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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە ھونەرمەندانی کوردستانە 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 پ وﯾستيش وەک پاشکﯚ لەگەڵ تﯚمارەکاندا دانراون.
contact@kurdipedia.org

کوردﯾپ دﯾا ،سەرباری ئەم پەڕتووکە ،لە داھاتوودا ھەو ی ئەم بەرھەمانەی خوارەوەش دەدات:
ژمارەی وەشان
پەڕتووک
1
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1
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1
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1
براکوژﯾنامە
1
پەندنامە
وشەنامە
ناونامە
1
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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
01/06/2014
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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 :

ئاراس تاليب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121211311887301
لەکەرکوک لەداﯾکبووە ،چەندﯾن ساڵ لەھﯚ ەندا ژﯾاوەو ھەر لەو ش مامﯚستابووە ،ماوەﯾەکە گەڕاوەتەوە
کوردستانو ئ ستا سەرقا ی کارکردنە لەبواری ھونەرﯾدا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

کەرکوک

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

ژمارە2 :

ئاراس حەمە حوس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205813100445
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :ش وەکار
نەتەوە:

کورد

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە3 :

س گەرمياننی
مان  -ئاراس
س عوسما
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3091049573
34577
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

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

ژمارە4 :

ەماتە
س کﯚﯾی  -ئاراس تە
ئاراس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0104004349
93075
دە.
شتووی سوﯾد
ی تەواوی ئارراس فاتيح رەەسو ە ،دانيش
گگﯚرانيب ژە ،ناوی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە5 :

س کەرﯾم
ئاراس
dipedia.org//?q=201312
2241518058
87091
http:///www.kurd
ەک کە لەو
گەڕەکی چوارباخ ﯾە
ی
مانی سا ی1961
ی شاری سل م
ە داﯾک بووی
لە
ژﯾانی ھونەری
ی
کە وی
ی ،کە ھەر للە سەرەتای الو تيەوە ت ک
ھونەرمەندانەی
ھ
گەری
بە ش وەﯾەکی ساکار و ب سنور ،کارﯾگ
بوووە،دەستی کردوە بە نيگگار ک شان ە
کی
ی )ﭬنسينت ﭬان کوخ(ی للەسەر بووە و لە تەمەن ی
ەندی جيھانی
زۆۆری ھونەرمە
 1977بە
1
سا نی
شانەوە .لە س
ە ناو خەﯾا ی فانتزﯾای ھوونەرو و نە ک ش
منا يدا دەچ تە
م
الوان لە ژ ر دەەستی ھونەررمەندان
ەردەوام دەب تتە قوتابی لە سەنتەری ال
ش وەﯾەکی بە
کارەکانی ڕەنگدانەوەی جوانی
ی
،198
ککامل ئەحمەدد و اللﯚ عەبدەە تا سا ی 80
ڕەنگەکانی برﯾتين لە ڕڕەنگی ھەتاو وسەوزاﯾی للە
ی
سروشتی کوردستان بووەە و
س
کارەساتە ﯾەک لە
ە
بەدبەختی و
ی
ژﯾانی
ی
کارﯾگەری
ھەمان کاتدا و بە ش وەﯾەککی بەرچاو کا
ھ
سا ی  1993ھوونەرمەند
دوای ﯾەکانی نەتەوەکەی لە تابلﯚکانيدا ڕەنگی داوەتەوە ..لە ا
ئەوەی بەشداری
ی
ی فەرمی بانگگھ شت دە ککر ت بﯚ فەرەنسا بﯚ
ە ش وەﯾەکی
بە
لە ئەنفالدا(.
ت لە شاری پارﯾس .بە ناوی )ھونەر ە
پ شانگاﯾەکی ھونەری بکات
بە کاری
بەردەوام گەشەی ە
م
 1ەوە لە ھﯚ ەندا دەژ ت و بە
ھونەرمەند لە سا ی 1994
ھ
ەری جﯚراو جﯚﯚری لە
چاالکی ھونە
داری چەندﯾن پ شانگە و چ
ی داوە ،بەشد
ھونەری خﯚی
ھ
ئاراس ﯾەکەمين پ شەنگای تاﯾﯾبەتی خﯚی لە
ککوردستان و لە ئەوورپا دا ککردووە .س
دوابەدوای ئەوە کﯚمە ک
ی
 1978دەکاتەووە.
ی لە سا ی 8
گەلەری گؤﯾژەە لە سل مانی
نی  1977تاوەکوو  1994لە
ی لە کوردستتان لە سا ی
ی و پيشانگەی
ککاری ھونەری
سل مانی ،ھەوول ر و دھﯚک کردوەتەوە.
شارەکانی س
ش
تاﯾبەتی و بەشدارری
تی
ھونەری
 199تا ئ ستا بە چەندﯾن پ شانگەی ھ
ە سا نی 94
لە
ئە مانيا و ئينگللتەرا
ەندا ،فەرەنساا ،نەمسا ،ە
پ شانگەی ھاوبەشی لە و تانی ھﯚ ە
ھەستی نەتەواﯾەتی و چەوساندننەوەی گەلەککەی لە
ی
شە
ککردووە .ھونەررمەند ھەميش
ەست بە جﯚررە
چەسپاوە و ووای کردوه ،ککە لە ھەموو کارەکانيدا ھە
بييرو ھﯚشيدا چ
ھەميشە ئاماژژەی پ
خەم ک و توڕەەﯾيەک بکر ت ھەروەکو ھوونەرمەندانی ھﯚ ەندی ھە
خ
ی کردنەوەی پ شانگەکانييدا.
دەدەن لە کاتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە6 :

ر2
م ئەبوبەکر
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73675
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە7 :

م تيگران
ئارام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302100728
81486
 19لە شاری قاميشلﯚ
لە سا ی 934
ی کوردزمانی ئەرمەنييە .ە
ھـونەرمەند و گﯚرانيب ژ کی
ھ
سا يدا
کردووە و لە  18ا
ە
ەکەﯾاندا بﯚ ئەرمەنستان کﯚﯚچيان
ەگەڵ بنەما ە
ەداﯾکبووە .لە
لە
ەنستان .لە 8ەمين
ککات ک سەرەتااﯾی تەواو کرددووە ،بووەتە کارمەند لە ررادﯾﯚی ئەرمە
شدار بووە و گﯚرانييەکی ببﯚ ئامەد داناووە.
ی ئامەددا بەش
چاند و ھونەری
ميھرەجانی چ
م
ەرمەنی و کووردی و عەرەببی
سی دی  -ﯾە و بە ھـەر س زمانی ئە
خاوەنی  12س
خ
گگﯚرانيی وتووەە.
جە کﯚچی دواﯾی کرد.
 2بە نەخﯚشييی ش رپەنج
ھونەرمەند لە 2009-08-08
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردستانی

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

قاميشلﯚ

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باکوور  -بادﯾنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە8 :

ئارام خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812562072080
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە9 :

ئارام شەﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011537159301
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە10 :

م عەبدو
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4071218192
21592
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە11 :

ﭭارا
م غەمبار  -ئارام گيﭭ
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1111629226
63781
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ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە12 :

م کەرﯾم
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1151230267
73713
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە13 :

کﯚ خەﯾا ی
ئاراک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1061546267
73602
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە14 :

ی زادە
ئارژننگ سەﯾفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1061158176
63677
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە15 :

ئارشام خورسەندپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=201004021122414088
سا ی  1970لە شاری کرماشان لە داﯾک بووە .بەکالﯚرﯾﯚسی لە لقی موزﯾکدا لە زانکﯚی ھونەری
تاران وەرگرتووە .لە فيستيﭭا ە جﯚراوجﯚرەکانی موزﯾک لە ئاستی ئ راندا بەشداری کردووە و ئەم
سەرکەوتنانەی بەدەستھ ناوە :پلەی ﯾەکەمی موزﯾکی ئﯚرکستراڵ لە نﯚﯾەمين و 16مين خولی
فيستيﭭا ی بەرھەمەکانی رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنی ئ ران لە شارەکانی ورم و شيراز ،پلەی ﯾەکەمی
فيستيﭭا ی موزﯾکی قوتابيانی ئ ران لە بەشی ژەنينی س تار لە شاری تاران ،پلەی ﯾەکەمی 26مين
خولی فيستيﭭا ی موزﯾکی ئ ران لە شارەکانی ﯾەزد و تاران ،پلەی ﯾەکەمی دووەمين کﯚنکﯚری
ئاوازدانەرانی ئ ران لە شاری تاران و پلەی ﯾەکەمی ﯾەکەمين خولی فيستيﭭا ی موزﯾکی کوردی لە
شاری مەھاباد.
بەر وەبەراﯾەتی گشتی فەرھەنگ و
ئەم ھونەرمەندە کرماشانييە ئ ستاکە سەرۆکی کاروباری ھونەری
ِ
ئيرشادی ئيسالمی پار زگای کرماشان ،سەرۆکی ئەنجومەنی موزﯾکی شاری کرماشان و ھەروەھا
ئەندامی ل ژنەی موزﯾکی رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنی ناوەندی ئەم شارەﯾە.
خورسەندپوور لە و تانی جﯚراوجﯚری دنيا کﯚنس رتی موزﯾکی سونەتی و کوردی
پ شکەش کردووە ،لەوانە :ھەر می کوردستان ئە مانيا ،بەلژﯾکا ،ھ ندستان ،چين ،تورکيا ،ﯾﯚنان،
تاجيکستان و ق رغزستان.
سەرچاوە :مەنسوور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

کرماشان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە16 :

ئاری بابان
69

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122912095
52938
تاﯾبەتە و
ە
شانگای
 19لەشاری ککەرکوک لەداﯾک بووە و خااوەنی  8پ ش
ە سا ی 953
لە
2008دا
سل مانيە ،وەەلە کﯚتاﯾی ماانگی س ی 8
ەی گشتی س
ەری کت بخانە
ئ ستا بەر وەبە
ەﯾەوە ئاری ببابان
سوتا و بەم بﯚنە
 10تابلﯚی س
ەھﯚی سوتاننی ما ەکەﯾە وە زﯾاتر لە 00
بە
ست چوو.
ەش کی گەوورەی ئەرشيففی ھونەری خﯚی لەدەس
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە17 :

ی بابان
ئاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004221109
99790
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە18 :

ئاری جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473674
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە19 :

ئاری سوبحی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910210911392100
ش وەکار ئاری سوبحی سا ی1977لە قەزای کﯚﯾەی سەر بە پار زگای ھەول ر لە داﯾکبووە ،تا ئ ستا
شەش پ شانگای تاﯾبەتی کردۆتەوە و لە چوار پ شانگای ھاوبەشيشدا بەشدار بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە20 :

ئاری محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111512302773714
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە21 :

ئارﯾا مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=20140507111122100534
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :ئەکتەر
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە22 :

72

ەﯾانی
ن ش رەبە
ئارﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01709194910124
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە23 :

ن کەرﯾم
ئارﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30709552113184
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە24 :

ئارەززوو ئيسمااعيل
73

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2082151397
74245
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە25 :

د جەالل
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112516415
53494
خانەی سەرەەتاﯾی
ەدنياوە .قوتابخ
ە شاری سل مانی ھاتوتە
سابونکەران لە
ە گەڕەکی س
لە
کردوە و ئامادەﯾی ئەزمەڕی کووڕانيشی ھەر
ە
ن تەواو
ە سابونکەران
ز وەری ھەر لە
ەبەغدا و
ﯾميای ھونەرەەجوانەکان لە
چووەتە ئەکادﯾم
ەناوچەﯾە تەوواو کردوه .سا ی  1976چ
لە
سا ی  1980بەشی نواند نی تەواوکردووە.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە26 :

ی
د خانەقينی
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913355
58406
عەبدول ەحمان"ە و لەسا ی  1958لە
ھونەرمەند ناووی تەواوی "ئئازاد وەھاب ع
ھ
 19چﯚتە
لەسا ی 977
خانەقين لەداﯾﯾکبووە و بەھﯚﯚی خوليای ببەھونەرەوە لە
شارۆچکەی خ
ش
رانەی ھەﯾە ،کەزۆربەﯾان
ی
شﯚڕشگ
ی زۆر گﯚرانی و سرودی ش
دونيای ھونەر و ژمارەﯾەکی
وڕﯾن.
ھﯚنراوەکانيان فﯚلکلﯚری لوڕ
ھ
ت،
شﯚڕشی کورددﯾيەوە دەکات
ەﯾوەندی بەش
چ تە شاخ و پە
نااوبراو لەسا ی  1979دەچ
شەھيد "کارزان".
د
قای
سا ی  1984بﯚﯚتە ئەندامی تيپی مﯚسيق
ھەروەھا لەس
ھ
ستدا و لە
ييەکی کوشنندە لە شاری سل مانی گييانی لەدەست
ی بەنەخﯚشيي
ئاازاد خانەقينی
سپ ردرا.
شاری سل ماننی بەخاک س
شەھيدان لەش
گگﯚڕستانی ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

خانەقين

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە27 :

د د پاک
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31610013212070
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سينەماکار
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە28 :

د سابير
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81125171012496
شاری سل ماننييە
ەداﯾکبووی ش
لە
پ شانگای تاﯾببەتەکانی:
لەگەلەری مﯚﯚزەخانەلەسل مانی سا ی
1984پ شانگاای تاﯾبەتی لە
4
1991
1
ەلەسل مانی سا ی
پ شانگای تاﯾببەتی لەگەلەری مﯚزەخانە
سل مانی سا ی
لەگەلەری س
1993پ شانگاای تاﯾبەتی لە
3
مانی سا ی 1995
ەجيد لەسل م
پ شانگای تاﯾببەتی لەگەلەری ساالر مە
سا ی
ەژ ر ناوی بەرززاﯾيەکانی تەسەوف لەوو تی تورکيا س
1997پ شانگاای تاﯾبەت لە
7
20
دا سا ی 000
پ شانگای تاﯾببەتی لەبورخﭭﭭاڵ لەھﯚ ەند
لەگەلەری ئی
ی
ەندا
لەوو تی فيلە
2002پ شانگاای تاﯾبەتی لە
2
پ شانگای ھاووبەشی:
ەھﯚ ی ئاری
خی ھونەرمەنندانی کورد لە
1990پ شانگاای ھاوجەرخی
0
ی لەوو تی ئئەمرﯾکا
1995پ شانگاای ھاوبەشی
5
ی لەوو تی ئئە مانيا
1995پ شانگاای ھاوبەشی
5
ی لەوو تی ﯾﯾﯚنان
1997پ شانگاای ھاوبەشی
7
گەکان لەوو تتی ھﯚ ەندا
ی دنيای رەنگ
1999پ شانگاای ھاوبەشی
9
ی گەشت و گوزار لەگەلەرری ت کس لە
2000پ شانگاای ھاوبەشی
0
لەھﯚ ەندا
ﭬاﯾک لەھﯚ ەندا
ھاوبەشی لەن وان دەررﯾا لەنﯚرد ک
ی
2000فيستيﭭﭭا ی پ شانگاای
0
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لەھﯚ ەندا
لە

ی گەشت و گوزار لەگەلەرری ت کس
2000پ شانگاای ھاوبەشی
0
ھﯚ ەندا
ی لەوو تی ھ
2000پ شانگاای ھاوبەشی
0
در لەھﯚ ەندا
ن ،لەدانھ ر
ی کارەتازەکان
2003پ شانگاای ھاوبەشی
3
دا 2004
پ شانگای ھاووبەشی لەووو تی ھﯚ ەند
شانی ئەنفال و
دا لەژ ر ناونيش
لەوو تی ھﯚ ەند
و
فيستيﭭا ی پ شانگای ھاووبەشی
في
ەب تەوە2006
ھە ەبجەھەرگگيز دووبارەنە
ھ
در لەھﯚ ەندا 2006
ەلەری دانھ د
پ شانگای ھاووبەشی لەگە
لەندەن 2007
ن
لەوو تی
و
پ شانگای ھاووبەشی لەژ ر ناونيشانی))ئەنفال(
ھاوبەشی
ی
شانگای
ی
سا ی  Art Centreپ
ی لەندەن س
2007لەوو تی
7
ھاوبەشی لەشاری ئە
ی
2007فيستيﭭﭭا ی پ شانگاای
7
ەميستردام للەوو تی ھﯚ ەندا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە29 :

ی
د شەوقی
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110165814266
چاوی بﯚ ژﯾان ھە ھ ناوه،
ی
 192لەشاری ھەول ر
ئاازاد شەوقی لەسا ی 29
شاری
ەرەتاﯾی لەش
خو ندنی سە
ی ناسراو و ددﯾاری شاری سل مانييە ،خ
ەبنەما ەﯾەکی
لە
شاری
شووری ئ راق تەواوکردووە و قﯚناغی ناووەندی و دوانااوەندﯾی لەش
دﯾوانييەی باش
پاشان
ن
نەرەجوانەکانی لەشاری ببەغدا تەواو ککردووه،
ی
ەﯾمانگای ھون
ککەرکووک و پە
شتياری پەروەەردەﯾی بووەللەشاری سل مانی.
ساڵ سەرپەش
بﯚﯚماوەی  13س
کردووه،
پەﯾمانگای ھونەرەجواننەکانی بەغداوە دەستيپ ک
ی
ی ھونەرﯾی لە
سەرەتای کاری
س
تابلﯚکانی
ی
ەژﯾانی ھونەررﯾيدا دەﯾان پ شانگای ناﯾابی کردۆتەوهه ،کەسەرجەمی
لە
کوردەواری دەکەن.
ی
ستان و کﯚمە ی
جوانی کوردس
گگوزراشت لەج
77

ەخﯚشی )غوودەی
 20تووشی نە
ئاﯾاری سا ی 000
ی
مامﯚستا ئازاد شەوقی لەممانگی
م
ل مفاوی( بوو ،ئەگەرچی ددواتر نەشتەرگەری و چارەەسەری بﯚکرا ،بە م بەئازار و
مانگی ئابی سا ی
ی
ی و مرۆﭬاﯾەتيييەوە لە ناوەڕڕاستی
ھيوای ھونەری
ککﯚمە ک لەھي
کانی ل کنا.
ەميشەچاوەکا
2002دا بﯚ ھە
2
شانگاکانی:
ھەند ک لەپ ش
ھ
ھاوبەش لەگەڵ قوتابييەکانيدا
ش
نگای ش وەکارﯾی
- 1958پ شانگ
8
خاليد سەعيد دا
ھونەرمەند خ
نگای ش وەکارﯾی لەگەڵ ھ
- 1959پ شانگ
9
ی ،لەﭬيستﭭا ەکانی دﯾمووکراتی
مانياﯾی دﯾموکراتی
ی
ش لەئە
نگای ھاوبەش
- 1962پ شانگ
2
لەبەﯾرووت
ت
ئەمەرﯾکی
ی
کﯚی
ی خﯚی لەزانک
نگای تاﯾبەتی
- 1965پ شانگ
5
دا
نگای تاﯾبەت للەکﯚمە ەی ررۆشنبيری کووردی لەبەغد
- 1973پ شانگ
3
ی لەبەغدا
نگای تاﯾبەتی
- 1981پ شانگ
1
سل مانی
ی لەھﯚ ی مﯚزەخانەی ل
نگای تاﯾبەتی
- 1992پ شانگ
2
نگای ر زل نانی
- 1993پ شانگ
3
ی پەلەمانی ھەر می کورردستان بﯚ کارەھونەرﯾيەکاانی
ھاوبەش لەپارﯾس
ش
نگای ش وەکارﯾی
- 1993پ شانگ
3
ەمانی کوردستان
ی
ی پەڕ
نگای ر زل نانی
- 1997پ شانگ
7
ی لەھەول ر
نگای تاﯾبەتی
- 2000پ شانگ
0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە30 :

ی
د لەشکری
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112610522
25514
 19ەوە لە
لە سا ی 984
 1970لە شاری ھەول ر لە داﯾکبووە و ە
ی لە سا ی 0
ئاازاد لەشکری
دەرچووی ئامادەی ژوووری بازرگانيييە و
ی
بوواری و نەگرتننی فﯚتﯚگرافييدا کاری کردوووه.
ستان و و نەگگرتنی
ەجوانی سرووشتی کوردس
ھەرلە سەرەتتای الو تيەوەە خوليا بووە بە
ھ
نيشاندانی لەپ شانگاککانيدا.
ی
کردنی و
ی
شيف
نەکانی و ئەرش
دﯾمەنە د ف نە
ی کوردستانە و و نەگری ررۆژنامەی خەبات و راو ژکارری
ئ ستا سکرت رری و نەگرانی
رۆﯾتەری جيھانييە للە کوردستان ،ھونەرمەند خاوەنی
ی
گگﯚﭬاری تاو و و نەگری ئاژاننسی
شاﯾانی وتنيشە کە سا ی
ی
ی ز ﯾنە لە ددەرەوە و ناوەەوەی کوردستتان،
شەش خە تی
ش
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 2006و نەﯾەکی لەسەر ئاستی جيھان ﯾەکەم بوو ،بەشداری لە  12پ شانگای
ھاوبەش و  6پ شانگای تاﯾبەتی خﯚی کردووه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە31 :

ئازاد مسگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064758
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سەقز

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

ژمارە32 :

ئازاد مەولود رەسوڵ
79

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1107132722
22510
 2000-02-09لە
سل مانی لەدداﯾکبووە .لە 9
موزﯾکژەن و گﯚﯚرانيب ژ ،سا ی  1958لە س
م
کﯚچی دواﯾی کرد ،ھەر لەو ش ن ژرا.
ی
خﯚشيی ش رپپەنجە
ەندەن بەنەخ
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە33 :

ن
ئازەرر عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02109040710178
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە34 :

ئاساا د شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5311018126
64964
ەندﯾن و تی جيھان
ەشدارﯾی چە
 201لەسوﯾد و لەشاری ﯾﯚﯚتﯚبﯚری بە بە
رۆۆژی 12/5/26
ەڕ وەچوو
ەندەنافياﯾە بە
ە گەورەترﯾن ککەرنەﭬا ی و تانی ئەسکە
ەمەرکولە کە
ککەرنەﭬا ی ھە
سا نی پ شتر
ەکان لەﯾﯚتﯚبﯚﯚری وەک ا
ەو کەرنەﭬا ەدا کﯚمە ەی ھونەرە جوانە
لە
ﯾی بوو بەشدارﯾﯾی کردوو بووونە
ن کە ھە پەڕک ی کورد ی
ماﯾشی خﯚﯾان
ەجوانترﯾن نم
بە
ەندﯾی ئامادەەبووانی ئەو ککەرنەﭬا ە.
ج گەی رەزامە
ماوەی
ەک کە لەئەندامانی گروپی ھە پەڕک و م
ھەر لەو کەرنااﭬا ەدا ئاسا د شاد کە ﯾە
ھ
ەڕاھ نەرانی گروپەکە لەن ووان
سيانزە سا ە بەشدارﯾی ددەکاتو ھەروەەھا ﯾەک کە لە
س
بژ ردراو جگە
م کەرنەﭬا ەدا بەباشترﯾن رراھ نەر ھە ژ
گگروپە بەشدارربووکانی ئەم
ھەزار کرۆنی سوﯾدﯾشی وەک
سەما ب ی 5000ھ
ا
ەبەخشينی دبلﯚمی ھە پپەڕک و
لە
شرا.
خە ت پ بەخش
خ
ێ
سەرچاوە :کورردستانی نوێ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە35 :

ﯚ سدﯾق
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032203357
71669
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ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە36 :

ھير
ﯚ عەبدولللەتيف تاھي
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227142658
81450
ەر دەبات ،ﯾەککەم
سوﯾد ژﯾان بەسە
د
لە و تی
ﯾه ،لە سا ی ) (1993و ە
چکەی کﯚﯾەﯾه
کبووی شارۆچ
لە داﯾک
 (200ﯾەکەم ئئەلبومی
ئەزمووونی کاری ھوونەری خﯚی تاقيکردۆتەوەە بە گﯚرانی ""ھاوارەم" و لە سا ی )06
ی گﯚرانی.
ە ) (11تراکی
خﯚی ب وکردەوە کە پ کھاتبوو لە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

شارەەکان:

ککﯚﯾە

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە37 :

د
ﯚ مەحمود
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21609180112879
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە38 :

ﯚ کﯚﯾی
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0104004538
83076
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە39 :

مود
ﯚس مەحم
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4242155568
82720
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە40 :

ئاسييا کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0241221527
73481
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە41 :

ش
مان دانش
ئاشتتی عوسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01131631213266
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە42 :

ئاشتتی عەدۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060859043
33150
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە43 :

ئاشتتی گەرمييانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120221370
05557
قالی کاری ھونەرری و رۆژنامەووانی و
ی کە بەردەوام سەر ی
ەک کە لەو ھوونەرمەندانەی
ﯾە
ەگەڵ ر کخراوە ھونەرﯾيە
ئەوروپييەکان و پرۆژەی نوووسين و
ن
دروستکردنی پەﯾوەندﯾيە لە
جارﯾش
ش
ەشدارﯾکردن لە زۆربەی ﭬﭬيستيﭭا ە ھوونەرﯾيەکانی و تی ھﯚ ەنندا و زۆر
بە
خراوە کوردﯾيەککان.
ەشدارﯾکردن لەگەڵ ر کخ
بە
ھﯚلەندا
ەرمەندانی ھ
کخراوی ھونە
ەندامە لە ر ک
ئە
کخراوی ئاﯾدا ن دەرالند
ەندامە لە ر ک
ئە
ئەکشن
ن
ەندامە لە کﯚﯚمە ەی ئارت ئين
ئە
ەرمەندانی برراباند
ەندامە لە کﯚﯚمە ەی ھونە
ئە
سی شاری بر دا
ست ئين ئەکس
کخراوی کونس
ەندامە لە ر ک
ئە
ەرمەندانی کووردستانە
ەندامی ھونە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە44 :

ە
مەد ش خە
ئاشتتی محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8152229118
89148

86

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە45 :

مود
ئاشتتی مەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73676
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە46 :

د دەو ەت
ئاشننا ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2101219317
74281

87

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە47 :

ئاشننا عومەر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105203259
93104
ندنی
مانی خو ی
ھەر لە سل م
شاری سل مانی ھ
ی
 (19لە
ی سا ی )982
ە داﯾک بووی
لە
گای
ھەول ر پەﯾمانگ
دواتر بە خ زانەوە ھاتوﯾنەوە ھ
ر
سەرەتای و ناوەندﯾم تەواوو کردووە
س
کەمانجم ژەنيوە
م
ەتی
ھونەرە جوانەککانی ھەول رم تەواوکردووون لە بەشی مﯚسيقا ئالە
ھ
ەروەردەی دەشتی ھەول ر.
الکی قوتابخانەکانی لە پە
ئ ستاش مامﯚﯚستام لە چاال
يی قوتابيانی کوردستان
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾەک تيی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە48 :

ەد
ئاگرﯾﯾن محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02409513910217
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە49 :

ئاگرﯾﯾن نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1051419252
22044
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە50 :

ن جەمال
ئاالن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0529194618
84324
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە51 :

ن عارف
ئاالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0232210026
62483
ەتەمەنی )(9
ەداﯾکبووەو لە
ی مە کەنی سل مانی لە
 (19لەگەڕەکی
ەسا ی )969
لە
پاشان بﯚ
ن
بەکاری ھونەری ککردووەو
ی
خانەکانەوە دەەستی
چاالکی قوتابخ
سا ييەوە لەچ
س
ەولەوی( و ماوەی ) (5سا يش
ميوزﯾکی )مە
ی )ب خود(و دوواتر بﯚ تيپی م
تييپی ميوزﯾکی
مانی بووەو ) (15سا يش
ەﯾمانگەی ھو نەرە جوانەکانی سل ی
مامﯚستای پە
م
ەرەنجم نت ک کاری بﯚ ھونەرمەندانی کورد
ەتەلەفزﯾﯚنی ) (madو ) (roj ttvوەک ئە
لە
سترای ئە مانيدا کااردەکات و خاوەنی
ی
کی ئﯚرک
شە لەتيپ ی
ی ) (8سا يش
ککردووەو ماوەی
ەری بکات .
کﯚنس رتی ھونە
س
ەمەو لەپرۆژەەشيداﯾە لەکووردستان
چەندﯾن بەرھە
چ
کوردستانی نوێ
ی
شيالن عومەر -
سەرچاوە :شي
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
90

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە52 :

ن عومەر
ئاالن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0925132654
42049
پەﯾمانگای پزﯾشکيم تەواو
ی
200
بووم لەسا ی 02
سا ی  1978لە سل مانی لەداﯾک م
س
ستا خاوەنی پ نج
 199ئەنجام دداوە تاکو ئ س
م کاری ھونەررﯾم سا ی 98
ککردووە ﯾەکەم
ەلبومم ئ ستتاش لەکاری ھونەری بەرددەوامم.
ئە
وەبەری لينکی ھوننەری
ی
دەکەم و بەڕ
م
ش کاری رۆژژنامەوانی ھوونەری
وەک نووسينيش
سوﯾد
ی کچ کی جووانم کە ناوی ﭬيﯚلينە ئ ستتا لەو تی س
ەن ت م داﯾکی
ما پەڕی نوچە
م
دەژﯾم.
بە )ئاالن
دﯾا لەالﯾەن )ئئاالن عومەر( سەبارەت ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
18:00:52
2 2010-12-1
عومەر( لە16 :
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە53 :

ن فازﯾل
ئاالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2290926576
63577
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شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە54 :

ن مەردان
ئاالن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128193137
72731
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە55 :

ن ھادی
ئاالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1200800196
66339

92

ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە56 :

ن ھادی
ئاالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4180755227
78794
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە57 :

ن
ئالين
93

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5101343116
64692
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە58 :

می
ئاماننج ئەعزەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112114133
38434
سينەمای
ستان لەداﯾکبوووە ،بەشی س
رۆژھە تی کوردس
ە
سنەی
ەسا ی  1983لەشاری س
لە
بەرھەمی
ی
ەک
ککﯚل ژی ھونەرری زانکﯚی تاررانی تەواوکرددووە ،تا ئ ستتا خاوەنی ﯾە
ەکراو.
ە لە چەندﯾن بەرھەمی دﯾﯾکەی تﯚمارنە
گگﯚرانييە ،جگە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سنە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە59 :

ف
ئاماننج شەرﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241554578
87089
لەداﯾک بووە،
ک
ەرکوک
شی ش وەکاارﯾش دەکات لە شاری کە
جگە لە کاری فﯚتﯚگراف ئيش
ج
کﯚت و
ھەميشە ھەموو ت
ە
دای ھونەربوووە،
دا يەوە شەﯾد
ف ھەر لە مند
ئاامانج شەرﯾف
وشە قەدەغەکان بدرک ن و ڕاستيەکان گﯚﯚبکات،
ە
شکاندووە و توا نيو تی
پ وەند کی شک
بﯚﯚﯾە بيری ھوننەری فﯚتﯚگرا فی تيژ بووە و بەھﯚﯾەوە ئئاماژەی بە ڕاستيەکان داووە.
ئەژی و
ی
ستردام
ھونەرمەند ئاممانج خ زاندارەە و  12ساڵ زﯾاترە لە ھﯚ ەندا لە ئەمس
ھ
 ‘Sھونەری فﯚﯚتﯚگرافی
S-Gravenhag
 (KABKلە ge
خو ندنگای )K
تووانيو تی لە خ
ھونەری
ی
کی زۆری لە ببواری فﯚتﯚگراف و
خو ن  ،کار ی
ەش واز کی ئئەکادﯾمی بخ
بە
ەوە لە ھﯚ ەنندا کردۆتەوە.
ستا دوو پيشاانگەی کردۆتە
ش وەکارﯾدا کرردووە و تا ئ س
ئيمپراتﯚر کی چينی ھەﯾە،
ر
خﯚﯾەوە زۆر ب وای بەم وتەﯾﯾەی
ی ئەزموونی خ
ئاامانج لە ڕوی
ەوە تا ئ ستا ڕڕاستی ت دا بەدی
ککە چوار ھەزارر ساڵ لەمەووبەر ئاماژەی پ داوە ،بەالﯾە
شا کردن ،و ننەی
ەقای ھەزار ووشە دەدوێ ،بەﯾەک تەماش
ەکر ت )کە و نەﯾەک بارتە
ئە
لەبارەی کارە ھونەرﯾﯾەرکانی ئەم
ی
ھەموو ژﯾانی ت دا دەبينرێ ( ،بﯚ زانياری زﯾاتر
ھ
ھونەرمەندە ،کليکی ئەم للينکە بکە:
ھ
h
http://www..amange.ne
et
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە60 :

ی
ئاماننج فاروقی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81214161619663
دەستی بە
ی
لە سا ەکانی تازە پ گەشتوووﯾدا
ە داﯾک بووەو ھەر لەو و ە
شاری سنە لە
سا ی  1978لە ش
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بەدەست ھ ناوە .ھەرروەھا  10ساال
ت
کاری ھونەری کارﯾﯾکاتﯚر کردووەو لەو ھونەرەەدا سەرکەوتننی
کی ھونەری کارﯾکاتﯚر بووەەو زۆر کاری گگرافيکی و کاارﯾکاتﯚری ئەننجامداوە .ﯾەککەم کاری نەتتەوەﯾی
خەرﯾک
می دﯾکتاتﯚرﯾﯾەتی
سل مانی بەڕ وە چوو و زۆ م
مانی لە ھﯚ ی زانکﯚی س
ەشاری سل م
ھونەرمەندە لە
ئەم ھ
شاندا.
سی تياﯾدا پيش
بەعس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ککارﯾکات روان

شارەەکان:

سنە
س

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

ژمارە61 :

