219573411185
ک
دھﯚک
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :بازرگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە827 :

کەﭬااڵ
477

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8170019378
89131
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە828 :

ی کورد
ﯾارﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109404611171
 2دامەزراوە
سا ی 2010

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە829 :

ی ئا
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01221410111081
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مەزراوە.
 20لە شاری ھەول ردا دام
ە سا ی 002
لە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە830 :

ی ئەزمەر
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127113718
81173
ی دامەزراوە.
شاری سل مانی
سا ی  1994لەشا
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە831 :

ی پ رس
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122140658
81078
 19لە شاری دھﯚک دامەززراوە.
ە سا ی 996
لە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە832 :

479

ەول ر
ی پ شمەرگەی ھە
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122141142
21082
يرمام دامەزراووە.
شارۆچکەی پير
سا ی  2003لە ش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە833 :

وتن
ی پ شکەو
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127113836
61174
سا ی  1994ددامەزراوە.
لە رﯾزی ﯾانە پلە ناﯾابەکانی کورردستانە و س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە834 :

ی دھﯚک
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123160830
01090
سا ی  1972دامەزرراوە.
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە835 :

الر
ی رۆشنبييرانی کەال
ﯾانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4241359295
56848
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە836 :

دستان
وانی کورد
ی ف ۆکەو
ﯾانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6051253376
65045
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە837 :

ی ھەندر ن
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126101514
41125
لە پ نج ﯾاری ووەرزشی لە ﯾﯾانەکەدا
ە شاری ھەوول ر لە سا ی  2003دامەزراوە ،زﯾاتر ە
لە
ەنجام دەدر ت.
ئە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە838 :

ی ھەول ر
ﯾانەی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121814202
28842
سا ی  1968دامەزراوە .
س
 1968تا سا ی . 1987
راق لە سا ی 8
ی ﯾانە پلە دوووەکانی ع ق
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
راق لە سا ی  1987تا سا ی
ی ﯾانە پلە ﯾەککەکانی ع ق
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
. 1992
2
راق لە سا ی  1992تا سا ی . 199
ی ﯾانە پلە ناﯾاابەکانی ع ق
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
راق لە سا ی  1996تا سا ی
ی ﯾانە پلە ﯾەککەکانی ع ق
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
. 1997
7
راق لە سا ی  1998تا سا ی 2006
ی ﯾانە پلە ناﯾاابەکانی ع ق
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
و تا ئ ستاش ھەر بەردەواممە .
. 1993
1
مەرگەی کورددستان سا ی -1992
ەشداری کرددووە لە پا ەواانيەتی پ شم
بە
ی جامی ع راق لە سا ی  1969تا سا ی . 2006
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
. 1997-1996
ەشداری کرددووە لە پا ەواانيەتی )المنابرە( لە کەرککوک سا ی 6
بە
. 199
حف الکبير( لە کەرکوک سا ی 97-1996
ەشداری کرددووە لە پا ەواانيەتی )الز ف
بە
سا ی . 1997
ی کوردستان  -وەزارەتی ررۆشنبيری س
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
سا ی . 2003
)العراق الخيرﯾە( س
ق
ەشداری کرددووە لە پا ەواانيەتی
بە
. 2004
حبە( سا ی 4
ەشداری کرددووە لە پا ەواانيەتی )المح
بە
. 2005-20
 2004-2003و 004
2
ی کوردستان سا ی
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
. 2005
2
ی جامی کورددستان سا ی -2004
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
. 200
ی جامی کورددستان  -زەﯾتتون سا ی 05
ەشداری کرددووە لە خولی
بە
ەنجامەکان :
ئە
سا ی . 1997
ی )المثابرة( لە کەرکوک س
پاا ەوانی جامی
. 1999
سا ی 9-1998
ەکەمی ﯾانەککانی پلە ﯾەککی ع راق س
ﯾە
. 20
ی ﯾانەکانی پپلە ﯾەکی کورردستان سا ی 004-2003
دووەمی خولی
سا ی . 2005-2004
ی پلە ﯾەکی کوردستان س
پاا ەوانی خولی
ن  /ھاوبەش سا ی .2005-2004
ی کوردستان
پاا ەوانی جامی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە839 :
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ی پەﯾام
ی وەرزشی
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107092647
73135
ەزراوە.
ھە ەبجە دامە
شارۆچکەی ھ
سا ی  1992لە ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ر کخرراو:

وەرززش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە840 :

یپ
کر بﯚ تﯚپی
ی دﯾاربەک
ی وەرزشی
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103085842
22234
ەکانی سور و سەوزن ،لوگوی ﯾانەش قەلعی
ە روژی  1968/6/24دامەززراھوە ،رەنگە
لە
ەروک
ەروکی ﯾانەی ئەو کاتە سە
ەکەمين سە
شی ناوبانگی دﯾاربەکرن ،ﯾە
سور و زەبەش
س
ت جەميلئوغللو بووە.
شارەدەر نەژات
ش
2234
4
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:20:42 2010
شی دﯾاربەکر بﯚ تﯚپی پ ( لە0-12-22 :
)ﯾانەی وەرزش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

باکوووری کوردستاان

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە841 :

ی ش رواننە
ی وەرزشی
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008101229
99876
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ەھﯚی
شەوانی شارری کەالرەوە دامەزر ندا ،بە
ەسا ی  1992لەالﯾەن کﯚﯚمە ک وەرزش
لە
شەوانانی
ەوەی پ ش رراپەڕﯾن حکوممەت مﯚ ەی ددامەزراندنی ﯾانەکەی نەدابوو بە وەرزش
ئە
شارەکە .
ش
ە لەسا نی نەوەدەکانی سەدەی رابرردوو ،ﯾەک ک بوو لەﯾان
ﯾاانەی ش روانە
ەناوچەکانی ژ ر کﯚنترۆ ی ﯾەک تی
ی کوردستان و دواترﯾش لە
ھەرەبەھ زەکاانی ھەر می
ھ
خولی ﯾانە
ی
ھيچ سا ک ﯾانەکە نەبوو بە پپالەوانی
ەرچەندە چ
نييشتمانی کووردستان ،ھە
دی
شە لەڕﯾزبەند
نااﯾابەکان ،بە م ھەميشە ﯾانەﯾەکی رککابەری بەھ ززبووەو ھەميش
سەرەوەی خوولەکاندا بووە .
س
ستان ،ﯾانەی ش روانە
ەر می کوردس
سەرتاسەری ﯾانەکانی ھە
دانی خولی س
دوای ئەنجامد
شترﯾش زۆربەی
ش
ن ،پ
خولی پلە ﯾەکەکان
ی
ەزی بﯚ
ی و نەبوونی بودجەوە دابە
ەھﯚی کەمی
بە
شاری سل مانی ککردبوو ،بە م دوای سا ک بە
ی
ەکانی
ﯾاارﯾزانانەکانی رووﯾان لەﯾانە
سەرکەوتەوە بﯚ خولی ناﯾﯾاب ،کەچی
ە
ی خولی ﯾانە پلەﯾەکەکان
پللەی ﯾەکەمی
ەکان.
ەزﯾەوە بﯚ خوللی پەلە ﯾەکە
دﯾسانەوە دابە
)ﯾانەی
ی
 (wryaسەباررەت بە
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:24:06 2010-10
وەرزشی ش رروانە( لە0-8 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە842 :

ی وەرزشييی ئاسﯚ
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120090355
51027
ەول ردا.
ەکی فراوانی ھەﯾە لە ھە
ھەول ر دامەززراوە و پ گەﯾە
 19لەشاری ھ
ە سا ی 995
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەول ر
شارەکان :ھە
ش
ر کخراو :وەررزش
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە843 :

ک
ی وەرزشييی بروسک
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122135005
51074
نی دامەزراوە .
شاری سل مانی
سا ی  1998لە ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە844 :

ی وەرزشييی سل ماانی
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120090224
41026
لەسا ی 1956دا داممەزراوە.
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
و ت:

باشووری
ی کوردستان

ی
شارەکاان :سل مانی
ر کخراوو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە845 :

ی کوردی ميدﯾا
ﯾانەی
485

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1111234255
52536
ھﯚ ەندە دامەززراوە و بﯚ
جاليەی کورد لە ﯚ
ی
ەکانی
خزمەتی و ت ک ای ئەندامە
"ميدﯾــــا" بﯚ خ
ەکانيان دانەب اوە .
سات کيش لە خەم و گرفتە
س
1989
1
ە پ ش دامەززراندنی "ميد ﯾـــا"دا ،لە و تی شانشيننی ھﯚ ەندە سا ی
لە
ھەب ت
ب
لەوە بکر تەوە ،ن وەند ک
ە
وای کرد بير
پ وﯾستی خە کی کورد لە تاراوگە ،ی
خات و ئيش و کارەکانيان رۆژانە و
ە دەور کﯚب تەووە و ر کيان بخ
ککوردەکانی لە
ەزانين نەشاررەزاﯾيان لە روووی ھە سوککەوت
ھﯚی زمان نە
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عەبدول ەحمان و لە سا ی  1997ەوە دوو فەرمانبەری دﯾکەی بﯚ دامەزرا ،ئاراس
کەمال تا سا ی  2000بەردەوام بوو )سەردار فەتاح ئەمين( ﯾش لە سا ی  1994ەوە
وەک خﯚبەخش و پاشان لە  1997ەوە تا  2008وەک فەرمانبەر کاری لە "ميدﯾـــا"دا
کردووە ،خاتوو جوان عومەرﯾش لە سا ی  2000تا  2004وەک فەرمانبەری رەسمی
لە "ميدﯾــا"دا دامەزرا.
کارو چاالکيەکانی "ميدﯾــــا" فرەن ل رەدا بەڕاگوزەری باسی ھەند کيان دەکەﯾن.
سەرەتا "ميدﯾـــا" ب وکراوەی زانياری بەخشين)معلومات(ی پەخش دەکرد ،لە
ش وەی برۆشورە)ناميلکە( ،لە بارەی باج و تەندروستی و سيستەمەکانی ژﯾان و
گوزەران و ب ﯾارەکان دەربارەی پەنابەران و خﯚپاراستن و نەخﯚشيەکان ،وەک ئاﯾدز و
سيستەمی چﯚن تی وەرگرتن و ﯾارمەتی بﯚ خو ندن و رەگەزنامە و لە ھەمان کاتدا ،لە
پ شکەش کردنی ئەم زانيارﯾانە بە ھﯚی ھەفتانە کﯚڕ ﯾان کﯚبونەوەی وەرزی و
بانگکردنی کادری پسپﯚڕ و تاﯾبەتمەند بﯚ گ انی کﯚڕەکان ،سەرباری ئەم چاالکييانە
کﯚڕ و کﯚبونەوە و شەوچەرەی کوردی و گەشت و سەﯾران ر کخستن بﯚ ھەموو
گروپەکان و سەردانی ئﯚردوگاکانی پەنابەران ،جگە لە کﯚڕی رۆشنيری و ئەدەبی و
م ژووﯾی ،ئەمانە باسکردنی ھەند ک لە چاالکييەکانی "ميدﯾـــا" و سا نە بە گو رەی
نەخشە و پالن پ ش سا ی نوێ ر ک دەخر ن و لە کﯚتاﯾی سا يشدا راپﯚرتی چاالکی
سا نە ئامادە دەکر ت.
کﯚمەکی داراﯾی ﯾانە لە ئابونەی سا نەی ئەندامان ،کەم ک لە باری گرانی داراﯾی و
ئەرکی سەرشانی "ميدﯾـــا" سوک دەکات ،کﯚمەکی داراﯾی شارەوانی سوبسيدی
سا نە بە گو رەی چاالکييەکان ،کە لەگەڵ پالنی کاری سا نە  werkplanدەب ت
پ شکەش بکر ت ،کە کﯚی ت چوونی چاالکيەکان و ت ک ای خەرجييەکان بﯚ سا ەکە
ر ک دەخر ت و ھەموو سا ک پ ش  10/15دەب ت پ شکەش شارەوانی کراب ت،
ئەگەر متمانەﯾان بە ناوەڕۆکی داواکارﯾيەکت کرد ،بە گو رەی سياسەتی خﯚﯾان ،ب ک
پارە بﯚسا ەکە دەب تەوە" ،ميدﯾـــا" تا کﯚتاﯾی سا ی  2002کﯚمەکی سا نەی خﯚی
بە ر ک و پ کی وەرگرتووە ،ھەموو سا ک پ ش داواکردنی کﯚمەکی سا ی ئاﯾندە،
راپﯚرتی داراﯾی کە لە الﯾەن ژميرﯾار کی رەسمی باوەڕ پ کراوەوە دەب ت پ شکەش
بکر ت ،چﯚن تی و ش وەی خەرکردنەکانيش بە بە گەوە پ شکەش شارەوانی
دەکر ت .لە سا ی  2003ەوە سياسەتی شارەواندﯾەکان گﯚڕاون و بە زەحمەت،
دەتوانر ت واﯾان ل بکر ت ،کﯚمەکی ر کخراوەی ب گانەکان بکەن .کارگ انی "ميدﯾـــا"
تا ئەم ۆ توانيوﯾانە ،لەسەر داھات و پاشەکەوتی چەند سا ی پ شوو بەردەوامی بە
چاالکييەکان بدەن ،بە م بە گشتی سياسەتی ھﯚ ەندە بەرانبەر ب گانە و پەنابەر بە
تاﯾبەتی گﯚڕا ،ئەوە پ ش روخانی سەداميش بووە ،ب گومان "ميدﯾـــا"ش ھەمان ئەو
سياسەتی گﯚڕانە دەﯾگر تەوە ،بﯚﯾە "ميدﯾـــا"ش بە ش وەی کارکردنەکانياندا
چونەتەوە و سياسەتی خﯚﯾان گﯚڕ وە.
وەکو پ شتر ئاماژەمان پ دا ،کار کردنی "ميدﯾـــا" لەسەر پاشەکەوتی سا نی پ شوو
چاالکييەکان تا سا ی  2004ژﯾاوە ،پ وﯾستە ل رەدا باسی ھاتنە ناوەوەی کﯚمە ک
گەنجی چاالک و چاپوکی وەک مەبەست جەعفەر و بەختيار بەکرﯾش بکەﯾن ،کە لە
سا ی  2000ەوە وەک ھەو نی دروستکردنی ئەنجومەنی گەنجانی "ميدﯾـــا" ھاتنە
ناوەوە و پاشان بوونە دەستەی سەرپەرشتکاری "ميدﯾــا"ی ئەمستردام و
سەرتاسەرﯾش ،ھەر ئەوان بە پشتگيری "ميدﯾـــا" توانيان ﯾەکەم چەکەرەی دروست
487