خی
ئاماننج مەردۆخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908215953
39448
ستﯚک پﯚرت
ک
ەرەداغ-ەو خااوەنی دوو ب ووانامەی دبلﯚﯚمە لە
شارۆچکەی قە
ەداﯾکبووی ش
لە
ندکاری قﯚناغی دوووەمی
ی
ستا خو
ی ميدﯾا لەماننچستەرو ئ س
ککﯚل ج و سەنتتەری کەلتوری
(M
چستەرMMU).
لەزانکﯚی مانچ
ککﯚل ژی ھونەررەجوانەکانە لە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە62 :

س
ئانيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9281634568
88477
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە63 :

ن
ت عوسمان
ئاوات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625090636
64507
پەﯾمانگای ھونەرە جووانەکانی سل مانييە،
ی
ە شاری سل مانی لەداﯾککبووە ،دەرچوووی
لە
نووسين و
بەکالﯚرﯾﯚسی لە بواری نو
ی
ەرﯾتانيا ژﯾان دەباتە سەر،
ماوەی  9سا ە لە و تی بە
م
مسازﯾدا
ندنی ماستەرە لە بواری فيلم
دەرھ نانی فيللمدا ھەﯾە و ئ ستا سەرققا ی خو ی
ەو و تە.
لە
می "با
تی
مساڵ لە و ی
بيگﯚرﯾﯾن"ـە کە ئەم
دواﯾين بەرھەممی دەرھ نەرر ،کورتە فليم
ِ
شکرا .
فەرەنسا نماﯾش
ﭭا ی سينەماﯾی کان لە فە
ەمی ھ ناوە و لە فيستيﭭ
ەرﯾتانيا بەرھە
بە
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە64 :

ئاوات فاﯾەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111617315287812
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە65 :

ئاوات کاکەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062811021669560
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

فﯚتﯚﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە66 :

د
ئاواررە محەمەد
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014050
0711112110
00531
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە67 :

ئاوازز ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011094424
49939
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ئەکتەر و رراگەﯾاندکار
ی و نە :گﯚﭬااری کﯚوار  -ژمارە 57
سەرچاوەی
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ئەکتەر

ەس:
جﯚری کە

راگەﯾا ندکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە68 :

ئاوازز مەحمود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317230646
63993
 19لە شاری ھەول ر
بە )ناسکە( ،للە سا ی 963
ە تەميسلی )ھەبوو نەبووو( ناسراوە ە
لە
خانە سەرەتاﯾﯾيەکانی شاری ھەول ر
ە داﯾکبووە و ئ ستا لە ﯾەکک ک لە قوتابخ
لە
ھەبوو
ەشداری لە تتەمسيلی )ھ
دە ،کە بە رۆ ی ناسکە بە
ەو ھونەرمەند
مامﯚستاﯾە .ئە
م
ەرھەمھ نرا.
 1980لە شارری ھەول ر بە
ە لە سا ی 0
ەبوو( کرد ،کە
نە
پەڕی کوردستان ن ت
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە69 :

ئاود ر عوسماان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151420513
32769
گای
ستای پەﯾمانگ
ستاش مامﯚس
 19لە شاری ھە ەبجە لەداﯾکبووە ،ئ س
ە سا ی 983
لە
جا و ﯾەک
ی ،بەشدارﯾکرردنی لە پەنج
بەشی ش وەکاری
ی
جەﯾە لە
ھونەرەجوانەککانی ھە ەبج
ھ
خاوەنی چوار خە تی ر زل نانە لە بواری
ی
پ شەنگای ھوونەری لە ناوەە و دەرەوەی و ت،
ستی زانکﯚکاننی
ەر لەسەر ئاس
کەم فﯚتﯚگرافە
ش وەکاری و ففﯚتﯚگرافيدا و خە تی ﯾەکە
شانگەی تاﯾبەتی فﯚتﯚگرافيييە لە
ھەر م لە سا ی  2005وەررگرتووە ،خاوەەنی دوو پيش
ھ
کی ھونەری دەربارەی ھە ەبجەی
ت ،دەرکردنی چەند کت ب ی
شاری سل ماننی و بەﯾروت
ش
ەبجە
ە کت بی ش ووەکاری )پەرەەسەندنی ھوونەری ش وەککاری لە ھە ە
شەھيد لەوانە
ش
 (1و کت بی فﯚﯚتﯚﯾی )شو ننەکان دوای ککارەسات).
1995 – 1935
5
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ژمارە70 :

ئاﭬارر حەميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202226553
32898
ش وەککار و رۆژنامەنووس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە71 :

ن جەمال
ئاﭬان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0702090057
71812
پەﯾمانگای ھونەرە جواانەکانی سل مانييە ،جگە لە بواری
ی
شی ش وەکارری
دەرچووی بەش
ھەﯾە ،دواﯾين کاری برﯾتی بوو لە سازکرردنی
ش وەکاری وەکو گﯚرانيب ژ ک چاالکی ھ
حەمەد رەئوف
ھونەرمەندی گﯚرانيب ژ مح
ی
ە شاری کەرککوک لەگەڵ ھ
ککﯚنس رت ک لە
ککەرکوکی.
سەرچاوە :ب ﯾﯾار ھ رش  -مما پەڕی ک وڕڕۆژنە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە72 :

ن جەمال
ئاﭬان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126399
92905
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە73 :

ن سدﯾق
ئاﭬان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271012177
75355
مانی
ھونەرە جوانەککانی سل ی
سا ی  1994پپەﯾمانگەی ھ
سا ی  1974لەداﯾکبووە س
س
گەی لەناوەوە و دەرەوەی
ەواوکردووە .پ شترﯾش بە شدارﯾی چەندﯾن پيشانگە
تە
ککوردستان کرددووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە74 :

ن
ن عوسمان
ئاﭬان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8120915576
60668
ھەول رە ،ژەنيياری ئام ری چەلﯚﯾە.
سل مانی و گرروپی نەوای ھ
ی کيژانی س
ەندامی گروپی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە75 :

ن عومەر
ئاﭬان
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2220581410
00451
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە76 :

ئاﭬان عيزەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103258100438
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :ش وەکار
نەتەوە:

کورد

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە77 :

ئاﭬان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103257100435
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :ش وەکار
نەتەوە:

کورد

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە78 :

ئاﭬ ستا ئاﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074726
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە79 :

م تاھير
ئاکام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2290926576
63575
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە80 :

م ش خ ھادی
ئاکام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212110518
81293
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دامی بزاﭬی
سل مانی لەداﯾکبووە ،ئەند
 1لە شاری س
فﯚتﯚگرافەر لە سا ی 1985
فﯚ
ەندامی ﯾەک تتی و نەگران و بەرپرسی
چاالکييەکانی
ی
سل مانی و ئە
رۆۆشنبيرﯾی س
سل مانييە.
سەنتەری ئەککادﯾمﯚسە و خو ندکاری ککﯚليژی زانستتيی زانکﯚی س
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە81 :

م عومە
ئاکام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250931417
73886
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە82 :

ئاکﯚ رەش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122211552
23930
سا ی  1981بﯚتە پ شمەررگەو
سل مانی ھاتﯚتە دنياوە .س
ی مە کەندی س
ەسا ی  1964لەگەرەکی
ئاکﯚ لە
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بەشداری چەندﯾن نەبەردوو پ کدادانی سەربازی کردووەو چەندﯾنجارﯾش بەسەختی برﯾنداربووە .تا
راپەرﯾنی  1991بەردەوام و بەب پچران پيشمەرگە بووە .لەدوای راپەرﯾن سەرگەرمی کارکردن و
دابينکردنی بژ وی ژﯾانی بووە ،ئەمە جگەلەوەی کە ئاکﯚ رەش دەنگی خﯚش و پر لەغوربەتی ھەبوو،
لەئاواز دانانيشدا دەست کی با ی ھەبوو ،ئاوازی بﯚ گﯚرانی چەند گﯚرانيب ژ ک داناوە لەوانە :جەمال
شەرﯾف ،کامەران عومەر ،سامان عومەرو چەند گﯚرانيب ژ کی دﯾکە کە تائ ستا تﯚمارنەکراون.
جگەلەوانەش چەندﯾن شيعری سﯚفيگەرﯾشی نووسيوەو ئاوازی بﯚ داناون ،کاتی خﯚی بەنيازبوو چەند
گﯚرانييەک تﯚماربکات و وەک ﯾەکەم بەرھەمی بيخاتە بازارەوە ،بە م ھونەرمەند ک ب زارﯾدەکات و ئيتر
سو ند دەخوات نەچ تەوە بەالی ھونەردا.
لەسا نی  1979-1977باشترﯾن ﯾارﯾزانی ھە بژاردەی الوانی سل مانی بووەو لەتﯚپی پ  ،تﯚپی
دەست ،س باز ،چەندﯾن خە تی ر زل نانی وەرگرتووە.
ئاکﯚ ھەرگيز خﯚشەوﯾستی نەکردووەو بە بەردەواميش بەتاﯾبەتی لەدوای راپەرﯾن ھەميشە
بەگﯚشەگيری و تەنياﯾی و ب دەنگی ژﯾانی دەبردەسەر.
بەرەنجی خﯚی بژ وی ژﯾانی دابيندەکردو چاوی لەدەستی ھيچ کەس ک نەبوو ،لە ،2006/10/20
پ شمەرگەی د رﯾن و ھونەرمەندو ئاواز دانەری بەتوانا ئاکﯚ مەحمود حەمە رەحيم )ئاکﯚ رەش( بەھﯚی
نەخﯚشی لەشاری سل مانی گيانی بەخشی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە83 :

ئاکﯚ سيرﯾنی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311311287
75445
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە84 :

سەالم
ئاکﯚ عەبدولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2240956568
82363
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :گﯚرانيب ژ
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە85 :

رزا
ئاکﯚ عەزﯾز مير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2081255213
33175
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سينەماکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە86 :

غازی
ئا غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5141658207
76312
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە87 :

ن ئﯚراک
ئاﯾدن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901135109
99299
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دەرھ نەرر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستاان

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە88 :

شە شان
ئاﯾش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805161120
01927
 19ز( گﯚرانيبب ژی کوردی للە داﯾکبووی ئئامەدە.
(1938ز 996 -
8
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ئامەد

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

ژمارە89 :
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وور دۆغان
ئاﯾنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
03051544213832
گﯚرانيب ژ
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە90 :

ن
يد راستبين
ئوميد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0429205219
91740
کورتە فيلم و ھەرروەھا فيلمە
ە
بووە .لە
سنە لە داﯾک بو
سا ی  1971لە شاری سن
س
ەتوانای کورد بەھمەن قوباادی وەکوو ﯾارﯾدەدەری دەەرھ نەر و
ب ندەکانی سيينەماکاری بە
ەستی
فيلمی سينەماﯾی "کات ک بﯚ مە
ی
ەوانە:
ی کردووە ،لە
ەحنە ھاوکاری
ەرپرسی سە
بە
ەماﯾی
تی داﯾکيم" ،ففيلمی سينە
ەماﯾی "گﯚرانيييەکانی و ی
ەسپەکان" ،ففيلمی سينە
ئە
مانگ" و ھەرروەھا ﯾارﯾدەدەەری
ەماﯾی "نيوە م
ش دەف ن" ،ففيلمی سينە
"کيسە ەکانيش
ەی بەھمەن قوبادی .
ە فيلمی دﯾکە
چەندﯾن کورتە
چ
کورتە فيلم و ھەرروەھا زنجيرەی بەرنامەی
ە
چەندﯾن
ن بﯚخﯚشی چ
ئووميد راستبين
می کارتﯚنی ""وحدت" واتە
ە :کورتە فيلم
ساز کردووە ،کە برﯾتين لە
ەلەفيزﯾﯚنی س
تە
سا ی
کک" واتە "چﯚﯚلەکەکە" ا
می "گنجشک
"ﯾەکگرتووﯾی"" سا ی  ،1994کورتە فيلم
کورتە فيلمی
ە
سپاس" سا ی ،1976
 ،1995کورتە ففيلمی "شکررت خداﯾا" واتتە خوداﯾە س
5
کورتە فيلمی چيررۆکی "کبوتر من" واتە
ە
گنا" واتە "تەننگانە" سا ی ،1997
ەزموونی "تنگ
ئە
سەبارەت بە
تی "د گەش" س
فيلمی دﯾکﯚمن ی
ی
سا ی  ، 1998کورتە
"کﯚتری من" س
فەرەنجی سا ی  ،2001کوورتە فيلمی دﯾکﯚمن تی "ئئاوات" سەباررەت بە زەماووەندی
فە
ی" کە لە
پەڕک ی کوردی
سا ی " ، 2002زنجيرە بەررنامەی تەلەففيزﯾﯚنی ھە پە
پييری شاليار س
کﯚم نتی
کورتە فيلمی دﯾک
ە
ھەروەھا
ساتەالﯾتی کووردستان ب ووکراﯾەوە سا ی  2006و ھ
س
ساﯾەتی و ژﯾاننی
چيرۆکی "ماە اردالن" واتە "مانگی ئەرددە ن" ،سەباارەت بە کەس
چ
.20
ن" سا ی 007
شاعيرەی بە ناوبانگی کوررد "مەستوورەی ئەردە ن
ش
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ەی
ﯾارﯾدەری دەرھ نەر لە گەڵ زۆربە
ی
سينەماکاری سنەﯾی ئومييد راستبين ووەکوو
س
دواﯾين کارﯾشی ﯾاررﯾدەدەری دەرھ نەر
ن
ی کورد و ئ را نی کاری کرددووە و
دەرھ نەرەکانی
سينەماکاری ککورد
ی "شو ن پ ی ماندوو" لە ددەرھ نانی س
ی سينەماﯾی
بوووە لە فيلمی
چەمچەماڵ لە
ڵ
ستانی سا ی پار لە شاری
عيدی کە وەررزی پاﯾيز و زس
ئييبراھيم سەع
گيراوە.
ە
فەزلی و نە
ی
ران باﯾرام
ەن و نەگری ناوداری ئ ن
ھەر می کورددستان ل الﯾە
ھ
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە91 :

ی
ئوم د ئەلياسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22012554513155
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە92 :

ئوم د با ەبان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030101240
02139
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە93 :

ئوم د جەالل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914215852
29495
کيان دەربارەی گگردی
ەلی کوردستان بەرھەمھ نناوە ،ﯾەک ن
سەتەالﯾتی گە
دوو فييلمی بە گەناامەﯾی بﯚ سە
کە پەنا بﯚ بەکاارھ نانی مادددە ھﯚشبەرەەکان
شارە ،فيلمی دووەميش دەربارەی ئەو گەنجانەﯾە ە
شمش
ن.
دەبەن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە94 :

ئوم د حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209363025585
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە95 :

ئوم د مستەفا  -ئوم دی نەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010919102922110
نەﯾژەن و گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

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

ژمارە96 :

فەوی
ئوم د موستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1061158176
63679
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە97 :

شەن
چەی گو ش
ئﯚ چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081230058
88872
داﯾە ،زۆر شاننازی بەکوردبووونييەوە دەکاات ،لە
ەکانی ھﯚ ند
ەک لەبەناوبانگترﯾن مﯚد ە
ﯾە
ھاتووەتە ھﯚ ندا.
ە
ک ئامەد لەداﯾﯾکبووە و پاشاان لەگەڵ باووانيدا
گگوند کی نزﯾک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند
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شارەکان:
ش

ئامەد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە98 :

مەد 2
ئيبراھيم ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209163223
32940
ەﯾاندکار
گگﯚرانيب ژ و راگە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە99 :

ئيبراھيم خەﯾاات
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111211232
24301
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شاری
زانيکی ھەژاری ش
ی
 19لە خ
لە سا ی 931
م محەمەد ممستەفا"ﯾە ە
نااوی "ئيبراھيم
کﯚچی دوای کردوووه ،لە
ی
کە باوکی
سا ن بووه ،ە
سل مانی لە دداﯾکبووه ،تەممەن ﯾەک ا
س
دەست لە خو ندن
ت
ەژاری
ەچ تە قوتابخانه ،لەبەر ھە
ش سا يدا ئە
ەمەنی شەش
تە
شاگردی خەﯾات .ئيبراھيم خەﯾات
برای ئەب ت بە ش
ھە دەگر ت و الی وەستا تﯚفيقی ی
ھ
باوکی چوار کوڕو پ ننچ کچ.
ی
 19خ زان پ ک ئەھ نی و ددەب تە
ە سا ی 956
لە
مﯚسيقای مەولەوی و چەندﯾن بەرھەمی
ی
ە ئەندامی تييپی
ەسەردەمی الوﯾدا بووە بە
لە
ەگە دا ئامادەەکردوون ،لە شﯚڕش چوارردەی تەمموزددا سروودی ننيشتمانی وتتووه،
لە
ی بﯚ خﯚشەووﯾستی و توووه ،لە سا ی  1958بانگھ شت کراوە بﯚ ﭬيينا،
ھەروھا گﯚرانی
ھ
شت کرابوون و ئەمانيش بەشدارﯾان ککردبوو،
جيھان بانگھ ش
ە الوەکانی ج
ککە ھەموو تيپە
ککە سروودی ننيشتمانيان ووتووه.
ەتيپی
ەموو تيپە مووزﯾکيەکانی بە
سل مانی و ھە
ی موزﯾکی س
دواتر بووە بە ئئەندامی تيپی
1960دا لە راددﯾﯚی بەغداد چەندﯾن گﯚرانی
ھە روە ھا لە سا ەکانی 0
خﯚی زانيوه ،ھ
خ
ماری گەڕ ،حييلفی بەغدادد ،تﯚ
ەوانەش" :بﯚ رەنجەڕۆت ککردم ،ئيستعم
تﯚﯚمارکردووە لە
تەکە م".
ە
جوانتری لە گووڵ و خﯚشم ئەوی و
ج
بەگﯚرانی،
،
تی
ی بﯚ ھەر ھە بەست ک برددب و کردب ی
ەﯾات دەستی
ئييبراھيمی خە
نە کە دەچينە ن و
ناساندنی ھە بەستواننەکە ،بﯚ و ە
ی
ی
کە بووە بەھﯚی
ەوەندەی دﯾک
ئە
مان دەگرێ و بەگشت
گگو زاری گﯚرانيييەکانی ،لەگگەڵ "عەبدو بەگی گﯚراان"دا دەستم
ەکی
ەدپاڵ وجوانييە
دێ و ھەموو قە
ککوردستاندا دەەمانگ ێ ،دۆۆ و دۆ ی و ت ،شارو ێ
ەوە ئەم
ﯾکە "ژﯾان" بەبەر گﯚرانيا دەەکاو دەﯾھ ن تە
ت ،جار کی دﯾک
پيشان ئەدات
نييشتمانمان پي
ئەم نەوەﯾەو نەووەکانی داھاتووودا ئاشنای دەکا،
ەگەڵ کوڕان و کيژانی م
"جيھان"ە و لە
چەی
بنەی سەفەری لە "سﯚران"ەووە بەرەو ناوچ
ی
ەنيا بەوە ھەدا نادا ،بە کوو بارگەو
تە
دوای
ڵ دەکاو تا دە گاتە ئەوێ ،ببﯚ سات کيش راناوەست  ،لەو ش ی
"گﯚران" لەکوڵ
شووﯾەکی کوورت ،الﯾەک لە "ست فاتييمە"ی ھەردی دەکاتەوە و دەﯾدا بەگو ی
پش
ليل
ساندنی "خەلي
ەميشە دەب بەھﯚی ناس
ەر ئەو ئاوازە ررەسەنەی ئە
ساب خدا ،ھە
س
سدﯾق"ی و ددەﯾباتە رﯾزی ننەمرانەوە.
س
سروود ک و
د
ەتەنيا
ی سروود برددووە ،بە م بە
ەدەگمەن دەستی بﯚ وتنی
بە
ن:
وای ل کردووﯾن ،پ ِ بەدڵ ب ين
"کاکەی فەلالح" ی
ی
ستی
کی پ ِ لەھەس
ەھە بەست ک
بە
رت کردﯾن
ەوتنەوەی ئەو سروودە جاار کی تر ف ت
"خﯚشمان دەوو ی مامە برااﯾم ،چونکە بە
بنرخ نين".
الح بەرز خ
ککوردستانمان خﯚش بوێ و کاکەی فەلال
ھونەری ئەم نەمرە ،ش وازی گﯚرانی وتنی بوووە ،ئەو
ی
سی
ی ج گای باس
خا کی دﯾکەی
خ
ھﯚنراوەدا توانييوﯾەتی زاناﯾانە ھەنگاو بن  ،ئاواش
ھە بژاردنی ھ
وەک چﯚن لەھ
ەوە ،لەگەڵ ک شی ھﯚنراووەدا ،دەنگ و
ەدەرب ِﯾنی دەەنگدا وەستاﯾﯾانە جو وەتە
لە
گو ی بيسەرانندا کە دەستببەج بﯚی للەمل بداو ب :
سﯚز کی ئەوتتﯚی داوە بەگو
س
ە".
بەڕاستی کا بەقەد با ﯾە
" ِ
سەر خە ک داننەناوە ،بە کو بووە
شو نی لەسە
خەﯾات تەنيا ش
گگﯚرانييەکانی ئيبراھيمی خ
"گﯚران
ن
ەھەو نی خوو قاندنی گەلل ک بەھرەی دﯾکە لەن و خ زانەکەﯾدا ،ببﯚ و نە
بە
ئييبراھيم" ھەرر کە ﭬيﯚلينەککەی دەست دەداتی و ئاوواز ک دەژەن  ،بيسەر دەبا بﯚ
جيھانييەکی ئئەفسوناوی.
ج
سەﯾری سەککﯚی شانﯚ دە کەی" ،ژﯾان ئئيبراھيم" دەبينی ،کە ئەککتەر کی بەتوواناﯾە و
س
ف ری کورداﯾەتتی و بەرخﯚداانت دەکا.
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لەگﯚرانيدا "جيھان ئيبراھيم" و "کيژان ئيبراھيم" دوو دەنگی جياواز و دەگمەنی ئەو
بنەما ە ھونەرﯾيەن.
ئاوڕ لە "سﯚران" دەدەﯾتەوە ،قوتابييەکی باشی "گﯚران ئيبراھيم" و پەنجەﯾەکی
شيرﯾنی ھەﯾە ،ئەمە بە گەی ئەو راستييەن ،کە مامﯚستا ئيبراھيم ھەم وەک باوک و
ھەم وەک ھونەرمەند کارﯾگەرﯾيەکی بەرچاوی لەسەر بنەما ەی ھەبووەو لەگەڵ
ئەوەدا دەرەتانی داون خﯚﯾان تاقی بکەنەوە.
لەناوەرڕاستی ھەشتاکاندا کە گﯚرانی )ئ مەن گيان کين(ی تﯚمار کرد لەتەلەفزﯾﯚنی
کورﯾەتی.
کەرکوکدا ب وکراﯾەوە ،سﯚلﯚژەنی گﯚرانييەکە گﯚرانی
ِ
ئيبراھم خەﯾات زﯾاتر لە  100گﯚرانی پ شکەشی گەلی کورد کردووه ،کە دواھەمين
بەرھەم بەناوی "سەرنج" بوو ،ئەوەی لەسا ی 2000دا پ شکەش بەئەنجامی گەﯾاند،
ھەروەھا دوو مەقام و گﯚرانييەکی پ شووﯾی نو کردەوه ،ئەوانەش "ست فاتمە و د م
ھەر ئەو د ەی جارانە و بەھار".
ھونەرمەند ئيبراھيمی خەﯾات خاوەن بەھرەﯾەکی د پاک و کورد کی خودان
ھە و ستيش بووە ،کﯚچی ﯾەکجاری ئەو ھونەرمەندە نەمرە کە بەب دەنگی لەشەوی
 3لەسەر  2005.05.04بەج يھ شتين.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە100 :

ئيبراھيم رەمەزان ناسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216094316771
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ھونەرە جوانە
ە
ەگری تەلەفزﯾﯾﯚنی لەپەﯾمانگای
سا ی  1979لەداﯾک بووە دبلﯚمی و نە
س
سينەمای لە بەغداد
 2002-20تەوواو کردووە بەکالﯚرﯾﯚسی س
ککانی بەغداد لەسا ی 001
گای
سەرۆکی بەشی شاننﯚﯾە لەپەﯾمانگ
ی
ستا
 2006-2تەواوو کردووە ئ س
ەسا ی 2005
لە
جە.
ھونەرە جوانەککانی ھە ەبج
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە101 :

ئيبراھيم سابيير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041345386
60544
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە102 :

مان
ئيبراھيم س م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40923284013198
فﯚتﯚگرافەر
فﯚ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە103 :

ی سەعە کەڕ
عيد  -بلەی
ئيبراھيم سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903115040
09337
ە ،لە شارەد ی دارەتووی نزﯾک ھەول ر کﯚچی
ی سل مانييە
گگﯚرانيب ژ و ئەککتەرە ،خە کی
ەفتەﯾەک لە کﯚچی
ی کە بە تەنيا لە ما کدا دەەژﯾا ،دوای ھە
بەو ھﯚﯾەوەی
دواﯾی کرد و بە
کﯚچی دواﯾی کردوووە.
ی
2010دا
دواﯾی ،ئينجا ززاندرا کە لە ممانگی 8ی 0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە104 :

ئيبراھيم سەللمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031630312339
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە105 :

ئيبراھيم شاباانووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5040840525
57260
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سا ی ) (1979بﯚ
لەداﯾکبووە ،س
ی تو ەدوش لەخانەقين لە
 (19لەگەڕەکی
ەسا ی )962
لە
کە
دەنگ لەالﯾەن ليژژنەﯾەکەوە ە
گ
ەشدارﯾکردن لەتاقيکردنەووە و ھە سەننگاندنی
بە
ندان قادر مەرردان و عەبدوللئيالە و عيماد شەوکەت و حس ن
ی ھونەرمەند
ەسەرپەرشتی
بە
تەلەفزﯾﯚنی
ی
ﯚتە
جامدرا ،توانی سەرکەوتن بەدەستبھ ن ت دواتر چ ە
ەھادﯾن ئەنج
بە
ەرھەمی گﯚراانی و سرووددە .
ککەرکوک و تا ئ ستاش خاووەنی ) (36بە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

خانەقين

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە106 :

حی
ئيبراھيم فەتاح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111016520
06262
تورجانی سەر
ی
ھونەرمەندی گﯚرانيب ژ لەڕۆۆژی 23ی ئەﯾلوولی سا ی  1932لەگووندی
ھ
جيدا
تەمەنی گەنج
ەوه .ھەر لەتە
کوردستان ھاتەجيھانە
ن
ەشاری سەققز لەرۆژھە تتی
بە
حەسەن زﯾرەک" ،کەئەو کات
ن
ھونەرمەندی کورد مامﯚستتا "
ەبيستنی گﯚﯚرانييەکانی ھ
بە
خو ندن
خوليای ھونەرری گﯚرانی خ
ەڕادﯾﯚﯾی کورردی تاران و ککرماشان ب وودەبوونەوە ،خ
لە
بووو.
چەند گﯚرانييەککی
سنەدەنگی ب وکراﯾەوەو چ
سا ی  1966بﯚ ﯾەکەم جارر لەڕادﯾﯚی س
س
پەخش دەکرا.
ش
ستەوخﯚ
ەش وەی راس
ەڕادﯾﯚ سنەتﯚﯚمار کرد کەبە
لە
سا ی  1971لەڕادﯾﯚ مەھااباد بەھاوکاری
حی بەھاری س
ھونەرمەند ئيببراھيم فەتاح
ھ
ەزﯾزی" ناسرااو بەتﯚفيقی تارژەن بەئام رری تار و
ھونەرمەندی خوال خﯚشبووو " تﯚفيق عە
ھ
جوانی" و
ەم چەندەج
ن گﯚرانييەکاننی لەوانە" تﯚﯚز دەکا ،تﯚز ددەکا" " ،مرﯾە
داﯾرەگرﯾنگتيرﯾن
بوون .
بەرھەمی خﯚی ن
ی
" بەر قە مەڕڕۆ" ی تﯚمار ککرد کەھەموووﯾان
سەری
حی لەسەرانس
ەوەی ئەم گﯚﯚرانييانەلەڕادﯾﯾﯚ مەھاباد ئيببراھيم فەتاح
دوای ب وبوونە
ناوبانگ
گ
ت گﯚرانی " تﯚﯚز دەکا ،تﯚز ددەکا" لەناسانندن و
سرا .بەتاﯾبەت
ککوردستان ناس
ەماوەی سا نی رابردوودا چەندﯾن
ئەم گﯚرانييانەلە
ی ھەبوو .م
دەرکردنيدا رۆ کی بەرچاوی
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جار لەڕادﯾﯚ کوردی بەغدا و رادﯾﯚکانی مەھاباد و کرماشان و قەسری شيرﯾن
ب وکرانەوە .
ھەر لەو سا ەدا لەڕادﯾﯚ مەھاباد بەھاوکاری ھونەرمەندی موزﯾکژەن "رەشيد
فەﯾزنيژاد" و تيپی مﯚسيقای شاری مەھاباد چەندﯾن گﯚرانی دﯾکەی
لەبەرھەمەتاﯾبەتەکانی خﯚی تﯚمار کرد.
سا ی  1977لەڕادﯾﯚ کوردی کرماشان ،کەئەوکات ھونەرمەندی ناودار "مەزھەری
خالقی" بەڕ وەبەری ئەم رادﯾﯚﯾەبوو ،چەند گﯚرانييەکی بەھاوکاری ھونەرمەندانی
بﯚکانی لەوانەشمشال ژەنی بەتوانا و ھونەرمەندی گەورەی کورد مامﯚستا " قادر
عەبدو زادە" ناسراو بە"قالەمەڕە" تﯚمار کرد .ھەر لەو سا ەدا ھەمان بەرنامەی
لەڕادﯾﯚ سنەپ شکەشکرد.
ئيبراھيم فەتاحی ب جگەلەتﯚمارکردنی گﯚرانی لەڕادﯾﯚکان لەکﯚڕ و دانيشتنەکانی
ما ن و لەکﯚبوونەوەی تاﯾبەتی ھونەرمەندان بەرھەم گەل کی زۆری تﯚمار کردووە،
لەوانە لەگەڵ ھونەرمەندان" :حەسەن زﯾرەک"" ،ناسر رەزازی"" ،عەبەدەڕژێ"،
"عەلی خەندان"" ،سەﯾد ئيبراھيم سەقزی"" ،ئيبراھيم قادری" و چەندانی دﯾکە .
سا ی  1993لەگەڵ ھونەرمەند "ميدﯾا حوس ن" لەشاری سل مانی گﯚرانييەکانی
"چنووری و چنووری" و " سينەمەڕ مەڕ"ی پ شکەشکرد.
سەرەتای سا ی  2005ھونەرمەند ئيبراھيم فەتاحی لەسەر بانگە شتی کەنالی
ئاسمانی " "KURD SATلەگەڵ ھونەرمەندی گﯚرانيب ژ " ئيبراھيم قادری"
بەرنامەﯾەکی ھاوبەشيان پ شکەشکرد ،کەئەمەدواﯾين بەرنامەی تەلەفزﯾﯚنی
ھونەرمەند ئيبراھيم فەتاحی بوو .
مامﯚستا ئيبراھيم فەتاحی لەماوەی سا نی چاالکی و خزمەتی ھونەری بەبواری
مەقام و گﯚرانيب ژی ،کﯚمە ک بەرھەمی پ باﯾەخ و گرﯾنگی پ شکەش بەھونەری
گﯚرانی و موزﯾکی رەسەنی کوردی کرد .زۆربەی گﯚرانييەکانی ئەم
ھونەرمەندەلەالﯾەن ھونەرمەندانی دﯾکەوەدووپاتکراونەوه ،کەئەمەکارﯾگەری ھونەری
ئيبراھيم فەتاحی لەسەر ھونەرمەندانی دﯾکەدەردەخات .دوای ت پەڕبوونی سا ن کی
زۆر بەسەر پ شکەشکردنی گﯚرانييەکانيدا ،ئەم بەرھەمانەئ ستاش ھەر لەبيرو زەﯾنی
خە کی کوردستاندا ماون و لەبير ناچنەوە .بﯚ و نەگﯚرانييەکانی " تﯚز دەکا ،تﯚز دەکا" و
"مرﯾەم چەندەجوانی" پاش سەدان جار گو گرتن ،ھ شتا ھەر نو ين و مﯚرکی
ھونەری رەسەنی کوردەوارﯾيان پ وەدﯾارە.
سەر لەبەﯾانی رۆژی پ نج شەممە14ی کانوونی دووەمی سا ی  2006ھونەرمەندی
گﯚرانيب ژی کورد مامﯚستا " ئيبراھيم فەتاحی" بەھﯚی وەستانی دڵ لەشاری بﯚکان
کﯚچی دواﯾيکرد.
ھونەرمەندی ميللی ئيبراھيم فەتاحی دوای  40ساڵ کارو خزمەتی ھونەری بەبواری
گﯚرانی رەسەنی کوردی لەتەمەنی  74سا يدا لەما ی خﯚی لەکﯚ نی "سەرو"
لەگەڕەکی ساحيلی شاری بﯚکان ما ئاواﯾی لەژﯾان کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە107 :

شی
ئيبراھيم فەرش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1214214836
62990
ھەنگييە و
نووسەری بابەتی فەرھ
ی
شانﯚوان و
ن
ە شاری بﯚکاان لە داﯾک بوووە،
لە
 20بژی)).2
شبينی دەب تا سا ی 023
دانيشتووی و تی ئا مانە ،بە پ ی پ ش
ککت بی چاپکراوو
شانﯚ 2002
ش
ھاواردا 2002
ناا ەﯾەک لە ھا
ماندانا)شانﯚنامە )1996
م
زەەوی )شانﯚنامە ) 1995
2002
مانی دووال 2
زم
موسيقای کورردی لە ن وان ھاوار وھيواددا 2002
م
پررۆژەکانی فرەەکولتوری شاانﯚپ داگﯚگی ))بە زمانی ئا مانی)2002
پ نەکراو
ەرھەمی چاپ
بە
زمانی کوردی)
ی
ی ئآلمانييەوە بﯚ سەر
ھونەری ئاخاﭬﭬتن)لە زمانی
ھ
مانی)
)بە زمانی ئا م
باخچەی مندا ن( ە
ی
ستای
( Spielpädagogikدەرسناممە بﯚ مامﯚس
وەندﯾيەکانی ن وان مرۆڤ -دەرسنامه(()بە
ی
Komم تﯚدی پ
mmunikation
( n Training
ی)
مانی ئا مانی
زم
زمانی
ی
یPowerrPoint) ،Exccel ،(Wordو ئينترن ت)بە
دەرسنامە بﯚ پرۆگرامەکانی
ئاا مانی)
ی ئينترن تەوە ب وکراونەتەووە)
ککت بی دﯾژﯾتا ی ) لە ر گای
زﯾﯾرەک ھونەرممەندی نەتەوەﯾەکی بن دەەست)باس و ل کﯚ ينەوە)
ە کوردستان مردب چی
شانﯚی
زﯾندووە؟)باس و ل کﯚ ينەووە لە سەر ش
س
ەگەر شانﯚ لە
ئە
ستان)
بااشوری کوردس
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تەلەوزﯾﯚن لە ن وان دامەزراندن و داڕزاندندا)ھە سەنگاندنی تەلەوزﯾﯚنەکانی کورد)
مەدەرسەی دوکتور سەعدەدﯾنی مەروانی)زنجيرە نماﯾشی تەلەوزﯾﯚنی و شانﯚﯾی
تەنز و رەخنە)
کردستان سرزمين رنج ھا و تجربە ھا)کﯚمە ە وتار و راپﯚرتی سياسی -بە زمانی
فارسی)
شانﯚی داﯾکی نيشتمان و کﯚشکی ئاوات)ل کﯚ ينەوە و شانﯚنامە)
سەفەر کی خەﯾا ی بﯚ بﯚکان)ناساندنی باری فەرھەنگی و ھونەری بﯚکان لە
دەﯾەکانی  70و  80بە ش وەی سەفەرنامە و گ انەوە -تەور ز سا ی )1984
گەڕان بە شو ن فەرھەنگی مادەکاندا)ل کﯚلينەوە)
ھە ەبجە و کﯚسار ،مەھاباد و گو ەباخ لە و تی چنار و ھ من)ناساندنی بارودۆخی
فەرھەنگ و ھونەر و پەروردەی باشوری کوردستان لە ش وەی سەفەرنامە  -سا ی
)1994
رۆژھە تی کوردستان و پرسی سياسەت)کﯚمە ە بابەتی سياسی)
لە خودا و پ غەمبەر و دەو ەت دەترسم)کﯚمە ە بابەتی تاﯾبەت بە فەرھەنگ و
سياسەت)
و نه ،دەنگی دڵ و ب دەنگی م شک)کﯚمە ە ت کست بﯚ راھ نانی دەنگی شانﯚگ بە
دوو زمانی کوردی و ئا مانی)
کامکارەکان ،خالقی ،قەرەداخی و موسيقای کوردی)وتو ژی بابەتيانە لە سەر
موسيقای کوردی لە نيوان سا نی  1993ھەتا  ،1998پ شتر بە زمانی ئا مانی
ب وکراونەتەوە)
بەرھەمی کت بی زارەکی ئامادە و ب ونەکراوە و...
و نە )کﯚمە ە ت کستی ھونەری ئەدەبی( )کت ب ،کاس ت وسی دی بە دەنگی بەﯾان
و براﯾم فەرشی)
سەفەری خەﯾا ی بﯚ بﯚکان)ت کستی ئەدەبی ھونەری بە دەنگی شاعيران ھەژار،
سوارە ،کاک ھەباس و کەسانی تر)کاس ت و سی دی بە دەنگی بەﯾان و براﯾم
فەرشی)
کﯚکردنەوە و ر ک وپ ک کردنی گﯚرانيەکانی حەسەن زﯾرەک لە سەر ئەلف وب )25
سی دی)
ل کﯚ ينەوە و بابەتی شانﯚﯾی و سينەماﯾی )لە ر گای گﯚﭬار و رۆژنامەکانی ناوخﯚو
دەروەی و ت و ئيترن تەوە ب وکراونەتەوە)
رﯾتواڵ و تازﯾەگ ان )ل کﯚ ينەوه ،بابەتی سمينار لە فستيوا ی شانﯚ لە شاری ھانﯚفر-
بە زمانی ئا مانی)
سيستمی سەما و دەنگی دەرو شان )باس و ل کﯚ ينەوە لە سەردەنگ بە زمانی
ئا مانی)
50ساڵ نماﯾش و شانﯚ لە بﯚکان)م ژوو)بيرەوەری لە سەر تيپی شانﯚی الو)گروە تئاتر جوان(ی بﯚکان
دەنگی شانﯚگ )تيئﯚری و تەکنيکی دەنگ لە کاری شانﯚگ ی و و ژەرﯾيدا)
کورتە باس ک لە سەر شانﯚی کوردی لە کﯚنەوە و شانﯚ لە رۆژھە تی
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کوردستان)بەش کە لە ل کﯚل نەوە لە سەر رێ وشو نی شانﯚ لە ناوکورددا ،ئەمە
سەرەتای کار کی گەورەترە کە پەﯾوەستە بە چەند لەو کت بانەی کە ل رەشدا ناوﯾان
ھاتووە)
دروازەی باس ک بﯚ شانﯚ و م ژووی شانﯚی کورد)کورتە باس کە بﯚ پ ناسەکردنی
شانﯚی کوردی)
خودموختاری ﯾانی چی؟ )1979شانﯚنامە)
ناوەندەکانی شانﯚ و فستيوالی شانﯚ لە ئوروپا)ناساندنی ناوەندەکانی شانﯚ لە ئورپا)
رۆژژم ری فستيوالەکانی شانﯚی بووکەشوشە لە ئوروپا)ناساندنی فستيوا ەکانی
بووکە شوشە لە ئوروپا)
رۆژی جيھانی شانﯚ لە ئام د)راپورت)
لەﯾال بەدرخان سەماکەری کورد
مانگی گو ن ،مانگی ناوەندی شانﯚی کﯚچەر)کورتە ناسان کی ناوەندی شانﯚی
کﯚچەر)
ئﯚپرای زەردەشت لە کﯚنترﯾن شانﯚی جيھان پ شەکەش دەکرێ)راپﯚرت)
"ئارت کﯚ ﯚن" بەناوبانگترﯾن پيشانگای ئوروپا)راپﯚرت)
فستيوا ی کورتە فيلمی ھونەری لە ئا مان)ناساندن و راپﯚرت)
سينەماگەری کورد و رۆژنامەکانی ئا مان)باسی سينەما)
زنجيرە فيلمی "جومعە" لە تەرازوی بينەر کدا!؟ )باس و رەخنە)
تەنيا کيسە ەکانی قوبادی دەف ن! )باس و رەخنە)
سينەمای قوبادی و ھيواکان
سە حەدﯾن ئەﯾيوبی و کيسە ەکان)سينەما جيھانی وت می کوردی)
سەرچاوە :ما پەڕی بﯚکان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

بﯚکان

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

127

ژمارە108 :

دری
ئيبراھيمی قاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1222301153
32967
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە109 :

مەد مح دﯾن
سان محەم
ئيحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241521148
87090
ەج ی
 19ەوە نيشتە
لە سا ی 995
 19لە شاری کەرکوک لە داﯾک بووە ،ە
ە سالی 965
لە
سوم بەشی
کﯚی ھلﭭ رس
شاری ئەمستتردام ،و تی ھﯚ ەنداﯾە ،ددەرچووی زانک
ش
کاری ھونەری
ھونەرمەند جگە لە ی
د
(M
Multicultureeel Media Ma
asterclases)..
شانﯚگەری سا نە
ی
ی شانﯚکارە ببە چەندﯾن کااری ھونەری و
ھونەرمەند کی
ش وەکاری ،ھ
 ، (Keldبە ماننای ژ ر
شتياری ر کخراوی)derlicht
ھا سەرپەرش
ەشداری کرددووە ،ھەروەھ
بە
ەری خﯚﯾەتی و لە
خاوەنی ستاﯾل کی تتاﯾبەتی ھونە
ی
سان
ک د ت ،ئيحس
زەەمينی ڕووناک
سەر ئەو جﯚرەە ستاﯾلە کارر دەکات.
س
بەشداری کردووە لە ھﯚ ەندا و لە و تانی
ی
ەش
بەتی و ھاوبە
شانگەی تاﯾبە
ە چەندﯾن پيش
لە
دﯾن کاری
خاوەنی چەند
بواری شانﯚشدا خ
ی
 .200لە
ن سا نی  200 0ھەتا 05
ەوروپا لە ن وان
ئە
 200وە تاکو ئ ستا بەردەوامە.
ە سا نی 00
شانﯚﯾی ﯾە لە
ش
کو وەک
ەناسراوە بە ک
ەرمەند کی ش وەکاری نە
حسان بە تەننھا وەک ھونە
ھونەرمەند ئيح
ھ
ەرھەمە
چاالکە وئەمەش ببەش کە لە بە
ە
ھونەری شانﯚ
ی
شانﯚکار و دەررھ نەر کی بوواری
ش
ی ھونەرمەند.
ھونەری و شاانﯚگەرﯾەکانی
ھ
مان( لە فاﯾنھاودتياتەر سا ی .2000
شانﯚگەری )ب گومان ب گوما
ش
.200
شانﯚگەری )گگەشت ک بﯚ ڕڕۆتردام بەب بانگھ شتن( لە سا ی 01
ش
ستردام.
سا ی نوێ( للە فاﯾنھاودتياتەر لە ئەمس
شانﯚگەری )س
ش
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شانﯚگەری ھارکول س کﯚمپل کس شانﯚگەری لە شارەکانی ئەمستردام ،ئوتر خت و
دۆکووم لە سا ی .2003
شانﯚگەری ميوان لە ئەمستردام لە سا ی .2005
شانﯚگەری )کارمن لە کارێ( ئەمستردام سا ئ .2006
شانﯚگەری )و تی کەس نيە( لە شارەکانی )ئوتر خت ،ھانﯚﭬار ،بەرلين ،ﭬال نسيا،
ئەمستردام( لە سا نی  2008تا .2013
شانﯚگەری )چوارھەمين شەڕ( بە بەشداری ھونەرمەند سا ح حەسەن.
شانﯚگەری )ڕۆميو و جول ت لە بەغداد( لە سا ی  2012بەھاوکاری ﯾانەی کوردی
“ميدﯾــــا”ی ئەمستردام.
پ شانگەکانی ھونەرمەند ئيحسان محەمەد محی الدﯾن
پ شانگەی )بادی کووب( .2000پ شانگەی )تياتەر براککە گرۆند( .2002پ شانگەی ئين د نھاخ ستادس ميوسيوم )گرووپی ع راق).پ شانگەی کراوە .2003پ شانگەی کراوە .2004تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

کەرکوک

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

ژمارە110 :

ئيرەج عەندەليبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126132830525
لەسا ی  1321ھەتاوی واتە 1942ی زاﯾينی لە شاری سنە لەداﯾک بووە .لەھەڕەتی الوﯾدا پ يناﯾە ن و
جيھانی موزﯾک و گﯚرانی خو ندنەوە .ھونەرمەند عەدەليبی وەک زۆربەی گﯚرانی ب ژانی رۆژھە تی
کوردستان و بەتاﯾبەت شاری سنە ،لەژ ر دەستی مامﯚستا "حەسەنی کامکار" دا دەستی کرد
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کوردستانی
ی
پاشان سەرتاسەرری
ن
سنە و
ی کورتدا ناوباننگی شاری س
بەگﯚراانی خو ندن .لەماوەﯾەکی
دەليبی وەک ﯾەک ک لە
گرتەوەە و لەڕ گەی رادﯾو سنە و پاشان رادﯾوو کرماشان ،ئييرەجی عەند
سرا .کەبەناوببانگترﯾن گوراننيەکانی دەکررێ لە" :دەم ک
سەردەمە ناس
بەناوباانگترﯾن گﯚرانييب ژانی ئەو س
"ئەست رەی بەﯾان" و زۆر
ت
يرﯾن"،
ی"" ،شوانی""" ،داﯾەداﯾە"" ،نەشميل ننەشميل"" ،رروناک"" ،شير
ساقی
ی ھونەرمەند عەندەليبی ھ ند بەرزبووەوە کە باشوووری کوردستتانيشی
ی دﯾکەناو بەررﯾن .ناوبانگی
گﯚرانی
ش کەوتە ب وککردنەوەی گﯚﯚرانييەکانی.
گەی رادﯾو کورردی بەغداش
گرتەوەە ،تا ئەو ج گ
دی
بەﯾانی ھونەرمەند
ی
کاتژم ر 2ی
م
 4) 1387ی ممانگی مای ززاﯾينی(
رۆژی ﯾەکشەمە 15ی گو نی 7
چی دواﯾی کررد.
ھەمەدان کﯚچ
دا لەشاری ھ
ی ب ژ لەتەمەنی  66سا يد
گﯚرانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

شارەەکان:

سنە
س

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

ژمارە111 :

ماعيل
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317225315
53992
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە112 :

سمەی تەپ
ماعيل ئيببراھيم  -س
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209121503
32932
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە113 :

حمەد
ماعيل ئەح
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206101759
92822
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

131

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە114 :

ئيسماعيل تەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102409492310214
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە115 :

ئيسماعيل جانبالغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710245773
لەسا ی ) (1977لە بﯚکان لەداﯾک بووە .لەژ ر ر نموونی محەمەد رۆستەمزادە در ژەی بەکاری
نەققاشی داوە و لەسا ی ) (2000لەبواری کاری سوا ەت و گ دا کاردەکات.
پيشاگاکانی:
)(1995پيشانگای بەﯾەکەوە نەققاشی لەچﯚارچ وەی سمينارو ر زگرتن لەماموستا حەقيقی لەشاری
بﯚکان .
)(1996پيشانگای بەﯾەکەوە لەمە بەندی فەرھەنگی و ھونەری -بﯚکان
)(1996پيشانگای بەﯾەکەوە ،خەﯾابانی -بﯚکان
پيشانگای بەﯾەکەوە کونگرەی فەرزانەگان -سنە
)(1997پيشانگای بەﯾەکەوە -بﯚکان
)(1997پيشانگای بەﯾەکەوەھە ەبجە -بانە
)(1997پيشانگای بەﯾەکەوە الوانی و ت -ورم
)(1998پيشانگای بەﯾەکەوە -بﯚکان
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(19پيشانگای
)999
(19پيشانگای
)999
(19پيشانگای
)999
(20پيشانگای
)000
(20پيشانگای
)000

ە بەندی فەررھەنگی وھونەری -بﯚکان
بەﯾەکەوە مە
بەﯾەکەوە ھە ەبجە -بﯚکاان
بەﯾەکەوە -ممەھاباد
ی ئ ران -مەرﯾﯾوان
بەﯾەکەوە الووانی رۆژئاوای
سەقز
بەﯾەکەوە– س

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

بﯚﯚکان

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

ژمارە116 :

ەﯾات
ماعيل خە
ئيسم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122209415
58921
ەﯾە،
ەی مامﯚستاﯾانی بەعقوبە
سا ی  1944لە خانەقين للەداﯾکبووە ،ددەرچووی خانە
س
سل مانی و ئەندامی
سا ن ک مامﯚﯚستای پەروەەردەی ھونەر بووە لە قوتاببخانەکانی س
س
ييە ،لە  1998-1992بەڕ وببەری
کارانی جيھانيي
ککﯚمە ەی ش ووەکارانی ع رراق و ش وەکا
ھەر م ،چەندﯾن
ر
کومەتی
ە وەزارەتی ررۆشنبيری حک
ھونەری ش وەەکاری بووە لە
ھ
ستا خانەنشيننە و
پ شانگای کرددۆتەوە لە و تتانی ئەوروپا و ئەمرﯾکا و ئئينگلتەرا ،ئ س
کاری ھونەری.
ھەموو کاتەکاننی تەرخان ککردووە بﯚ ی
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

خانەقين

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە117 :

سابووری
ماعيل سا
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103163336
62342
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە118 :

ە بولبول
مەد  -سمە
ماعيل سا ح محەم
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2252026028
80608
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە119 :

ئيسماعيل سياری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003271754434066
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :گﯚرانيب ژ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە120 :

ئيسماعيل عومەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111124491278
سا ی  1976لەشاری سل مانی لەداﯾکبووەو دەرچووی سا ی 1997- 1996ی پەﯾمانگای ھونەرە
جوانەکانی شاری سل مانی بەشی ش وەکارﯾيە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە121 :

ەسقەتی
ماعيل مە
ئيسم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112516165
51487
سا ی  1922واتە
سقەتی" لە س
سماعيل مەس
ھونەرمەندی موزﯾکژەن و گگﯚرانيب ژ "ئيس
ھ
باوکی بە ناوی "محەمەد ئيبرراھيم"
ی
ھاتە دنيا.
ی( لە شاری کرماشان ھ
) 1301ھەتاوی
ﯾەک ک بووە لە قوتابيانی ميررزائاغا خانی باوک.
کيل"ـە کە ک
ککوری "مستەفا خانی وەکي
الساﯾی
ی
دەھ نا و
ختەﯾەکی ھ
ە لەو کاتەدا تتەمەنی زۆر ککەم بوو ،تەخ
ئييسماعيل کە
سا ييەوە بە ژەەنينی ئام ری زەرب
ەمەنی  12س
ی باوکی دەککردەوە .لە تە
ئاام رژەنينەکەی
ستی
سا ييەوە دەس
ی موزﯾکەوە و پاشان لە تتەمەنی  18س
ھاتە ناو دونيای
واتە تونبەک ھ
داﯾە ئام ری تار کە زۆر ھﯚگگری بەم ئام ررە پەﯾدا کردببوو.
ەنجە" ھەر دوو
ەحيا زەرﯾن پە
ە ماوەﯾەکدا ککە "مورتەزا ننەی داوود" و مامﯚستا "ﯾە
لە
مەندە
لەو دوو ھونەرم
گەل ک زۆری و
ھرەﯾەکی ل
شان بوون ،بەھ
شاری کرماشا
دانيشتووی ش
حەسەن سەبا" زۆر
ئامﯚژگاری و ر نو نييەکانی "ئەبولح
ی
گگەورەﯾە وەرگررت .ھەروەھاا لە
تی ئ ران
ەندانی ھەرە ناودارەکانی موزﯾکی و ی
ە لە ھونەرمە
ت کە ﯾەک کە
ککە کی وەرگرت
ەرمەندانی نااوداری ئ ران قوتابی ئەو ببوونە.
و زۆربەی ھونە
کە تەواوی ئەو گﯚرانييە کورددﯾانەی
دەﯾگ راﯾەوە ە
ەسقەتی" ە
ھونەرمەند "ئييسماعيل مە
ھ
ەو
ەسەن سەبا" دەﯾکردنە نﯚﯚتە و نﯚتی ئە
ککە بﯚ خﯚی درروستی کردبووون "ئەبولحە
ەواوی ئەو گﯚﯚرانييانەی کە بە ﯾارمەتی
گگﯚرانييانەی دەەنووسييەوە .بەداخەوە تە
گﯚرانييانە لە بير
ە
خوال خﯚشبوو سەبا نووسييبوونی ،لە ناو چوون و تەننيا ژمارەﯾەک لەو
خ
بەردەوام بە ھ زی دەەست و
م
سا ەکانی ژﯾاانی
ھەتا دواﯾين س
و ﯾادی ئەودا ممابوونەوە و ھ
موزﯾکانەی دەژەنی.
ی
چە
ەنجەی ئەو گگﯚرانی و پارچ
پە
ھونەری خﯚی بە ش وەﯾەکی جييدی لە رادﯾﯚ تاران و
ی
الکی
ەسقەتی چاال
ئييسماعيل مە
کرد کە
ە" دەست پ ک
"ئای نەرمە نەرمە
حەرە" و ی
سەحەر سەح
ە چ ﯾنی گﯚررانييەکانی "س
بە
لە سەرەتای ددامەزراندنی ررادﯾﯚ
ەتی خﯚی بووون .پاشان ە
ھەر دووک بەررھەمی تاﯾبە
ھ
گەل ئەو
 18ساڵ لە گە
ران بﯚ ماوەی 8
ی شﯚرشی گەالنی ئ ن
ککرماشان ھەتتا  2ساڵ دوای
ئﯚرکست ای جﯚراوجﯚﯚری ئەو
ت
ماوەﯾەدا لە گەل چەنندﯾن
ا
رادﯾﯚﯾە ھاوکارری کرد .ھەر لەو
لە ميانەی
ەتی" ھەر ە
ماعيل مەسقە
رادﯾﯚﯾە ھاوکارری ھونەری ددەکرد .ھونەررمەند "ئيسم
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ئەو سا نەدا بە ھاوکاری ھونەرمەندانی موزﯾکژەنی کورد گرﯾنگترﯾن گﯚرانييەکانی
تﯚمار کرد ،لەوانە" :کچە کچە"" ،نازەنينە"" ،بەو بەو"" ،پەپوو سولەﯾمانی"" ،جەميل
جەميلە" و چەندﯾن بەرھەمی تر کە ھەمووﯾان بەرھەمی خﯚی بوون و گﯚرانييەکانی
"کچە کچە" و "نازەنينە"ی زﯾاتر لە ھەمووی بەرھەمەکانی خﯚشتر دەوﯾست کە
گﯚرانی "بەو بەو" بﯚ خە کی کوردستان زۆر ئاشناﯾە.
لەو ماوەﯾەدا ھونەرمەندان کی ناودار لە رادﯾﯚی کرماشان کارﯾان دەکرد و پ کەوە
گروپ کيان پ کھ نابوو .ئەو ھونەرمەندانە برﯾتی بوون لە" :محەمەد عەبدولسەمەدی"،
"موجتەبا ميرزادە"" ،مەحمود م رئاتی"" ،ئەکبەر ئيزەدی"" ،بەھمەن پوولەکی"،
"حەسەن زﯾرەک"" ،مەحمود بلووری"" ،حيشمەتو لوڕنيژاد"" ،سەﯾد ئيسماعيل
پيرخدری" و "ئيسماعيل مەسقەتی ".
ھونەرمەند مەسقەتی ھەر لە تەمەنی گەنجيدا خوليای ھونەری چ ﯾنی گﯚرانی بوو.
بﯚﯾەش لە گەڵ رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنەکانی ئەو کات لەوانە رادﯾﯚی کوردی تاران و
کرماشان دەستی بە ھاوکاری کرد و بە ھﯚی شارەزاﯾی لە بواری موزﯾک بە
ش وەﯾەکی گونجاو لە موزﯾکی کوردﯾدا خەرﯾکی کار کردن لە بواری ھونەری گﯚرانی
رەسەن و فﯚلکلﯚر بوو.
ھونەرمەند لە سا نی رابردوودا چەند جار ک لە گەڵ ھونەرمەندانی موزﯾکژەنی
ناوداری کورد بەرنامەی پ شکەش کردووە ،ھەروەھا لە گەڵ ئﯚرکسترای موزﯾکی
رادﯾﯚ کرماشان بە سەرپەرشتياری ھونەرمەند "عەبدولسەمەدی" چەند گﯚرانييەکی
لەو رادﯾﯚﯾە تﯚمار کرد .لە دوای ب وبوونەوەی ئەم گﯚرانيانە لە رادﯾﯚ کرماشان
ئيسماعيل مەسقەتی لە سەرانسەری کوردستان ناسرا .بە تاﯾبەت  2گﯚرانی "بەو
بەو" و "پەپوو سولەﯾمانی" لە ناساندن و ناوبانگ دەرکردنيدا دەور کی بەرچاوﯾان
ھەبوو.
لە الﯾەکی دﯾکەوە ئەم ھونەرمەندە لە شارەکانی کوردستان و بە تاﯾبەت لە کرماشان
لە چەندﯾن کﯚر و کﯚبوونەوی تاﯾبەت و لە زەماوەندەکانی شارەکانی
کوردستان کﯚنس رتی گﯚرانی فﯚلکلﯚر و رەسەنی کوردی پ شکەش بە جەماوەرەکەی
کردووە .ئەمانەو چەندﯾن جارﯾش لە شاری تاران بەرنامە و گﯚرانی فﯚلکلﯚری کوردی
پ شکەش کردووە.
ئيسماعيل مەسقەتی سا ی  2002لە گەڵ گروپی موزﯾکی ھونەرمەندانی
دانيشتووی ھەندەران بە سەرپەرشتياری ھونەرمەند "فارووق باپير" چەندﯾن
بەرھەمی بەپ زی لە تەلەفيزﯾﯚنی ميدﯾا تی ﭬی پ شکەش کردووە و لە گەڵ ئەم
گروپە لە فيستيﭭا کی ھونەرﯾيدا لە و تی ئە مانيا بەشداری چاالکانەی کرد.
مەسقەتی بە بليمەتی "بوداھەژەنين" ناسراوە و لە ھونەری "بوداھەژەنين"دا کە
ﯾەک کە لە بنەماکانی موزﯾکی رەسەنی و تی ئ ران زۆر بە توانا بوو لەم بوارەدا
دەست کی با ی ھەبوو .لە زۆربەی بەرھەمەکانيدا کاری بوداھەژەنين واتە ئام رژەنين
بە ش وەﯾەک کە ئەو ميلﯚدﯾيەی کە لە ﯾەک کاتدا بە ب نﯚتە لە گەڵ گﯚرانييەک
پ شکەشی دەکرد لە کات کی دﯾکەدا ھەمان ميلﯚدی بە چەشن کی تازەتر و بە
ش واز کی دﯾکەوە لە گەڵ ئەو گﯚرانييەدا پ شکەشی دەکرد.
ئيسماعيل مەسقەتی گﯚرانی و موزﯾک و بەرھەم گەل کی زۆری ساز کردووە .لەوانە:
"کچە کچە"" ،نازەنينە"" ،بەو بەو"" ،پەپوو سولەﯾمانی"" ،جەميل جەميلە"" ،تاتی
مارگەستم" و "مينا مينا" .ش وازی تارژەنينی مامﯚستا "ئيسماعيل مەسقەتی" بە
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جﯚر ک بوو کە تاﯾبەت بوو بە خﯚی و لە تارژەنيندا الساﯾی ھيچ کەس کی نەکردەوە و
بە ژەنيار کی "شيرﯾن پەنجە" ناوی دەرکردبوو .ھونەرمەندان و ژەنياران کی زۆر لەوانە
"حەميد رەزا تاھيرزادە" بە ش وازی تارژەنينی "ئيسماعيل مەسقەتی" زۆر سەرسام
بوونە و لە ش واز و ستاﯾلی تارژەنينی مەسقەتی بەردەوام بوون و ئەم ستاﯾلەی
ھونەرمەند کارﯾگەرﯾی زۆری لە سەرﯾان ھەبووە.
ھەروەھا جﯚری تارژەنينی ئيسماعيل مەسقەتی کارﯾگەرﯾيەکی زۆری لە سەر گو گر
ھەبوو ،ميزرابەکانی پ بوون لە خﯚشەوﯾستی و دەنگی ميزرابی تارەکەی بﯚ
ھەميشە لە گو ی ھونەردۆستاندا دەزرﯾنگ تەوە .مەسقەتی ھەروەھا جگە لە
ژەنينی ئام ری تار ،لە ژەنينی ئام رەکانی :س تار ،عوود ،وﯾﯚلﯚن ،زەرب ،دەف و داﯾرە
زۆر بە توانا بوو ،بە م "تار" ئام ری تاﯾبەت و پسپﯚرانەی ئەم ھونەرمەندە بوو.
ئيسماعيل مەسقەتی لە ماوەی سا نی چاالکی و خزمەتی ھونەری خﯚﯾدا بە
بواری مەقام و گﯚرانيب ژی ،کﯚمە ک بەرھەمی جوان و پ باﯾەخی پ شکەش بە دنيای
ھونەری گﯚرانی و موزﯾکی رەسەنی کوردەواری کرد کە ژمارەﯾان زﯾاتر لە 300
بەرھەمی تﯚمار کراوە و لە بەرھەمە گرﯾنگ و تاﯾبەتەکانی ئەو ھونەرمەندە د نە
ئەژماردن.
ھەروەھا لە کاری چ ﯾنی گﯚرانييە فﯚلکلﯚرە کوردﯾيەکاندا بە تاﯾبەت ھی ناوچەی
کرماشان زۆر بليمەت و بەتوانا بوو ،بە ھەست و سﯚزﯾکی تاﯾبەتەوە کە سەرانسەری
جەستەی داگرتبوو ،گەل ک گﯚرانی و بەستەی فﯚلکلﯚری کوردی لە مردن رزگار کرد و
بە جوانترﯾن ش وە و بە رﯾتم گەلی جﯚراوجﯚر بﯚ ھونەری موزﯾکی رەسەنی کوردی
زﯾندووی کردنەوە .ئيسماعيل مەسقەتی بەش کە لە موزﯾکی فﯚلکلﯚری کوردی و ناو
و ناوبانگ کی زۆری لە سەرانسەری شارەکانی کوردستان و ئ راندا ھەﯾە.
ھونەرمەندی گەورەی گﯚرانی و مەقاماتی کرماشان ئيسماعيل مەسقەتی خاوەنی
چەندﯾن بەرھەمی پ باﯾەخ و بەھ ز و جوانە .زۆربەی گﯚرانييەکانی عاشقانەﯾە و لە
چەندﯾن دەزگای جﯚراوجﯚردا بە زمانی کوردی زۆر بە جوانی پ شکەشی کردوون کە
پاش چەندﯾن جار بيستنيان ھەر تازەن و مﯚرکی ھونەری رەسەنی کوردەوارﯾان پ وە
دﯾارە و ھەميشە لە ﯾاد دەم ننەوە.
ھونەرمەندی گﯚرانيب ژی کورد "ئيسماعيل مەسقەتی" لە دوای سا ن کی زۆر کار و
خزمەتی ھونەری بە بواری موزﯾک و گﯚرانی رەسەنی کوردی چەند رۆژ ک بەر لە
ئ ستا لە رۆژەکانی سەرەتای بەھاری سا ی  1387لە تەمەنی  86سا يدا لە شاری
کرماشان ما ئاواﯾی لە جيھانی ھونەر و گﯚرانی کوردی کرد .تەرمی ھونەرمەند بە
ئامادەبوونی ژمارەﯾەکی زۆر لە ھونەرمەندان ،رۆشنبيران ،کەساﯾەتييەکان ،گەنجان و
خە کی ھونەردۆستی شاری کرماشان و دەوروبەری ،لە گﯚرستانی باغی فيردەوس
لە شاری کرماشان بە خاکی نيشتمان سپ ردرا.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە122 :

ئيسماعيل ھەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092913202762152
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە123 :

ئيلھام پاوە نيژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261706511436
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ەکتەرە ئافرەتتەکانی کورد لە شاری تارران کە
ەزموونترﯾن ئە
الکترﯾن و بەئە
ەک کە لە چاال
ﯾە
شانﯚگەری و ھەروەھا
تااکو ئ ستا لە کﯚمە ک بەررھەم و زنجيررە درامای تەلەفيزﯾﯚنی ،ش
کردووە.
ە
شداری
فيلمی کورت و ب ندی سيننەماﯾيدا بەش
في
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە124 :

عی
ئيلھاام مەدفەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2282322312
25304
ە رەچە ەک کورد.
گﯚرانيب ژژی ئ اقيی بە
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

دەرەەوە

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە125 :

ەوکەت
ئيليا  -ئا شە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3182049058
80107
می لە سا ی 2001
سا ی  1999ئەنجامداوە و کاری دووەم
ھونەرﯾی لە س
ەکەم کاری ھ
ﯾە
ھەندێ لە فيلمەکاننی
ێ
کردووە و لە
ە
شداری
ن فيلمدا بەش
ن لە چەندﯾن
ککردووە ،پاشان
ختيان لەسەر بەنەژاد
کيدپيدﯾا جەخ
ەﯾە .چەند مييدﯾاﯾەک و وﯾک
سەرەکی ھە
ھﯚ يود رۆ ی س
ھ
تا ئ ستا ئيليا خﯚی ئەوەی نەوتووە.
م سينەماکاررە کردۆتەوە ،ھەرچەندە ا
ککوردبوونی ئەم
مدا رۆ ی
شياوی باسە ئەم سينەمااکارە لە سا ی  1989لە دداﯾکبووە و لە چەندﯾن فيلم
ش
سەرەکی پ درراوە.
س
سەرچاوە :ما پەڕی ن وەند
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە126 :

د
د مەحمود
ن محەمەد
ئيمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918212902
29545
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە127 :

ئيﭭان ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409565682365
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :گﯚرانيب ژ
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە128 :

ئيﭭان ناسر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613073432789
سينەماکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە129 :