بوونی کﯚمە ەی خو ندکارانی کوردستان لە ناو "ميدﯾـــا"وە سەر پ دەرب نن .پاشان
ھەر ئەوان ئەو بارگرانيە مادەﯾەی سەرشانی ر کخراوەکەﯾان گرتە ئەستﯚی چاالکيە
نەب اوەکانيان ،لەو م ژووە بەدواوە لە جاران زﯾاتر بە ئاقار کی دﯾدا "ميدﯾـــا"بە کار و
خزمەت بەردەوام بووە ،سستيەکی ئەوتﯚ بە کارەکانمانەوە دﯾار نەبووە ،رەنگە لە
سا نی ئاﯾندەدا ئەگەر کﯚمەک دەست نەخەﯾن ،ئەوسا تووشی پەکخستنی
کاروچاالکييەکان بين ،بە م لە زۆر الوە ھەوڵ و جو ەی ئەم ر کخراوە بە ھﯚی
ئەنجومەنی گەنجانەوە بەردەوامە و بە ھيمەتی ئەو دەستە گەنجەی لە ليژنەی
"ميدﯾـــا"دان پەکمان ناکەو ت.
ج گەی باسکردنە "ميدﯾـــا" چەند الی خە کی کورد ناسراوە ،ب گومان ،الی دامودەزگا
و ر کخراوە ھﯚ ەندﯾيەکان زﯾاتر ناسراوە لە زۆر بواردا ،پرس و راو راو ژمان پ دەکر ت ،بﯚ
نمونە "ميدﯾـــا" ئەندامی ر کخراوی  VONخودی پەناھەندەکان و  SMSە و لە سا نی
سەرەتاﯾی دروست بوونيدا ،بە کارت کردنی برادەرانی ليژنەی "ميدﯾـــا" زمانی
کوردﯾش وەک زمانەکانی تر لە وەرگ انی وەزارەتی دادا بﯚ ئەنتەرﭬيوی پەناھەندە
کوردەکان ،بە رەسمی ناس نرا ،لە کﯚبونەوەکانی پەڕ ەمان و ئەنجومەنی
شارەوانييەکان سەبارەت بە پەناھەندە و ب گانەکان ،ھەميشە وەک ر کخراو کی
متمانە پ کراو بانگ شتن دەکر ن .
"ميدﯾـــا" لە مەسەلە چارەنوسسازﯾيە ھاوبەشييەکانی کورددا ھەميشە بەشداری
بەرچاوی کردووە و لە ﯾادەکانی کيميابارانی ھە ەبجە و ئەنفال ،و ﯾادی شەھيدانی
دەستی تيرۆر و بانگەشە بﯚ ھە بژاردەنەکانی ھەردوو جارەکە ،رۆ ی گرنگ و
بەرچاوﯾان ھەبووە ،وەک ئازادی و مافی تاکەکەسيش ،ئەوانەی لە ناو ليژنەکانی
"ميدﯾـــا"دا کار دەکەن بﯚﯾان ھەبووە رەنگی تاﯾبەت و بيروبﯚچوونی خﯚﯾان ھەب ت.
ھەميشە"ميدﯾـــا" تەنھا وەک کورد و بﯚ کورد کاری کردووە .ب گومان شەڕی ناوخﯚ
برﯾن کی قو ی کردۆتە د ی ھەموو کورد ،دەتوانين ب ن "ميدﯾـــا" نەﯾھ شتووە ئەو
کارﯾگەﯾيە بە چاالکيەکانيەوە دﯾار ب ت .
زۆری و ھەمە چەشنەﯾی ر کخراوە کوردﯾەکان لە تارواگە الﯾەن کی تەندروستی ناو
کﯚمە گای کوردە ،بە م پ کەوە چاالکی نەکردن و نەگونجان ب گومان سستی و
الوازی بە جاليەی کورد دەبەخش ت ور کخراوەکان بەرەو پوکانەوە دەبات و ھيچی بﯚ
خﯚی پ ناکر ت .خﯚمان ناﯾ ين بە شاھيدی ھەموو خە کانی کورد پشگيری ھەموو
ر کخراوە کوردﯾەکانی دی کراوە و تەنانەت ﯾارمەتی و ر نماﯾی دامەزراندنی ھەندێ
ر کخراوﯾش دراون و لە ھﯚ ەکەﯾشدا کﯚبونەوە و چاالکی بﯚ ساز کردوون ،ئەگەر
پ وﯾست بکات ھەموو ئەو کارانە ئەرشيف کراون.
ئەگەر سياسەتی کوردی و حيزبە سەرەکيەکان کﯚک و تەبا بن لە کارکردندا پ کەوە،
تەنھا لە ملمالن ی باشترﯾن کارکردندا گەشە و پ شکەوتن بە کﯚمە گا دەبەخشن،
ئ مەش بەش کين لەو کﯚمە گاﯾە و پ شکەوتن دواکەوتنمان بﯚ ئەوان دەگەڕ تەوە و بﯚ
ئەوان کار دەکەﯾن.
ئەوی گرنگ ب ت و پەﯾوەندی بە کاروچاالکييەکانی تری "ميدﯾـــا"ەوە ھەب ت ،دوو
ب وکراوە لەم ر کخراوەوە پەخش دەکرا دەنگی "ميدﯾــا" وەک رۆژنامە بﯚ
ب وکردنەوەی ھەواڵ و چاالکييەکانی "ميدﯾـــا" و تا ئ ستا  10ژمارەی ل دەرچووە،
گﯚﭬاری "ميدﯾــا"ش تا  17ژمارەی ل ب وکراﯾەوە" ،ميدﯾـــا" ی رۆتردام تا سا ی
 2007بەردەوام بووە زﯾاتر لە  125ژمارەی پەخشنامەی "ب وار"ی مانگانەی
488

سەرھەنگ سەرپەرشتتی دەکات.
گ
ب وکردۆتەوە ببە  16الپەرەِ ،،کە کاک ھيووا
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خﯚی چاپ و ب وککردۆتەوە
شی لەسەر ئەرکی ی
د کت ب کی باش
زانيارﯾبەخشيننانەش .چەند
وەکو چيرۆکی
ت،
نوسينی ئەندازﯾار عوومەر عيناﯾەت
ی
1992
ی "ھە ەبجە ننو ژی منە" 2
ەتاندا"1997 -
رۆشناﯾی ﯾاسای تاززەی ن ودەو ە
ﯾی
"جينﯚساﯾدی گەلی کورد للەبەر
،"19
نووسينی د .ماارف عومەر گگوڵ" ،چەند ناامەﯾەک لە زﯾندانی فاشيييەکانەوە 994
ڵ" و چەند وتار ک . 2003
ھبی رەسوڵ
ککەتەلﯚکی ھوونەرمەند "وەھ
دﯾا و ژﯾان
ﯾانەی کوردی ميد
ی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز سەردار فەتتاح ئەمين دەەربارەی
س
2009-1
خﯚی لە 11-11
و کارنامەی خﯚ
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە846 :

ک
ی کەرکوک
ﯾانەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126093826
61115
ﯾانەی
ی
 1974دامەزراوە و لە سا ی  1977ناوەەکەی بﯚ
ک لە سا ی 4
ﯾاانەی کەرکوک
 199کراﯾەوە ببە کەرکوک ،ببﯚ
)ﯾەکی حوزەﯾرران( گﯚڕا ،دوواتر ناوەکەی لە سا ی 91
ﯾەکی ع راق کرد ،کە ئەو
ی
خولی پلە
ی
ەشداری
 1984-198بە
ەکەمجارﯾش لە وەرزی 83
ﯾە
ککات خولی ناﯾﯾاب نەبوو.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :کەرکوک
ش
ر کخراو :وەررزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە847 :

می
ﯾونام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0819112116
61957
ژمارە 1456ی
ە
ەکگرتووەکان ببﯚ ھاوکارﯾکرددنی عيراق  -ب ﯾاری
ماند تی ن ردەەی نەتەوە ﯾە
م
نەتەوە ﯾەکگرتووەکاان
ە
سەر بە
ەنجومەنی ئااساﯾشی س
ئە
ئەنجومەنی ئاساﯾش ،ماند تی ن ردەی نەتەوە
ی
ەپ ی ب ﯾاری ژمارە  1546ی
بە
ەکگرتووەکان بﯚ ھاوکارﯾکرردنی عيراق )ﯾونامی( برﯾتتييە لە:
ﯾە
عيراق و حکومەتەکەی و ،بەپ ی
ق
"....ج بەج کردنی ئەرکی ﯾارمەتيدانی گەلی
عيراق ،نو نەری تاﯾببەتی سکرت رری
،
مەتی
گگونجانی باروددۆخ و لەسەرر داوای حکوم
ەکگرتووەکان بﯚ ھاوکارﯾکرردنی عيراق )ﯾونامی(؛
گگشتی و ن ردەی نەتەوە ﯾە
دەوری سەرەککی دەبينن بﯚ:
 2004دا،
مانگی تەمموزی 4
ی
کی نيشتيماننی ،لە
ی کﯚنفرانس ک
ن بﯚ بەستنی
i..ھاوکارﯾکردن
راو ژکار؛
جومەن کی و
بﯚﯚ دەستنيشانکردنی ئەنج
ەخﯚی ھە بژژاردنەکان
بە کﯚمسيﯚنی با ی سەربە
ii..پ شک شکرردنی پشتگيرری و راو ژ ە
شتيمانيی راگگوزەر سەبارەەت بە
کومەتی کاتييی عيراق و ککﯚمە ەی نيش
ە عيراق و حک
لە
جامدانی ھە بژاردنەکان؛
پررۆسەی ئەنج
شتيمانی و دروستکردنی تتەوافوق بﯚ نووسينەوەی
iii..ھاندانی گگفتوگﯚی نيش
عيراقەوە؛
؛
کی
ەالﯾەن خە ک
رەەشنوسی دەستور کی ننيشتيمانی لە
ھەروەھا
ھ
ەتگوزارﯾی
عيراق بﯚ پەرەەپ دانی خزمە
i..پ شک شکرددنی راو ژ بە حکومەتی ع
ککﯚمە ﯾەتی و مەدەنيی کاارﯾگەر؛
ھەنگی و ج ببەج کردنی پررۆسەی ئاوەددانکردنەوە و
ii..بەشدارﯾکرددن لە ھەماھ
ﯾی؛
ەرەپ دان و ﯾاررمەتيی مرۆﯾی
پە
سازﯾی
مرۆڤ و ئاشتبونەووەی نيشتيماانی و چاکس
ڤ
فەکانی
iii..ھاندانی پااراستنی مافە
چەسپاندنی ﯾاسا لە عيرااقدا و؛
ﯾااساﯾی و دادووەری لەپ ناو پتەوکردنی چ
بەراﯾی لەپ ناو
ی
دانانی
عيراق بﯚ پالند
ی و راو ژ بە حکومەتی ع
کردنی ﯾارمەتی
iv..پ شک شکر
لە دواڕۆژدا.
ی گشتگر ە
سەرژم رﯾيەکی
ەنجامدانی س
ئە
شاری ھەول ر ھەﯾە.
سيشی لە ش
ﯾوونامی ئﯚفيس
ی
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾونامی
س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە848 :