ن خانم
ئ ران
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317092310
03974
ی گﯚرانيب ژ لە رۆژھە تی ککوردستانە ،ناازناوی ھونەرری" ئ ران خاننم"ە و
ەکەمين ژنی
ﯾە
ئورم دەستی بەکار و
لە رادﯾﯚی م
پاش ئەوەی ە
نااوی راستەقيينەی" ئ ران مموجەرد"ە .ش
ونەرمەندانی دﯾکەوە
ی
تﯚﯚمارکردنی گﯚﯚرانييەکانی ککردووە ،لەالﯾﯾەن بەرپرساننی رادﯾﯚ و ھو
م"ی لەسەر ددانراوە.
ناازناوی "خانم
خﯚش ئ ران ،للەسا ی
ەژار
 1951-1950لە بننەما ەﯾەکی جووتيار و ھە
1
خانمی دەنگخ
خ
ەداﯾکبووە .ناوی باوکی
دی ئينکەسووی ھەر می برادۆست لە
ەداﯾک بووە .ئ ران ،لە گوند
لە
ژن کی
وەک دەگوتر ت "پەرﯾشان ن
شان بووە .ک
ی ناوی پەر ش
ن و داﯾکيشی
عەبدول ەحمان
ع
لەوەش
ش
چی ماوەتەوە .جگە
دەنگخﯚش بوووە" ئەوەش ووەک ميرات ک بﯚ ئ رانی کچ
ست کارﯾگەرﯾيەکی گەورەەی
ەر می برادۆس
سروشتی دەستل نەدراو و رەنگينی ھە
س
گﯚرانب ژی داناوە .تافی مندا ی و
ب
ھونەر و
ەسەر حەز و خﯚشەوﯾستتی ئ ران بﯚ ھ
لە
ن خانم ،لە گگوند دەرباز بوووە و ئەو بﯚ بااشترکردنی ببژ وی ژﯾانی
گگەنج تی ئ ران
ەکەدا کاری ککردووە .سا ن کی دوور و در ژ
لەناو گەورەما نی ھەر مە
بننەما ەکەی لە
ی "کيشوەر ممامەدی"دا ووەک کچ کی ماڵ کاری کرردووە .بەپ ی ئەو
ەما ی خانمی
لە
شيرﯾن و
کی زۆر ھ ژا و ش
ە نزﯾکەوە ئ ران خانميان بيينيوە ،کچ ی
شاھيدانەی ککە ئەوکات لە
ش
دەنگخﯚش بوووە .زۆرجاران لە تەمەنی گگەنجی خﯚﯾدا لە دﯾوانی گگەورە ما ندا گﯚرانييە
پيياوانەکانی گووتووەتەوە .
داوەتەکانی خەم ندوووە و کەم داوەەت
ی
شاﯾی و
ی
ەو سا نەدا ددەنگی ئ ران خانم
لە
بەشداری ت دا
ی
ەوە
گﯚرانيە خﯚشەکانيە
ە
نگين و
لووبەرگی رەنگ
ھەبووە کە ئەو ت يدا بە جلو
ھ
ەڵ" سەعيد""ناو ک زەواج دەکات ،لە گگوندی
ش ئەوەی لەگە
ەکردب ت .ئ راان خانم پاش
نە
لەو گوندە
دەم ن تەوە .و
ساڵ لەوێ م
ماوەی چەندﯾن س
ی
شتەج دەب ت و بﯚ
سﯚمانئاوا نيش
س
ژی در ژە پ دەددات.
نی پ شوو کارری گﯚرانيب ی
شتر لە سا ی
ەھارﯾکاری م ردەکەی باش
بە
م ردەکەی ر ی ل ناگر ت و ئەو ھاوکاارﯾيەش شيرﯾنی پ کەوە ژژﯾانيان زﯾاتر ددەکات.
پرۆگرامی
ی
شان
ە سا ی 1969بەدواوە راددﯾﯚی شارەکانی ئورم  ،تتاران و کرماش
لە
لە نيو کاتژم رەوە بﯚ 2
يان ھەبووە ،ببە م ماوەی پەخشيان ە
ککوردی -زاراوەی کورمانجييا
دەنگی
ی
شی کوردی ررادﯾﯚی ئورم  ،ئيتر
ەزراندنی بەش
گﯚردراووە .پاش دامە
ککاتژم ر ِ
ژنی
باشووری کوردستان ،ئەوکات ی
ی
گگﯚرانب ژانی کوورمانجی دەگگەﯾشتە باکووور و
ەکەدا ژن کی ناسراو بوو .للەسەر
گگﯚرانيب ژ لە راددﯾﯚکاندا نەبووون .ئ ران خاننم لە ھەر مە
سفی ،مستەففا عەليزادە ،ئيبراھيم نەورۆزی و
داواکاری گﯚراننب ژانی وەک"" حەميد ﯾوس
سا ی 1971دا لە رادﯾﯚی ئوورم
ران خانم ،لەس
ی رادﯾﯚ" ئ ن
ھەروەھا گروووپی مﯚسيقای
ھ
ستی بە گﯚراننيب ژی کرد .ئ ران خانم لە رۆژھە تی
ەش وەﯾەکی فەرمی دەس
بە
تووە و
سەروو گﯚرانی گوتو
و
مانجی
ککوردستان ﯾەککەمين ژنی ککوردە کە بە ززاراوەی کورم
دەنگی لە رادﯾﯾﯚ تﯚمار کردو وە .
کاری گﯚرانيب ژی لە رادﯾﯚدا دەست پ بکات،
ج ی ئاماژەﯾە کە ئ ران بەرر لەوەی ی
ەکانی رۆژھە تی
شار و گوندە کوورمانجنشينە
سا ن ک بوو ککە ناوبانگی ددەنگی لە ش
س
خە کيدا
خانم ،لە ناو خ
ککوردستان ب و ببووﯾەوە و ھەتا لە باکوووری کوردستاانيش ئ ران خ
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کەس کی ناسراو بوو .کات ک لە رادﯾﯚ دا دەستی بەکار کرد ،ئيدی وەک کەس کی
بەناوبانگ لە ھەر شو ن کی کوردستان خﯚشەوﯾست و ناسراو بوو .لەناو کورد،
ميراتی ژن لە بواری ھونەر و گﯚرانيب ژﯾدا زۆر دەو ەمەندە ،بە ھەزاران ژن و کچ
ھەبوونە و )ئ ستاش ھەن( کە لە بوارەکانی وەک دەنگخﯚشی ،داھ نان و گﯚرانيب ژﯾدا
سەرمەشقن ،بە م لەبەر سيستەمە پياوساالرەکان و ھەند ک لە ﯾاسای
ئيسالمييە وشکەکان ،دەنگەکانيان کپ بووە .لەگەڵ ھەموو ئەو ئاستەنگانەدا کە لە
بەردەم ژنی کورد بوونە ،دﯾسان ژمارەﯾەکی کەم لەو ژنانە گو يان نەداوەتە ئەو عورف
و عادەتانەی کە لەگەڵ پ شکەوتنی سەردەم نەبوون .ئەوان کەالم و قەسيدەﯾان
گوتووە ،لە شاﯾی و بﯚنە کﯚمە ﯾەتييەکاندا بەشدار بوونە و شانبەشانی پياوەکانيان
شاﯾستەﯾی خﯚﯾان لە گەلەک بواردا سەلماندووە .لە رۆژھە تی کوردستانيش لەگەڵ
ئەوەﯾدا کە بەر لە ئ ران خانم ،ژنی دەنگخﯚش و ھونەرمەند ھەبووە ،بە م ئەوان وەک
ئ ران خانم بەجەرگ نەبوونە و وەک ئەو نەﯾانتوانيوە بەش وەﯾەکی فەرمی کاری
ھونەری خﯚﯾان لە رادﯾﯚ و ستﯚدﯾﯚکان تﯚمار بکەن .چونکە ئەو کارە لە کﯚمە گەی
کوردستانی ئەو سەردەمەدا عەﯾب کی گەورە بوو و ھەمووان گا تەﯾان پ دەکرد و
بەچاو کی سووکەوە سەﯾری کارەکانيان دەکرد .
بە م ئەو لەسەر ھونەری گﯚرانيب ژی خﯚی پ داگر بوو .لەبەر ئەوەی بﯚ ئەو
سەرچاوەﯾەکی بژ وی بوو و ھەميش لە ناخی د ەوە حەزی ل دەکرد .لەسەر ئەو
بنامەﯾەش مرۆڤ دەتوان ب ت کە ئ ران خانم ،رەوش کی فەرمی دابووە کاری
ھونەری خﯚی و وەک ﯾەکەمين ژنی کوردی گﯚرانيب ژ لە ناوچەی باکووری رۆژھە تی
کوردستان دەناسر ت .لەناو کوردەکانی پار زگای خﯚراسانيشدا ژن ک ھەبووە بەناوی
)بانو ش روانی( کە بە زاراوەی کورمانجی لە رادﯾﯚی شاری مەشھەد گﯚرانی چ ﯾوە.
بە م نازانر ت کە ئاﯾا بەر لە ئ ران خانم ،دەستی بە گﯚرانی کردووە ﯾان نا؟ بەھەر
ش وەﯾەک ب ت ئەو دوو ژنە لە ناو کوردە کورمانجەکانی رۆژھە تی کوردستاندا
رچەشک ن بوون .لە ناو دراوس کانی کورددا ئەگەر ژن ک بيوﯾستاﯾە ئەم کارە بکات،
زەحمەت بوو کە بتوان ت لە ناوچەکەدا بم ن تەوە ،بﯚﯾە ناچار رووی لە تاران دەکرد و
لەو ش بە زمانی فارسی گﯚرانی دەگوت ،بە م بەپ چەوانەی ئەوان ،ئ ران خانم و
بانوو ش روانی وەھاﯾان نەکرد و لەناو گەلدا مانەوە .بەپ ی شاھيدان و کەسانی
نزﯾکيان ھەردوو ژنەکە لە بواری ئەخالق و پ وەرە کولتوورﯾيەکانی کﯚمە گەی ئەو
سەردەمە ھ ژا بوون و خاوەنی کەساﯾەتی خﯚﯾان بوون .لە ھەر می ئەردە نيش
ﯾەکەمين کچ کە بە زارەوەی کورمانجی ناوەڕاست)سﯚرانی( گﯚرانی گوتووە ،فەتانە
وەليدی بوو کە بە ش وەﯾەکی پرۆفيشناڵ گﯚرانييەکانی خﯚی لە رادﯾﯚی سنەدا تﯚمار
کردووە .لە ناوچەی موکرﯾانيش مەنيج حەﯾران ،ﯾەکەم ژن بووە کە گﯚرانی گوتووە،
بە م بەداخەوە گﯚرانيەکانی تﯚمار نەکراوە.
ئ ران خانم لەسا ی 1971تا سا ی  1979کە کﯚماری ئيسالمی لەو سا ەدا دامەزرا
مانگی  2جار لەگەڵ کچەکەی بەناوی" گوليستان" دەچووە ،رادﯾﯚی کوردی ئورم و
گﯚرانيەکانی تﯚمار دەکرد .کات ک گﯚرانيەکانی لە رادﯾﯚوە پ شکەش دەکرد ،نامەی
ھﯚگرانی دەنگی جارلەجار زﯾاتر دەبوو .حەز و خﯚشەوﯾستی ئ ران بﯚ گﯚرانی گوتن زۆر
بوو ،بە م بەرپرسانی حکوومەتی پەھلەوی ،نەﯾاندەوﯾست ماوەی کاری رادﯾﯚی
کوردی زﯾاتر بکەن .چونکە کار کی وا ر ی لە پرۆسەی تواندنەوەی زمان و کولتووری
کوردی دەگرت .ئامانجی ئەوان لە دامەزراندنی رادﯾﯚی کوردی لە ئورم  ،کرماشان و
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شﯚرشی نەمر
تاران ئەوە بوو ،کە رێ لە کوردانی رۆژھە ت بگرن تا ت کەڵ بە
ِ
مستەفا بارزانی لە باشووری کوردستان نەبن .
گﯚرانيب ژﯾی ،لە ھەر می ئورم تا ماکﯚ و کورمانجەکانی خﯚراسان لەژ ر کارﯾگەری
گﯚرانيب ژﯾی سەرحەدی باکووری کوردستاندا بووە .ئەو کالمە کوردﯾيانەی کە لەر گای
رادﯾﯚی ئيرﯾﭭانەوە بالودەکرانەوە ،کارﯾگەرﯾيەکی راستەوخﯚی لەسەر گﯚرانيب ژی
کوردانی رۆژھە ت داناوە .لەبەر ئەوەش کات مرۆڤ گوێ لە گﯚرانييەکانی ئ ران خانم
دەگر ت ،کارﯾگەرﯾيەکی لەو جﯚرەی بﯚ ئاشکرا دەب ت .ناوەرۆکی زۆربەی گﯚرانييەکانی
ئ ران خانم سەرچاوەﯾان لە فﯚلکلﯚری دەو ەمەندی کوردستانەوە گرتووە .ئەو وەک
گوتەب ژ کی گەلی ھەر مەکە گﯚرانی گەلەری دە ت کە باس لە ک شەکانی ناو
کﯚمە گەی ئەو سەردەمە دەکات .گﯚرانی وەک :عارﯾفﯚ الوۆ ،باژۆ ئەميرێ من ،باﭬ
اللﯚ ،دەالل ئەز حەﯾران ،دەالل لﯚ ،دەالل مال  ،دل من لﯚی لﯚی ،دۆتمام و
پسمام ،فليت قوتو ،حەدۆ رابە ،کوڕێ خەالق يو دەالل ،ل ل ﯾەمان)دۆمام (،
شەڕێ جەز و ساليحبەگ  ،ﯾار گەورە و چەندﯾن گﯚرانی دﯾکە کە بە ناوەرۆک لەگەڵ
ئەوەدا ھەمووﯾان گەلەرﯾن و باس لە ئەﭬين و وەفاداری ژنی کورد دەکەن ،لەسەر ئاغا
و م رخاس و بەگەکانی کورد گوتراون .کات ک ئ ران خانم گﯚرانی ئەﭬينداری دە ت،
ھونەری گﯚرانيب ژﯾيەکەی باشتر بﯚ بيسەرانی ئاشکرا دەب ت ،رەنگە ھﯚکارەکەشی
ئەوە بووب ت کە ئ ران لە ژﯾانی خ زانی و ئەﭬينداری خﯚﯾدا شکستی ھ ناب ت.
ھەرچەندە ژمارەی ئەو گﯚرانييانەی کە ئ ران خانم لە رادﯾﯚی کوردی ئورم تﯚماری
کردووە ،نازانر ت ،بە م ئەگەر لەماوەی ئەو  9-8سا ەی کاری فەرمی
خﯚﯾدا)1971تا (1979مانگ دووجار چووب تە رادﯾﯚ ،ژمارەﯾەکی زۆری گﯚرانی تﯚمار
کردووە .ھاوکات ئەوەش نەزانراوە کە چەند گﯚرانی ب موزﯾک و بە موزﯾکەوە تﯚمار
کردووە .پاش ت کچوونی رژ می شاھەنشاھی ،رژ می ئيسالميش دەرگای
ئەرشيفی کوردی رادﯾﯚکەی داخستووە و ر گە بە کەس نادر ت کە لەوبارەﯾەوە
ل کﯚ ينەوە بکات .پ دەچ ت کە بەرپرسانی حکوومەتی نوێ لە سا نی شەڕی ن وان
کورد و پاسدارەکاندا ،ھەموو ئەرشيفی کالم و گﯚرانييە کوردﯾيەکانی لەناو بردب ت.
ھونەرمەند ئ ران خانم لە 31ساڵ خەباتی ھونەری خﯚﯾدا زﯾاتر لە  100گﯚرانی گوتووە
کە لە سەرانسەری کوردستاندا ب وبووەتەوە .ئەوە تەنيا ژمارەی ئەو گﯚرانيانەﯾە کە
بەناوی ئەوەوە لە ناو گەلدا ب وبووەتەوە ،بە م ئ ران خانم سەدان گﯚرانی فولکلﯚری و
گەلەری گوتووە و لە رادﯾﯚدا تﯚماری کردووە.
دوای نزﯾکەی  30ساڵ ژﯾانی ھاوبەش لەگەڵ سەعيدی م ردی ،کە ببوونە خاوەن
کچ ک و دوو کوڕ ،سەعيد بەپ چەوانەی وﯾستی ئ ران خانمەوە ژنی دووھەمی ھ نا.
ئەوکات ما يان لە گوندی سﯚمانئاوا بوو .ئەو رەوشە الپەڕەی ژﯾانی ئ ران خانمی
گﯚڕی و نەﯾتوانی دەردی ھەوێ قبووڵ بکات .پاش شەڕ و پ داگرﯾيەکی زۆر ،ئ ران
خانم ب ﯾاری جيابوونەوە لە سەعيدی م ردی دەدات .پاش ئەوەش گوندی سﯚمانئاوا و
مندا ەکانی بەج دەھ ت و ماوەﯾەکيش الی باوکی دەم ن تەوە .دواتر بﯚ جاری
دووھەم لەگەڵ پياو ک بەناوی"داداش ناسری" ژﯾانی ھاوسەری پ کد ن ت و لەشاری
تاران نيشتەج دەب ت .س ساڵ لەوێ دەم ن تەوە و پاشان دەگەڕ تەوە سە ماس
و 15سا يش لەوێ دەژﯾت .دواتر د نە ئورم و لەگەڵ خ زانەکەﯾدا لە گەڕەکی
ئيسالمئاباد خانووﯾەک دەک ن و پ کەوە دووکانداری دەکەن .ئيتر لەو سا نەدا ب دەنگ
دەب ت و تەنيا لە ناو بﯚنە تاﯾبەتی و خ زانييەکان و کەسانی ناسراودا دەنگی
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دەبيستر ت .لەو سا نەی کە ئ ران خانم لە تاران بووە ،کەس نازان ت لەکوێ بووە و
چﯚن ژﯾاوە .مندا ەکانيشی ئاگاداری رەوشی ئەوکاتی نين! بە م پاشان دەرکەوتووە
کە ب دەنگ نەبووە و ھونەرەکەی بەش وەﯾەکی شاراوە در ژە پ داوە .
لەبەر ئەوەی لەو سەردەمە ب دەنگييەدا ئ ران خانم ،چەند کاس تی نو ی خﯚی بﯚ
شارەکانی باکووری کوردستان دەن رێ ،پاش ب وبوونەوەی کاس تەکانی لە کوردستان
و تورکيا وەھا دەزانر ت کە ئ ران خانم لە باکووری کوردستانە!)لەوێ دەژی( ،بە م
وەھا نەبوو ،ئەو لە تاران بوو .ئاشکراﯾە کە ئەوکات پەﯾوەندی ئەو لەگەڵ الﯾەنگرانی
ھونەری کوردی لە باکووری کوردستان باش بووە و کات ک کە مافی گﯚرانی گوتنی لە
ئ ران نەبووە ،بەنھ نی کاس تەکانی گەﯾاندووەتە باکووری کوردستان .ئەوەش زﯾاتر
خﯚشەوﯾستی ئ ران خانم بﯚ ھونەری کوردی دەسەلم ن ت .ژﯾانی ئ ران خانم لە
سەردەمی ب دەنگيدا رەنگ کی تر دەگر تە خﯚی و ئەوەش کارﯾگەری لەسەر ناوەرۆکی
گﯚرانييەکانی دادەن ت و بە تەواوەتی دەﯾگﯚڕ ت .ناوەرۆکی تەواوی گﯚرانيەکانی ئ ران
خانم ،لەدەستپ کی ژﯾانی لەگەڵ م ردی دووھەميدا تا ئەوکاتەی دەمر ت ،باس لە
ب بەختی و زو می پياوی کورد لەژن دەکات؟! بە
ئەﭬينی 30سا نی سەعيد
ھەرگيز لەبيری ئ ران خانم نەچووەتەوە .ئ ران خانم لە م ردی دووھەمی کوڕ و
کچ کی ھەﯾە .
ئ ران ژن کی زﯾرەک و قسەخﯚش بوو .تەندروستی باش بوو ،لە سا نی دواﯾی ژﯾانيدا
ھەميشە خەرﯾکی دووکانداری بوو .لەرەوش کی وەھادا و لە  2001/8/10ھەوا ک لە
ناو خە کی ئورم دا ب وبووەوە کە الﯾەنگرانی ھونەری کوردی و دۆستانی ئ ران
خانمی زۆر غەمگين کرد .ھەوا ەکە وەھا بوو ":ئ ران موجەرەد بە خنکاندنی خﯚی
کﯚتاﯾی بە ژﯾانی ھ نا!!" .ئەو ھەوا ە پرسياری زۆری الی ئەو کەسانە دروست کرد
کە لە نزﯾکەوە دەﯾانناسی .
بەپ ی ئەو زانيارﯾيانەی کە لەالی منە و لە ھەﭬا نی نزﯾکيم بيستووە ،ئ ران کەس کی
دﯾندار بووە و زەحمەتە کەس کی ب وادار کاری وەھا بکات .چونکە لەباری دەروونييەوە
نەخﯚش نەبوو تا مرۆڤ بتوان ت گومان کی وا بکات و خﯚکوشتنی بسەلم ن ت .لەبارەی
مردنەکەﯾەوە شتی جﯚراوجﯚر دەگوتر ت ،بە م ئەوەی کە بە فەرمی لەالﯾەن
پزﯾشکانی نەخﯚشخانەی ئورم يەوە گوترا ئەوە بوو ":خﯚی کوشتووە...".
ھﯚکاری ئەو رووداوە تراژﯾکە وەک ھەند ک لە نزﯾکانی ئ ران خانم کە)ناﯾانەو ت ناوﯾان
ئاشکرا بب ت( باسی دەکەن ئەوەﯾە ":لەم سا نەی دواﯾيدا ئ ران و م ردەکەی بە
کاری دووکاندارﯾی زۆر دەو ەمەند ببوون ،بە م مندا نی ژنی پ شووی م ردەکەی
چاوﯾان ب ﯾبووە ئەو سامانەﯾان و شەڕﯾان پ دەفرۆشتن و داوای پارە و پوليان ل
دەکردن .بە مەزندەی ئ مە کوڕی داداشی م ردی لەبەر پارە ،ئ ران خانمی
خنکاندووە ...".
بەھەرحاڵ تا ئ ستا ھيچ کەس شت کی روون لەبارەی مردنەکەﯾەوە نازان ت و
بەداخەوە ل کﯚ ينەوەﯾەکی ئەوتﯚ لەبارەی ھﯚکاری خنکاندنەکەﯾەوە نەکراوە .ناوی
ئ ران خانم دەچ تە پاڵ ژنان کی وەک مرﯾەم خان ،نەسرﯾن ش روان ،ئاﯾش شان،
گو بەھار ،مەرزﯾە فەرﯾقی ،فەتانە وەليدی و گەل ک ھونەرمەندی کورد.
سەرچاوە :ھەﭬپەﯾﭭين لەگەڵ خەبات برادۆستی ،ھەﭬپەﯾﭭين لەگەڵ گﯚرانيب ژانی
کورد سﯚفی عەلی ،عەلی حەوسەد و برا نەورۆزی و ھەروەھا ھەﭬپەﯾﭭين لەگەڵ
چەند کەسی نزﯾکی ئ ران خانم کە رازی نەبوون ئاماژە بە ناوەکانيان بدر ت .
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سەرچاوە :کاککشار ئورەمارر  -ما پەڕی ووارﭬين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە130 :

کﯚ ی
وبەکر ئاسک
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1301912568
87534
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە131 :

يقی
ماعيل ناتيق
مەد ئيسم
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0323223144
44026
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سی
ەی بەکالﯚر س
بروانامە
ی سالی  1 333ھەتاوی ە
ەداﯾيک بووی
لە
ﯾە لەتاران ھە گری ِ
ەرۆکی
 136بوەتە سە
ھونەر تاﯾبەت بە و نەگری لەسا ی 63
ھونەری شانﯚﯚ و دکتﯚرای ھ
ھ
سی کﯚماری ئئيسالمی ئ رران )ئيرنا(بﯚمااوەی )ە( سااڵ دواتر
ەﯾامن رانی و نەﯾی ئاژانس
پە
بەر وەبەرری خانەکە بوووە وە
ساڵ
خانەی و نەگررانی ئ رانی پ کھ ناوە و بﯚﯚماوەی  15س
خ
ِ
ماوەی 12
جومەنی و نە گرانی فەردا کە تاﯾبەت بووە بەگەنجان پ کھ ناوە و م
ھەروەھا ئەنج
ھ
سەرپەشتياری ﭬيستﭭا ی
ی
ەند سا ک س
ەنەکە بوە چە
ەری ئەنجومە
بەر وەبە
ساڵ
س
ِ
ماوەی  5سال بەرردەوام
ی
ستﭭالە
داالن و الوان بووە ئەم ﭬيس
ن ودەو ەتی و نەگرانی مند
ەدر ژاﯾی کاری
دا ناسراوە و بە
ەﯾەک ک لەو ننەگرانی جەننگ لەئ ران ا
بوووە.ناتيقی بە
داری
ھەربﯚﯾە توانيووﯾەتی بەشد
ی وﯾنەگری ئاژژانسی ئيرنا ئيرانی بووە.ھ
رۆۆژنامەنوسی
ھەلەبجە و ففاوبکات و بەوﯾنەکانی ھەووا ەکان
ک شلمچە و ھ
نگەکانی وەک
زۆۆر ک لە جەنگ
گواز تەوە.
بگ
ەرقا ی کاری وﯾنەگرتن ی سەربەخﯚ دەکات و لەتاراانی
ەنشينەو سە
ئييستاش خانە
کور کە.
چو
ی و خاوەن کچ
پااﯾتەخت دەژی
ِ
رشی کيمياوی بﯚسەر
ی
ەکاتی ھ
ی وەک رۆژنا مەنوس کی ففﯚتﯚگرافەر لە
ەحمەد ناتيقی
ئە
ەوا ەکاندا کردووە.
ستنەوەی ھە
شداری لەگواس
ھە ەبجە بەش
ھ
ەبجە ئنفﯚ
ە
ەڕی ھە
سەرچاوە :ئيببراھيم ھەورا مانی  -ما پە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە132 :

وەد
مەد ئەسو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02112491710183
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ەول رە.
پەروەردەی کەرکووک و ئ ستاش داننيشتووی ھە
ی
ەداﯾکبووی کﯚﯚﯾە لە  1935و
لە
ستان ن ت
سەرچاوە :گل نە گلی  -ما پەڕی کوردس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە133 :

مەد جﯚ
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302144420
01516
(1979ەوە تا ئ ستتا
1
سا ی )
(1966ە ،لە س
شاری سل ماانی سا ی )6
ە داﯾکبووی ش
لە
شە لە ئەکتەرەەکانی
شانﯚ ،دراما و ففيلمی کوردﯾييە .ﯾەک کيش
ی ھونەری ش
خەرﯾکی کاری
خ
ەرنامەی بەرننامە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە134 :

سەن
مەد حەس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4271644345
57079
ژﯾان بەسەر
ستا لە و تی ئەمرﯾکا ن
 19لە شاری کەرکوک لە داﯾکبووە ،ئ س
ە سا ی 972
لە
شانگای ھونەررﯾدا کردووە ،جگە لە دوو
ستا بەشداری لە ) (14پ ش
دەبات ،تا ئ س
پ شانگای تاﯾببەت.
من ر
سەرچاوە :ئارام ش رکﯚ  -مما پەڕی پەﯾام
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە135 :

مەد خەليللی فەرد
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151321346
60278
وەکاری لە
ی
بەکلﯚرﯾﯚسی ش
ی
وانامەی
ی
سنە ھاتﯚتە دنييا .ب
سا ی  1961لە شاری سن
س
تاران و ھەروەھا ب وانامەی مااستەری ش ووەکاری
ی زانکﯚی ن
ککﯚل ژی ھونەررە جوانەکانی
ەروەردەی تار ان بەدەستھ ناوە.
ە زانستی پە
لە
لە ناوەوە و دەرەوەی
 40پ شانگای ش وەکارﯾی ە
ە ماوەی سا نی رابردووددا زﯾاتر لە 4
لە
ئ ران کردۆتەوەە .ھەروەھا ززﯾاتر لە پ نج پ شانگای تاککەکەسی لە شاری تاران
رکاری ھونەری ش وەکاری بﯚ ققوتابيانی
ی
شﯚپی پسپﯚڕانەی ف
ەندﯾن وۆرکش
ککردۆتەوە و چە
ناوبژﯾوانی بەشی ش ووەکارﯾی چەنندﯾن
ی
دانی دەستەی
زانکﯚی بەڕ وەەبردووە و ئەند
ھونەرەکانی ش وەکاری بووە.
ی
ی
ف ستيﭭا ی گررﯾنگی بواری
شانازی پ
ی پارﯾس ،مەداليای برۆنز و دﯾپلﯚمای ش
خەليلی فەرد لە تری فالی
خ
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بەخشراوە و سا ی  2008لە س زدەﯾەمين خولی دوو سا نەی ن ونەتەوەﯾی
کيشوەری ئاسيا لە بەنگ دش کە بە دووسا نەی بەنگ دش ناسراوە ،بەرھەمەکانی
لە زوم ەی ھونەرمەندانی پ شەنگی ئ رانی لە شاری داکا بﯚ ماوەی ﯾەک مانگ
نماﯾش کرا.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پەﯾکەرتاش

شارەکان:

سنە

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

ژمارە136 :

ئەحمەد دەنگ گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112515370573905
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

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

ژمارە137 :

ی
مەد زارعی
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210095250
02954
ھونەرمەند
سا ی  1316ھەتاوی لە گگەرەکی سەررپەچەی شارری سەقز لە داﯾک بوە ،ھ
س
گﯚرانی لە
ی
نەخو ندەوارﯾش ببوە پتر لە چواارسەد
و
ی لە گەڵ ئەووەی کە
ەحمەدزارعی
ئە
خﯚی ھەر لە رادﯾﯚدا
سنەو مەھابادووتاران وتوەتەووە کە کاتی خ
رادﯾو کوردی ککرماشان وس
ەو گﯚرانی ﯾاننەی لە
نجا شرﯾتی ئە
کە زﯾاتر لە پەنج
ە ب ئەوەی تﯚمار بکر ت وتووﯾەتی ە
بە
شان
ئاارشيوی ما ی خﯚﯾدا ھە گگرتوه .سا ی  1337ھەتاوی کە راد ﯚ کوردی کرماش
ەن
مەت مەرحووومی "حەسە
سەکان لە خزم
ک ﯾەکەم کەس
دەست بەکار بوە ئەو وەک
"گﯚرانی)پاﯾيزە لەمن
ە
ميدﯾا زەندی "
ەدا وتوە ،لە گگەڵ خاتوو "م
ی لەو راد ﯚﯾە
ککامگار" گﯚرانی
 52لە شاری مەھاباد لە گەڵ
سا ی  1351و 2
ی کردوە .ا
ی وتوەوتﯚماری
درەنگە لەتﯚ(ی
ھونەرمەند رەشيد فەﯾزنژاددو حەمەی ددانش وحسەﯾﯾن رەھبەر گﯚﯚرانی تﯚمار ککردوە ،لە
ھ
زۆۆربەی بﯚنەومموناسبەتە مييللی ونەتەوەەﯾی ﯾەکانی لەشکری وککشوەری ئەوککات
مەدزارعی ﯾەوە
ی
ﯾانەی کە بە ناو ئئەح
ی
لەو گﯚرانی
ی کردوە ،و
ئااھەنگی گ اووەو بەشداری
من ،ﯾا
،
ەرﯾن  ،ئەی للە گو ی
ی "دووسەر لە سەر سە
ەتوانين گﯚرانی
ەﯾناسنەوە ئە
ئە
بەرﯾن لەگەڵ مەررحوومی
ن
کوردی وگەل کی ددﯾکە ناو
ی
شﯚفي  .کە توررکی بوەو کرددوﯾەتە
ش
راق پ کەوە بون....
لە کرماشان و و تی ع ق
ی ھەبوەو ە
ک دۆستاﯾەتی
حەسەن زﯾرەک
ح
ەرچی ھەﯾە لە سەر سەففحەی گراماﭬﭬﯚن و
ەد زارعی ھە
ی کاک ئەحمە
ەرھەمەکانی
بە
ەرکی
سەعيدی لە سەر ئە
ی
ەليل
ھونەرمەند خە
ەم رۆژانەدا ھو
ت داﯾە کە لە
شرﯾتی کاست
ش
ستی خە ک
خﯚی چەندگﯚررانی ﯾەکی ببﯚ کليپ کردووەو ھەر ئ ستتە لە بەردەس
خ
ەد داﯾە..
ی کاک ئەحمە
وئاشقانی گﯚررانی ﯾەکانی
مەشرەف و
ف
ستاﯾشی لەگەڵ داب پياو کی خﯚﯚش
ی
یئ
ھونەرمەند ئەحمەد زارعی
ھ
کی بە ناوی
ژنی ھ ناوە !!! ککە تەنيا کوڕ ک
ەڕپﯚش وتەڕددڵ بوەو ھەتا ئ ستا  9ی
تە
ەﯾەو لە دەرەووەی و ت داددەنيش ت..
"ھوشيار" ھە
تورجانی سەقز
ی
چەی
"قاق وا" ی ناوچ
لە گوندی ق
عی ماوەی پپازدەسا ن ە
ەحمەدی زارع
ئە
ەﯾدکاميل
ی ش خانی زەەنبيل دەب و لە حوجرەو خانەقای سە
ەکيەوبارەگای
خزمەتکاری تە
خ
ت" ی شاعيرردا چاﯾی پەز دەب ت ھەر ببەو بﯚنەوە زۆر لە نزﯾکەوە
ئييمامی "ئاوات
دا ھەبوە...
دۆستاﯾەتی لە گە ياند
ی
ھەژاری ناسيووەو
شاعيرانی وەک ھ من وھە
ش
کﯚن ولە م ژنە للە الﯾەن
کەس وەک ھونەررمەندانی ن
ەم سا نەی دواﯾی دا چووار پ نج س
لە
مەد
بﯚ دﯾاری کرا ککە کاک ئەحم
وەزارەتی ئيداررەی ئيرشادەەوە مووچەی مانگانەﯾان ﯚ
ەندانەﯾە.
ەسە ھونەرمە
زارعی ﯾەک ک لەو چەندکە
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕڕا
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە138 :

ک
مەد زﯾرەک
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206125325
52834
ەر
ەوە چووە سە
 200بەجلوبەرگی کوردﯾيە
ەم دەرھ نەرەەی کورد ،رۆژژی 09/11/20
ئە
وی
فيلمەکەی کە بەن ی
ی
تيﭭالی قاھيرەە و خە تی ززﯾوﯾنی وەرگررت.
شانﯚی فيستي
ش
)دووەم(ی
ی
)پەنابەری پارﯾﯾس)- Parris d’exilە ،لە فييستيﭭا ەکەددا خە تی زﯾووﯾن
شاری
حمەد زﯾرەک کە خە کی ش
وەرگرت لە دواای فيلمی  (The Rapture of Fe)).ئەح
ستا کارمەندی تەلەﭬزﯾﯚنی کورد 1-ە لە پارﯾس،
ستانە و ئ س
جﯚلەم رگی بااکووری کوردس
ج
ئەو پەناخوازانە کردووە
ەی خﯚی ت کە ی ئازاری و
ی  25سا ی
ەو فيلمەدا ژﯾﯾانی پەنابەری
لە
ن و سەر کارتﯚنەکانی ن و زب خانەکاندا دەخەون.
سا لەژ ر ناﯾلﯚن
ککە لە فەرەنس
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

153

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە139 :

مەد ساالرر
ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112613445
55527
لەداﯾک بووە ،خو نندنی سەرەتااﯾی و ناوەندﯾﯾی و
ک
سا ی  1947لەشاری سلل مانی
س
سل مانی تەوا و کردووە ،دوواتر چﯚتەکﯚل ژژی ھونەرەجووانەکان لەشااری
ئاامادەﯾی لەس
شی سانﯚ درر ژەی بەخو نندن داوە.
ەغدا و لەبەش
بە
شرەو وساالر.
بووەلەوانەپ ش
ی ھونەری بو
دامەزر نەری ککﯚمە يک تيپی
تی باشترﯾن دەەرھ نەری وەرگرتووە.
عيراق خە ی
ی ھونەری ع
ساالی  1977لەفيستيوالی
س
نووسيوەو خاوەن ئيمتييازی گﯚﭬاری شانﯚﯾە.
و
تاا ئ ستا  24کت بی لەسەرر ھونەری شاانﯚ
103
ستا خاوەنی 3
ئەحمەد ساالرتا ئ س
د
شاکارە ،ھونەرمەند
ی گﯚﭬاری ش
سەرپەرەشتی
س
ەرھەمی ھوونەرﯾيە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە140 :

ماڵ
مەد شەم
ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111016532
25263
سا ی
خولە سنەﯾی" نناسراوە لەس
حمود"ە و بە""ئەحەی لە
نااوی تەواوی ""ئەحمەد مەح
ھەژار و دەستتکورتی
ەخ زان کی ھ
لەشاری سل مانی لە
ی
ەقام
 1923لەگەڕەککی سەرشە
3
ەوکات حوجررەکان
خر تە حوجرە بﯚ خو ندنی قورئان ،کە ئە
سەرەتادا دەخ
ەداﯾکبوو .لەس
لە
ھەژاری وازی لەخو نندن ھ ناوە و دەستی بەککارکردن
ی
ەبەر
ب ەو کی زۆرﯾان ھەبووه ،لە
ککردووە و ئاوارەەی شاران بوووه ،خەم و ککەسەر و مەﯾﯾنەت دەب تە ببەش ک ،لەژﯾﯾانی ئەم
کی خستﯚتەوه،
چەند مندا ی
ژنی ھ ناوە و چە
سل مانی ی
ەندە ھەر لەس
ککە ە ھونەرمە
سک و بەناز"ﯾﯾان ناوه.
الل و جەزا و شەماڵ و ناس
جەمال و جەال
ککەئەوانيش "ج
ەسا ی 1953دا دەستی بەکاری ھونە
لە
ەری کردووه ،پاش ئەوەی کەخە ک وردەوردە
کی زۆر خﯚشيان
دێ خە کان ی
ێ
دەبن وای ل
ن
نەرمەندە
گگو بستی دەننگی ئەو ھونە
نی ئەو سەردەەمە گﯚرانی گگوتووه ،وەک
ڵ زۆربەی ھوننەرمەندەکا ی
بووو ت ،لەگەڵ
خوال خﯚشبووان مامل و ززﯾرەک و مەرددان.
خ
سل مانی لەددوای ملمالن ييەکی زۆر
1997.04.03ددا لەشاری س
ەم ھونەرمەنندە لە رۆژی 3
ئە
ەھەر لەو شارەش
جاری بەج ی ھ شتين ،کە
شيدا چاوی ل کناو بﯚ ﯾەکج
ەگەڵ نەخﯚش
لە
سپ ردرا.
ی خە ک ک زۆرر بەخاک پ
ەئامادەبوونی
بە
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە141 :
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نی
مەد عەونی
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0411214733
34133
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە142 :

مەد نازدارر
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819141855
54784
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
ەزی کەس :پپياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە143 :

ب
مەد نەجيب
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02409500810215
گﯚرانيبب ژ

156

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە144 :

ی
مەد کاوانی
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08151735514704
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە145 :

مەد کاکە سوور
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032234387
71675
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ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە146 :

ﯚشنوس
مەدی خﯚ
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315103649
91656
حەمەدە.
مەد رەحيم مح
ناوی تتەواوی ئەحم
1لەکەالر لەداﯾکبووە .
1975
دەرچوووی ناوەندﯾە .
ەالو ژە .
ی ئەدەبی گە
ی لقی بنکەی
ی بەڕ وەبردنی
می دەستەی
ئەندام
ھاوبەشە لەکوردستان و ئەوروپا.
ە
گای
ەت و سی و چوار پ شانگ
ی سيازدە پ شانگای تاﯾبە
خاوەنی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ککارﯾکات روان

شارەەکان:

ککەالر

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

158

ژمارە147 :

ەورامی
جومەند ھە
ئەرج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1062019352
22055
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی
ی کەس :پياواان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

مانجيی ھەورامی
زمان  -ش وەزار :کرما
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە148 :

ر
دە ن بەکر
ئەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1012110416
62082
ماوەی
شاری ھەول ر لە دداﯾکبووە و لەم
ی
 196لە
ھونەرمەندی جوانەمەرگ لە سا ی 67
ھ
گرانی کوردی
ی
شکەش بە گو
ش
ن بەرھەمی جوان و ناوازەەی پ
ککارکردنی ھوننەرﯾدا چەندﯾن
ماوەر کی
شەوﯾستەکان و خاوەن جەم
ەتوانا و خﯚشە
ھونەرمەندە بە
ککردووە و ﯾەک ک بووە لە ھ
 2009لە
کردووە .لە 9-10-10
.
شی
شمەرگاﯾەتييش
ند سا ک پ ش
ەرفراوان بووهه .ن وبراو چەند
بە
می و تی سووﯾد بەناوی ککارۆلينسکا،
ی ستﯚکھو م
خﯚشخانەکانی
ەک ک لە نەخ
ﯾە
ەوە
ەی گەﯾيشتە
 10-14تەرمەکە
ی دواﯾی کردد .ئ وارەی 1
ەنەخﯚشيی شەکرە کﯚچی
بە
ی  10-15لە گگﯚڕستانی ش خ ئەحمەد لە ھەول ر بەخاک سپ ردررا.
ھەول ر و رۆژی
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە149 :

دە ن قادرر
ئەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826100507
74915
ی وەرزشيی ررۆژنامەی
و نەگری
ھەول ر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

ستان
باشوووری کوردست

جﯚری ککەس:

فﯚتﯚگگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە150 :

کار
ئەرژژەنگ کامک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805153422
21924

160

داﯾک بووە و
سنە لە ک
 19لە شاری س
دامانی گرووپپی کامکاران .سا ی 954
ەک کە لە ئەند
ﯾە
شی بووە بە م بەھﯚی
ەکە .لە سەرددەمی مندا ی دا حەزی للە نيگارک ی
ژەەنياری تومبە
سيقا
شی بﯚ دنيای ھونەری مﯚس
يقا دا ،ئەوﯾش
ەﯾدای مﯚسيق
ژﯾﯾانی لە بنەمما ەﯾەکی شە
سنە تومبەکی ل داوە و ئ ستتاش بﯚ
راک شاوە و بﯚ ئﯚرک ستری فەرھەنگ و ھونەری نە
ەک ل دەدا.
ککامکاران تومبە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە151 :

ھرامی
سەالن بەھ
ئەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5171158406
64759
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار
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شارەەکان:

سەقز
س

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

ژمارە152 :

سەالن دەررو ش
ئەرس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103162105
52332
شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە153 :

ە
ستەمزادە
سەالن رۆس
ئەرس
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071023
34272
ستگای تارانە .لەسا ی
خو ندکاری گررافيک لەزانس
کبووی سا ی  1983لەشااری بﯚکانە .خ
لەداﯾک
دەست پ کردووەو
ت
قاشی
ەد رۆستەمزاادەکاری نەقق
 (1990)1370لەژ ررچاوەد ری برراکەی محەمە
ەندی خﯚی للەکاردا.
ش وەو تاﯾبەتمە
توانيوﯾﯾەتی بگاتەش
پيشاننگاکانی:
لەشاری بﯚکان .
ی
ماموستا حەققيقی
سمينارو ر زگرتن لەم
و
ەوەلەچﯚارچ ووەی
1374(19پيشاانگای بەﯾەکە
)995
ھونەری -بﯚکان
ی
فەرھەنگی و
ی
دی
ەوەلەمە بەند
1375(19پيشاانگای بەﯾەکە
)996
ی -بﯚکان
ەوە ،خەﯾابانی
1375(19پيشاانگای بەﯾەکە
)996
سنە
1375(1پيشاننگای بەﯾەکەوەکونگرەی ففەرزانەگان -س
)1996
ەوە -بﯚکان
1376(19پيشاانگای بەﯾەکە
)997
ەوە -بﯚکان
1377(19پيشاانگای بەﯾەکە
)998
ەسی گال ری
1379ـ (1980پيشاانگای تاکەکە
ی ھماﯾون -تارران
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پيشاننگای بەﯾەکەووەھەلەبجەزانکوی ھونەرەەجوانەکان -تااران
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

بﯚﯚکان

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

ژمارە154 :

مکار
سەالن کام
ئەرس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805153227
71923
 19لە
لە سا ی 960
گرووپی کامکارانە .ە
ی
مانی
ی کوردە و ﯾەککی لە ئەندام
مووسيقار کی
م
ستری سەمفﯚنی تاران ﭬيﯚ ﯚن ی
ی
ەالن کامکار بﯚ ئﯚرک
سنە لە داﯾک بووە .ئەرسە
س
ەربەت ﯾشە.
ل داوە و ژەنيارری عوود و بە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ
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شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە155 :

ر
ئەزنييفە شوکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9062139218
88896
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

سﯚﭬيەتی پ شوو
ی
ﯾەک تييی

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە156 :

دﯾن
ھەر شەمد
ئەزھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2191512316
63402
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد
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ش وەکار

جﯚری کەس:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە157 :

ئەزﯾن قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074723
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە158 :

ئەژدەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200908130855361948
لە سا ی  2002گﯚرانی گوتووە ،لەسا ی  2005ﯾەکەم ئەلبومی گﯚرانی خﯚی بەناوی "دەستت ب نە
سەر د م" ب وکردۆتەوە.
سەرچاوە :قائيد ميرۆ  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە159 :

ی
دەر وەھبی
ئەژد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302113740
01496
 (1989لە ر گەی چەند
1
سا ی )
سل مانييە ،لەس
ەداﯾک بووی سا ی ) (1 977شاری س
لە
سا ی )
 (1996ﯾەکەم
1
دا کردووە ،لەس
داری لەچەند فيستيﭭا کد
سروود کی منندا ن بەشد
س
بەش وەی
شان چەند گﯚررانييەکی ش
ەگەنم" تﯚمار کردووە ،پاش
گگﯚرانی خﯚی بەناوی "گو ە
سا ی ) (2004ﯾەکەم
ەندەران ،لەس
ەوە ،لەسا ی )(1997ـەووە دەچ تە ھە
تااک ب وکردۆتە
ەلبومی گﯚراننی خﯚی بەنااوی "دﯾەم" ب وکردۆتەوە.
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە160 :

ەداغی
سعەد قەرە
ئەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309171857
73852
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گگﯚرانيب ژ و موززﯾکژەن
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە161 :

سمەھان
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02315105410210
ئەت ەشە.
شکی فەرﯾد ئە
گگﯚرانيب ژ کی ببەناوبانگی مميسرە ،بەڕەگگەز کوردی رۆۆژئاواﯾە .خوش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب
ژ
167

جﯚری کەس:

ئەکتەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە162 :

ئەسەدو ال نەسيری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009142155459494
لەداﯾکبووی )(1969ی کرماشان ،ﯾەک ک بوو لەفيلمسازە ناسراوەکانی بواری فيلم ،لەبەشی درامای
تەلەفزﯾﯚنی کرماشان کاری دەکرد.
لەماوەی ژﯾانی ھونەری خﯚﯾدا وەک بەڕ وەبەری بەرھەم ئەرکی بەج گەﯾاندنی کارەکانی چەندﯾن
فيلمی لەئەستﯚگرتووە ،لەوانە :دواﯾين دﯾدار ،ئاواﯾی ئاوا.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

شارەکان:

کرماشان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە163 :

ئەشکان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261640121428
سا ی  1974لە شاری سنەی رۆژھە تی کوردستان لە داﯾکبووە ،دەرچووی کﯚل ژی ئەندازﯾاری
کرمانە ،بەمەبەستی خو ندنی سينەماﯾی بەرەو و تی پﯚ ەندا چووە.
خاوەنی حەوت کورتە فيلمە کە ئەمانەن" :مرۆﭬەکان دوورن"" ،ژن ک لە ھﯚزی تەم"" ،دﯾنگەی دارﯾن"،
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"تەنووور"" ،گﯚماو"" ،و نە نەگيراووەکان" و "ر ببوارانی دۆ ی ھەنار".
ی ر بوارانی ددۆ ی ھەنار ککە باس لە کاارەساتی ئەننفال دەکات ،تا ئ ستا چەنندﯾن خە تی ناوخﯚ و
فيلمی
ن ودەوو ەتی وەرگرتتووە.
ی گو ن
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

شارەەکان:

سنە
س

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

ژمارە164 :

شين
ئەفش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09230925319595
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
ەزی کەس :پپياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە165 :
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شينی فەتتاحی
ئەفش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122209403
30920
ی کوردستان لە داﯾک بووەە،لە چەندﯾن ف ستيﭭا ی فيلم و
سا ی  1972لە رۆژھە تی
س
ستا کارمەندە لە
ەی ناﯾابی وەررگرتووە ،ئ س
و نەدا بەشدارری کردووە و خە ت و پلە
ی رۆشبيری و ھونەری کورردستانی ئ ران.
ەڕ وبەراﯾەتی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە166 :

ن نھ لی
ەد  -ئەمان
ئەمان محەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0209115617
73435
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە167 :

زپەنا
جەد عەزﯾز
ئەمج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5171158396
64754
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سەقز
س

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

ژمارە168 :

ی مورادی
جەد عەلی
ئەمج
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81126100818503
شاری سەقز
ی
ەداﯾک بو وە ھەرلە
شاری سەقز لە
ە گەڕەکی )نناوقە (ی ش
سا ی 1333لە
س
تاران و لە
زﯾاترچوەتە شاری ن
ە
ندنی
ی خو ندوەودوواتر بﯚ خو ی
ھەتا پلەی دﯾپپلﯚم دەرسی
ھ
ﯾەکانی مخابرات ددر ژەی داوە ببەخو ندن ودووای
ی
بننکەی با ی رراھ نانی پەﯾووەندی
وەرگرتوەو
و
ن( ی مخابراتی
دووساڵ لەوزانستگە ب واناامەی شارەزاابوون)نکنسين
ەتی
خﯚری شيرکە
ەشت ساڵ دەب تە مووچەخ
شاری سەقز ووبﯚماوەی ھە
گگەڕاوەتەوە ش
ەچەن
سا ەکانی دوای شﯚڕشی 1357تەوەبە
مخابراتی شارری سەقزبە داخەوە لە س
م
البرا.
ەرئەوکارەی ال
ھﯚﯾەک لەسە
ھ
دەرس خو ندنی لە
س
ەردەمی
ئەگەڕ تەوە بﯚ سە
ڕ
ەمجەد
دەسپ کی ھوونەری کاک ئە
فاﯾق
ەڕ ز کاک ق
ە سا ی 1347دا کە لەژ ر جاوەد ری بە
قﯚناغەکانی ددواناوەندی لە
قﯚ
لە ک
ەوسەردەمەدا بەردەوام ە
شانﯚ وە ھەرلە
ئاادەمی ھاتوەەتە گﯚڕەپانی بەرب وی ش
وتەنانەت لە
ت
ەھ نا
ەی بەرچاوی وەدەست ئە
شاروناوەندا پلە
ەرک کانی قوتتابخانەﯾی ش
بە
خو ندنی
ھﯚردووی شارری )رامسر(ددا دەوری بەرچاوی بينی ،لەسا ی 1350دا کە بﯚ خ
ھ
شارە دەم ن تەووە کە دەب تە ھﯚی ئاشنابووونی لە
شاری تاران دوووساڵ لەوش
باا دەچ تە ش
مەرحووم “بيژننی
وەک بەڕ زان :م
ەری شانﯚ ک
گگەڵ شانﯚ وماامﯚستاﯾانی بەڕ زی ھونە
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مفيد” ،مەرحووم “مەحمودجوھری”،ومامﯚستا”رکن ا لدﯾن خسروی”مامﯚستا “اﯾرج
زھری”و دواتر لەسا ی  1353دادەگەر تەوە ز دەکەی خﯚی واتە شاری سەقز و
بﯚﯾەکەمين جار کﯚڕ کی سەربەخﯚی شانﯚی شار لە ئيدارەی فەرھەنگ وھونەری
ئەوکات دادەمەزر ن ت کە لەوکاتەدا بەڕ ز شاھروخی موعينی وەک کارناس
وبەڕ وبەری فەرھەنگ وھونەری شاری سەقز دەوری ئەگ ا،ئەندامانی ﯾەکەم گروپی
شانﯚی شاری سەقز برﯾتی بوون لە بەڕ زان :ئەمجەدی عەليمرادی ،موحسين
خورسەند،سدﯾق خوسرەوی،خەليل ميرزاﯾی،وکاک خاليدخاکی کە بﯚ
ﯾەکەمجارشانﯚنامەﯾەکيان بەناوی)جان نپار( نووسراوەی مەرحووم بيژن موفيد
لەشاری سەقز پ ش کەش کرد کە ئەم شانﯚﯾە ب ﯾاروابوو لە چوارشەودا پ ش کەش
بکر ت کە بەداخەوە لە الﯾەن ساواکەوە پ شی پ دەگيرێ وتەنيا ﯾەک شەوبەڕ وەی
دەبەن بە م ئەوگوروپە کﯚ ی نەداو شانﯚنامەﯾەکی تری بەش وەی “رووحەوزی”
بەناوی)قەزاوقەدەر( لە سا ﯚنی شارەداری ئەوکات و ھەروەھالە گوندەکانی )سەرا(
و)ميرەدێ( بەڕﯾوەﯾان برد بە سەرپەرشتياری کاک ئەمجەد عەليمرادی.
لە ھەوڵ وکﯚششەکانی کاک ئەمجەد عەليمرادی ئە توانين ئاماژە بەوچاالکی ﯾانەی
خوارەوە بکەﯾن:
1بەر وەبردنی دووبارەی شانﯚی )جان نپار( لەسالی .13552شانﯚﯾەکی گوێ حەوزی بەناوی)قەزاوقەدەر( بەھاوکاری بەڕ زان :موحسينخورسەند،خاليدخاکی،فەرﯾدوون ئەنساری،جەعفەری جەعفەردووست،ئيسماﯾل
پاشاﯾی،لە شارەکانی سەقز،سنە،مەرﯾوان،بانە،بيجار،زەنجان،قزوﯾن،فومن،
بەندەرئەنزەلی،رەشت،ئاستارا،ھەشتپەڕ،تەور ز،ئازەرشەر.
3شانﯚی )شەھيدی دووھەم( لە نووسينی کاک عومەرفارووقی بەھاوکاریخاليدخاکی،ئيسماﯾل پاشاﯾی،جەعفەری جەعفەردووست،ئيبراھيم وەﯾسيان ،کە
ئەم شانﯚﯾە توانی لە فستيوا ی سا نەی سەرانسەری ئ ران دا بەشدارب ت وخﯚی
بگەﯾەن تە رﯾزی 24شانﯚی ھە بژاردەی ئەوفستيوا ە لە شاری تاران و جار کيش
)محەمەدعلی کشاورز( وەک چاود ر ھاتوەتە شاری سەقز بﯚ دﯾتن وھە سەنگاندنی
ئەوشانﯚﯾە ﯾەکەمجار لەم ژووی شانﯚی سەقزدا ئەوگرووپە بەکارگەردانی
بەڕ ز)سوھراب ئەعزاز( چوە شاری تاران کە شو نەوار کی زۆرباشی لە شانحﯚی
سوقزدا دانا کە دواتر )سوھراب ئەعزاز( کە کارناس وخو ندەواری ھونەری شانﯚ بوو
سەقزی بەج ھ شت وچوە و تی ئا مان کە بەشی زۆری ھونەری شانﯚی
سوقزقەرزاری ئەوبەڕ زەﯾە.
4شانﯚی )سفرسبزدرسبز( لە نووسينی )ب ھروزغەرﯾب پوور( کە بﯚ پ ش کەشکردن لە شاری تاران ھە بژ ردرا.
5شانﯚی)درحوزوورباد( لە نووسينی )بەھرام بەﯾزاﯾی(6شانﯚی )ئەسير( لە نووسينی )ئەمجەدعەلی مرادی(7شانﯚی )چشم دربرابرچشم( لە نووسينی )غو محسين ساعدی(8شانﯚی )ئيستسنا وقاعدە( لە نووسينی )برتولدبرشت( بە سەرپەرستیودەرھ نانی ) تش تقی پور( کە ھەمووی ئەم شانﯚﯾانە لە شاری سەقزولە سا ﯚنی
دەبيرستانی سەعدی وشارەداری بەڕ وە ئەچوون کە جيا لەوکەسانەی پ شتر ناومان
ھ نان بەڕ زان :نەسرﯾن عەليمرادی،بھروزعەليمرادی،ماجيدلەحمی،تەھا بەنی
ھاشمی،بەردەوام دەورﯾان ئەگ ا.
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9شانﯚی )ئا سەﯾدکازم( لە سا ی 1359دابەھاوکاری بەڕ زان:فەرﯾدوونئەنساری،جەمشيد ﯾەغمووری،ئەحمەد سا حی،رەحيم ورەحمان
ئەحمەدی،ئيبراھيم وەﯾسيان،ئەرسەالن مەسرووری،جەعفەررەوشەنفکر،وەفا
ئەحمەدپەنا.
10دووبارە شانﯚی )ئاسەﯾدکازم( کە گرنگی کاری ئەوشانﯚﯾە لەوەدابوو کەئەمجارەﯾان کاک ئەمجەد بەچەن ھﯚﯾەکەوە لە زﯾندانی ناوەندی شاری سەقز ژﯾانی
ت ئەپەڕا،بەسەرئەوەﯾشدا کاک ئەمجەد ھەرلەھەو ی ھونەری شانﯚی شارەکەﯾدابوو
کە بە پ کھ نانی گرووپ ک لە س ھەمين فستيوا ی سا نەی شانﯚی زﯾندانەکانی
ئ راندا بەشداری کرد کە لەشاری سنە بەڕ وەچوو لەوفستيوا ەدا کاک ئەمجەد
خە تی باشترﯾن دەرھ نەری پ دراوخا ی بەرچاوی ئەوشانﯚﯾە لەوەدابوو کاک
ئەمجەدکەدەرھ نەربوولەزﯾندان دابوو وماباقی دەورگ ەکان ئازادولەدەرەوی زﯾندان
بوون وھاوکاری کاک ئەمجەدﯾان ئەکرد بﯚ سازکردنی ئەوشانﯚی )ئاسەﯾدکازم(ە
ماوەی دوومانگ ئەکتەرەکان بەشەوداھەرھەمووﯾان دەھاتنە سا ﯚنی زﯾندان
)نمازخانە( مەشق وراھ نانيان لە الﯾەن کاک ئەمجەدەوە ئەبينی کە زۆرتری ئەرکی
پ وەندﯾەکە کەوتبوە ئەستﯚی کاک سە ح محەمەدی،بەڕ زانی
بەشدارلەوشانﯚدابرﯾتی بوون لە :سە ح محەمەدی،محەمەدزارع زادە،حەسەن
عەدنانی ،پەﯾمانی ژﯾانی،دارﯾوش رەف عی،عەلی تووفانی،عەالنەباتی،ئەنوەری
مرادی،سا ح ئيسماعيلی،فەرﯾد نەجەفی…
11شانﯚی )موقەسرکيست( لە نووسينی )سادق عاشووری )ھەمەدانی)بەھاوکاری ئەحمەد سا حی،حەميد وسووقی،مەرحووم رەزاعەليمرادی،حەسەن
زەب حی،سەعيدسا حيان.
12شانﯚی )ئەسپی سپی( لە نووسينی )موحسين خورسەند)وەرگ انی بﯚسەرزمانی کوردی لەالﯾەن کاک حسەﯾن مەوالﯾی،بەھاوکاری سە ح
محەمەدی،ئيسماﯾل پاشاﯾی،محەمەدزارع زادە،رەزا دەباغی،مەنسوور مەسعود ،کە
بﯚ ماوەی شەش شەو بەڕ وە چوو وداھاتەکەی کەلەر گەی بليت فرۆشی ﯾەوە
بەدەست ھاتبوو کەم وزۆر پ ش کەش بە ل قەوماوانی کارەساتی ھە ەبجەو
ئاوارەکانی کوردی ئ راقی نيشتە ج ی کوردستانی ئ ران وشاری سەقزکرا،
13ر خستن وسازکردنی ئەنجومەنی شانﯚی سەقزبەﯾارمەتی ھاوڕ يانی.14شانﯚی )پەھلەوان کەچەڵ( نووسينی مامﯚستا عەلی نەسيرﯾان بە ھاوکاریسە ح محەمەدی،ھانا عەليمرادی کچی کاک ئەمجەد،حاميدکەرﯾمی،شارام رەزا
زادە،حەسەن وشارﯾاری عەدنانی،حسەﯾن حەسەن زادە.
15ر خستنی فستيوا ی شانﯚی سەقز بە ﯾارمەتی ھاوڕ يانی.16ر خستنی فستيوا ی شانﯚی کوردی بەﯾارمەتی ھاوڕ يانی.17بەڕ وەبردنی شانﯚی )چھار سندووق( لە نووسينی بەھرام بەﯾزاﯾی.18دەورگ لە شانﯚی )ژان( دەرھ نەر سە حی محەمەدی19دەورگ لە شانﯚی )کﯚڕی قوربانی کردنی سمنار)دەرھ نەر سە ح محەمەدی.20بە خﯚش ﯾەوە کاک ئەمجەد ئ ستەﯾش لە شاری سەقزدا نيشتەج ﯾەوکەسب وکاری ئازادی ھەﯾەو بەردەواميشە لە ھەو ە ھونەرﯾەکانی شانﯚدا
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕا
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە169 :

ئەميير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4131044482
27368
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە170 :

ئەميير ئەکبەر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111814424
48338
جوانەکانی زاننکﯚی
ی بەشی گررافيکە لە کﯚل ژی ھونەرەج
لەسا ی  1981لەببيجار لەداﯾکبوووە ،خو نکاری
بەدەستھ ناوە.
ھ
ات ردا
می لەکارﯾک ت
شبرک ی چاپەمەنيد ا پلەی دووەم
تاران ،لە ﭬيستيﭭا ی پ
ِ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

کارﯾکات روان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە171 :

ئەميير تەھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02711030610525
ەر
دەرھ نە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە172 :

ن
ئەميير حەسەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2111232213
33209
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە173 :

ئەميين ئيبراھييم فەرەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7120920578
89599
سا ی  1926لە سل مانی لەداﯾکبوورە ،نزﯾکەی  20گﯚرانيی لە ررادﯾﯚی بەغدا
س
غدا تﯚمارکردوووە.
ی لە  1948-10-10لە بەغ
تﯚﯚمارکردووە ،ﯾﯾەکەم گﯚرانيی
ەرەتاﯾی کوڕان.
پييشەی کارگووزار بووە لە قووتابخانەی دەەرگەز نی سە
 19لە سل ماننی کﯚچی دوواﯾی کردووە.
ە 998-09-21
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە174 :

ەل سەعييد کوردە
ئەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051415368
87416
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە175 :

ول
جام عەبدو
ئەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1101117222
22121
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە176 :

ەورامی
جومەن ھە
ئەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22613300019742
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە177 :

وەر تﯚفی
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111210139
93234
ھونەرمەنند
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ھونە رمەند

ەس:
جﯚری کە

رﯾن
مەرگەی د ن
پ شم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە178 :

ی  -سماﯾﯾل
وەر ش خانی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10710003410586
خراوی ھونەررمەندانی کورردستانە
سکرت ری ر کخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە179 :

ەشيد
وەر قادر رە
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517095802
24245
سەدەی رابوردوەوە وەک ئەکتەر لە کﯚمە ی ھونەرو
ی
ی سا ی حە فتای
●لە سەرەتای
شان لە بەغدا لەگەڵ
سل مانی کاری کردوە و پاش
سەرەکی ل
و ژەی کوردی مە بەندی س
لققی ھەمان ککﯚمەڵ لە نمااﯾشدا بەشداری کردووە
کەوتوەتە نووسينی رەخنەی شاننﯚﯾی و
ە
سەدە
ی ھەمان س
●لە ناوەڕاستتی حەفتاکانی
ەک تی
بووەتە ئەندامی ئە
ە
ھەمان بواردا و لە سا ی ١٩٧٧
توو ژﯾنەوە و وتاار و دەق لە ھ
کورد
نوووسەرانی کو
کوردستانی
ی
ەھﯚی باری ننالەباری سياسی ع راقەووە
 (1986ەوە بە
●لە سا ی )6
ەندەران کردوووە
ەج ھ شتوە و رووی لە ھە
بە
 20گەڕاوەتەوەە کوردستان و لە گﯚﭬاری شانﯚدا وەک بەڕ وەبەری
●سا ی 006
ﯾنی ﯾارمەتی دارراﯾيەوە
ەھﯚی ب ی
شی کوردی ککاری کردوە تتا  2011کە بە
نوووسينی بەش
داخرا.
●خاوەنی س کت بی تاﯾببەتە بە ناوەککانتی
ەنگ)
1-دوو شانﯚنامە )بەرەوخﯚﯚر و گﯚمی مە2-کە ەگاکان )شانﯚنامە)3-پﯚست مﯚدد رنەو چەند ببابەت کی شانﯚﯾی )برﯾتيە لە رەخنە و تو ژﯾنەوە و وەرگ انمانيەوە)
ە زمانی ئە م
لە
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●دوو کت بی ھاوبەش:
سا ی  1976لە ب وکراوەکانی کﯚمە ی ھونەر و و ژەی کوردی مە بەندی سەرەکی
سل مانی
سا ی  2011کت بی پ نج دەقی شانﯚگەری کوردی لە ب وکراوەکانی ف ستيﭭا ی
سل مانی بﯚ شانﯚی کوردستان
●نووسينی دە ئە قەی زنجيرە تەلفزﯾﯚنی )منا ەکانمان( کە لە دەرھ نانی
ھونەرمەند )ئەرسەالن دەرو ش( بوو لەھەمان کاتدا لە ھەموو کەنا ەکانی
کوردستانەوە پەخش دەکرا.
●نووسينی پ نج ئە قە لە زنجيرە درامای )تەنز( لە دەرھ نانی ھونەرمەند )ھاوڕێ
مستەفا)
●لە سا ی  2012گەڕاوەتەوە ئە مانيا و ئ ستا نيشتەج ی ئەو و تەﯾە
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )(anwarrashid49@yahoo.de
سەبارەت بە )ئەنوەر قادر رەشيد( لە23:52:21 2013-1-26 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە180 :

ئەنوەر قەرەداخی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911070027202509
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ھونەرمە
ەند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

کەس:
جﯚری کە

موزﯾککژەن

کەس:
جﯚری کە

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە181 :

دەر
ئەنيتتا ئ سپاند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824095438
84868
 194لە کﯚپنھااگن لەداﯾکبوووە و کﯚمە ک
ەمساوﯾيە و لە سا ی 47
ەرەچە ەک نە
بە
گای لە سا ی 2009
کردۆتەوە و دوا پ شانگ
ە
پ شانگای لە شارە جياوازەەکانی دانيماررک
ەوە و کﯚمە ک
نيگارک شانی وتﯚتە
ک
ە کﯚپنھاگن ککردۆتەوە و وەەک مامﯚستا وانەی
لە
تابلﯚی ھەﯾە
ی
ەر دەستی ئئەو پ گەﯾشتوون و ژمارەﯾەککی زۆر
ھونەرمەندی ناسراو لەسە
ھ
ەوەی
ئازارانەی بەسەر نەتە
ی
نەھامەتی و
ی
ککە تاﯾبەتن بە سروشتی ککوردستان و ئئەو
ککورددا ھاتون.
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە182 :

ئەﭬيين عوسماان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010095510
09924
ش وەکار
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە183 :

ی
ئەﭬيين کاکەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0213231555
53458
جيکا
ەندﯾن سا ە لە و تی بەلج
کەرکوکە و ماوەی چە
ە
ش وەکارە ،لەدداﯾکبووی شااری
دەژی.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

182

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە184 :

ئەﭬيينا وەالت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0228202010
03776
گﯚرانيب ژ
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە185 :

ﯚ
رەم حەمﯚ
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
33011480119294

183

نيب ژ
گﯚراني
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە186 :

رەم سەعييد
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1251242357
75203
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە187 :

ی
رەم عەلی
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11614210710741

184

ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە188 :

د حس ن
ئەﯾاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030101523
32141
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە189 :

ئەﯾازز زاخﯚﯾی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111016563
38265