کوردی فەﯾلی
موکراتی ک
گرتنی دﯾم
ﯾەکگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5231404237
76442
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خراو:
ر کخ

راميياری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە849 :

ن
کوردستان
سالميی ک
گرتووی ئيس
ﯾەکگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1108210845
52521
ەزراوە،
کوردستانی ئيراق دامە
ی
سالی  1994لە
المی ﯾە لە س
سی  -ئيسال
حزب کی سياس
ح
کوردستان سە حەدﯾﯾن بەھادﯾنە.
ن
شتی ﯾەکگرتوووی ئيسالمييی
ەمينداری گش
ئە
2521
ەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ووﯾکيپ دﯾا( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:01:25 20
لە010-12-12 :
)ﯾەکگرتووی ئييسالميی کووردستان( :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە850 :

ران
ستانی ئ ن
ی کوردست
ﯾەکييەتی خو نندکارانی د موکراتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115121326
62573
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ن
ر کخرااو :خو ندکاران
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە851 :

ران
ی کوردستتانی ئ ن
مﯚستاﯾانی
شەﯾی مام
ﯾەکييەتيی پيش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220151528
83547
لە  2010-02-14داممەزراوە.
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :مامﯚستاﯾاان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە852 :

کوردستان
ن
کراتی رۆژژھە تی ک
ﯾەکييەتيی الواانی دﯾموک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102160415
52207
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراو :الوان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە853 :

کراتی کورردستان
ﯾەکييەتيی الواانی دﯾموک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122020372
22882
خﯚی لە ئوروووپادا لە سا ی 1999
دامەزراوە و چاالکيی خ
ە
19دا لە مەھااباد
ە سا ی 945
لە
را دەستپ کردوووە .ر کخراوەەی الوانی دﯾﯾموک اتی کورردستان جگە لە و تانی ففينلەند،
ئوستوڕالياش چاالکيی ھەﯾە.
ش
مان ،ئامرﯾکا و
سوئ د و نﯚرو ژ لە و تانی دانمارک ،ئا م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ن
ر کخراو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە854 :

ن
ﯾەک تتی ئابووررﯾناسانی کوردستان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126170554
41161
مانی دامەزراووە و لە ژمارەﯾﯾەک
 200لە سل ما
ش سا ی07
ی کوردستانيش
سا ی  1994و موننتەدای ئابوری
ەر لەو بوارەدا پ کھاتووە.
ەری ئابوری و خاوەن ب واناامەی ماستە
ل کﯚ ە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئابووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە855 :

493

دستان
ﯾەک تتی ئافرەتتانی کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122140825
51079
ی دﯾموکراتی کوردستانە و سا ی  1952دامەزراوە.
سەر بە پارتی
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

: 856
ژمارە6

وردستان
ﯾەک تتی ئەنداززﯾارانی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2231703082
21803
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە857 :

دستان
ن لە کورد
ﯾەک تتی ب کاران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2100833263
33191
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە858 :

ی کوردستتان
کردنەوەی قورساﯾی
ﯾەک تتی بەرزک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12211133810818
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە859 :

وردستان
دەرانی کو
ﯾەک تتی بە ند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0604102943
31789
سل مانی و
لە شارەکانی ھەول ر و س
ر کخراو کی پييشەﯾيە ،ساا ی 2001دا دامەزراوە و ە
ەﯾە.
ھﯚک لکی ھە
ککەرکوک و دھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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ر کخراو :بازرگگانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە860 :

دستان
کاری ھەر می کورد
ی خاوەنک
ﯾەک تتی پياوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126092736
61107
ھەﯾە.
ە
ەندامی
کەی  800ئە
ييە و لە سا ی 2005دا دامەزراوە و نزﯾک
ر کخرراو کی ناحکووميی بازرگانيي
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە861 :

ستان
ی کوردس
ﯾەک تتی پياوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0406221427
74122
 20لە شاری سل مانی دامەزراوه.
ە سا ی 007
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە862 :

ن
کوردستان
نشينانی ک
ﯾەک تتی خانەنش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1091252467
73631
سا ی  1994مﯚ ەتی لە وەزارەەتی ناوخﯚوە وەرگرتووە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

باشووری
ی کوردستان

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە863 :

کراتی کورردستان
ﯾەک تتی دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6222232465
59083
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە864 :

- YDK
کوردستانK
کراتيکی ک
ﯾەک تتی دﯾمﯚک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0309132108
81622
ەڕبوون لە
سەرەکييەکانی خﯚی ھەووڵ دان بﯚ ت پە
ی
سياسيە کە ککە ئامانجە س
ر کخراو کی س
شەی کورد و لە ناو
تداری ئ ران و چاررەسەری ک ش
ی
سيستەمی ددﯾن ساالری دەسە
س
خستنی ژﯾان کی ئازاد و
برردنی کارﯾگەررﯾيەکانی سييستەمی فيﯚﯚدا ی و پ شخ
ە رۆژھە تی کوردستان و ھەوڵ بﯚ دەستەبەر کردننی ماف و
دﯾمﯚکراتيک لە
تی
دی و ﯾەک ی
ستنی پەﯾوەند
ھەموو چينە ککﯚمە ﯾەتيەکاان و پ شخس
ئاازادﯾەکانی ھ
دﯾکەی کوردستان و ھەوڵ
ی
ەکانی
شتەج ی پارچە
ە گەڵ گەلی کوردی نيش
دﯾمﯚکراتيک لە
وان گەالنی ئ رران بە دەزان ت.
و ت کﯚشان بﯚ پەﯾوەندی ئاززادانە لە ن ن
مﯚکراتيکی کووردستانە.
گشتيی ﯾەک تی دﯾم
ی
عفەری سکرتت ری
عوسمان جەع
ع
ھەتاو کی زەررد رەنگ لە ن وی دا و بە 1
م ر کخراو ئا ی شين بە ھ
نييشانەی ئەم
21
تييشکی گەورە و  21تيشککی بچووکە.
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە865 :

- YRD
موکراتیD
ﯾەک تتی رۆشننگەری دﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
21712551619795
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باکووری کورردستان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە866 :

ﯾەک تتی زاناﯾاننی ئاﯾنی ئيسالمی کوردستان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126102559
91131
لە 1970/9/21دا دامەزراوە.

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە867 :

ی کوردستاانی ئ ران
ﯾەک تتی زاناﯾاننی ئاﯾينی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102120345
52193
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە868 :

ە بەرﯾتانياا
ﯾەک تتی زاناﯾاننی کورد لە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316101832
23948
لە 2010-03-14دا دامەزراوە.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە869 :

ی کوردستاان
ﯾەک تتی ژنانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126093716
61114
ەر بەﯾەک تی نيشتمانی
مەزراوە و سە
سل مانی دام
 1لە شاری س
ە 1991/11/4
لە
ککوردستانە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :ژنان
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ﯾەک تتيی نيشتما نيی کوردستتان

پپارت:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە870 :

ن
شگ انی کوردستان
ﯾەک تتی شﯚڕش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903154120
09342
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ر کخراوو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە871 :

ن
ﯾەک تتی قورئاننخو نانی کوردستان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09042031419354
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :ئاﯾينی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە872 :

500

ستان
نی کوردس
ی قوتابيانی
ﯾەک تتی گشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3140932492
29159
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ن
ر کخراو :خو ندکاران
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە873 :

ی دﯾموکراتی لە کوردستانی ع راق
ﯾەک تتی الوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12812580410924
سا ی  1972دامەزرراوە.
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری ککوردستان

ر کخراوو :الوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە874 :

ی دﯾموکراتی لەکورردستانی ع راق
ﯾەک تتی الوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08151415014701
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سا ی  1972داممەزراوە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە875 :

وردستان
ەکانی کو
ﯾەک تتی ليبرا ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0122049042
24327
ی ٢٠١٢ی زاﯾننی ﯾەک تی لليبرا ەکانی ککوردستان بە فەرمی
 ١٢ئوکتﯚبەری
٢
دەستبەکاربووونی خﯚی راددەگەﯾەن ت .
ەکانی کوردستان.
ی
تی ليبرا
دام لە ﯾەک ی
لييستی ر کخرراوەکانی ئەند
- ١پارتی سەرربەستيی کووردستان.
- ٢پارتی سەووزی رۆژھە تتی کوردستان
- ٣ر کخراوی الوانی سەرببەستيی کوردستان
ەستيی کورددستان
- ٤ر کخراوی ژژنانی سەربە
خﯚ ندکارانی
کوردستان
ن
سەربەستيی
ی
- ٥ر کخراوی خ
ەردەوام نﯚﯾدەەکر تەوە .
خراوی نﯚی بە
ە ھاتنی ر کخ
ەم ليستە بە
ئە
کەساﯾەتی سەربەخﯚ
ی
وەک
ی نەتەوەﯾی و ليبراڵ ،ک
ن کەساﯾەتی
ھەروەھا دەﯾان
ھ
چاوەروانی ر کخراو ککەساﯾەتيەکاننی
نی
دوە.
ەندامەتی خﯚﯚﯾان لەم ﯾەکک تييە راگەﯾاند
ئە
بگرن.
ن
وەندﯾمان لەگەڵ
ن
شانەی خوارەووە پ
ن بەو ناونيش
ستانی دەکەﯾن
دﯾکەی کوردس
ستان
ەکانی کوردس
ەک تی ليبرا ە
ﯾە
Kurdistan LLiberal Union
n
Yeketti Liberaleka
ani Kurdistan
n
kl iberalunion@gmail.com
m
faacebook (Lib
) berali Kurdi
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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ر کخراو :راميااری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە876 :

ن
کوردستان
ستاﯾانی ک
ﯾەک تتی مامﯚس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01261620511145
سا ی  2007ھەردوو ئيداررەی ھەول ر و سل مانيی ئەو
سا ی  1961دامەزراوە و س
س
ن گرتەوە.
ەک تيە ﯾەکيان
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە877 :

ستان
ۆنی کوردس
ی ئەلکترۆ
ﯾەک تتی ميدﯾای
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121919570
06854
سترا.
سا ی  2006لە سوﯾد بەس
کﯚنگرەەی ﯾەکەمی لە کﯚتاﯾی س
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە878 :

ستان
شتخانەکاانی کوردس
خانە و چ ش
ﯾەک تتی ميوانخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129130903
31232
ئەندامی ھەﯾە.
ی
سەدان
ەﯾييە و لە ساا ی  2006دا مەزراوە و س
ر کخرراو کی پيشە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە879 :