185

 1961چاوی ببەژﯾان ھە نااوه ،ھەر
خﯚ لەسا ی 1
شارۆچکەی زاخ
ەحمەد لەشا
ەﯾاز ﯾوسف ئە
ئە
لەدﯾوەخانان بەسەر
ن
کاتی
ی رەسەنی ککوردی بووەو ززۆربەی ی
ەمندا يەوەخووليای گﯚرانی
لە
ی ب ژەکانی تيادا دەنيشتتن و گﯚرانيان دەوتەوه.
برردووەکەگﯚرانی
ناوەندنی روو لەئامادەﯾی کشتوکااڵ
ی
خو ندنی قﯚناغی
تەواوکردنی خ
ەﯾاز پشتی تە
ئە
بەچ ﯾنی
دەست دەکات چ
ت
جەژن و بﯚنەتاﯾبەتييەکاندا
ن
ستﭭاڵ و
ھەنگ و ﭬيست
دەکات و لەئاھ
بەڕ وەبردووه.
ھەنگەکانی بە
گگﯚرانی بەش ووەﯾەکی سەرکەوتووانەئاھ
چەندﯾن ستران
ن
سەنی کوردی بوو،
کلﯚری و رەس
ی مەزنی فﯚلک
گەنجينەﯾەکی
ەﯾاز خاوەن گە
ئە
مەند کردنی ززﯾاتری
ەو ی دەو ەم
ن و داستانی لەبەر بوو ھە
و چيرۆک و پەندی پ شنيان
نج نت و
ەڕا تا زﯾاتر رەسەناﯾەتيان ل ھە بھ ج
گگەنجينەی دەداو بەدوای ککەلەپوور دەگە
خﯚی پ دەو ەمەند بکات.
ھونەرەکەی خ
ھ
يەکی
ی
ھاوکاری چەنند ھاوڕ
ەﯾاز ،خوليای گﯚرانی کورددی بووەوەبﯚ ﯾەکەمجار بەھ
ئە
گرت ھەرزوو
ەدەنگی ت
سەردانی ئ زگگەی کورد کررد لەبەغدا و لەوێ شارەزاﯾان گو يان لە
س
زگەی کوردی
ی
ست ،ئەم گﯚررانيانەی ئەﯾاززی لەئ
شيان بﯚ خواس
پااشەڕۆژ کی ھونەری گەش
ه"،
"بەس خﯚ گرانکه
س
ن ئەمانەن"" :من دﯾت جاررا عەولی"" ،الندک"،
تﯚﯚماری کردوون
"چوخک"" ،سرودانەﭬررۆز"" ،سرودا
،
ک"،
"ئەﭬين داﯾ """ ،دێ بھەژﯾننه"" ،کەﭬﯚک
شەھيد"" ،چييبکەم ئەز""" ،ھيﭭی" و "گگﯚﭬەنده ".
ش
ھەروەسا لەگگەڵ چەندﯾن شاعيرکاری ھاوبەشيان ئئەنجامداوەبﯚ سازکردنی
ھ
ەد"" ،سەگﭭان ع
شار محەم ،
دولعەزﯾز سل مان"" ،بەش
گگﯚرانيەکان لەووانەش "عەبد
عەبدول
ەی
ی"" ،عەبدو حوس ن" و ...ھتد ،جگەلەم گﯚرانيانە
حەکيم"" ،بەددرخان سندی
ح
ی کردوون س کاس تی ددﯾکەشی لەتﯚمارگەی "تﯚﯚمار"
ەگەڵ تيپی ددھﯚک تﯚماری
لە
گﯚرانيەکی بەدوو قﯚ ی لەگەڵ ھوننەرمەند "ئەرددەوان
ی
ەند
تﯚﯚمار کردووه ،ھەروەھا چە
زاخﯚلی" گوتوووه ،لەسا ی 1982دا ،لەززاخﯚ کاس ت کی تﯚمارکرد ککەچەند گﯚراننيەک بوو
ھای بەردەبەردەک ،چ تەﭬنه ،مەقامی م ررەم ،
ی گﯚلبن ،ی
ەوانه" :ئەگەرر دنيا ھەمی
لە
ەستەی پازنييل"....
بە
زاخﯚلی لەڕوژی
ی
ساڵ بەر لەئ ستا مەرگ ر گەی نەداو ئەﯾاز
خەوەبيست س
ە م زۆربەداخ
بە
چی دواﯾی راگگەﯾەندرا.
شەممەڕ کەووتی 198 6.01.20دا ،لەشااری مووس ھەوا ی کﯚچ
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ب سەروش
شو ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە190 :

وب عەلی
ئەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305134009
91538
چکەﯾە خو ندننی
ەر لەو شارۆچ
سەنگاوە ،ھە
شارۆچکەی س
سا ی  1973ش
ەداﯾکبووی س
لە
لەشاری سل مانی
ی
خو ندنی ناوەنندﯾی و ئامادەەﯾی
سەرەتاﯾی تەواوکردووە ،خ
س
ميکانيکی لەزانکﯚی
ی
شی
دازﯾارﯾی بەش
سا ی  1997کﯚل ژی ئەند
ەواوکردووە ،س
تە
ستا لەو تی
ا
شتووە و ئ
سە حەدﯾن تتەواوکردووە ،لەسا ی  1999کوردستاننی بەج ھ ش
س
ەدەنگە ھەرە دﯾارەکانی گگﯚرانی
شدا ﯾەک کە لە
ەرﯾتانيا نيشتتەج يە .لەبوارری ھونەرﯾش
بە
ەن و
ھونەرﯾيەوە لە
بەئاست کی با ی ھ
ت
ککوردﯾی و لەمماوەی ﯾەک دەﯾەدا توانيووﯾﯾەتی
ی بسەلم ن ت.
ی کوردﯾدا خﯚی
ککاﯾەی گﯚرانی
ەڕی کوردستاان ن ت
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە191 :

وب لھﯚنی
ئەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0621142407
74471
سينەماککار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
187

کەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە192 :

ی
ک ئەمينی
بابەک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110914014
47164
سا ی  1978لەشاری سننە لەداﯾک بوووە .خو ندنی سەرەتاﯾی ،ناوەندی و دوواناوەندی
س
لە کﯚل ژی ئەددەبياتی
بەشی فەلسەفە ە
ی
 20لە
ھەر لەم شارەە تەواو کردوووەسا ی 001
ھ
ەکاندا
لە کورتەفيلمە
سينەمای بەش وەی ئەزموونی ە
ی
ەری
زانکﯚی تاران ووەرگيرا .ھونە
دەستپ کرد و لە ستافی ئاامادەکردنی ففيلمە ب ندەکاانی دەرھ نەری ناوداری
مەستی
مەن قوبادی بەشداری کرردووە ،لەوانە" :کات ک بﯚ م
سينەمای کورردستان بەھم
س
ی و تی داﯾکيييم"" ،کيسە ەکانيش دەەتوانن بف ن" و
ەسپەکان""" ،گﯚرانييەکانی
ئە
"نيوەمانگ".
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە193 :

ن سە ح مەجيد
باخان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0220104015
51353

188

ھە مەت و قووربانی
 (1989لەشاری ھ
1
سا ی )
ھونەرمەند )بااخان سە ح مەجيد( لە س
ھ
ەچوار کچ
ھاتﯚتە دونياوە .خ زانەکەﯾان لە
ە
ھونەری
ەخ زان کی ھ
ەگەڕەکی توووی مەليک لە
لە
ەسا ی ) (1997لەگەڵ
ە باخان بچوکتترﯾنيانە وە لە
و ﯾەک کوڕ پ ک ھاتوون کە
ن ..جگە
لەوێ نيشتەج ن
ێ
ستاش ھەر
ش
خ زانەکەﯾان رروو دەکەنە و تی ھﯚ ەندا ھەتا ئ
شاعير و
د ،چەندﯾن ھوونەرمەند و ش
ھونەرمەند صالح مجيد
د
ەخﯚﯾی و باوککی کە دەکاتتە
لە
ﯾەک لەمانە :شااعيری
کەوتووە وەکو شاعيرران ھەر ک
ە
دا ھە
نووسەرﯾان لەبننەما ەکەﯾاند
اللە عەبدە و ئاککﯚ نوری
شی جيھانی ە
ل .و نەک ی
گگەورەی کورد کامەران موککری و ئەخﯚل
ستەفا ،ھە ﯚ ققادر،
سيق ژەن فەررھەند غرﯾب ،پشکﯚ موس
ەحمەد .گﯚراننی ب ژ و مﯚس
ئە
بواری جياوازدا .
ی
ھوندەرمەندی تر لە
ی
ک پە موستەفاا وە چەندﯾن
چەندﯾن پ شمەرگەی
ن
ھەروەھا لە بننەمە ەکەﯾەککی کورد پەرووەردا گەورە بوووە و
ھ
مەد طە کە باپيری باخان ددەکات ﯾەک ک بووە لە
قارەمانی ت دا ھەڵ کەوتوەە .نوری ئەحم
قا
ی کوردستان کە کاتيک لەگەڵ بارزان ی و ئيبراھيم ئەحمەد
ی دﯾموکراتی
ر کخەری پارتی
ستووە لە ئەوە ی
و مام جالل تا ەبانی .ھەر ئەو بووە کا نناوی پ شمەررگەی دابەس
ی بە کوردستتان.
خزمەت کردنی
خ
ی( سەبارەت بە
مە بەند غازی
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:01:38 2013
2
)باخان سە ح مەجيد( لە-1-24 ::
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە194 :

م سەعيد
بارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
23022134719389

189

گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە195 :

مين
د حمە ئەم
م محەمەد
بارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2091033386
63178
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە196 :

غازی
بان غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021336003
33099

190

ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە197 :

بانو حس ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4151624056
64546
ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە198 :

د
ن محەمەد
باوان
191

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5131132258
82984
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە199 :

ی
ن کەرﯾمی
باوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172155328
80679
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە200 :

باوەڕڕ ئام دی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823144620
04851
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گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە201 :

فەق
ی ﯾاسين ف
باﭬی

ەعيد
سە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151306053
32756
1988
لە داﯾکبوووی سا ی 8
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە202 :

باﭬ

سە ح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2252035442
22948
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە203 :

وری
باکوو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227160500
01462
ەزراندووە
تيپی مﯚسيقای باواجی دامە
کبووە ،سا ی  1957لەشااری کﯚﯾە ی
ە کﯚﯾە لەداﯾک
لە
و تا ئ ستا زﯾاتتر لە  50گﯚراننی تﯚمارکردوووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کوردستاننی

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە204 :
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باکﯚ سﯚرانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824143513
34893
ھونەرە جوانەکانی سل ماننييە و ﯾەک ک بووە لە
شی شانﯚی پەﯾمانگەی ھ
دەرچووی بەش
کەی
شە لە کار و چاالکيی شاانﯚﯾی بەردەووام بووە ،ن زﯾک
شانﯚکارە رژدەەکان و ھەميش
ش
ھەميشە
لە کاری شانﯚﯚﯾی دانەب اوەە ،بەمەش ھ
18سا ە لە ھﯚ ەندا دەژی و بەردەوام ە
8
1994دا ﯾەک ک بوو لە
بووە ،لە سا ی 4
،
ھﯚ ەندا
ج گەی گرﯾنگييی رۆژنامە و ميدﯾاکانی ھ
ی )تيپی شانﯚﯚی ب سنووور( کە ئەم گررووپە شانﯚﯾيييە بەردەوام لە
دامەزر نەرانی
ھﯚ ەندا و ئەورروپادا ئامادەبووون کی بەردەەواميان
خﯚﯾييەکانی ھ
ف ستيﭭا ە ھوونەرﯾيە ناوەخ
ھەﯾە.
ھ
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە205 :

با ئئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0104145226
63082
پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانی ھەول ری
ی
وەکارﯾی
ی
شی ش
 (200لە بەشی
ە سا ی )07
لە
ەواوکردووە.
تە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە206 :

مستەفا
باﯾز م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041553136
62215
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە207 :

ەر
برادە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112110303
33422
سەربە شاری )م ردﯾن(ی بباکووری کورددستان لەسا ی 1958
سيکی(ی س
ەگوندی )موس
لە
خﯚش و ناسرراو بووە کە ککارﯾگەری کردۆتە سەر
باوکيشی کە س کی دەنگخ
ەداﯾکبووە و با
لە
کوردستانی بەرەو
ی
باکووری
ی
19ەوە
ەی بب تە ميووزﯾکژەن و گﯚررانيب ژ ،لە986
ەوەی کوڕەکە
ئە
ستاش  10ئەلبومی تﯚمارککراوی ھەﯾە.
و تی ھﯚ ەندا ج ھ شتووەە و تاوەکو ئ س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە208 :

بژار حەمدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1110926366
63774
ش وەکارر
سەرچاووەی و نە :چررا تی ﭬی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە209 :

بژار دﯾالن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103122320
02259
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە210 :

سەردار
بنار س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73677
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە211 :

ھان خﯚشنناو
بورھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01252203013330
ەﯾرانب ژ
گگﯚرانيب ژ و حە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

ھەول ر

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

ژمارە212 :

بورھان قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011009254163743
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە213 :

بورھان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126102716507
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ەداﯾک بووە.
مە کەندی لە
سا ی  1962لە سل مانی لەگەڕەکی م
س
بەشداری چاالکی
ی
ی رەفيق حيللمی سەرەتاﯾی
سا ی  1968لە قوتابخانەی
س
ی کردوە.
قوتانخانەکانی
قو
مامﯚستا
تا
لەھﯚنراوەی )دﯾالن( ئاووازی
ی
ە(
سا ی  1970ﯾەکەم سروددی )وا شاﯾيە
س
تيپی چاالکی قووتابخانەکاندا
مموش( بوو ،ککەلەگەڵ ی
خواليخﯚشبوو )حسين جم
خ
ەشداری کرددووە.
بە
سا ی  1971بەشداری لە
ی( کردوه،
ەشانﯚگەری ))نەھ شتنی نەخو ندەواری
س
شانﯚی خاليدﯾە پ ش
ی
سەر
سرف( بوو ،لەس
ککەدەرھ نانی ھونەرمەند ))بورھان مەس
شکەش
ککرا.
ی )بازنی ز ر( کە لە نووسيين و دەرھ ناننی مامﯚستا )عومەر
سا ی  1972لەشانﯚگەری
س
شکەش کرا.
ش
ەکان پ
عەلی ئەمين(( بوو لەسەر شانﯚی چاالککی قوتابخانە
ع
ەری
ەردوو شانﯚگە
مﯚستا )تەھا خليل( لە ھە
ڵ گروپی مام
سا ی  1974لەشاخ لەگەڵ
س
کراوە لەگەڵ
ە
شکەش
حاجی ئﯚمەران پ ش
ی
ی قە دزێ( کە لە
)نەوتی کەرکووک و قەسفی
شداری کردوووه.
ن سروودا بەش
گگروپی مﯚسيققا لە چەندﯾن
چاالکييەکانی قوتابخانەدا
ی
ەشداری لە چ
خ گەرانەوە بە
سا ی  1975کات ک لەشاخ
س
ەبەردەوامی کارﯾکردوه.
بە
سا ی  1976لە ﭬيستيﭭا ی قوتابخانەککاندا وەک گﯚررانيب ژ بەردەووامی کردووه.
س
قای کﯚمەڵ و ھونەری کورردی( بەشدارری
سا ی  1977بەھاوکاری تييپی )مﯚسيق
س
لەسەر شانﯚی ئامادەﯾی سل ماانی.
ر
ی( کە
ککردووە بەگﯚرانی )الی الی
سا ی  1978بەشداری کرردووە لە چاالکييەکانی قوتابخانەکان .
س
ەکاتی دامەزرراندنی
سا ی  1982لە
شمەرگە ھەر لەشاخ لەس
ەسا ی  1980دەب تە پ ش
لە
قای )شەھيد
کردووه.
ه
شداری
د کارزان( بەش
تييپی مﯚ سيقا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە214 :

زادە
ھان موفتيز
بورھ
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0214224850
03461
وە،دانيشتووی برﯾتانيا
ی
کوردستان( لە داﯾک بوو
(
ی
ە )رۆژھە تی
ە شاری سنە
لە
موسيقی زۆر
ی
ەر دوو لە بوارری
)لەندەن(.خاوەەنی دوو کوڕەە بە ناوی گﯚران ،ئاالن،ھە
شارەزان.
ش
ەبارەت بە )بوورھان
مەرﯾوان( سە
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
16:14:38
موفتيزادە( لە8 2011-1-8 ::
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە215 :

د
ھان مەجيد
بورھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014594
44241
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە216 :

ھان ھەژارر
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12909131710938
نووسەر
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ەس:
جﯚری کە

ش(قە ەم
(جاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە217 :

عيل
شرا ئيسماع
بوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5131132258
82985
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە218 :

ب وا تەھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11021595910660
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە219 :

ب وا جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2271027128
82391
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

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

ژمارە220 :

ب وا کامل عەتتار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182222477
78787
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە221 :

ب ﯾارر بەختيار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0921193336
69586
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ەک ک
قوتابيم و ،لەھەمان کاتتدا لەﯾە
يم
سل مانيم
ی شاری ل
ەداﯾکبوی ساا ی 1992ــی
لە
لەکوردستان
ن
ەرمانبەرە ،وەکو کام رامان
شنبيرﯾەکانی سل مانی فە
ەناوەندە رۆش
لە
چاالکيە ھونەررﯾيەکان،
ی دﯾمانەو رﯾﯾپﯚرتاژ بەسەررکردنەوەی چ
ھە دەست ت بەئامادەکردنی
ھ
ەنيا ئامانجی
دﯾای کوردی بکەم.
خزمەت بە ميد
ی ئەوەﯾە کەخ
تە
سەبارەت بە )ب ﯾار
دﯾا لەالﯾەن )ززﯾرەک نامﯚ( س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
19:24:42
2 2010-9-21
ەختيار( لە1 :
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە222 :

ب ﯾارر فەتاح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7270825027
70691
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو
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جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە223 :

لدﯾن
وەر نجم الد
بيراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73678
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە224 :

ن کامکار
بيژەن
http://www
w.kurdipedia
a.org/?q=20
0081105115
59179
سا ی
گروپی موزﯾکی کاامکاران "بيژەەن کامکار" س
ی
ەندامی
ھونەرمەندی گﯚرانيب ژ و ئە
ھ
دنی سەرەتاﯾی موزﯾک و گﯚرانی کورددی
ک بووە .خو ند
ی سنەلەداﯾک
 1949لەشاری
9
ەخزمەت حەسەن کامکارری باوکی ف ر بوو ،پاشان سا ی
ندنی ھونەری
 1974بﯚ خو ی
1
لە
مانی
تاران وەرگيرا .ﯾەک کەلەئەندام
ەرەجوانەکانی زانکﯚی ن
ی
ش وەکاری لەکﯚل ژی ھونە
ھا
ف" و ھەروەھ
شەﯾدا" و "عارف
سەرکەوتووی موزﯾکی "ش
دامەزر نەری گگروپەکانی س
موزﯾکی کامکااران و بەوپەڕڕی تواناوەئام رەکانی
ەک کەلەئەنداامانی سەرەککی گروپی م
ﯾە
ڵ ،روباب و زەەرب دەژەن ت.
تاار ،قەﯾچەک ،دەف ،دەھﯚڵ
می موزﯾک و گﯚرانی
ھەروەھا بەددەنگی بەسﯚززی خﯚی چەندﯾن ئەلبووم
بييژەن کامکار ھ
کەی
شەمس" و گگروپەکانی دﯾک
گروپی موزﯾکی "ش
ی
ی موزﯾکی کاممکاران،
ەگەڵ گروپی
لە
ەتی ئ ران ،ب وکردۆتەوە ،لەوانە" :زەرددی خەزان"" ،کﯚنس رتی
موزﯾکی سونە
م
ککامکارھا"" ،ئااگری زﯾندوو" " ،گوڵ نيشان"" ،دەف و نەی"" ،دەف و روباب"" ،ککانی
سەبا"" ،ئەوراد"،
سپی"" ،سەممای زەربييەککان بﯚ ئام رەددەھﯚ ييەکان" ،بەﯾادی س
س
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"بەھارانی ئاوﯾيەر"" ،ئاوازی باران"" ،س وی سوور"" ،افسانەسرزمين پدرﯾام"
واتە"ئەفسانەی و تی باوکم"" ،بەﯾادی حافز" و چەندﯾن ئەلبوومی گﯚرانی و موزﯾکی
دﯾکە .
بيژەن کامکار ﯾەکەمين کەس بووەلەو تی ئ ران کەبەش وەی پيشەﯾی ئام ری دەفی
بردەناو گروپەکانی موزﯾکی سونەتی ئ رانەوە ،ھەروەھا لەگەڵ ھونەرمەندانی ناودار
شەھرام نازری و محەمەد رەزا شەجەرﯾان و گروپی موزﯾکی کامکاران ،لەزۆربەی
و تانی دنيا کﯚنس رتی موزﯾک و گﯚرانی کوردی و فارسی پ شکەش کردووەو
بەسەرکەوتووﯾيەوەتوانی ئام ری عيرفانی و ھونەری دەف ،لەناو د ی موزﯾکی ئ راندا
ج بکاتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

موزﯾکژەن

شارەکان:

سنە

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

ژمارە225 :

ب خاڵ جەودەت عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230851174549
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ھە گری دوو ب وانامەﯾە )ب ووانامەی
 1ی شاری ککەرکوکە و ە
ی سا ی 1979
ە داﯾک بووی
لە
سل مانی(
ی کارگ ﯾدا و بکالﯚرﯾﯚس ککﯚل ژی کارک ی و ئابوری للە زانکﯚی س
دبلﯚم لە بواری
خاوەنی  3بەرھەم و  2کليپە
ی
ھونەری گﯚرانيدا دەرکەوتوووە و
 20لە بواری ھ
ە سا ی 000
لە
سەرقا ە لە
ا
ەواو کردوەو ئ ستاش بە کااری ر کخراوەەﯾيەوە
 20زانکﯚی تە
ە سا ی 005
لە
ککﯚمە ی رۆژ بﯚﯚ خزمەت کرددنی خاوە ن پ داوﯾستيە تتاﯾبەتيەکانی کوردستان ووە لەسەر
ەندامانی ع رراق ئەندامی
ئااستی ع راقييش لە کﯚمکااری ر کخراوەەکانی کەم ئە
دەستەی کارگگ ە.
ستان ن ت
ما پەڕی کوردس
ن بەشان  -م
سەرچاوە :کارروان عوسمان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە226 :

ﭭان جەبار
ب رﯾﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5182005557
78534
رۆشنبيری و کﯚمە ﯾەتتی لە خانەقيين ،ھاوکات ئئەکتەر و
ی
ی
سی سەنتەرری مرواری بﯚﯚ گەشەپ دانی
بەرپرس
ی گەرميانە.
شانﯚککار کی ناسرراوی سنووری
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان
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ەکتەر
ئە

ی کەس:
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە227 :

ن جەزا
ب ژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2240956568
82364
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :گﯚرانيب ژ
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە228 :

نجی
ب ستتون بەرزنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1090829398
88011
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە229 :

مان
ب گەرد عوسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02511522210234
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە230 :

ب پوور
وز غەرﯾب
ب ھرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02250846411398
شانﯚی لە
ی
بووە .بەکالﯚرﯾﯚﯚسی دەرھ ننەری
سنە لە داﯾک بو
سا ی  1950لە شاری سن
س
شانﯚﯾی
ھونەرگەلی ش
تاران و ھەروەھا ماستەری ھ
ی زانکﯚی ن
ککﯚل ژی ھونەررە جوانەکانی
1965
رۆمی ئيتا يا وەرگررتوە .سا ی 5
ی
ە ئاکادﯾميای "سيل وﯾودمميکﯚد رم"ی شاری
لە
شانﯚ و ئەکتەر دەەست
ﯚ
وەکوو دەرھ نەر ،ددﯾزاﯾنی
و
ی خﯚی
الکی ھونەری
سەرەتای چاال
س
ھەﯾە،
ئەزموونی بەنرخی ھ
ی
ھونەری شانﯚﯚدا تاقيکردنەوە و
ی جﯚراوجﯚر ھ
پ کرد .لە بواری
نەری شانﯚ ،دەرھ نەری
ی
ی ،دەرھ
سينارﯾﯚنووسی
مەنووسی ،س
ەوە ،شانﯚنامە
ەوانە :تو ژﯾنە
لە
ندکارانی بەشی
ی
بە خو
شانﯚی بووکە ە ،دەرھ نەرری سينەما و ھەورەھا واننە گوتنەوە ە
ش
ھونەر.
ھ
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ەﯾە،
ەردەوامی ھە
ە کﯚمە گای شانﯚی ن ودەەو ەتيشدا چااالکييەکی بە
غەرﯾب پوور لە
غ
ی ل ژنەی بەررپرسياری ﯾووونيمای جيھاننی 8 ،ساڵ
م لە دوو خولی
ەوانە :ئەندام
لە
سەرۆکی
ژنەی ناوبژﯾوانی و ھەروەھا س
ی
بارەک ﯾوونيما لە ئ ران ،ئەندامی ل
سەرۆکی موبا
س
ونەتەوەﯾی شانﯚی بوککە ەی "پ اگ"،
ی
ی فيستيﭭا ی ن
ل ژنەی ناوبژﯾووانی  3خولی
 ،2000ئەندام
2
ەی "پ اگ" لە سا ی
شانﯚی بوکە ی
ستيﭭا ی ن وننەتەوەﯾی شا
ەرپرسی فيس
بە
جەستەی
بنکەی شانﯚنامەنوووسانی بەرج
ی
دام لە
ە کﯚمە ەی ننووسەرانی ننيﯚﯾﯚرک ،ئەند
لە
دا ن لە
مندا ن و م رمند
ا
 greenکت بی شانﯚی
سيا ،ب وکەرەەوەی nwood
ککيشوەری ئاس
الﯾەن دەزگای ﯾﯚنسکﯚوە.
ال
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە231 :

ووز چووپانی
ب ھرو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81126095517500
بوەخو ندنی سەرەتاﯾی وھەتا دﯾپلﯚمی
و
شاری سەقز للەداﯾک
سا ی  1360ھەتاوی لەش
س
رازی شاری ئەرددەبيل
لەزانستگەی فەنی ی
ی
دواتر
ر
ھەر لەشاری سەقز تەواو کردوەو
ھ
ەلەشاری
وەک خو ندکارری ھونەری تتەجەسومی وەرگيراوەو ددوای تەواوکرددنی زانستگە
ەند کاک
ەچاالکی ﯾەککانی ھونەرمە
ی دﯾواری پەررەپ ئەداو لە
ەری نەقاشی
ککرماشان ھونە
ب ھرووز چووپاننی ئەتوانين ئئاماژەبکەﯾن ببەئەم کاروچاالکی ﯾانەی خوارەوە :
73 – 72
ناوەندی لەسا ی 2
ی
ەمی
1-بەشداری لەک بەرک ی پار زگا لەددەورەی دووھەی س ھەم.
ھەتاوی.....وەەرگرتنی پلەی
ھ
دووھەمی
ی
ەپار زگادا دەورری
2-بەشداری لەک بەرک ی ل کﯚ ينەوەﯾی ھونەر لەەتاوی وەرگرتننی پلەی ﯾەککەم.
نااوەندی سا ی 72و 73ھە
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3بەشداری لەپ شانگای ..گەلی تەڕراحی ونقاشی دەبيرستانی کارودانشی سەقزسا ی س ھەمی دواناوەندی سەقز .
4بەشداری لەپ شانگای ..گەلی ھونەر جەژنی م ھرەگان زانکﯚی محەققەقیئەردەبيل سا ی .1379
5بەشداری لەپ شانگای ..گەلی ھونەر جەژنی م ھرەگان زانکﯚی محەققەقیئەردەبيل سا ی .1380
6بەشداری لەپ شانگای ..گەلی تەڕڕاحی ونەقاشی لەکونگرەی ش عری نالی 1380ھەتاوی سەقز .
7بەشداری لەس ھەمين دووسا نەی ن ونەتەوەﯾی نەقاشی ھاوچەرخی جەھانیئيسالم .
8بەشداری لەشەشەمين فستيوا ی ھونەری تەجەسومی الوانی رۆژئاوای ئ رانمەرﯾوان..گەلی سا ی  1385ھەتاوی .
ھەروەھا خاوەن ئيمتيازو بەرپرسی کانوونی پ وپاگەندەی "ھانی" و ئيستەﯾش
ن شتەج ی شاری سەقزە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە232 :

ب ھرۆز قوبادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102610122210249
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سينەماککار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە233 :

ب ھزااد مھاجر
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811070905
50265
 (1994)1373بەرددەوام
1
ەسا ی
ەداﯾک بوە .لە
شاری بﯚکان لە
سا ی  (1973) 1352لەش
س
ستەمزادە در ژژەی بەکاری نەققاشی داوە و
ی ماموستا ممحەمەد رۆس
ەژ ر چاوەد ری
لە
ک ماموستای نەققاشی کااروخەبات دەککا .لەم پ شاننگاﯾانەی
ی تورکيا وەک
ئ ستا لەوالتی
شداری کردوەە .
خوارەوەدا بەش
خ
ستا
سمينار و ر زگگرتن لەماموس
چﯚارچ وەی س
ەققاشی لەچ
1پ شانگای نە
))1374 (1995
شاری بﯚکان .
حەقيقی لەش
ح
ھەنگی و ھوونەری شاری بﯚکان .
ەﯾەکەوەلەمە بەندی فەرھ
ە
1پ شانگای بە
))1375 (1996
خەﯾابانی  -بﯚکان
ی
پييشانگای بەﯾﯾەکەوە نەققا شی
سنە
پييشانگای بەﯾﯾەکەوە کونگررەی فەرزانەککانی کورد  -س
ن
پييشانگای بەﯾﯾەکەوە -بﯚکان
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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شارەکان:
ش

بﯚکان

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

ژمارە234 :

ی
ب ھنام تاھيری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1106162732
22497
شاری سەقز لەداﯾک بوە للە خو ندەوارﯾﯾدا دﯾپلﯚمی ووەرگرتوە
سا ی  1348ھەتاوی لە ش
س
ەردەوام ول ب او دەستی داوەتە
بەش وەﯾەکی بە
ە سا ەکانی 69و 70ھەتا وی ﯾەوە ش
لە
شارەزاﯾە،
دەف وزەرب دا ش
دانی ئام ری ف
ەری گﯚرانيب ژژی ولە ل ی
ککاروباری ھونە
کە ھەر کام لەو سی
سی دی ب وککردوەتەوە ە
 CDشەش س
…ھەتا ئ ستا بە شيوەی D
کە برﯾتين لە -1:ئە بﯚمی
کردوەتەوە ە
ی لە خﯚدا ج ک
ەتا دە گﯚرانی
دی ﯾانە نﯚ ھە
ھەتاوی
ی
1375
شرﯾتی……“ .سەحەرە” 5
ەکەم…… ..ش
ﯾە
1379ھەتاوی
1
… .چيا…
2-ئە بﯚمی ددووھەم………1380ھەتاوی
1
ی ……سوﯾد،بللژﯾک….
3-کونس رتی………….
1383ھەتاوی
1
….ھەول ر……
4-سی دی …13ھەتاوی
شت……384.
ی …..سەردەش
5-کونس رتیقانی
ی کاک ب ھنام کە بەم زوووانە ئەگاتە دەەستی ئاشق
ھەروەھا تازەتترﯾن بەرھەمی
ھ
ئەوراستيەش ئەسەلم ن کەوا ئەم
ش
ی کاک ب ھنام
گگﯚرانی و ھﯚگگرانی دەنگی
گوتونی:خﯚی لە
ی
ھونەری رەسەنی ککوردﯾە و کورد
ی
شی
ھەروابە پەرۆش
ھونەرمەندە ھ
ھ
مەی”کردوەتە پيشە.
گ ژاوی “زۆروبﯚﯚر”ناھاو ت و “کەم وکارام
تيپی موسيقای نيشتمان لە شاری سەقززە و لە
ەندامی دامەززر نەری ی
ککاک ب ھنام ئە
جار وەکوو گروپی
چاالکانەی بووەوچەن ج
ی
سەنتەری ھوونەری “الوژە ”ﯾش بەشدارری
س
سوﯾد،بلژﯾک ووھەول ر …
ی دەرەوەی ووالتی وەک س
فەرو سەردانی
موسيقا سەفە
م
ی ف رگەی مووسيقی الوژەەﯾە ولە دووکانەکەﯾشيدا للە شاری
ش بەڕ وبەری
ککردوەوئ ستاﯾش
ئەفرۆش ت و بەردەەوامەﯾشە لە کاروباری ھوونەری
ش
ەل وپەلی مووسيقا
سەقزئام روکە
س
خﯚﯾدا
خ
سەرچاوە :ما پەڕی شار نييوز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە235 :

ب ھنام سەفەرری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0821180243
34821
چاوی
ستيﭭا ی گررﯾنگی ناوەوە و دەرەوەی ئ راندا بەشدارﯾيەکی بەرچ
ە چەندﯾن فيس
لە
ککرد ،لەوانە:
ە" لە و تی ررۆمانيا لە
ونەتەوەﯾی فيلمی "عييشق لە کﯚﯾە
ی
ە فيستيﭭا ی ن
ـ بەشداری لە
گاﯾەک کە"...
ک
سا ی  2006بە دوو کورتە فيلمی "ئەو دەوەست ت لە ناو گەنمەکاندا ج
س
و "ناونيشان"
تی ئازەرباﯾجان لە
ونەتەوەﯾی فيلمی "الووان" لە و ی
ی
ە فيستيﭭا ی ن
ـ بەشداری لە
ەک
مەکاندا ج گاﯾە
ەو دەوەست ت لە ناو گەنم
سا ی  2006بە س کورتتە فيلمی "ئە
س
شان" و "تەواافوق"
ککە" ،"...ناونيش
تی ئيتاليا
سيتا د ال د کﯚرتە" لە و ی
ونەتەوەﯾی فيلمی "س
ی
ە فيستيﭭا ی ن
ـ بەشداری لە
شان"
 20بە کورتە ففيلمی "ناونيش
ە سا ی 006
لە
ەرﯾتانيا
"لەندەن" لە و تی بە
"
ونەتەوەﯾی فيلمی کورردی
ی
ە فيستيﭭا ی ن
ـ بەشداری لە
گاﯾەک
ەنمەکاندا ج گ
دەوەست ت لە ناو گە
ست
 20بە س ککورتە فيلمی "ئەو
ە سا ی 007
لە
شان" و "تەواافوق"
ککە" ،"...ناونيش
تی
ست ر" لە و ی
ونەتەوەﯾی فيلمی کورردی "مەنچ س
ی
ە فيستيﭭا ی ن
ـ بەشداری لە
ەرﯾتانيا
بە
گاﯾەک کە "...و "ناوونيشان "
ک
لە ناو گەنمەککاندا ج
ە دوو کورتە ففيلمی "ئەو ددەوەست ت ە
بە
مانيا لە سا ی  2008بە
ا
ە ھەفتەی فييلمی "ر نگ ز بﯚرگ ر" لە و تی ئە
ـ بەشداری لە
ککورتە فيلمی "ناونيشان"
لە سا ی
الند ر" لە و تتی بەلژﯾکا ە
ونەتەوەﯾی فيلمی "فال
ی
ە فيستيﭭا ی ن
ـ بەشداری لە
ەپوومژاوﯾدا"
ە ژ ر مﯚمی تە
ە فيلمی "لە
 2008بە کورتە
8
فيستيﭭا ی
ا
نەتەوەﯾی و 12مين خوولی
ی
لی فيستيﭭا ی
ە 24مين خولی
ـ بەشداری لە
می
فيلمی "لە ژ ر مﯚم
ی
ن ونەتەوەﯾی ککورتە فيلمی تاران لە سا ی  2007بە کورتە
ەپوومژاوﯾدا"
تە
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سا ی
شاری تاران لە س
ی
ە 12مين چەژژنی گەورەی سينەمای ئ ران لە
ـ بەشداری لە
"".
ەپوومژاوﯾدا "
ە ژ ر مﯚمی تە
ە فيلمی "لە
 2008بە کورتە
8
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە236 :

ن قوبادی
بەتين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0203092959
93383
سينەماککار
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە237 :

بەختتيار جەبارری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121301033
30629
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ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
 19لە داﯾک بوووە ،خە کی ناوچەی گەررميانم،
دﯾن سادق للەسا ی 980
بەختيار مح ددا يەوە
ەتەمەنی مند
سيقا ،ھەر لە
جوانەکانم بەشی مﯚس
م
مانگای ھونەررە
دەرچووی پەﯾم
ﯾم.
ەھەول ر دەژﯾم
لە
ب گومان ھەرر لەمندا يەوەە حەزم لە دوونيای ھونەر ببووە ،پاشان چوومە پەﯾمانگایکە خﯚمم تيا ددﯾتەوە.
ھونەرﯾم بوو ە
ھەنگاوەی ھو
ھونەرە جوانەککان کە بەم ھ
ھ
ساﯾی
ھەبوو ،ئەو ککات زﯾاتر الس
الساﯾی کردنەوەم ھ
ی
لەتەمەنی ممندا ييەوە خووليایەوەرمان ھەبووو
ەبەر ئەوەی کﯚمە ک گيانلەبەر و پەلە
باا ندە و ئاژە م دەکردەوە لە
شتی دﯾکە.
ی
ەر الساﯾی کرردنەوەی زۆر کەس و
ەما ەوە ،دواتتر ھاتمە سە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە238 :

بەختتيار سا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315115412
23912
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە239 :

ەنسوور
بەختتيار سيامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11021310310657
مای پەﯾمانگای
ەشی سينەم
 19لە ھەول ر لە داﯾکبووە ،دەرچووی بە
ە سا ی 952
لە
ەری
سا ی  1991ووەکو دەرھ نە
داﯾە لە سا ی  ،1973تا س
ھونەرە جوانەککانەنی بەغد
ھ
دا کاری کردوووە ،بﯚ
ەفزﯾﯚنی بەغد
می دۆکيﯚم نتتی و تەلەفزﯾﯾﯚنی لە تەلە
ەرنامە و فيلم
بە
ئەوروپا کردووە.
ا
ماوەﯾەک لە ککوردستان ژﯾاووە و دواتر روووی لە
م
مانيا کﯚچی ددواﯾی کرد.
 2010لە ئە م
رۆۆژی 0-11-07
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە240 :

بەختتيار سەعييد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0209094926
63430
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە241 :

بەختتيار قەفتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4271550305
57076
ەکاد می
زانکﯚی سل مانی ،دەرچووی ئە
ی
ی کﯚل ژی ھوونەر لە
ن  :مامﯚستای
ەختيار قەفتان
بە
پەﯾمانگای ھونەرەجوانەکانی
ی
دنی
ه ،ھاوبەشی لە دامەزراند
ھونەرەجوانەککانی بەغداﯾه
ھ
ھونەری ش وەەکاری ھە بژ ردراوە ،
ش بە سەرۆککی بەشی ھ
سل مانيدا کرددوەو ماوەکيش
س
شاری سدنی و تی ئوسراليا.
دانيشتوی شا
ن
سەرچاوە :ما پەڕی چراکان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە242 :

ەفا
بەختتيار مستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7151002109
91424
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە243 :

بەختتيار ھە ەبجەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226165125
51432
شانگای
 19لە شاری ھە ەبجەی شەھيد لەداﯾکبووە و تا ئ ستا  30پ ش
ە سا ی 970
لە
کوردستان
ن
ەشی لە ناوەوە و دەرەوەەی
شانگای ھاوبە
تااﯾبەتی و زﯾاترر لە ) (23پ ش
چەندﯾن پەﯾکەرە لە ناوەوە و
ن
ی ر زل نان وەررگرتووە و خاوەنی
ککردۆتەوە ،دووو جار خە تی
دەرەوەی کورددستان.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە244 :

ی
بەختتيار کوردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315143110
01661
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ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شاری سل مانيم گگــــەڕەکی ئييبراھيم
ی
داﯾک بووی
ناميق عەبدو ﯾە لە ک
نااوم بەختيار نا
ی مانگی حوزەﯾرانی سا ی  1970لە دداﯾک بوم دەررچوی
شەشی مانگی
پااشا رۆژی ش
شی ژنم ھ ناوەو خاوەنی کوڕ و
ەشی دارتاش
ی سل مانيم بە
ئاامـــــــادەﯾی پيشەسازی
ککچ کم بە ناوەەکانی سان و پ وشە .
داﯾکم س
م
ت خوشکم چوونکە باوکم دوو ژنی ھ ناووە ،لـــە
ش براو حەوت
خاوەنی شەش
خ
ەوە بﯚ
ژﯾانی ھونەرﯾمەووە دەگەڕ ت ە
ی
چونە ناو
شکم ھەﯾە ،،دەستپ کی چ
برراو پ نج خوش
ھەشتاکان ئــــەو کاتە خﯚ نندکار بووم لە قوتابخانەی
سا ەکانی ھە
سەرەتــــای س
س
سەرەتاﯾی ئارراس .زۆر حەززم لە شانﯚ بووو بە ھيوا بـــوم رۆژ ک ب ت بچمە سەر شانﯚ و
س
ەلی ئەمين( لەو
ستا )عومەر عە
بکەم بەڕ ز ھوونەرمەندی گگەورە مامﯚس
ککاری نواندن بک
مەبەستی خﯚم و
ی
مە
قوتابخانەﯾە ماامﯚستام بوو زۆر ﯾارمەتی دام و بە ھﯚﯾﯾەوە گەﯾشتم
قو
ھونەرﯾم
ﯾەکەم بەرھەمی ھ
م
ەوە لەسا ی 1984
م دا .دوای ئە
ﯾــەکەم کاری نواندم ئەنجام
گای
شانﯚی پەﯾمانگ
سەر ھﯚ ی ش
ی )ماف نافەوتتی( بوو لەس
پ شکەش کردد کە شانﯚﯾی
لەم بەرھەمەدا وەک ئەکتەر و
ھونەرە جوانەککان نماﯾش ککرا بﯚ ماوەی چوار رۆژ م
ھ
حە ش ت( ماان
سا ی  1986شانﯚﯾی )ئەح
ھ نەر بەشداررﯾم کردبوو .س
ﯾاارﯾدەری دەرھ
کی ناڕەوا( نوسيين و
پ شکەش کردد ،نواندن و دەەرھ نانی خﯚﯚم بوو ،شانﯚﯾﯾی )تاوان ی
ەک مانگ
سەر ھﯚ ی فاڕڕابی نماﯾش کرا ماوەی ﯾە
دەرھ نانی خﯚﯚم بوو سا ی  1987لە س
مان ھﯚڵ ماوەەی سی
مان لەسەر ھەم
حەسەن زﯾرەک( ن
ن
ەی
سا ی  1988شانﯚﯾی )نالە
س
ەر ک بە
سين و درەھ نانی خﯚم بووو ،بە م بە دداخەوە ئەکتە
ماﯾش کرد نوس
و س رۆژ نما
شانﯚ ،لە شانﯚﯚﯾی
چی دواﯾی کررد لە سەر ش
نوەر لەم شانﯚﯚگەرﯾەدا کﯚچ
نااوی عەتا ئەنو
شانﯚی
سەر ھﯚ ی ش
ەکتەر کارم کرردوە لە دوای کﯚڕەو سا ی  1991لە س
خ و( وەک ئە
)خ
سين و دەرھ ننانی
ەرﯾن( مان نمااﯾش کرد نوس
ئاامادەﯾی کوڕان شانﯚﯾی ))ھەو نی راپە
)تەمەڵ ئەحمەد( م لەسەر شاننﯚی ھﯚ ی ئاامادەﯾی
ڵ
خﯚم بوو ،سا ی  1992شاانﯚﯾی
خ
بـوو وە وەک
سين و دەرھ ناانی خﯚم و
نماﯾش کرا ،نوس
سل مانی بﯚ مماوەی چل و پ نج رۆژ ﯾش
س
رەنگی تەلەفيز ﯚننيم
بەرنامەی ھەمە گی
ی
ش سا ک ﯾەککەم
ەکتەرﯾش رۆ م بينی پاش
ئە
وە لە ئامادەو پ شکەش
بەرنامەی )زەنگ( ە
ی
سيالست بە نناوی
دامەزراند لە ککەنا ی سﯚس
شەش سا ە
ش
ککردنی خﯚم بووو .ئەم بەرناممەﯾە تا سا ی  1999بەرددەوام بوو ماوەەی ئەم
ەدا
لە ئەلقەکانی ئەم بەرنامەﯾە
ەدا زﯾاتر لە س سەد کاری کارت رمان ە
ەم بەرنامەﯾە
لە
کی تر بوو.
ی لە نوسين و نواندنی خﯚﯚم و چەن ھوونەرمەند ی
پ شکەش کردد کە ھەمووی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە245 :

بەدررخان ئەميين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
04261707114190
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کورد
کو

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
گﯚ
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە246 :

ﯾع باباجان
بەدﯾع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111210413
33235
کانی کورد
زۆربەی ھﯚزانەوانە کالسيکييەکا
ی
 1923لە کەرکوک للەداﯾکبووە ،نييگاری
سا
س
ی.
ەم ک شاونی
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

222

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە247 :

ش
ﯾعە دارتاش
بەدﯾع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302101908
81488
 19لە داﯾکبوووە ،دەرچووی ئەکادﯾمای پپەﯾمانگای ھوونەرە جوانەکاانی
ە سا ی 946
لە
پەﯾمانگای ھونەرە
ی
1973ﯾە ،ماوەەی  23ساڵ لە
سا ی 3-1972
ی شانﯚی س
ەغدای بەشی
بە
ساڵ سەرۆکی ببەشی
ڵ
ی مامﯚستا ببووە لەو ماوەەﯾەدا 14
شاری سل مانی
جوانەکانی ش
ج
ەرپەرشتياری
ی
لە بەشی سە
ن پەﯾمانگا بوووە ،لە سا ی 2003ەوە ە
شانﯚی ھەمان
ش
شانﯚﯾی و کارری نواندن کرددووە.
ەکی زۆری ش
دارﯾی ژمارەﯾە
ەروەردە کار ددەکات .بەشد
پە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە248 :

بەرباانگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0602171439
94355

223

گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە249 :

ی
دان م ردﯾنی
بەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0126090554
43331
لە داﯾک بووە ،ئ ستا لە
شاری دﯾاربەکر ە
ی
 197لە
ی باکور لە رووژی 78/5/11
گگورانب ژی کوری
گولفروش پ شک ش دەکات
ش
ە شەش بەرننامەﯾەک بە نناوی
ککەنالی تەلەﭬززﯾونی تەرەتە
بەرنامەﯾەکی کومەلی رووژانەﯾە،
ی
ە
ن چەليک کە
ە گەل ھاندان
لە
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:37:28 2010-12
)بەردان م ردﯾننی( لە2-20 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە250 :

بەرززان زاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01210172810012
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جە دروستکرددووە.
مەولەوﯾی لە ھە ەبج
ی
ەﯾکەرتاشە ،ن وبراو پەﯾکەرری
پە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە251 :

ەمين
ب حەمە ئە
ھەم تەﯾب
بەرھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0213232800
03460
گای
 2000پەﯾمانگ
شاری سل ماننی لەداﯾک بوووەو سا ی 0
ھونەررمەند لەسا ی  1991لەش
ھونەررەجوانەکانی ئەم شارەی تەواو کردووەە.
ی ئاو نە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە252 :

سەن
ھەم حەس
بەرھ
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115233649
92607
مانی لە گەڕەەکی دەرگەزﯾﯾن.
گگﯚرانيب ژە ،لەدداﯾکبووی سا ی  1964لە شاری سل م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە253 :

ھەم مانو ببەرزنجی
بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2012120538
87514
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە254 :

ل
سﯚز جەمال
بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6090949076
60241
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە255 :

د قادر
شدار سەﯾد
بەش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110915460
02173
تا پﯚلی س يەمی
ەداﯾکبووە و ا
 1979-03-09لە
ی ھەول ر 0
سا ح لەشاری
ەشدار قادر س
بە
کەخاوەنی
ی
ی گەورەی بااوکی بووە ،ککاک سەﯾد قاادر
دووە .ھاندەری
نااوەندی خو ند
ھونەری و لەم
ی
تيکردووە بە ککاری
شدارە لە ھەولل ر .لەسا ی  1995دەستي
و نەگای بەش
پ شانگاﯾانەدا بەشدارﯾکردوووە:
19
30
ەبەشداری 0
لەگەلەری ميدﯾا لەشاری ھەول ر بە
ی
گا 996-06-19
ەکەم پ شانگ
ﯾە
تی و نەگرانی
ەالﯾەن ﯾەک ی
ئەم پيشانگاﯾەلە
ھونەرمەندی و نەگری فﯚتﯚﯚگرافی .م
ھ
ەن ﯾەک تی و نەگرانی کوردستان
ککوردستان کراابﯚوە .لەدواڕۆۆژی پ شانگاککەھەر لەالﯾە
خە ت کران.
خ
بەشداری بکات.
ی
ەکر نەبی لەپپيشانگای دووەم
سا ی  1998توانی بەھاوککاری بەڕ ز بە
س
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ھەر لەھەمان ساڵ  1998توانی ﯾەکەم پ شانگەی تاﯾبەتی خﯚی بکاتەوەلەژ ر ناوی "
چاوەکانم سروودی و ی بەفرن " کەچوار رۆژ بەردەوام بوو لەگەلەری ميدﯾا  -ھەول ر،
بەھاوکاری ﯾەک تی قوتابيانی کوردستان.
سا ی  1999لەگەڵ بەڕ ز کاک بەکر پ شانگاﯾەکی تری کردەوەلەسﯚران.
ھەر لەسا ی  1999دوو پيشانگای تاﯾبەتی خﯚی لەگەلەری ميدﯾا-ھەول ر کردەوە.
سا ی  2000چوارەم پيشانگای تاﯾبەتی خﯚی کردەوەلەکﯚليژی ماف بەﯾارمەتی
ﯾەک تی قوتابيانی کوردستان لەژ ر ناوی " جوانی سروشت لەچاوی کاميرادا " وەدوو
رۆژ بەردەوام بوو.
سا ی  2001بەبﯚنەی ﯾادی ھە ەبجەی شەھيد و نەکانی نماﯾش کران لەژ ر دەوری
قە ی ھەول ر.
سا ی  2003پ شانگای چوارەمی لەشاری مانھاﯾمی ئە مانيا لەھﯚ ی ئابند
ئەکاد می کردەوە.
سا ی  2004-06-02لەشاری سخيدام  -رۆتەردام لەھﯚ ەندا پ نجەم پيشانگای خﯚی
کردەوەکە 6ھەفتەبەردەوام بوو ،لەھﯚ ی کت بخانەی گشتی ئەم شارەدا و لەژ ر ناوی
" بەھەشت کی دزراو".
وەک ﯾەکەم کوردی فﯚتﯚگرافەر بەشداری لە پ شانگای ن ودەو ەتی فرانکفﯚرتدا
کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی بەشدار ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

ھەول ر

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

ژمارە256 :

بەفرﯾن حوجەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113015492074064
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ەکتەر
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە257 :

قيس
بەلق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207204227
72902
ەغدا
ەڕ کردووە و بە
تەمەنی لەبەغدا بە
ی
ەسا ی  1953لەداﯾکبووە و بەش کی زۆری
لە
کوردستان و ئ ستا لەشاری
ن
ەوە
 200گەڕاوەتە
ھونەرکردنی ،لەسا ی 02
بوووە شو نی ھ
وانە دە تەوە.
ەج يە و لەکﯚلليژی ھونەرەجوانەکان ە
ھەول ر نيشتە
ھ
ستی فﯚلکلﯚر ،لە
ەدری و ت کس
لەئاوازی محەمەد قە
ی
ەسا ی  1965ﯾەکەم گﯚر انی
لە
ەناوی )وەرە بباب ۆﯾن( ،کە تەمەنی ئەو ﯾانزە ساڵ بووو و
رادﯾﯚی بەغدا تﯚمار کرد ،بە
ن،
سا ک داب ان
گﯚرانيی تﯚمارکراوە دوای چەند س
ی
ئ ستاش خاوەەن ھەشتا و س
ی )وەرە باب ۆﯾﯾن( دەستی بەگﯚرانی گووتن کردۆتەوە.
ەوەی گﯚرانی
ەدووبارەکردنە
بە
 2013لە ھەوول ر کﯚچی دوواﯾی کرد.
رۆۆژی 3-09-24
ەربەخﯚ
پەڕی دەنگی سە
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە258 :

بەندان عەتا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73679
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە259 :

ی
گين ئام دی
بەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823144307
74850
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە260 :

دخانی
بەھاادور موڕاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1072004316
63693
زگای ئيالمی رۆۆژھە تی کورردستانە .بەپررسی
ە کی پار ی
ھونەرمەندی گﯚرانب ژە ،خە
ھ
ەنجومەنی مميوزﯾکی پار ززگای ئيالمی رۆژھە تی ککوردستانە.
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ئيالم

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

ژمارە261 :

دو
بەھاادﯾن عەبد

ەليم
ھادﯾنی حە
ھيم  -بەھ
ئيبراھ

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922093829
99587
سا ی
سل مانی لە داﯾﯾک بووەو لە س
کانيسکانی شاری ل
ی
ی
 19لە گەڕەکی
ە سا ی 953
لە
سراوی مەکتەببی
شمەرگەو لەنن وان سا ەکانی  1982بﯚ  1986ل پرسر
 1980بﯚتە پ ش
0
سياسی
ی
ە  1993شدا ل پرسراوی ئئيدارەی مەکتتەبی
ن.ک بووەو لە
سەربازی ی.ن
س
ەئەستﯚبووه.
لە
ەبواری ھونەررﯾشدا خزمەت کی بەرچاوی کردووەو ددامەزر نەری ببەرنامەکانی
لە
جيرە
بواری کﯚميدﯾو زنج
ی
ەرﯾيە لە
چەندﯾن کاری ھونە
ن
گا ە بووەو خااوەنی
ککەشکﯚ و رەنگ
ەوە کﯚچی دوواﯾيکرد.
ھﯚی نەخﯚشييە
 2010بە ی
دراماکان .ناوبرراو لە 0/9/21
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە262 :

حيا
جەت ﯾەح
بەھج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805153553
31925
شاری سل مانييە.
گگﯚرانيب ژە ،لە داﯾکبووی ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە263 :

فا
رە مستەف
بەھر

232

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6202255397
78298
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

شارەەکان:

ککﯚﯾە

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

ژمارە264 :

زاد تارا
بەھز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0122134323
33311
رۆژھە ت لەداﯾکبووە ،خاوەنی
ە
ستانی
سنە لەکوردس
ەسا ی  1962لەشاری س
لە
ب وانامەی دبلﯚﯚمە لەبواری
ئابورﯾناسيداو تائ ستا  10پيشانگای ککردووەتەوە.
و
لەرۆژنامەی سيروان -دا چەندﯾن کارﯾﯾکات ری
ی
تارانەو
و
شانی
جومەنی نەقاش
ەندامی ئەنج
ئە
چەندﯾن
ن
نەتەوەﯾی کرددووەو
ستيﭭا ی ن ونە
ی چەندﯾن ف س
ب وکردووەتەوەەو بەشداری
ب وانامەی ر زلل نانی وەرگرتتووە.
سەرچاوە :ما پەڕی پوک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان
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جﯚری کەس:

کارﯾکات روان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە265 :

بەھمەن شەھبازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271435191452
بەھمەن شەھبازی سا ی  1980لە شاری مەرﯾوان لە داﯾک بووە .ماوەی چەندﯾن سا ە کە خەرﯾکی
کاری و نگەرﯾيە و لە زۆربەی شار و گوندەکانی کوردستان بە تاﯾبەت دەرووبەری شاری مەرﯾوان و
ناوچەی ب و نەی ھەورامان بە ش وەﯾەکی بەردەوام کاری و نگەری کردووە و ئ ستا ئەندامی ل ژنەی
دامەزراندن و ھەروەھا سەرۆکی ل ژنەی بەڕپرساﯾەتی ئەنجومەنی و نەگرانی شاری مەرﯾوانە.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە266 :

بەھمەن قوبادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052411593158174
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بواری فيلم و دەررھ نانی کورددە .ئەو لە ھاوﯾنی
ی
خسارە ناسرراوەکانی
ەک ک لە رووخ
ﯾە
ە شاری بانە لە داﯾکبووە .تاکوو  12سا نە لە بانە ژژﯾاوە و
سا ی 1348ی ھەتاوی لە
س
سنە.
ی بارﯾان کردوووە بﯚ شاری س
پااشان لەگەڵ بنەما ەکەی
سا
1371ی ھەتاوی بﯚ در ژەی
ە سنە بووە و پاشان لە س
ی ناوەندی لە
تااکوو خو ندنی
گەی دەنگ و رەنگ
ستگە چووەتتە تاران و لە بواری سينماادا لە زانستگ
خو ندن لە زانس
خ
خو ندنی در ژژە پ داوە.
خ
ەتاﯾبەتی
ی "ژﯾان لە ن و مژدا" خﯚی زﯾاتر بە جيھاانی سينما بە
ەھمەن قوباددی بە فيلمی
بە
وەرگرت .ھەروەھا ناووبراو بە
.
ەمی
زۆری بﯚ ئەم فيلە
خە تی ی
جيھانی دەرەووە ناساند و خ
ج
گەﯾاندە رﯾزی
ە
ی فيلمی در ژی "سات ک بﯚ مەستی ئەسپەکان" خﯚی
دروست کردنی
ەکەم فيلمی سينماﯾی
ئەم فيلمەش ﯾە
ی جيھان .م
نااوبانگرتين دەەرھ نەرەکانی
دﯾکﯚم نت ری ﯾە لە م ژووی سينمای ئ رراندا.
ەکانی و تی داﯾکم"ە،
دووھەمين فيللمی سينماﯾﯾی و در ژی ببەھمەن قوبادی "گﯚرانييە
ەم فيلمی خﯚﯚی تﯚمار کرد.
دواتر فيلمی " کيسە ەکانييش دەتوانن بف ن" س ھە
خە تی کان للە
چەندﯾن خە تی ن ونەتەوەەﯾيە لەوانە خ
ەھمەن قوباددی خاوەنی چ
بە
فەرانسە.
فە
ندووە و
ە
شە خو
شی وەک پيش
ەری سينما ببەھمەن قوبادی و نەگرﯾش
ب جگە لە ھونە
ھەﯾە.
ە
شارەزاﯾيەکی زۆری لەم بووارەشدا
ش
ەشداری کرددن وەک ب ﯾارددەر لە دﯾواندا
بە
.............................................
ن ،دابەش کرددنی خە تی کام رای ز ﯾﯾن1381 ،
ی فيلمی کان
1..فستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
ھەتاوی
ھ
138
ی فيلمی رۆترردام ،ھولەند 6 ،تاکوو  17ر بەندانی 84
2..فستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
ھەتاوی
ھ
شووری 6 ،تا 16
بانەمەڕی 1385
ی
ی فيلمی جوننجو ،کورە باش
3..فستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
ھەتاوی
ھ
1385
 20پوشپەڕ 5
الدوکەنده ،پوررتغاڵ 12 ،تا 0
ی فيلمی ﭬيال
4..فستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
بوونەوەی پ شب ک ی فستيﭭا ی
ی
5..بەڕ وەبەر و بەرپرسی ککﯚڕی دﯾوانی ب و
ھەتاوی
گەالو ژی  1385ھ
و
ی مال 23 ،تاککوو 28
ن ونەتەوەﯾی ففيلمی ئانونی
مانگی خەزە ووەری سا ی 1385
ی فيلمی سائئوپائولو ،لە م
6..فستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
ھەتاوی.
ھ
ی:
ەھمەن قوبادی
فيلمناسی بە
في
فيلمشناسی
في
فيلمی سينمااﯾی در ژ:
في
نييوەمانگ
ککيسە ەکانيش
ش دەتوانن بفف ن
گگﯚرانييەکانی و تی داﯾکم
سپەکان
ککات ک بﯚ سەررخﯚشی ئەس
ککورتە فيلم:
دف
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آن مرد آمد )ئەو پياوە دێ)
جنگ تمام شد )شەڕ تەواو بوو)
باز باران با ترانە )دوبارە باران لەگەڵ گﯚرانی)
دنگ
سھميە دفتر )بەشی دەفتەر)
ماھی خدا )ماسی خودا)
مثل مادر )وەک داﯾک)
مھمانی )ميوانی)
زندگی در مە )ژﯾان لە ن و تەم و مژدا)
نغمەھای دختران دشت )سﯚزەکانی کچی دەشت)
وظيفە م حسينی )ئەرکەکانی م .حەسەن)
سربازی بە نام امين )سەرباز ک بە ناوی ئەمين)
پانتول
کبوتر نادر پرﯾد )کﯚترەکەی نادر ف ی)
باجە تلفن )کيوسکی تەلەفوون)
بالکن )با کﯚن ،بەرھ وان)
ز مثل زندگی )ژێ وەک ژﯾان)
گل باجی )گوڵ باجی)
از زاوﯾە دﯾگر )شاﯾيەکی تر )
سرتراش خانە )سەرتاشەکەی ماڵ)
ھفدە تمام )ھەﭬدەی تەواو)
ت بينی :لەبەر ئەوە زۆربەی بەرھەمەکانی بەھمەن قوبادی بەتاﯾبەتی بەرھەمە
کورتەکانی لە ئ راندا ساز کردووە ،ناوەکانيانی بە فارسی ل ناون.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
)بەھمەن قوبادی( لە11:54:12 2011-5-24 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
)بەھمەن قوبادی( لە16:38:15 2011-5-24 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

شارەکان:

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

ژمارە267 :

ر رەشيد
بەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
04281254511735
ھاتﯚتە
کاری شانﯚﯾی ھ
سەرەتا بە ی
ھونەری نواندندا دەژی ،س
ەسا ی 1976وە لەگەڵ ھ
لە
زﯾاتر کﯚمبارس بوووە شانﯚﯾی ""ئابلﯚقە "
ر
ھەﯾبووە
موونانەی کە ھ
دنيای ھونەرەوەو لەو ئەزمو
تيپی
مەڕنی بووە ،ئئەندامی ی
سەرەتای کارەەکانی بووە ککە لەدەرھي َنانی غازی بام
س
مانی بووەو پا شان بەشداری شانﯚﯾی((کەللەسەر ))ی کردووە.
نوواندنی سل م
سەری ع راق ددا توانی خە تی ﯾەکەم للە
ەسا ی  1989لەميھرەجا نی سەرتاس
لە
گر ت.
ەرەج"دا وەربگ
شانﯚگەری" قە
دەرھ نانی ش
ە ئەوروپاو لە و تی ئە مانييا نيشتەج بووەو لەوێ
سال  1996ررووی کردۆتە
س
کەش کردووە کە لەئامادەککردنو دەرھ ناانی
ەمدا)ی پ شک
شانﯚﯾی(لەچااوەروانی شە
ش
خﯚی بووە.
خ
ەر ز جەمال  -ما پەڕی چاوود ر
سەرچاوە :ھە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە268 :

ر عەلی 2
بەکر
237

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316151745
53964
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە269 :

ر فەرەج
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2140906393
34357
ەند و کام راماان
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە270 :

ر مستەفا
بەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824150709
94898
238

شتاکاندا
بووە و لەکﯚتاﯾی سا نی ھەش
ی سل مانی لە داﯾک ە
 (196لە شاری
ە سا ی )65
لە
ما و
چەندﯾين زنجيرە درام
ن
بەشدارﯾی لە
ی
ن،
ھونەری نواندن
دەستی کردووە بەکاری ھ
ەرھەمی شاانﯚﯾی کردووەە.
بە
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە271 :

ف
ر مەعروف
بەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0419133718
84165
ی
دەرھ نەرری سينەماﯾی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە272 :

ن بابان
بەﯾان
239

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315103742
21657
لەسا ی  1957لەدداﯾکبووە .
. 1978
1
غداﯾە لە
ی ھونەرەجووانەکانی بەغ
دەرچوووی پەﯾمانگای
ھيرە.
ستان و لە قاھ
گاﯾە لە کوردس
ی نﯚ پ شانگا
خاوەنی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە273 :

ی
ن زەرﯾفی
بەﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11815454010782
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە274 :

ن ستار
بەﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111145397
71972
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە275 :

ن مانی
بەﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12820564010933
کﯚی سل مانی
ژی ھونەری زانک
شی ش وەکارری لەکﯚل ی
سەرۆکی بەش
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە276 :

ﯚ جان
بەﯾتﯚ
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01280835011196
http
 195لە باکوورری
ھەبووە لەسا ی 55
ە
ەکان
ەردەمی تورکە
ەپ ی ئەو تﯚممارەی لە سە
بە
ککوردستان لە داﯾکبووە ،بەﯾﯾتﯚ لە بنەما ييەکی )ش خ((دا پەروەردە بووە ،باوکی ناوی
سمانی و
)ش خ زادەﯾە( و لە سەردەەمی کﯚندا تووشی ک شە بووە لەگەڵ ددەو ەتی عوس
بەھﯚی
ی
نەورۆزی 1986
ی
داوای مافی ککوردانيان کرد وە بﯚﯾە لەس دارەﯾان داوە .لە
ت .پاش ئازادبووونی
دانی دەکر ت
نزﯾکەی  6ساڵ زﯾند
ی
ەوەی بەکورددی گﯚرانی دەە ت
ئە
ئااوارەی ھەندەەران دەب ت.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە277 :

شنگ توانا
پرش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308220703
31608
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
قوتابخانەی سەرەتاﯾی بووم
ی
مامﯚستای
ی
ی سل مانی و لە کوردستاان
خە کی شاری
خ
کﯚی
ستاش قوتابی زانک
ش
دانم تەواو کردوووە و ئ
ل رەش لەوو تتی سوﯾد پەررستياری م
فيدراسيﯚنی کﯚمە ە
ی
ەکاری ھونەری سکرت ری
سازی ،جگە لە
شی دەرمانس
ئﯚﯚپساالم بەش
ککوردستانيەکانم لە سوﯾد.
ناوی دەردی ئەوﯾﯾن ب وکردەوەە ،کە لە شەش تراک
 1999بە ی
م لەسا ی 9
ەکەم ئەلبومم
ﯾە
ەرەکەم )قادر توانا(
فﯚلکلﯚر وس ھﯚنراوەی ھاوسە
ر
ھﯚنراوەکان دووانيان
پ کھاتبوو،کەھ
)دﯾدەن توانا(ی کوڕڕم .وە
ن
ەشکردنی مووزﯾکی
ەک کيشيان ووەرگيراو بوو ،وە ئاوازو دابە
ﯾە
اوازو دا بەشکردنی
ﯾەوە بەناوی ))ژوان( و ئ و
 2008ب وکراﯾە
ەميشم لە 8
ەلبومی دوھە
ئە
ن دﯾدەن تواناا.
موزﯾک لەالﯾەن
م
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە278 :

پرشنگ وەرزەندگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050422244878678
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە279 :

پشتيوان حەسەن خاو ی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22114331815000
ەژار لە داﯾک ببوە
کورد پەروەر و ھە
د
سا ی  1976لە شاری سل مانی لە خ زان کی
س
998 19
خﯚ ندنی 997
مانيەسا ی خ
دەرچوی پەﯾماانگای ھونەرەە جوانەکانی شاری سل م
لە چەندەھا کااری
شانﯚ و دەرھ نان دەرچوە بـەشداری ە
ەپلەی ئيمتيااز لەبەشی ش
بە
ن چ بەدەرھ نان.
شانﯚﯾی کردوە چ بەنواندن
ش
مان دانش  -ما پەڕی چرا تيﭭی
ساﯾش عوسم
سەرچاوە :ئاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە280 :