کوردستان
ن
ﯾەک تتی نابيناﯾﯾان و کەم بيناﯾانی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5200119208
83005
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :مەدەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە880 :

ﯾەک تتی نابيناﯾﯾانی کوردستان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121920440
00858
ەتی ﯾاساﯾی ،بﯚ داکﯚکی کرددن لە
ەپ ی مﯚ ی
ی ھەول ر ،بە
 (199لە شاری
ە سا ی )95
لە
لە کارو
ھەتا ئ ستاش بەردەوامە ە
سانی نابينا ،ددامەزراوەو ھە
ماف و داواکارﯾﯾيەکانی کەس
م
ھەﯾە ،کﯚی
لە شاری دھﯚک و سﯚران ھ
ە دوو لقی ە
چاالکييەکانی .ئەم ﯾەک تيە
چ
جی وەرگرتن للەم
ھەزار نابيناو کەم بيناﯾە ،مەرج
ر
 (20دوو
ەندامەکانی زﯾاتر لە )000
ئە
پزﯾشکی نابينا ،ﯾاخوود کەم بينابإ بەڕ ژەی
ی
ە کە کەسەککە بەپ ی راپﯚﯚرتی
ەک تيە ئەوەﯾە
ﯾە
ەتاکو
ئەندام دەگرن ،ھە
م
 .(%50ھەرووەھا لە تەمە نی ) (6سا ی تاکو ) (60سا ی
)0
چاالکی جﯚراو جﯚری لەبواررەکانی رۆشننبيری و
دﯾن خول و چ
ی ناوبراو چەند
ئ ستا ﯾەک تی
مﯚسيقا و ف رببوون و ....کرددۆتەوە.
م
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە881 :

ستان
دی تﯚپی پ ی کوردس
ﯾەک تتی ناوەند
504

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122134605
51073
لە ھەر می
ە
چاالکی تﯚپی پ
ی
 20دامەزراوە و سا نە زۆررترﯾن
ە سا ی 005
لە
خولەکانی پلە ﯾەک و دوو و س ی ﯾﯾانەکانی
ی
ناﯾاب و
ەنجام دەدات ،،خولی ب
ککوردستاندا ئە
بەھ زکردنی
سازدانی خولی ھ
ی
گە لە خولەکاننی الوان و تازەپ گەﯾشتوووان و
تﯚﯚپی پ  ،جگ
نااوبژﯾوانانی تﯚﯚپی پ .
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ش
ر کخراو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە882 :

ورد
سەرانی کو
ﯾەک تتی نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091642055
57811
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ی
ر کخرراو :رۆشنبيری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە883 :

وردستان
وکراتی کو
وەﯾی دﯾمو
ﯾەک تتی نەتەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030161240
02161
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخراو :رامياری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە884 :

وردستان
کارانی کو
دە و ناردنک
ﯾەک تتی ھاورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0609104048
81791
شارەکانی
ی
سا ی  2005ددا دامەزراوە ،لە
ر کخراو کی پييشەﯾی ناحککومييە ،لە س
زﯾاتر لە  4500ئەنندامی
ر
ک و کەرکوک لقی ھەﯾە .تائيستا
مانی و دھﯚک
ھەول ر و سل م
ھ
بەھ زی و ب ھ زی
ئەندامانی بەپ ی ھ
ی
ن ھەﯾە ،تەواووی
ی کوردستان
ەسەرانسەری
لە
لەبەرواری دامەزراندنييەوە
ی
ەسەر ئەنداممانی ئا تونی )ز رﯾن( و زﯾووی،
دابەشدەبن بە
ئەمرﯾکی و عەرەبی
ی
ساﯾی و ئەورووپی و
ی بازرگانی بﯚﯚ و تانی ئاس
دەﯾان گەشتی
سياﯾی و ئەمرﯾﯾکی و عەرەببی
لە و تانی ئاس
چەندﯾن پرۆتﯚﯚکﯚ يشی ە
ەنجامداوە و چ
ئە
ساﯾت کی تاﯾببەتی بەم ناونيشانە ھە ﯾه:
واژووکردووە .س
http://w
www.ieku.org
g
ەبارەت
دﯾا لەالﯾەن )ببەختيار مەال ئەحمەد( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
4:40:4
46 2010-3-22
کوردستان( لە2 :
س
ھاوردە و ناردنککارانی
ە )ﯾەک تی ھ
بە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە885 :

ی کوردستاان
ﯾەک تتی وەبەررھ نەرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5091343477
76223
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ر کخرراو :ئابووری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە886 :

ﯾەک تتی کارات ی ھەول ر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0513130414
44243
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

باشووری کوردستان

ر کخرااو :وەرزش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە887 :

ی کوردستتان
ەمانتارانی
ﯾەک تتيی پەڕ ە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122017565
50877
کوردستان دامەزراوە و
ن
20ی پەڕ ەمانی
ی سا ی 006
ی ژمارە )(17ی
ەپ ی ﯾاسای
بە
ەمانی
ی
می پەڕ
ەکەم و دووەم
ەندامانی کﯚننگرەش پ کد ن لە ئەندامانی خولی ﯾە
ئە
عيراق بە
ق
نەرانی
جوومەنی نو نە
ستان لە ئەنج
ەر می کوردس
ککوردستان و نو نەرانی ھە
20وە.
ی سا ی 003
کانيەوە لەدوای
ھەموو خولەکا
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :مەدەەنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە888 :

ەرانی کورردستان
ﯾەک تتيی دادوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127111918
81167
مەزراوە.
لە ئﯚکتتﯚبەری سا ی 2007دا دام

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە889 :

دان
وکراتی کلد
ﯾەک تتيی دﯾمو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129134802
21238
لە ساا ی 2000دا لە ھەر می کوردستان داامەزراوە.
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە890 :

ران
ستانی ئ ر
ی د موکراتی کوردس
ﯾەک تتيی ژنانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1129211726
62747
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ر کخراو :ژنان
پپارت:

کوردستانی ئ ران  -حدککا
ی
ی
ی د موکراتی
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە891 :

ن ئ اق و ئوردون
ﯾەک تتيی فيدڕاا يی ن وان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1301419007
74053
...
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە892 :

دستان
ﯾەک تتيی قوتاببيانی کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105202304
43101
پارتييە.
ە
سەربە
کی قوتابيانە و س
 19دامەزراوە ،،ر کخراو ی
ە سا ی 953
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ر کخراو :خو نندکاران
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە893 :

وردستان
ﯾەک تتيی نيشتتمانيی کو
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1029145115
52135
http
...

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە894 :

گرانی کورردستان
ﯾەک تتيی و نەگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128163227
71215
ستان و چەند
ەرجەم شارەەکانی کوردس
ن دامەزراوە و لقی لە سە
لە ساا ی  2004دا لە کوردستان
شدا ھەﯾە.
ست و باشوووری ع راقيش
ناوچەﯾەکی ناوەڕاس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە895 :

د  -دھوک
ەر ن کورد
ئ کەتيا نﭭ سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12910544710940
 20ێ ل دھوک ھاتيە
ﯾە ل ساال 004
ی  -جﭭاکی ە
دەزگەھەک رەوشەنبيری
دەزگەھی ھاتينە دەرئ خستن،
ی
ﭬی
ھان پەرتوک ن چاپکری ژ ی
دامەزراندن ،تاا نوکە ب دەھ
ەﯾە ب ناﭬ پپەﯾﭫ.
سل ﭭانەی ﯾە ،گوﭬارەک ھە
ێ حەسەن س
ەرپرس وێ
بە
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
7:59:10 2010-11-29
سەر ن کورد  -دھوک( لە9 :
)ئئ کەتيا نﭭ س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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ھەر م :باشوورا کوردستان
ر کخراو :رۆشنبيری
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە896 :

پەﯾمانگەھا تەکنيکی ﯾا ئام دﯾ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031451024631
ئ کەمين دەزگەھ خواندنە بلندە ل دەﭬەرێ ،و ھاتيە دامەزراندن لپەی برﯾارا سەروکاتيا ئەنجومەن
وەزﯾران ﯾا ژمارە ) (4579ل ر کەفتی  2004/08/29ێ.
ئەڤ پەﯾمانگەھە بلندترﯾن دەزگەھ خواندن ﯾە ل دەﭬەرا ئام دﯾ  ،کو دکەﭬيتە سەنتەرێ باژ رکی.
و دوو پشک ن زانستی ب خوﭬە دگرﯾت ،پشکا کارگ ری کار و سيستەم ن کومپيوتەری( نە .
پەﯾمانگەھا تەکنيکی ﯾا ئام دﯾ ھەر ژ دەستپ کا خو گەلەک ک ماسی ھەبوﯾنە تاﯾبەت د بوارێ
ستاف زانستی و نەبوونا ئاﭬاھيەک گونجای و ھول ن خواندن ب ئاستەک پ تﭭی وە ئەڤ
ک ماسيە ژی نە بتن ل ﭬ پەﯾمانگەھ ھەبوﯾنە بەلکی ل زورﯾا زانکو و پەﯾمانگەھ ن ھەر ما
کوردستان توشی ﭬ ئارﯾش بوﯾنە ،ئەڤ ک ماسيە ژی بوﯾنە ئەگەرێ وێ چەندێ پەﯾمانگەە
نەشياﯾە پشک ن خواندن ل خو ز دە بکەت ژ بلی ھەر دوو پشک ن ھەﯾن ،دﯾسان ژ الﯾ ھژمارا کادر
و کارمەند ن ل ھاتينە دامەزراندن ناﭬبری بو مە دﯾار کر کو ل ساال دامەزراندن  ،ھژمارا کارمەند و
وانەب ژا ب تن ھەﭬدە) (17کەس بوون ،ل سال بو سال ھژمارا ميالک پەﯾمانگەھ بەرەڤ ز دە
بوون ﭬە چووﯾە ،تا ئەڤ ساال خواندن ) (2009-2010ێ بوﯾنە ) 72حەفت و دوو( کەسی د ھەمی
بوار ن پ تﭭی دا .
سەبارەت ھەلگر ن باوەرنام ن بلند )دپلوما بلند ،ماستەر و دکتورا( ل ساال دامەزراندن دب تن ئ ک
ھەلگرێ نامەﯾا بلند بوو )ماستەر( ،ل د سال ن لدوﯾﭭدا کومەکا فەرمانبەران ئەو ن لسەر ميالک
پەﯾمانگەھ ھاتينە وەرگرتن ل زانکوﯾا دھوک ب مەرەما وەرگرتنا باوەرنام ن بلند د پسپورﯾ ن جودا
جودا دا .
ل پەرتوکخانا پەﯾمانگەھا تەکنيکی ﯾا ئام دﯾ ﭬە ب ھزارەھان پەرتوک ن ھەﯾن کو د بوار ن جودا جودا
ﯾ ن زانست ن )کومپيوتەری ،کارگ ری ب ھەمی جور ن خو ﭬە  -جﭭاکی – ﯾاساﯾی و دەروونی و
گشتی( ت دا ھاتينە خرﭬەکرن و روژانە قوتابی مفای ژ پەرتوکخان وەردگرن .
سەبارەت ئاﭬاھي پەﯾمانگەە ت دا ئاکنجی )ئەڤ ئاﭬاھي نوکە پەﯾمانگەە ت دا ئاکنجی د بەروەختە ئەو
ژی ئاﭬاھي "سەندﯾکا ماموستاﯾ ن ئام دﯾ " ﯾە.
و جھ ئاماژە پ کرن ﯾە کو نوکە ئاﭬاھيەک مود رن )ھەﭬچەرخ( دەرﭬەی سەنتەرێ قەزا ئام دﯾ ل
ر ا مر بکا دھ تە ئاﭬاکرن و وەسا برﯾارە کو ئەڤ ئاﭬاھيە پشتی دەمەک ک م ب دوﯾماھی بھ ت و ل
وی دەمی ھەمی پشک و بنک ن پەﯾمانگەھ دێ ھ نە ﭬەگوھاستن بو ئاﭬاھي نوی .
دەربارەی ھژمارا قوتابي ن ل ھاتينە وەرگرتن و دەرچوون ،کو ھژمارا قوتابي ن ل ھاتينە وەرگرتن ل
ساال دامەزراندنا پەﯾمانگەھ ) 35 (2005-2004سيە و پ نج قوتابی بوون و خو ندنا خو ل پەﯾمانگەھا
تەکنيکيا ﯾا دھوک دەستپ کربو ماوێ ھەﯾﭭەک  ،ژ بەر کو ئاﭬاھي پەﯾمانگەھ ل ئام دﯾ دھاتە
511

دھ نە وەرگرتن ز دە دبن ل ددوﯾﭫ پالن و ر نماﯾ ن
ھ
مانگەھ
النە ھژمارا قوتتابي ن ل پەﯾم
کرن .ل ساال
نوﯾژەنک
ەﭬل رێ ،و د ئەڤ سالە دا ھژمارا قوتاببي ن ل پەﯾماننگەھ ھاتيننە
ندا وەرگرتنا قووتابيان( ل ھە
)ناﭬەند
شەش
 (276دوو سەد و حەفت و ش
وەرگرتتن ل گەل قووتابي ن بەردەووامن ل سەرر خواندنا خو ددگەھنە ) 2
ئەڤ سالە ل پەﯾﯾمانگەھا
 (20ێ تا ڤ
ساال )005-2004
ال
ن ھەر ژ
سەرجەم قوتاابي ن دەرچوﯾن
قوتابياان ،دﯾسان س
ميالک
ک
دەرچووی سەر
ی
چووی .و بارا پپتر ژ وان قوتاببي ن
کی ﯾا ئام دﯾ ) (189قوتاابيا ﯾ ن دەرچ
تەکنيک
پەروەرردێ ھاتينە ددامەزراندن.
تەکنيکی ﯾا
ی
گەھا
سەبارەت بە )پەﯾمانگ
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
14:4
ئام دﯾ ( لە44:23 2010-8-3 :
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
ھەر م :باشوورا ککوردستان
باژ ر:

ئام دی

ر کخرراو :زانستی
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە897 :

موزﯾک
تيپا م

شا ئيلﯚن
ﯾاا شﯚرەش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5071301106
64670
ەﭬاال کوردی ﯾا ئ کی ئەوا ل بەغدا ھـاتتيە ئەنجام داان ،کو بووﯾە جھـ
شتی فيستە
پش
دەنگ ﭬەدان د م ژووﯾا ھــونەرێ کوردﯾﯾدا ،گھـورﯾنەککا مەزن پەﯾدا کر و دﭬ
فيستەﭬال ددا ھـەموو ھـوونەرمەند و تييپ ن
ھـونەری ل کوردستانا باشور دپش
ی
في
شکدار
دبوون.
چو و وەالتيان
شتی ﭬ فييستەﭬال با رەدوخ راميياری ﯾ کورددستان ت کچ
پش
ەﯾوەندی ب ش
پە
شورەشا ئەﯾللول کرن .و گەلەک ژ ھـوونەرمەند و تييپ ن موزﯾک ل
ﯾکا
شورەش
کەم تيپ بوو پەﯾوەندی ب ش
سولەﯾماني ( کو ئ م
ي
ککوردستان ووەک)تيپا موزﯾک
زاخو و
کا )باوەجی و کەرکوک و ددھـﯚک و خو
د ن تيپا موزﯾک
ککر و ھـندەک ژ ھـونەرمەند
دەک ن دی بررﯾار دان پەﯾوەەندﯾ ب شوورەش
بکەن و
ن
شەقالوە و ھــەول ر( و ھـند
ش
ھـندەک ژ ھـوونەرمەند ن ددھـﯚک ژی تتيپەک پ ک ئيينا ب ناﭬ تييپا )دﯾلمان( و
ھ
ن ژالﯾ تيپا موزﯾکا شورەەش دھـاتە توومار کرن.
ەرھـەم ن وان
بە
مەندان د وی دەمی دا  0ددەست ل
ی و پشکدارﯾﯾکرنا ھـونەرم
ەکا نەتەواﯾەتی
وەک ھـەستە
ەتا مللـەتی و بەرەﭬانی ککرن ژ رزگاری خوازا
نااڤ دەست دگەل پ شمەررگادا بو خزمە
ھـەﭬالين ھـوونەرمەند خو ئئامادەکرن ب ئاميرﯾن موزﯾﯾک و ھـەرتييپەک و
گگەل کورد ،ھ
ی ب ر نماﯾ ن ھـەﭬال ن )پارتی دﯾموکراتتی
کوردستان( دکرن
ن
ھـونەرمەندەککی پەﯾوەندی
ھ
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و پەﯾوەندی دگەل)لق ن پارتيدا( ل باژ ر ن کوردستان کرن و زور ب گەرمی ھـاتنە
پ شوازی کرن ژالﯾ بەرپرسان ﭬە و جە بو وان ھـاتنە دابين کرن  0ھـەموو گروپ و
ھـونەرمەند بەرەڤ )گەاللە(ر کەفتن ژبەر پەﯾوەندی ب شورەش بکەن و بکەنە
جھـ تاﯾبەت بو دەست ب کارکرنا کار ن ھـونەری 0و ھـندەک ب پيا و ھـندەک ب
تراکتورا و وھـندەک ب دەواران و نەخوشی و برسيبوون و ب خەوی و ماندﯾبوونەکا
زور د ر ک دا ب سەرێ مە ھـات و فروک ن رژﯾم ب شەڤ رۆژ لسەر سەرێ
مەبوون ،و تيپا ئيک کو گەھـشتيە )گەاللە( تيپا موزﯾکا سولەﯾماني بوو کو ئەز ئ ک
ژ ئەندام ن ﭬ تيپ بووم .پشتی ماوەﯾەک ک م مە دەست ھـاﭬ تنە پرۆﭬ ن خو ل
گەاللە و مە ئاھـەنگ دگ ران و بو جھـ رازەمەندﯾا بەرپرس و جەماوەری و مە
کارەک سەرکەفتی ئەنجامدا و گەلەک نە بﯚری فروک ن رژ م ز دەتر ل ھـاتن و ب
تاﯾبەت ل سەر )کەلھـا دزێ و گەاللە( ژبەر ﭬ ئەگەرێ ھـونەرمەندان بارەگاﯾی خو بو
)حاجی عومران( ﭬەگوھـاست و بو چەند شەڤ و رۆژان لو رێ مان پشتی ھـينگ
سەرکرداﯾەتيا تيپا شورەش ژالﯾ ئ مناھـي ﭬە باشتر ل ھـات و ھـونەرمەند ن ناڤ
شورش دا ل گوندێ )وەسان( ن زﯾک باژ رک )قەسری( ئاکنجی بوون و گوندێ
)وەسان( دولی )بالەﯾيان( ببوو بارەگاﯾ ھـونەرمەند ن ر زا شورەش  0ل ژدەرﭬەی
گوندی ئاﭬاھـيەک خالی ھـەبوو بﯚ نەخوشخان ھـاتبوو تەرخان کرن و بو
ئاکنجيبوونا بوونا ھـونەرمەندان و بو جھـ تومارکرنا کار ن ھـونەری وەک )ستودﯾو(
ھـاتە بکارئينان .و رۆژ ب رۆژ ھـونەرمەندان ب تاﯾبەت ھـونەرمەند ن پشکا موزﯾک و
سترانبيژان ل ھـەرجھـەکی پەﯾوەندی ب شورش کرن و ئ کسەر دھـاتنە
ﭬەگوھـاستن بو گوندێ )وەسان( ولو رێ ھـونەرمەند گەھـەشتنە ر زا شورەش و
ئاکنجی بوون و رۆژ ب رۆژ ئەندام ن تيپا موزﯾک ز دەترل ھـاتن و دگەل سترانب ژ ن
نياس و ناﭬدار ن کورد دھـاتنە گوندێ)وەسان( ژبو تومارکرنا سروود و ستران ن
شورەشگ ری داکو ل )ئ زگ دەنگ کوردستان( بھـ تە بەالﭬکرن و پشتی تومارکرنا
ستران دا زﭬرنە سەر کار و جھـ ن خو ﭬە ،و ژبو ر ﭭەچوونا کار و بار ن تيپا موزﯾکا
شورەش ليژنەکا سەرەکی ﯾا باال پ ک ئينا ،وئ کەم برﯾارا وێ ليژن ئەو بوو ژ
داﯾکبوونا )تيپا موزﯾکا شورەش (بوو و پشتی دروست بوونا ليژن پالن و پروگرام
ھـاتنە دانان و دەست ب دانان و ئامادەکرنا ئاوازا بو چەندﯾن بەرھـەم ن شورەشگ ری
و نەتەواﯾەتی و نيشتمانی وەک سروود و موزﯾک و ستران ن نيشتمانی دانان ،وب
حەماس و ب ھـەستەکا نەتەواﯾەتيدا پروﭬە ھـاتنە کرن ،و نە و بەلگەنامە ئەوبوو کو
ھـونەرمەندان سەرسوورما بوون کو بو دەمەک ک م گەلەک بەرھـەم ن
شورەشگ ری بەرھـەم ئيناندن کو گەلەک ژ وان ئاواز ن ھـەﭬال ن تيپ بوون ﯾان
ئاواز ن کەﭬن بوون و پەﯾﭭين سروود و سترانا ﯾ ن ھـوزانﭭان ن کورد بوون و بدەنگ
ئەندام ن گروپ کورسی دھـاتە گﯚتن و تومارکرن کو ب شەڤ و رۆژەکا دھـاتە
ئامادەکرن و ئەنجامدان و پەﯾوەندﯾەکا زور باش دگەل )ئ زگ دەنگ کوردستان (
ھـاتە گر دان وبەرھـەم ن زور جوان دھـاتنە فر کرن و ب گﯚتنا بەرپرس و پ شمەرگە و
ھـەموو خەلک کوردستان سروود و ستران ن مە کارت کرنەکا باش و پر حەماسەت
بو پ شمەرگەی و ھـەموو خەلک کوردستان پەﯾدا دکر و نە رەحەتی بو دوژمنان
پەﯾدابوو و پ شمەرگە ز دەتر ب حەماس و ھـيزتربوون دناڤ سەنگەرﯾدا و گەلەک
ستران ن نازک و جوان و موزﯾک ن شورشگ رانە و سروود ن ب ھـ ز و مللی ل
گوندێ)وەسان(ھـاتنە تومارکرن .ژبەر ب رﯾﭭەچوونا کار ن ھـونەری و کارگ رﯾا تيپا
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موزﯾک کو باشتر ب ر ﭭە بچيت ب برﯾارەکا سەرکرداﯾەتيا شورش )بارەگاﯾ تيپ (
ھـاتە ﭬەگوھـاستن بو ناوچە )چومان( و ل وی دەميدا چەند کونس رت و فيستەﭬال ن
شورەشگ ری ل )چومان( و )حاجی عومران( بو پ شمەرگە و جەماوەر و ھـاووالتيا
ھـاتنە ئەنجام دان و پ شک شکرن کو ھـەموو سەرکەفتی بوون .ول دووماھـيکا ساال
) (1974دا ھـزرەک ھـاتە کرن بو سازکرنا فيستەﭬالەکا ھـونەری ژ ھـەموو بابەتان ﭬە
بو جەماوەر و ئاکنجي ن ئوردوگاﯾ ن سنورا عيراق و ئيران کو ژبەر بوردومان کرنا
فروک ن رژ م و توپباران کرنا وان ل ئيران و د ئوردوگای ﭬە ئاکنجی بوون ،و ژالﯾ
سەرکرداﯾەتيا ھـونەرمەندان ﭬە ھـاتە پەسەندکرن ولرۆژ ) (1974/12/22ب فەرمانا
سەرکرداﯾەتي ئ کەم فيستەﭬاال ھـونەری ﯾا شورەشگ ری کوردی ل ژ ر خيﭭەتگەھـا
مەزن ل )حاجی عومران( ھـاتە ئەنجامدان کو پتر ژ) (80ھـونەرمەند ن پ شمەرگەﯾ ن
موزﯾک و ستران و ش وەکار و نواندن پشکداری ت دا کربوون .ول روژا )(1974/12/25
فيستەﭬال دەستپ کر ل ناڤ ئيران دا سەرەتا ل )ئەندﯾمەشک  -ئوردوگاﯾی بابک ژ و
بەھـرام و سەر پول زەھـا و ئوردوگاﯾی ئەنزال ئ ک و دووﯾ و ل باژ رێ قەسری
شيرﯾن و ئوردوگاﯾی سەر ئاﯾی گەر م و ژ باژ را کرمەنشاە ئوردوگاﯾی سەر ئاﯾلە و
کاميران و پاوەو پاشان ل باژﯾرێ سنە( .ول باژ رێ )سنە( وب ھـارﯾکارﯾا ماموستاﯾ
نيشتمان پەروەر )شوکر لالی بابان( کو ر ﭭەبەرێ گشتی ﯾ رادﯾو و تەلەفزﯾونا
)سنە( بوو ور ک داﯾە مە ب جلک ن پ شمەرگەی ل سەر دەما )شاھـی( گورگور
پروگرام موزﯾک و ستران ن جوان بو رادﯾو و تەلەفزﯾونا )سنە( تومار بکەﯾن و پاشان
فيستەﭬالەکا ھـونەری ل باژ رێ )مەرﯾوان( ھـاتە پ شک ش کرن و تا روژا
) (1975/3/21ﯾا بەردەوام بوو کو ب راستی ﭬيستەﭬالەکا زور سەرکەفتی بوو
گرنکيەکا ميژووﯾی ﯾا ھـونەرﯾا مەزن ھـەبوو کو پالپشتەک بوو ژبو بلندکرنا ھـەستا
نەتەواﯾەتيدا و ھـەتا نوکە دھـ تە باس کرن و ھـەردەم ناھـ تە ژبيرکرن ئەندام ن تيپا
موزﯾکا شورش ێ بوون 12ستران بيژﯾن تيپ ن پشکدار  19بوون بەرھـەمين تيپا موزﯾکا
شورەش ل سروود و موزﯾک و سترانا  (2006/2/26) 32ھـەموو ئەندام ن تيپا موزﯾک
ﯾا شورەش ھـاتنە ر زل نان و خەالت کرن ژالﯾی حکومەتا ھـەر ما کوردستان و
سەباح محەمەد ئەمين ئەندام تيپا موزﯾکا شورش دﭬ ر زل نان دا ھـاتە
خەالتکرن .ئەندام ن تيپاموزﯾکا شورش پ کاھـتبوون ژ) :ئەنوەرقەرەداخی ،خاليد
سەرکار ،سەالح رۆوف ،دل ر ابراھـيم ،عوسمان محمد امين ،ئەنور محمدامين،
رەنجبەر خوشناو ،ورﯾا ئەحمەد ،سەردار ئەحمەد ،فرﯾد عيسی ،ئەلبيرت عيسی،
عومەر سەرکار ،محمد ئەمين حوس ن ،سەباح زاخولی ،نەجمەدﯾن کەرکوکی ،نەوزاد
علی کرﯾم ،سە باح محمد ئەمين ،نوری قەرەداغی ،جەمال شادان ،محمد
ئسماعيل ،فاروق سالح( سترانب ژ و پشکدار ن تيپا موزﯾک :
)-1عوسمان عەلی
-2عومەر خەزان
-3حەسەن گەرميانی
-4ئيبرام سابير
-5ئەسعد قەرەداخی
-6ئيسماعيل وەندی
-7عەبدالرحمان زەنگەنە
-8محەمەد تەﯾب تاھـير
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-9رەمەزان زاخولی
-10عيزەالدﯾن تەمو
-11نەجمەندﯾن عەنتەر ئوغلو
-12کەرﯾم کابان
-13سەالح مەجيد
-14فوئاد ئەحمەد
-15مام رەسول گەردی
-16قاسم حەميه
-20سەرھـەد ئەحمەد
-21جەميل دھـﯚکی
-22جيھـان بەخش(
بەرھـەم ن تيپ ل شورەش :
- 1موزﯾکا چەمی ر زان
-2سروودا ئ مە کوردﯾن
-3سروودا ھـەربژی
-4سروودا پ شمەرگ ن و کولنەدەر
-5بەکوردی کەوا
-6ئ مە رولەی بيری تازه
-7ئ مە پ شمەرگ ن ھـەتا ماوﯾن لەژﯾن
-8سرووداپارتی پ شرەوی
-9سروودا کوردستان
-10سرودا کوردستان نيشتمانی کورد
-11سروودا سالولە پارتی
-12سروودا دەمی راپەرﯾن
-13سروودا ئەی رەقيب
-14سروودا ئيمە رولەی کوردﯾن
-15سروودا ساليکی ترﯾش
-16سرودا من پ شمەرگەی کوردستانم
-17سروودا ئەی شەھـيدان
-18سروودا ئەو شەھـيدانەی
-19سروودا ھـەر کوردم
-20سروودا ھـەوارە
-21سترانا بو دواجار
-22سترانا ﯾاران وەسيتم
-23سترانا شەو
-24سترانا ليم ﯾاخيە
-25مەقامە ئەالوەﯾسی
-26دلدارو جوان پەرستم
-27مەقامە ھـەماﯾون
-28دﯾوانە بووم
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-29بەو ەو 30
9
ەل بخوﯾنن
سروودا براگە
سی
ھـيزی ئ کەتی
-31سروودا ھـ
ەوچاوانەی.
-32سترانا ئە
2
سەباح محەمە د ئەمين  -ما پەڕی ئەﭬرۆ
سەرچاوە :سە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستاان
ھ
ەری
ر کخراو :ھونە
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە898 :

وﯾان
شەرۆژ بو ررەوشەنبييرکرنا زارو
سەننتەرێ پاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281121308
89425
...
تی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتم
ھەر م :باشوورا کووردستان
ر کخراو :مندا ن
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە899 :

Ciivaka Êzîîdî-Ewrup
peyî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2011212568
87524
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...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Derw
we

Herrêm:

Mede nî

Rêkxirraw:
Vî b
babetÎ baştirr bike

900 :ژمارە

D
Desteya B
Bilind a K
Kurd
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5101334287
78625
...
Taybeetmendiyên babetî
Rojawa Ku
urdistan

H
Herêm:

R
Ramyarî Rêkkxiraw:
Vî b
babetÎ baştirr bike

901 :ژمارە

Enstitu
uya Kurdîî ya Bruks
selê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8272304105
56355
Enstitu
uya Kurdî ya
a Brukselê rêxistineke civakî
c
û çand
dî ye. Ew ne
e girêdayî tu
u
partiye
eke siyasî ye
e.
Di Cotmeha
C
197
78 de, bi na
avê Têkoshe
er - Yekîtiya Karker û X
Xwendekarên
n
Kurd li Beljîîka û pashê di Gulana 1989
1
de, bi n
navê Enstitu
uya Kurdî ya
a
Bru
ukselê ava bûye
b
û ji aliy
yê wezareta
a çandê ya B
Beljîka, di na
ava çarçewa
a
"perwerdekirina
a gelemperîî ya daîmî" de,
d bi awayyekî fermî (resmî) hatiye
e
pejjirandin (qe
ebûl kirin) û alîkariya maddî distîne
e.
Du am
mancên wê hene:
h
alîkirina Kurdên ku
k li Beljîka dijîn, ji bo ku karibin d
di
517

civaka Beljîkî de ciyekî bash bistînin ("intégration"), bê ku nasnameya xwe
ya çandî hunda bikin û agahdarkirina Beljîkî, Ewropî û kesên din li ser dîrok
û çanda kurdî.
Li ser bingehê destûra Enstituyê ya kevn, ango ya "ASBL: Rêxistina Bê
Amanca Maddî", me destûreke nuh a giring a Rêxistina Navneteweyî ya
huqûqê beljîkî (Association Internationale de droit belge), li gora biryara
qralî ya 15.12.1994, stend. Bi saya vê destûra nuh, Enstituya me buye
Rêxistina Navneteweyî ya Ne Hikûmî (O.I.N.G.).
Enstituya Kurdî ya Brukselê
Bonneelsstraat 16, B-1210 Brussel | info@kurdishinstitute.be | tel. +32(0)2-230 89 30 | fax. + 32-(0)2-231.00.97
Endamên Sherefê: ALALOUF Mateo, BASTENIER Albert, COPPIETERS
Maurits, CREUZ Serge, DASSETTO Felice, DE KOCK Marc, DELVAUX André,
EISENDRATH Henri, HOUTART François, HUMBLET Jean-Emile, JOSPA
Yvonne, LEFIN Paul, MACDONALD Charles, MARTENS Albert, REMACLE Eric,
SPRIET Georges, VAN BRUINESSEN M., VANDEN BAVIERE Paul, VAN
PAEMEL Monika, ZANDERS J.-P
Taybetmendiyên babetî
Derwe

Herêm:

Kiltûrî

Rêkxiraw:
Vî babetÎ baştir bike
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Koma Folklorê ya Nisêbînê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052922494183032
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1970
Taybettmendiyên babetî
Bakûrê Ku rdistan

H
Herêm:

Muzîk Rêkx
kxiraw:
Vî b
babetÎ baştirr bike
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K
Komela K
Kurdên Sû
ûriyê - KK
KSN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10909475210646
kom
mela Kurdên Sûriyê li Ne
erwîc hat da
amezrandin di 29/04/20
006 li bajarê
ê
Osslo li Nerwîcc.
Komela rêxistineke
e demokratîk
k e û bi tu rêxistinên
r
siyyasî û olî ve
e ne girêdayyî
ye
e.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Derwe

Herêm:

Roşenbîrî

Rêkxiraw:
Vî b
babetÎ baştirr bike
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PARTYA
A ÇEPA D
DÎMOQRA
ATA KURD
DÎ LI SÛR
RYA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8292337288
89012
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...
Taybeetmendiyên babetî
Rojawa Ku
urdistan

H
Herêm:

R
Ramyarî Rêkkxiraw:
Vî b
babetÎ baştirr bike
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Te
evgera Ciiwanên Ş
Şoreşê T.C.Ş.
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6182256277
70164
...
Taybeetmendiyên babetî
Rojawa Ku
urdistan

H
Herêm:

R
Ramyarî Rêkkxiraw:
Vî b
babetÎ baştirr bike
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Britiish Intern
national Schools in Kurdis
stan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071320246
60226
Fre
eshta Raperr
Executivee Principal an
nd Founderr
Item
ms Property
South Kurdistaan Country - Province:
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Gree
en Kurdisstan Asso
ociation G
GKA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1272159057
75386
Definitio
on: GKA is an
a independ
dent scientiffic and envi ronmental g
group with a
mo
oral charactteristic, who
ose works arre to provide clean envvironment. IIt
stand
ds against all
a the huma
an actions th
hat imbalance nature a
and has lega
al
riights to sue
e.
A summ
mary of the association
n:
The association is founded in 16-octob
ber-1991 in addition to,, it has been
n
granted a formal pe
ermission an
nd continuo
ously perform
ming its acttivities which
h
baseed on three major axess:
1.Enccountering any
a demean
nor versus e
environmentt.
ng to raise the
t standard
d of environ
nment awarreness which
h
2.. Endeavorin
inv
volved the w
whole Kurdisstan Region
n.
3.Cooperating in raising
g greenery including, p
provinces, districts, sub
bdistrictss.
From
m the time being,
b
Green
n Kurdistan Association supervised
d by the high
h
committtee, that was
w selected in the recent congresss in 22-Nove
ember-2009
9.
Item
ms Propertyy
Prote
ector of Envvironment Organization:
U
Update this item!
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Kurdish Institute
e of Brussels
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8272301557
71695
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The Kurdish Institu
ute of Brussels was esta
ablished in 1978, and w
was founded
d
by
y 7 Kurds in collaboratio
on with seve
eral Flemish
h and Wallon
nian friendss.
Goals
o creation
n we tried to
o be a centeer for cultura
al and socia
al
Since our
elopment of our commu
unity here and in our ho
omeland. - At the same
e
deve
time we
w were also a center for
f objective
e dispersion
n of informattion in orde
er
try to
o advance th
he democrattic progresss.
Some examples o
of our concrrete projects
Formatio
on courses for adults - French, Dutch and Kurrdish langua
age coursessConferrences on la
anguage, lite
erature, cultture, the naational quesstion, human
n
righ
hts, democra
acy and the history of the
t Kurdish people. - R
Realization o
of
re
esearches ab
bout the education of adults,
a
writtten and orall literature. Publications concerning the Ku
urdish language, historyy, national q
question and
d
th
he Diaspora
a.
ognized and respected organization
n
A reco
The Kurrdish Institu
ute of Brusse
els is recogn
nized by botth ministries of Culture
e.
In the Flemish parrt we are re
ecognized byy the service of Peoples
Develo
opment and in the Wallo
onian region
n we are reecognized byy Permanen
nt
Edu
ucation. We
e are also re
ecognized by
y the region
n of the cityy of Brusselss.
We colla
aborate with
h
earch units of
o universitiies and high
h schools - C
Cultural and
d communityy
Rese
canter - Formation
n canter, org
ganizations of formatio
on, peace orrganizationss,
human rights orga
anizations an
nd NGO's (d
developmen
nts projects)).
Po
olitical goals?
a
are
e organized for the hom
meland, and
d in Belgium
m.
Our activities
t point the
e attention to
t the autho
orities aboutt the proble
ems between
n
We try to
the local peop
ple and the immigrantss.
In our homela
and we try to
t ask attention for thee lack of dem
mocracy, the
e
viola
ations of the
e Human Rig
ghts and the
e national o
oppression o
of the Kurdss.
In
I order to achieve thiss goal we work
w
togetheer with the N
NGO's in ou
ur
522

hom
meland: e.g. Human Rig
ghts organizzations, culttural canterrs, education
n
networks and youth orrganizationss.
Co
oncerning Turkey
T
we are very plea
ased that they are now a candidate
e
mem
mber of the European Union.
U
But we
w are fed u
up with all tthe promises
that have been made. That's why
y we ask strrongly the g
guarantee o
of
following points
p
and this
t
together with a lot of International NGO'ss:
changing
g of the State of Law of
o 1978 (writtten by the militaries) - abolition o
of
the N
National Secu
urity Council
Freedom for
f all politiccal prisonerrs and Kurdiish deputiess.
the alllowance of all political parties, also the partiees of the Kurdish people
e
aand nationa
al minoritiess.
The abo
olition of all repressive articles in the penalty llaw and the
e abolition o
of
the de
eath penaltyy.
the allowance
a
of education and press iin the Kurdiish language
e
ms Propertyy
Item
Outsside Countryy - Province:
Cultu
ure

Organization:
U
Update this item!
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Kurdisttan Independentss Woman
n Organiz
zation KIIWO
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1191150048
86610
...
Item s Property
Org
Women
W
ganization:

U
Update this item!
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Kurdista
an Israell Frienship Associiation - K
KIFA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8290902176
69376
...
Items Prop
perty
Friendsh ip Organization:

U
Update this item!
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Kurrdistan R
Regional G
Governm
ment
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1142311477
73710
The
e Kurdistan Regional Go
overnment (KRG)
(
is thee democratically elected
d
governmen
nt of the Ku
urdistan Reg
gion in Iraq..
The Region’s other main institutions arre the Kurdiistan Region
n Presidencyy
(KRP) and the Kurdistan Parliament . Th
he Iraqi Con
nstitution reccognises the
e
Region’’s institution
ns, which are
e elected by
y popular vo
ote and havve significan
nt
law-making and executtive powers. President M
Masoud Barrzani has the
e
highest executive aauthority in the Region..
Th
he current coalition
c
gov
vernment, le
ed by Primee Minister Ba
arham Salih
h,
assum
med office in October 2009.
2
The Kurdistani
K
List coalition governmen
nt
inclu
udes several political pa
arties and re
eflects the d
diversity of tthe Region’’s
people and
d minorities..
The KRG is based in Erbil, the ca
apital of thee Kurdistan Region, and
d
adm
ministers the
e governorattes of Erbil, Suleimaniaah and Dohu
uk and othe
er
areaas. It has 19
9 ministries..
The KR
RG’s policiess
524

The KRG’s sixth cabinet has a programme of Renewal and Reconstruction
for the region.
We are an emerging democracy and believe in continually working to
improve our institutions, through training, reform and transparency
initiatives. Our policy is to base our public spending decisions on the
principles of balance and fairness.
The KRG continues to negotiate with Baghdad on outstanding issues such as
the disputed territories and the oil and revenue sharing laws, which we
believe can only be resolved successfully through a commitment to the
democratically approved Iraqi Constitution.
The KRG believes that the Anfal genocide against the people of Kurdistan
and
the Halabja chemical bombardment should never be forgotten and must
never happen again. We lobby international decision makers for official
recognition of the Anfal as an act of genocide, and for compensation to be
paid to the victims.
We believe in a strong civil society and we encourage civil society and the
media to play a more constructive role in promoting debate and informing
public opinion.
Young people and women especially, who are great assets to our Region,
will be given the encouragement and space to participate in political
decisions.
For more information please see:
www.krg.org – Kurdistan Regional Government
www.krp.org – Kurdistan Presidency
www.perleman.org – Kurdistan Parliament
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
Governmental
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Unive
ersity of H
Human D
Developm
ment
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2301030549
92763
Faccts & historyy
The University of
o Human Developmen
D
nt is a non-p
profit nation
nal universityy
founde
ed by Professsor Dr.Ali Muhealdin
M
Qaradaghi
Q
in 2008. The university is
und
der the supe
ervision of The
T Ministry
y of Higher E
Education a
and Scientificc
Research in Kurdistan,Iraq. Its ce
ertificate is rrecognized by the latte
er
ministryy.
The University
U
off Human De
evelopment is a nationaal universityy licensed byy
the Ministry
M
of Higher
H
Educa
ation of Kurrdistan Regio
on accordin
ng to law no
o.
(1921
11/3). It wa
as establishe
ed back in 1
16th of Dece
ember 2008
8.

This university sta
arted its aca
ademic study in 2008-2
2009 with th
hree colleges
that co
ontained fou
ur departments. The de
epartments aare: The De
epartment o
of
Law and
d The Department of Political Scien
nce, both beelonging to The College
e
of Law and Po
olitics. Depa
artment of Computer
C
in
n College of Science and
d
Techno
ology and Department of
o English in
n The Colleg
ge of Langu
uages. In the
e
firrst year, 379 students started
s
their academic study in thiis universityy.

t
more departments opened do
oors for stud
dents. Arabicc
In (2009-2010) two
in College of
Department
D
o Language
es and Depaartment of Banking and
d
Fin
nancial Scie
ence in Colle
ege of Administration a nd Economics. Now the
e
universitty contains four collegees and six d
departmentss.

Th
he incomes of the UHD
D:
526

All the incomes of the university, either from its students or others, go back
to the university itself and its development only.
This university refuses any economical interest. The sum of the money paid
by the students for their academic study will be spent on the services of
educational process in the university and not the concessionaire.

The goals of the UHD:
1. Global leadership in the field of science and technology as well as serving
society.
In short, the leadership of the University, creativity of the students,
management excellence, community development, and progress of the
nation is at the heart of the desired goals.
2. Creating a sort of mentality that always looks forward to building and not
destroying, progressing and not regressing, civilizing and not demolishing,
and reforming instead of corrupting.
3. The advancement of society through the promotion of the individuals,
make every effort to turn the university into an active establishment that
serves the society and provide it with its necessity, needs For the of
scientific, technical and economical advancement.

4. Developing the skills of the students and encouraging them to enter the
world of creativity and innovation in thinking. Moreover, turning their energy
into working as well as practicing materials.
5. Getting the best out of the both genders, supplying them with modern
technology, renewable science. Furthermore, getting benefit from every
useful old thing and every new thing that may come handy so that they
would be able to build, create and keep up with the up to date life.
527

6. Improve students psychologically, intellectually, socially, scientifically,
technically, literally, professionally, and linguistically.
7. The university is also planning to cooperate with all of the scientific and
occupational institutions inside Iraq and get benefit of the universities and
research centers abroad in order to emerge as an example to be followed.

The university's core values:
The University of Human Development seeks achieving its goals through the
following core values:
1. social and moral obligation:
The University is committed to social and moral commitment on the highest
level through teachings of our religion, and all the humanitarian ideals.
2. the environment and scientific application:
The University is committed to securing an educational environment for the
students that encourages progressive thinking, controls modern technology,
Pays attention to the practical side for each specialty.
3. Quality:
The university is committed to the high-level scientific and educational
standards, always seeking to develop the educational process, scientific
research, and serving the community.
4. Creativity and perfection:
The university would do everything possible to achieve creativity and will
sponsor it. It, also, supports the renewal in its march towards scientific
excellence, and is also trying to instill a better culture, proficiency, good
achievement, as well as development of skills, capacity and supporting
talents.

5. Serving the society:
528

The university seeks to consolidate its relationships with the society and its
institutions. It emphasizes on serving, developing and supporting it with the
knowledge and works on its happiness.
6. Global and humanitarian vision
The university relies the global dimensions that will help carry out its
mission, which is reflected in the respect of other and their different
cultures. The human dimension is mostly reflected in the service of man in
terms they are human beings. Also, the environmental dimension in which
human beings live and from which they were created and to which they
return, hence they have the obligation to take a good care of it.
7. Academic freedom:
The university encourages openness, dialogue, and emphasizes on justice,
equity, and academic freedom.
8. Symbol and mutual cooperation:
The university seeks to inculcate the values of teamwork, tolerance, and
influence by symbols.
9. Adopting diverse and various education curriculum:
The university adopts various education curriculum by encouraging
graduates to complete scholarship, continue training and everlasting
rehabilitation.
10. The company and communication with civil society, government, and
international institutions to achieve its goals and missions:
The university seeks to achieve cooperation, communication and partnership
with civil society governmental and international institutions to achieve its
goals and missions.
11. Institutional accountability:
The sense of corporate responsibility and accountability are essential
529

conditio
ons for achie
eving the go
oals and misssions of the universityy.
ms Propertyy
Item
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Institu
ut Kurde d
de Bruxe
elles
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8272241145
56584
L'Insstitut Kurde de Bruxelle
es, fondé en
n octobre 19
978, est une
e association
n
laïq
que sans butt lucratif (assbl) à but so
ocio-cultureel, indépenda
ante de tou
ut
pa
arti politique
e.
L'orga
anisation esst reconnue et subsidiée
e par la Com
mmunauté FFrançaise de
e
Belgique depuis
d
1989 ainsi que p
par d'autres partenairess.
L'ob
bjectif de l'Institut est double:
d
d'un
ne part aideer les Kurdess et d'autres
comm
munautés vivant
v
en Belgique à s'in
ntégrer danss la société belge par le
e
biais
b
de plussieurs action
ns: des cours d'alphabéétisation, de
e français, le
e
rattrapage scolaire et un servicce social afin
n de faciliteer les démarrches auprès
des org
ganisations belges,
b
des avocats, de
es médecinss.
on kurde est souvent m
mal connue e
en Belgique
e.
D'autre parrt, la questio
d
des con
nférences gratuites surr ce thème a
ainsi que su
ur
L'Institut propose donc
e du Moyen-Orient et de
d l'Asie Mineure dans sson ensemb
ble. L'Institu
ut
l'histoire
orrganise des concerts, des
d projectio
ons de film, des tables d'hôtes, des
rep
présentation
ns de danse
e folklorique
e.
L'Institut édite ég
galement de
es livres parrlant des Ku rdes ainsi q
qu'un journa
al
bime
ensuel 'Les Kurdes'
K
concernant l'acctualité kurd
de. Une bibliiothèque esst
mise à la disposition du pub
blic. L'Institu
ut participe aux stands de diffusion
n
cultu
urelle organ
nisés par la Communauté Françaisee de Belgiqu
ue.Ce devoiir
d'in
nformation est
e primordial et légitim
me au prem ier chef l'exxistence d'un
n
530

centre kurde
e.
es propriété
é
Article
Province:

À l''extérieur

Culture Organization:
Mise à jou
!ur sur cet arrticle

ژمارە914 :

وريا
ي في سو
د الحقوقييين الکردي
اتحاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9041050358
88940
...
ص السجل
خصائص
م :غرب کردستان
األقليم
ظمة :مدني
المنظ
ل السجل
تعديل

ژمارە915 :

والسالم
يغي الکورردستاني للصداقة و
مع االمازيغ
التجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7282240277
70044
...
سجل
خصائص الس
المنظمة :اللصداقة
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ل السجل
تعديل

ژمارە916 :

ة للثقافة
معية االردننية الکردية
الجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3181331286
64416
...
ل السجل
تعديل

ژمارە917 :

والحريات العامة في سورييا
ت
وق اإلنسان
ع عن حقو
دية للدفاع
ظمة الکرد
المنظ
)(DAD
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8280855396
65507
http://www.Dadkurd..Com
Dadku
urd@Gmail..Com
خصائئص السجل
األقلييم :غرب کرردستان
ظمة :حقوق االنسان
المنظ
ل السجل
تعديل

ژمارە918 :

ة البشرية
عة التنمية
جامع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2301046149
92764
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اللتأرﯾخ والحقائئق
علي محيى الدين
جامعة وقفية غير ربحية ،أأسسھا أ.د .ع
ة البشرية " ج
جامعة التنمية
ج
العالي والبحث الععلمي
ي
عام 2008م ،وھي تحت إشراف وزارة التعليم
اللقره داغي ،ع
ھاداتھا.
ستان العراق ،وومعترف بشھ
بإإقليم کوردس
 2008و
2
ة البشرية جا معة وطنية تأأسست يوم  16کانون االوول عام
جامعة التنمية
ج
حث العلمي في
مية من قبل وزارة التعليم العالي و البح
حصلت على ااإلجازة الرسم
ح
).2008
الجامعة بتأريخ ) 27ککانون األول 8
ة
 (19211و تم فتح
إققليم کوردستتان بقرار )1/3
 2009-2008وبعدد طالب
2
دراسية
دأت الدراسة األکاديمية في الجامعة منذ السنة الد
بد
من أربعة أقساام
الثة کليات التتي تکونت ن
طالبة ضمن ثال
 (37طالب و ط
وصل الى )79
ة .کذلک
من کلية القانوون والسياسة
سياسية ضم
سم العلوم الس
وکانت :قسم القانون و قس
اللغة األنجليزية ففي کلية
ة
حاسوب في کلية العلوم والتکنولوجيا .و قسم
قسم علوم الح
قس
سم اللغة العرربية في
 (201تم فتح قسمين آخرين وھما :قس
عام )10-2009
الللغات .في عا
مصرفية ضمن کلية االدارة واالقتصاد .وففي
م المالية والمص
ککلية اللغات ،ووقسم العلوم
ً
ً
تتضمن أثنى عشر قسما علميا بالشکل
ن
جامعة
اللوقت الحالي ھناک أربع ککليات في الج
اللتالي:
سائي).
سم العلوم اللسياسية)مس
ککلية القانون ووالسياسة :ققسم القانون))مسائي( ،قس
ادارة االعمال
ة
فية )مسائي(( ،قسم
مالية والمصرفي
سم العلوم الم
ککلية األدارة واالقتصاد :قس
قسم
م
سائي(،
محاسبة )مس
ي( ،قسم الم
عمال )صباحي
سم ادارة االع
مسائي( ،قس
)م
صباحي).
اللمحاسبة )ص
ي(،
قسم اللغة االنجلليزية )صباحي
م
سائي(،
النجليزية )مس
ککلية اللغات :ققسم اللغة اال
ي).
قسم اللغة الععربية )مسائي
قس
سائي( ،قسم علوم الحاسووب
حاسوب )مسا
ککلية العلوم والتکنولوجيا :ققسم علو الح
صباحي).
)ص
سھا
غيرھم للجامعة نفس
م
ة  :جميع وارردات الجامعة من الطلبة أو من
واردات الجامعة
ط.
ولتطويرھا فقط

عة :
ھداف الجامعة
أھ
مة المجتمع.
جال العلوم والتتقنيات ،وخدم
1-الريادة العاللمية في مجاوالخالصة أن الريادة للجامععة ،واإلبداع لللطلبة ،والتمييز لإلدارة ،واللتنمية للمجتتمع،
ھداف المنشوودة.
والتقدم لألمة ھي لب األھ
ه نحو البناء ولليس الھدم ووالفناء ،ونحو التقدم بدل اللتخلف،
کر الذي يتجه
2-صناعة الفکفساد.
إلصالح بدل الف
ل التدمير ،واإل
ونحو الحضارة والتعمير بدل
الجھود لتحويل الجامعة إلى
د
النھوض بأفراده ،وبذل کل
ض
خالل
3-النھوض باللمجتمع من خجياته ومحسنااته للنھوض ببه علمياً
ضرورياته وحاجي
جتمع في ضر
لة لخدمة المج
مؤسسة فعالة
م
وتقنياً واقتصاددياً .
الم اإلبداع واالببتکار في مجاال
ي داخل الطللبة لالنتقال ببھم إلى ع م
4-تنمية ما فيعمل وتطبيق.
الطاقات إلى مادة ع
ت
اللتفکير والتنظيير والتأصيل ،وإلى تحويل ھذه
سين )ذکوراً ووإناثاً( مزودة ببأحدث التقنيات المعاصرة ،والعلوم
5-تخريج دفعاات من الجنس533

المتجددة واالستفادة من کل قديم صالح ومن کل جديد نافع حتى تکون قادرة على
البناء واالبداع ومواکبة العصر.
6االرتقاء بالطلبة نفسياً وفکرياً واجتماعياً ،وعلمياً وتقنياً ،وحرفياً ،ومھنياً ،ولغوياً.قيم الجامعة األساسية :
تسعى جامعة التنمية البشرية لتحقيق رسالتھا وأھدافھا من خالل مجموعة من
القيم األساسية ا تية:
)(1االلتزام االجتماعي واألخالقي :
تلتزم الجامعة في منطلقھا بااللتزام االجتماعي واألخالقي العالي الذي يتماشى مع
تعاليم ديننا الحنيف ،وجميع المثل اإلنسانية العليا.
)(2البيئة والتطبيق العلمي :
تلتزم الجامعة بتأمين البيئة التعليمية لطلبتھا التي تقوم على تشجيع التفکير
التقدمي ،والتحکم بتقنيات العصر ،وکذلک تولي عنايتھا بالجانب العملي والتطبيقي
لکل تخصص ،فالعلم النافع ھو الذي يطبق.
)(3الجودة :
ً
تلتزم الجامعة بمعايير علمية وتربوية رفيعة المستوى ،ساعية دائما إلى تطوير
العملية التربوية ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع.
)(4اإلبداع واإلتقان:
تبذل الجامعة کل ما في وسعھا لتحقيق اإلبداع وترعاه وتدعم التجديد في مسيرتھا
نحو التميز العلمي ،وتسعى کذلک إلى غرس ثقافة األحسن ،واإلتقان ،وحسن
اإلنجاز ،وتنمية المھارات والقدرات ودعم الموھوبين.
)(5خدمة المجتمع :
تسعى الجامعة إلى توطيد عالقاتھا مع المجتمع ومؤسساته ،فتشدد على خدمة
المجتمع وتطويره ورفده بالمعرفة والعمل على سعادته..
)(devilالرؤية العالمية واإلنسانية :
في الوقت الذي تعتمد الجامعة على قيمھا اإلسالمية ،ال تغفل في الوقت نفسه عن
البعد العالمي لرسالتھا الذي يتجلى في احترام ا خرين وثقافاتھم المختلفة ،والبعد
اإلنساني الذي يتجلى في خدمة اإلنسان من حيث ھو إنسان ،وعن البعد البيئي
خلق منه ،وإليھا يعود ،لذلک فله حق
الذي يعيش فيه اإلنسان ،والذي ھو أصله الذي ُ
في الرعاية والعناية به.
)(7الحرية األکاديمية :
تشجيع الجامعة على االنفتاح والحوار ،وعلى العدل واإلنصاف ،والحرية األکاديمية.
)(musicالقدوة والتعاون المشترک :
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تسعى الجامعة إلى ترسيخ قيم العمل الجماعي ،والتسامح ،والتأثير بالقدوة.
)(9تبني منھج التعليم المستمر المتنوع :
تتبنى الجامعة منھج التعليم المستمر من خالل تشجيع خريجيه على استکمال
الدراسات العليا ،والتدريب والتأھيل الدائم.
)(10الشرکة والتواصل مع مؤسسات المجتمع األھلي ،والحکومي ،والدولي :
تسعى الجامعة لتحقيق التعاون والتواصل والشراکة مع مؤسسات المجتمع األھلي
والحکومي والدولي لتحقيق أھدافھا ورسالتھا.
)(11المساءلة والمؤسسية:
إن اإلحساس بالمسؤولية المؤسساتية والمساءلة شرطان ضروريان لتحقيق الجامعة
أھدافھا ورسالتھا.
االنتماء :
تسعى الجامعة لترسيخ روح االعتزاز ،واالنتماء إليھا بين الطلبة واألساتذة وجميع
ويعزز مکانة
منتسبيھا انتما ًء إيجابياً يشجع روح المنافسة الشريفة للتغيير والتطويرُ ،
الجامعة في النفوس.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (zana sargatyسەبارەت بە
)جامعة التنمية البشرية( لە10:40:35 2013-12-30 :
خصائص السجل
األقليم :جنوب کردستان
المنظمة :علمي
تعديل السجل

ژمارە919 :

جمعية الکورد الفيليين في شمال بريطانيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112616425587606
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67456

536

...
ل
صائص السجل
خص
األققليم :غرب کرردستان

ل السجل
تعديل

ژمارە922 :

ي سوريا
کردي في
ب آزادي الک
حزب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8292341548
89010
...
ص السجل
خصائص
م :غرب کردستان
األقليم
ي
ظمة :سياسي
المنظ
ل السجل
تعديل

ژمارە923 :
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ب العمال اللكردستاني
حزب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
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...
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األقليم :شمال کرددستان
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المنظمة
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ژمارە926 :
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دار الثقافة والنشر الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120913442487345
قبل تشکيل ھذه الدار کانت ھناک دائرتان تتعلق مھمتھما بالثقافة الکردية بناء على التطورات
السياسية التي شھدتھا
البالد وبخاصة بعد صدور اتفاقية الحادي عشر من اذار عام .1970
اذ تشکلت في البداية دائرة باسم )مديرية الثقافة الکردية العامة( في عام  ،1970ثم انشئت دار
التضامن للطباعة
والنشر الکردية في عام  1972اال ان صدور قانون الحکم الذاتي لمنطقة کردستان عام  1974ومنعا
للتداخل
والتشابک الحاصلين بين مديرية الثقافة الکردية  ،ودار التضامن للطباعة والنشر الکردية وبين
المؤسسات الثقافية
االخرى التابعة لوزارة االعالم ولحاجة الدولة الى اقامة مؤسسة مرکزية متطورة تعنى بشؤون الثقافة
والنشر باللغة
الکردية فقد شرع قانون )(29لسنة  1976المعروف باسم قانون دار الثقافة والنشر الکردية بموجب قرار
مجلس
قيادة الثورة )الملغى( المرقم  289والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية ،العدد  2522في 1976/4/5
دار الثقافة
والنشر الکردية
للدار شخصية معنوية واستقالل مالي واداري  /بغدادتھدف الدار ضمن خطة الوزارة الى:أ -تنمية حرکة التأليف والترجمة والنشر باللغة الکردية.
ب -احياء التراث الثقافي الکردي العراقي والعمل على نشره.
ج -اصدار صحف ومجالت وکتب وسائر المطبوعات باللغة الکردية.
د -اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية.
ھـ -ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليھا من الوزارة.
و -امتالک حقوق التأليف والنشر.
ز -رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الکردية وتشجيع نتاجاتھم الثقافية.
ح ـ تأسيس مکاتب للنشر واداراتھا مباشرة.
ط  -تأسيس مطابع واستيراد االجھزة.
خصائص السجل
األقليم:

عراق

المنظمة :تراث
تعديل السجل

539
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ه موسيقی
گروه
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 شرق کرردستان:اقلليم

تغيير ددر اﯾن آﯾتم
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