ی کەرﯾم
پشتييوان نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0221114900
01372
لە زماانی خﯚﯾەوە:
لەسا ی
ا
چوارباخ(
 (1977لەشاری سل مانی گەڕەکی )چ
ی کرﯾم(ە لەداﯾک بوی )7
ناوم )پشتيوان نوری
ەشی شانﯚ دەست پ ککرد،
کانی سل مانی بە
مانگای ھونەررەجوانە ی
نەرﯾم لە پەﯾم
 (1ژﯾانی ھﯚنە
)1993
ەگلەی ناﯾاب
مانگادا لەسا ی) (1998بە
ەسنوری پەﯾم
دارﯾم لەچەندﯾن شانﯚ گەررﯾدا کردووە لە
بەشد
ھەردوو
ەچەندﯾن شاانﯚگەری کەدا کردووەو لەھ
ی پەﯾمانگاش بەشدارﯾم لە
پەﯾماننگام تەواو کردووه .لەدوای
خنيالنەم
خاوەنی خ زان کی خ
ی
وەئ ستا
ەشدارﯾم کردوووە بە رۆ ی )رزگار( ...ئ
ەردەلوول( بە
ی درامای )گە
بەشی
کچ کمان ھەﯾە بەناوی
ەوتوو.ە وە چ
ئەکتەر کی سەرکە
ر
ختانە
سەرەکەم بە نااوی )ھەواڵ(( کە خﯚشبەخ
ھاوس
دم لە )کﯚمپاننيای ئاسيا س ل).
ی( وە کارمەند
)کانی
چاوە :مەکﯚمانی سەرقە
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە281 :

پشتييوان نەوڕڕۆ ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5261329337
76493
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە282 :

پشتييوان کەالری
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2008072510
00561
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

س :پياوان
ررەگەزی کەس
سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
شارەکان:
ش

کەالر

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە283 :

م
ەد رۆستەم
کﯚ محەمە
پشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12613063610879
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

246

ژمارە284 :

کﯚ ناکام
پشک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103234634
42393
شانﯚکار و رۆژننامەنووس ،ن وبراو ﯾەکەم ب ژەری رادﯾﯚی ﯾەک تی بووو لە شاخ.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە285 :

شەندە
پووران درەخش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112410502
27464
ﯾەکەمين ژنە دەرھ نەری ئ ران
ھاتﯚتە دنيا .وەکو ﯾە
ە
سا ی  1951لەشاری کرمماشان
س
خﯚی
بەناوی "رابته" درووست کرد و خ
ی
سينەماﯾی خﯚی
ی
ی
سا ی  1986ﯾەکەم فيلمی
س
ەماﯾی ساز ککردووە ،کەبرﯾﯾتين لە:
ەجيھانی سيينەما ناساند  .تا ئ ستا  8فيلمی سينە
بە
ەمەلی چکﯚللەی بەختەوەەری،
شبختی" واتە
دەکوچک خوش
"رابته" واتەپەﯾﯾوەندی" ،پرند
چوو،
"عبور از غبار" واتەت پەڕﯾن لەغوبار" ،زماان از دست ررفتە" واتە کاتتی لەدەستچ
واتە مﯚم کی بەر با،
"شمعی در باد" ە
ی
"عشق بدون مرز" واتە ئەووﯾنی ب سننوور،
ئەبەدی .
ی
ی" واتە مندا نی
"روﯾای خيس"" واتە خەنی خووساو و "بچەھای ابدی
ەرھەمی ب ينندی
ھەشتەمين بە
نی ئەبەدی" ھە
ھای ابدی" وااتە "مندا ی
فيلمی "بچەھ
في
ەم
 11خولەکە .ئە
کی رەنگييە و ماوەکەی 18
شەندە فيلم ی
سينەماﯾی پووران درەخش
س
200ی ئ رانە و نووسەری سينارﯾﯚ ،دەررھ نەر و
فيلمە بەرھەممی سا ی 06
في
خشەندەﯾە .
ی پووران درەخ
ەرھەمھ نەری
بە
ەبەشی ک ب ک ی سينەماای ئ ران
سا ی  2007لە
فيلمی سينەمماﯾی "بچەھاای ابدی" س
في
247

خولی
ی
21مين
ە 25مين خوللی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەەﯾی فيلمی ""فەجر" و لە 1
لە
ەدان
شاری ھەمە
فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی ففيلمی مندا ن و م رمندا نی ئ ران لەش
في
ەشداری کردد.
بە
 200لەالﯾەن کوردەکانی
ج ی وەبيرھ ننانەوەﯾە لە ممانگی ئوکتوبرری سا ی 06
دان و
شاری تاران بەببەشداری ژماارەﯾەکی زۆر لەھونەرمەند
ککرماشانی داننيشتووی شا
خاتوو پووران ددرەخشەندە سازکرا کە تيياﯾدا لە
ھﯚگرانی سيننەما کﯚڕ کی ر زل نان بﯚ خ
ھ
ەماکارە ر زنررا.
خزمەت و تەممەنی ھونەرﯾﯾی ئەم سينە
سا نی کارو خ
س
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

شارەکان:
ش

کرماشان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە286 :

شيا کاکل
پﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5021317185
57196
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە287 :

ە
ن قادرزادە
پيران
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121301272
29634
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ی شاری پيراننشارم لە رۆژھە تی کورددستان .بە ھﯚﯚی
من پيران قادرزاده ،خە کی
م
خﯚشن لە بواری حەﯾراندا بە
ن دا ،داﯾکم و باوکم دەنگخ
ەوەی کە لە بنەما ەکەمان
ئە
بﯚﯾە ھەر لە
بە توانا بووە ،بﯚ
م بەرەحمەت بە زۆر حەﯾران ب ژەکی ە
تااﯾبەت مام کم
سەرەتای کارکردنی ھونەرﯾيم دەەگەڕ تەوە
ی
بە م
يم ھەبووه ،ە
مندا ييەوە ئارەەزووی گﯚرانيم
م
چووبوومە ن و رﯾزەکانی حييزبی د موکرراتی کوردستاانی
19ز ،ئەوکات چ
بﯚﯚ سا ی 989
دەست
ت
ەرەتای
کارم دەکرد .دەتووانم ب م سە
حيزب دا ،م
ئ ران و لە کﯚڕی ھونەری ح
 1989بوو.
1
ی ھونەرﯾم لە سا ی
پ کردنی کاری
ەج ھ شت و سا ی
1999ز ،روومکردە و تی نﯚرو ژژ ،زۆر
1
دوای ئەوەی ککوردستانم بە
ھەبوون کە دەەبوو گرﯾنگيان پ بدەم بﯚ داببينکردنی پ وﯾﯾستييەکانی ژﯾان و
شتی دﯾکە ھ
ش
ەکی
نو يەدا ،لە الﯾە
سيست مە و
ھەروەھا ف ربووونی زمان و خﯚگونجاندن لەو و ت و س
ھ
ﯾارمەتيدەرم بوون لە کارری ھونەری .دوای
م
کە
ھاوڕ يانەی ە
دﯾکە دوورکەوتتنەوەم لەو ھ
بە کاری ھونەری و لە سا ی
ستمکردەوە ە
ەوەی کە تا ررادەﯾەک ج گييربووم و دەس
ئە
شيرﯾنەکەم کە پ کھاتووە للە  8گﯚرانی
ەم سی دی م بە ناوی ش
2003ز دا ﯾەکە
3
ئەوانی
ی
مەند فەﯾزی ننەژاد و
ب وکردەوه 3 ،ئاواز ھی خﯚﯚمن ،ئاواز ک ھی ھونەرم
ھا لەبەش ک لەو شەو
گﯚرانيەکان کراوە بە کلليپ .ھەروەھ
ن
لﯚرن ،ﯾەک ک لە
دﯾکەش فﯚلکلﯚ
شدارﯾم کردوووه.
کھ نراون بەش
سکاندﯾناﭬی پ ک
ە و تانی سک
ئااھەنگانەی لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

پيرانشار

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

ژمارە288 :

ن بابان
دول ەحمان
ەنگ عەبد
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171329447
70118
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە

جﯚری ککەس:

نﯚکار
شانﯚ

جﯚری ککەس:

ھﯚزاانەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە289 :

س
ەوا ئاراس
پ شە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81215233411759
لە ژﯾانی خو نندکاری
لەو ھونەرمەنداننەی ب جگە ە
ی لەداﯾکبووەە ،ﯾەک کە و
شاری سل مانی
سا ی  1987لەشا
ئەکادﯾميی ھونەری ش وەکارﯾی ککردووە.
ی
ی چەندﯾن خوللی
ن ،بەشدارﯾی
ەرە جوانەکان
لە پەﯾﯾمانگای ھونە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

250

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە290 :

پ شەوا چﯚمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473680
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە291 :

پ شەوا مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201003291622504075
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ێ
 1981قە دزێ
ەداﯾکبووی 12006_20
ەک شان005 ،
شی ش وەکارری /لقی و نە
ددەرچوی بەشجوانەکانی راننيە...
گای ھونەرە ج
ەشی ش وەککاری پەﯾمانگ
مامﯚستای بە
مککارو چاالکی:ە قە دزێ.
گای تاﯾبەت لە
-1996پ شانگ
6
ە قە دزێ.
گای تاﯾبەت لە
-1997پ شانگ
7
ە قە دزێ.
گای تاﯾبەت لە
-1998پ شانگ
8
ە تەقتەق.
گای تاﯾبەت لە
-1999پ شانگ
9
ە قە دزێ.
گای تاﯾبەت لە
-1999پ شانگ
9
ش لە قە دزێ.
گای ھاوبەش
-2000پ شانگ
0
ک)قە دزێ.
يﭭا ی(ی.ه.ک
-2002ﭬيستيﭭ
2
ش/کول جی ھوونەر
گای ھاوبەش
-2004پ شانگ
4
ش)سل مانـــــــــــی.
ی(ئەنفال خﯚرری رەشپﯚش
-2005پرۆژەی
5
مانـــی.
فال لە پارکی ئازادی/سل م
ش بﯚﯾادی ئەنف
گای ھاوبەش
-2005پ شانگ
5
ھونەر/زانکﯚی سل مانی.
ی
ی خو ندکارانی کول جی
گای ھاوبەشی
-2005پ شانگ
5
ش/ئەمنە سورەکە.
گای ھاوبەش
-2006پ شانگ
6
ش/قە دزێ.
گای ھاوبەش
2006-پ شانگی ھونەر
يﭭا ی کول جی
-2007ﭬيستيﭭ
7
ی(سەرمەدی
-2007پرۆژەی
7
ی)/ئەمنە سوررەکە
ژاﯾی ر گەی سەرەکی رانيە-ققە دزێ.
 36بە در ی
شی ھونەری6
-2007نماﯾشی
7
ی لە گﯚرستاننی قە دزێ.
ش کی ھونەری
-2008نماﯾش
8
رانيە.
ە
خولی(ئارت گاال ری)لە
-2009بەشدااری ﯾەکەم خ
9
ی گروپی دەەروازە لە 5ی ئازار.
گای ھاوبەشی
-2011پ شانگ
1
ی.م.ک(
ش لە ھﯚ ی(ی
گای ھاوبەش
-2011پ شانگ
1
/ئەمنە سورەکە
ە
سەنتەری ميترا
ی
ی
گای ھاوبەشی
-2011پ شانگ
1
گەلەری دھــــــــــــﯚﯚک.
ی
ن خولی سا نەی
-2011بەشدااری دەﯾەمين
1
مقاميەتی ە
شی ھونەری ککﯚنس پت(رۆژژنامە())secttion 4لە قائمم
2011-نماﯾشیقە دزێ
قی احمد لە قە دزێ
گای تاﯾبەتی لە ھﯚ ی فق
_2012پ شانگ
2
لە رانيە...
-2012بەشدااری لە پيشاننگای گروپی )art one (lە
2
ش لە ھەولير
کای ھاوبەش
-2012بيشانک
2
یart one
ەکەل کروبی
لە
-2012بەشدااری لە خولی
2
ی دوەمی گەللەری ھونەر للە سل مانی لە ھﯚلی مﯚﯚزەخانەی
سل مانی
س
ھﯚل
ھاوبەشی ھونەرمەندانی قە دزێ لە رانيە..لە ھ
ی
ی
-2013بەشدااری پ شانگای
3
ستاﯾانی کورددستان.
ەک تی مامﯚس
ﯾە
سەن( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی پ شەوا
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ھە ﯚ حەس
س
2013-03-24
مەحمود( بﯚ ککوردﯾپ دﯾا لە 4
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە

252

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

رانيە

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

ژمارە292 :

پەخشان ئەمين کاکەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010080903119873
ھونەرمەند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە293 :

پەخشان کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921055022118
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شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە294 :

ن
دﯾس پوور قەھرەمان
پەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02271404111448
ھەر لەم شارە تتەواو کردووە و ئ ستا
ر
سەرەتاﯾی
ە داﯾک بووە .خو ندنی س
شاری ئيالم لە
سا ی  1994لە ش
براﯾەکی چکﯚلەی تتەمەن 4
ی
دەخو ن ت.
و
الم وانە
ەی شەمس لە شاری ئيال
دی قوتابخانە
ی 2ی ناوەند
لە پﯚلی
ەشداری کرددووە.
شانﯚگەرﯾدا وەکو ئەکتەر بە
ھەﯾە کە ئەووﯾش لە دوو ش
مير حوس ن ھ
سا ی بە ناوی ئەم
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

شارەەکان:

ئييالم

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی لوڕڕی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە295 :

حمان
پەرژژﯾن ئەوڕەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1282007197
74011
ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە296 :

واز حوس ن
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4130921137
78834
ەرز.
ە پ شب ک ی عەرەب ئاﯾد دا گەﯾيشتە ئاست کی بە
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
255

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە297 :

دە
وﯾن شازاد
پەرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907110809
99394
ەری
ەک کە لەو ھوونەرمەندە ئاففرەتانەی کە سا ن کی زۆۆرە خزمەت ببە بواری ھونە
ﯾە
سل مانی
زی شاری ل
گەڕەکی سەرکار ی
ی
 (1960لە
1
سا ی )
ت .پەروﯾن لە س
ککوردی دەکات
قﯚناغی
ی
 (19دوای تەوواوکردنی خو ندنی
ە سا ی )974
چاوی بە ژﯾان ھە ناوە ،لە
چ
ھونەری لەگە
ی
 (19ﯾەکەم ککاری
لە سا ی )980
دن ھ ناوە ،ە
سەرەتاﯾی ،واازی لە خو ند
س
چووە ناو جيھانی
ە
ھەول ر(
شەوکەت تﯚفييق( کردووە ،بە گﯚرانی )ھ
ھونەرمەند )ش
ھ
خاوەنی س مندا ە دوو کچ
ی
ھونەرەوە ،تائ ستا ) (14گﯚﯚرانی ھەﯾە )(6ﯾان کليپکرراوە،
ھ
کی ھەول رە.
ەشی خە ی
ت ،ھاوسەرەکە
شاری ھەول ر دادەنيش ،
و کوڕ ک ،لەش
دﯾموکراتی کوردستان
ی
الوانی
ی
س  -ما پەڕی ﯾەک تی
ەشبين ب باس
سەرچاوە :گە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە298 :

وەر تارﯾق
پەرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209121736
62933
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە299 :

دی
ۆش بەھاد
پەرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181023177
70153
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە300 :

ﯚ
ۆش زمناکﯚ
پەرۆ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573996
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

رەگەزی کەس :پياوان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە301 :

پەﯾمان بەگﯚک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608400133140
شانﯚکار و و نەگری تەلەفزﯾﯚنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە302 :

پەﯾمان عوسمان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9290932506
62150
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە303 :

ولقادر
مان عەبدو
پەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02311232610204
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە304 :

ولقادر
مان عەبدو
پەﯾم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2220581310
00450
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە305 :

وەند جاف
پەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10301009412137
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە306 :

ن ﯾاسين
تابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01210024210009
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خان ،سالوگو ەکانی
ماکانی )نمەخ
لەزنجيرە درام
ەکوردستان لە
ھونەرمەند تاببان پ شترو لە
ھ
شداری کردوووەو ئ ستاش لەوالتی بەرﯾﯾتانيا
ەدوای س بەررەکان(دا بەش
پااﯾيز ،گەڕان بە
کار کی
بەشداری لەچەند ر
ی
ەردەبات ،لەو ش
دا ژﯾان بەسە
ەرو کچەکەﯾد
ەگەڵ ھاوسە
لە
 (niight in Eastoەو فيلمەککە
گرنگترﯾنيان فيلمی)on
ن
دﯾکەی ھونەرﯾدا کردووە ،ککە
ەر کی بەناوببانگی
ەزمانی کوردی و ئينگليزﯾييە لەدەرھ ناننی کين لﯚچ-ە کە دەرھ نە
بە
ەی
دووسەربازی بەرﯾتانی دەکات لەناوچە
ی
باسی
ی
يرۆکی فيلمەککەش
ەرﯾتانييە ،چير
بە
دا ،تابان رۆ ی پەناھەندەﯾﯾەک دەبين ت .
سەوز لە بەغد
س
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە307 :

جاف
تارا ج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104004612
22430
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

جﯚری ککەس:

موزﯾککژەن
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە308 :

خاليد
تارا خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2081046007
74227
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەﯾکەرتاش
پە

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە309 :

تارا ررەسوڵ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8123100290
03962
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
سا ی  1975لە شاری سل مانی لە داﯾکبووم وھەر لە منا يەوە نابينا بوم لە بەر
س
ەبو کوتو پ چوومە
ی نابينانە بوو لە شاری لە سليمانی نە
ەﯾمانگەﯾەکی
ناابيناﯾی کە پە
نەمتوانی لە
ی
مانی
شاری ھەول ر بە م تەمەننم زۆر مناڵ بووو گەرامەوە شاری سل م
ش
مﯚسيقای سلليمانی
ەگەڵ تيپی م
سا ی  1991لە
م بە م لە ا
ن تەواو بکەم
ھەول ر خﯚ ندن
ھ
ھونەری.
ی
ەندام بوم دەستم کرد بە کاری
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە310 :

حمان
عەبدول ەح
تارا ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907130933
39399
ی
ە ت تی ﭬی
ب ژەی قە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەر
ئەکتە

کەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە311 :

ی
ق ئاکرەﯾی
تارﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109142809
93173
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کانی ھەول ر.
ھونەرەجوانەکا
شی شانﯚی پەﯾمانگای ھ
سەرۆکی بەش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە312 :

ن ئەکرەم
تاژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1061403407
74724
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە313 :

ب مەجيد
تاليب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006205944
49819

264

گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کورد
کو

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
گﯚ
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە314 :

ی گﯚرانيب ژ
تالەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161102376
65624
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە315 :

ر تﯚفيق
تاھير
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111013050
00208

265

کی ھەژار چاووی
شی خ زان ی
ەسا ی 1922دا لەشاری کﯚﯾەھاتﯚتەددنياوه ،لەباوەش
لە
ستی سييەکاننی
ی س يەمی ناوەندﯾی بوووەو لەناوەڕاس
ککردۆتەوەو خو ندنی تا پﯚلی
ھرەی
جەمی سەرەەتاﯾی بووەبەھ
کاتەی کەقوتاببی پﯚلی پ نج
ستەمەوەلەو کا
سەدەی بيست
س
ال تەقيوەتەوەوو بووەتەسردووو ب ژ کی دەنگخﯚش و مامﯚستاکانی ھانيان
گگﯚانيب ژی لەال
داوا سروود و گﯚرانی ب .
نی ھونەرﯾدا کەوتووتەبەر کارﯾگەرﯾی گگﯚرانيب ژەکەوتتووتەبەر
سەرەتای ژﯾانی
ککاک تاﯾەر لەس
عەد" و
سا کﯚﯾەی وەک "س وە" و "مەال ئەسعە
ککارﯾگەرﯾی گﯚﯚرانيب ژەل ھاتوووەکانی ئەوس
ەمەال" وەرگرتووه ،بە م ککات ک
حمەدی حەمە
سوود کی زۆررﯾشی لەھوننەرمەند "ئەح
س
داوەدەنگ و ر بازی تاﯾببەتی
گ
نەری گﯚرانی گوتنی بەھ ز بووه ،ھەو ی
ککەبازووی ھونە
کی
ی چلەکانی سەدەی رابوووردووەوەبووەەتەگﯚرانيب ژ ک
خﯚی ھەب و لەناوەڕاستی
خ
ەتی خﯚی.
خاوەن دەنگ و ر بازی تاﯾبە
خ
شانﯚی
ی
دەستەی مەقاب ژانی سەر
ی
سەر
1ەوەبووەتەس
ەسا ی 1945
تااﯾەر تﯚفيق لە
مانی و نەتەووەﯾی
ئااھەنگەکانی نەورۆزی کوررد و گەل ک گگﯚرانی نيشتم
ھەم خاوەن ددەنگ کی
سەرسام کرددووه ،چونکەھ
ەکەی چ وە و گو گرانی س
ەدەنگەخﯚشە
بە
باشترﯾن دەقی
ن
خاوەن دەنگ ککی زو ی د ک ش بووەو ھەم
زوو ی ھەم خ
شاعيرەمەزنەکانی کوردی
ئاوازەکانی.
ی
ی ھە بژاردووەەبﯚ
ش
ھەرکەس ک ککەم ک ئاشنااﯾی ھونەری ئاوازی و گﯚررانی کوردی ب و گو ی للەناوی
ھ
ت ،ﯾەکسەر ئاوازی گﯚراﯾييەڕەسەنەکاننی "لەسەر شەو و رۆژی
تااﯾەر تﯚفيق ب ت
وەفاﯾی و غەزەلەتتەڕو
ی
جی قادری کﯚﯚﯾی و "لەباخاان ئاەو نا ن دێ"ی
داناوە"ی حاجی
عەونی و "گوولی
ستەفا بەگی کوردی و ساافی ھيرانی و عوسمان ع
پااڕاوەکانی مس
کەس و
س
سا ه"کەی فاﯾﯾەق ب
"بيست و حەوت س
ت
سەربەستی""ی بەختيار ز وەر و
س
کی "ھەژار" و
"شيرﯾن بەھاررە"ی ئيبراھييم ئەحمەد و چەند ھﯚنراووەﯾەکی ناسک
دار" و "د زار" و "مەجيد ئاسنگەر" و "ب خەو"
ھﯚش" و "د د
"ھ من" و "گﯚﯚران" و "مەدھ
و "شارەزا" د تتەﯾاد.
ەھيچ
مانی بووه ،لە
ھونەرمەندی خاوەن ھە و ستی نيشتم
تااﯾەر تﯚفيق گﯚﯚرانيبژ کی ھ
نەگوتووەو ھەموو گﯚراانيەکی
و
ککﯚڕ و کﯚبوونەووەﯾەکدا گﯚراننی بﯚ کاردبەددەستانی ميرری
شەش
ش
ستانی چ ﯾوەەو لەماوەی ژژﯾانيدا
شارکردنی د ی ھونەر دۆس
بﯚﯚ کورد و بﯚ ش
چاپ گەﯾاندووەەو
ەقەشيعرﯾانەی بەگﯚرانی گگوتوونی بەچ
ی
نااميلەکەو پەرتوکی بەو دە
ستی"ﯾەکەبەپ شەکی کەررﯾم
پ
شترﯾن پەڕتوووکەکەی "گو ی سەربەس
ەھەموﯾان باش
لە
ەم
يانی پاکی ئە
چاپيگەﯾاندووهه ،س و لەگيا
شارەزا لەسا ی  1983بەچ
ش
ەزنەی کورد.
ھونەرمەندەمە
ھ
ەنی 65
ەندی مەزنی کورد لەتەمە
ق"ی گﯚرانيب ژی ھونەرمە
" 2تاﯾەر تﯚفيق
ە20.10.1987
لە
ەی کﯚﯾەلەن و
ستان و ھونەر دۆستانی کرردو لەشارەکە
سا يدا ما ئاواﯾی لەکوردس
س
سپ ردرا.
ھونەر پەروەرران بەخاکی ننيشتمان پ
م و پەژارەی ھ
شەپﯚلی خەم
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە316 :

ری خەليللی
تاھير
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110716110189
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
زاﯾينی لەشاری بﯚﯚکان لەداﯾک بووە.
ی
سا ی  1335ھەتاوی واتە 1956
س
گﯚرانی و موسيقا بوووە .گوێ گرتتن لەدەنگی ھونەر
ی
شقی
سالييەوە ئاش
ەتەمەنی  7س
لە
زﯾرەک و بە تاﯾبەتييش تاھير تﯚففيق،
ک
ەسەن
ی مامل  ،حە
مەندان کی وەەک محەمەدی
م
مەنی 15
ەکەمی لەتەم
بەھﯚی ئەوەی کەببەرھەمی ﯾە
ی
الن بوو
ن و سا ح دﯾال
عەلی مەردان
ع
تەوە .ئەو ب و کردنەوە
ستان ب وبکاتە
ھە تی کوردس
سا ی ب وبکاتەوە و لەشاررەکانی رۆژھ
س
کاتی
ی کوردستان ببوو بەھﯚی وەەی کەراگەﯾانندنەکوردﯾەکاننی ئەو ی
ەڕۆژ ھە تی
لە
ەتەلەفزﯾﯚنی مەھاباد
ەم کيشی لە
حکوومەتی ئ رران بﯚ وتوو ژ بانگی بکەن ،چەند بەرھە
ح
گ،گو ی مەھاباد،
تارﯾک و ب دەنگ
ک
شەوی
تﯚﯚمار کرد کەبررﯾتين لە :دەننگ و رەنگ ،ش
لەتەمەنی 18
ی
کﯚنس رت
س
ەلەفزﯾﯚنی تااران بﯚ
ەوە بردميە تە
ککيژۆ ەی کورددستان ھەر ئە
کەھەستی کرد کە
ی
کی
شتە قﯚناخ ی
رادﯾﯚی سنە،گەﯾش
ی
سا يدا ،ھەروەھا تەلەفزﯾﯚﯚنی و
س
کرد ەوﯾش
ەالنی ئ ران ددەستی پ د
ەڕاپەڕﯾنی گە
ی ب م لەئەوو کاتەدا بوو کە
دەتوانم گﯚرانی
ەﯾەکی
ەوە چووە ناو خەبات و بوو بە پ شمەرگە
ی نەتەوەﯾييە
وەک کورد ک بە ھەست کی
نەتەوەﯾی ب وبﯚتەوە و
ی
شﯚرش دا زﯾااتر لە  50گﯚررانی و سرووددی
ککوردستان لەش
سەر کەوتوو
ر
سەربەرزەوە نااوبانگی دەرککرد .لەھەموووﯾان
ە قەندﯾلی س
ەسروودی لە
بە
ەتەوەﯾی کورردی
گوتنی سروودی سياسی و نە
ی
ی پ شمەرگا ﯾەتی و
ترر بووە .بەھﯚی
بووە.
ەحکومەتی ئئەو کاتی ئ را ن قاچاغ ە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

کﯚمە ەی زەحمەتک شانی کوردستان  -رۆژھە ت

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە317 :

تاﭬان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173887
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ھونەرمەند
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە318 :

تروسکە ش رەبەﯾانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101709434710125
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ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە319 :

م
ە ئيبراھيم
ترﯾفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902113906
69319
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە320 :

ە ئەنوەر
ترﯾفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0706102904
41813
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ميای
 (199ئەکادﯾمي
ی لەداﯾکبووەە ،سا ی )94
سا ی ) (1970لە سل مانی
س
(11
ەواو کردووە ،تا ئ ستا ) (9پ شانگەی تتاﯾبەتی و ) 1
ھونەرەجوانەککانی بابلی تە
ھ
پ شانگەی ھاوبەشی لە ددەرەوە و ناوەەوەی و ت کرردووەتەوە.
ستان راپﯚرت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە321 :

ە جەمال سابير
ترﯾفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902114026
69320
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە322 :

ە خدر
ترﯾفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1192209598
86584
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە323 :

ە کەرﯾميان
ترﯾفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0222246458
88238
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە324 :

تير ژ ئورمييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10321500918538
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە325 :

ەزا
تەرززە جەبار رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0322204542
24019
کردووەو
و
شانگای )شەووی مﯚزەخانەکان(
شداری لەپ ش
ەمانگی س ی  2009بەش
لە
شبرک ی
ک
 2009بەشدارری لەپ
لەمانگی ھەشتی 9
ی
ەشاری شتووتگارت ،ھەرووەھا
لە
2010
2
لەمانگی ﯾەکی
ی
شان
شتوتگارت کردووە .پاش
ت
ی
فﯚتﯚگرافی قوتتابيانی زانکﯚی
فﯚ
لەشتوتگارت کردەوە کەبررﯾتی بوو
ت
پ شانگاﯾەکی تاﯾبەتی بەنااونيشانی )بييروەرﯾيەکان(
ە  16و نە.
لە
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە326 :

تەرززە عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141228586
64718
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە327 :

تەرززە عەزﯾز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902134555
59327
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە328 :

تەالرر ھيرانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317171047
73989
شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە329 :

ەن سەﯾد ئەحمەد ررواندزی
تەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0209115754
43436
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە330 :

تەنياا ئيدرﯾس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209130643
32935
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە331 :

د دارئاغا
فور رەشيد
تەنياا رەشيد  -تەنيا غەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5151410187
76327
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

س :خانمان
ررەگەزی کەس
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سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە332 :

تەنياا عارەب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724153722
21902
داﯾک بووە،
لە گەرەکی تەﯾراوە لە ک
سا ی  1952ە
عوسمان جەررجيس لە ا
ەنيا عارەب ع
تە
غی ناوەندی واز لە
چی دواﯾی بااوکی لە قﯚناغ
ی ژﯾان و کﯚچ
ە ھﯚی بارودۆۆخی سەختی
بە
جەمال
ل
ەرمەند
ھاوکاری ھونە
نی  1970بە ھ
خو ندن دەھ ن ت ،لە سەررەتای سا ی
خ
بﯚ
گوتن دەکات و ﯚ
بە سروود ن
ھونەری ھەوول ر دەست ە
ھيداﯾەت سەررۆکی تيپی ھ
ھ
مار
خﯚی بەناوی بلو رری شوان تﯚم
سا ی  1976ﯾﯾەکەمين بەررھەمی ی
ەکەمجار لەس
ﯾە
ھونەری
شکەش بە ھ
جوان و ناﯾابی پ ش
ن
ەرھەمی
ە بە دەﯾان بە
دەکات و تا دەگاتە ئەمرۆکە
شتی
حەﯾرانی دەش
ب بە ﯾەک ک للە سەرچاوە گرنگەکانی ح
ککوردی کردووەە .تەنيا عارەب
ھەول ر دادەنر ت.
ھ
مور پر س
سەرچاوە :ما پەڕی مەخمو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە333 :

تەنياا کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7041415287
71691
سينەماککار
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە334 :

ن
تەھاا ئاغا جان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0124155502
23322
شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە335 :

تەھاا باراوی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207210709
92905
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە336 :

تەھاا خەليل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0304152902
23819
مانگای ھونەررە
لە داﯾکبووە ،دەەرچووی پەﯾم
 19لە شاری سل مانی ە
ە سا ی 940
لە
ھونەری لە بواری شانﯚ
بەشداری لە سەدان بەرھەمی ھ
ی
ستا
جوانەکانی بەغداﯾە ،تا ئ س
ج
و درامادا کردوووە.
کﯚچی دواﯾی کرد.
ی
 2010لە سل مانی
رۆۆژی 0-11-17
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە337 :

تەھاا فەرھاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2081113193
33174
ش وەەکار
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پپياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە338 :

تەھاا کەرﯾمی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010116255
52973
ستان ،سەرەتاای کاری
رۆژھە تی کوردس
ە
سا ی 1976ــە ،لەشاری بانە لە
ە داﯾکبووی س
لە
لەبەشی سينەما لەززانکﯚی
ی
200
تی پ کردوووە ،سا ی 04
چيرۆک دەستی
ەنووسينی چ
بە
چەندﯾن
ستا جگە لە چ
ی لە بواری ددەرھ نان وەرگگرتووە ،تا ئ س
ھونەری تاران بەکالﯚرﯾﯚسی
ھ
مای
می کورتی داستانی "سننوری ژﯾن"" ،ززرﯾان"" ،سەم
فيلمی دﯾکﯚم نتی 4 ،فيلم
في
مﯚنتاژی فيلمی
ی
ستاش سەرققا ی
مروارﯾەکان" و "کو ستانی سپی" ساز کردووە و ئ س
م
دەرھ نەرە .
ھ
فيلمی در ژی
ی
ەندﯾل"ـە کە ﯾەکەم
سينەماﯾی "ککو ستانی قە
س
کﯚچی دواﯾی کرد.
ی
مانی
ی رووداوی ھاتوچﯚ لە سل م
 2013بەھﯚی
رۆۆژی 3-05-29
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

بانە

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

ژمارە339 :

سەم
ب موعتەس
تەﯾب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830144316
69276
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە340 :

جان تﯚماس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6191338547
70169
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە341 :

ی
ﯚ رۆژبەﯾانی
جانﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902095218
89310
فيلمکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە342 :

ی
ن بامەڕنی
جوان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0421094317
74173
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ی
دەرھ نەرری سينەماﯾی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە343 :

ن حاجﯚ
جوان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121511260
06672
ھاتە دنيا.
ە
سترانب ژی کوورد لە سا ی 1957ی زاﯾيننی لە سوورﯾە لە باژارێ قامشلﯚ
س
کﯚی بﯚخووم ددەستی
مانيا و لە زانک
ەو چووە ئە م
پااش تەواوکردن خو ندنی ددواناوەندی ئە
خو ندی.
مووسيقا دا خ
م جوان بﯚ ماوەی س سااڵ لە بواری م
ن .لە بﯚخووم
ککرد بە خو ندن
چاالکانە دەستتی کرد بە تﯚﯚمارکردن و دەەرۆدانی
پااش ئەوە بە ش وەﯾەکی پپيشەﯾی و چ
دی.
ککاس ت و سيد
ستانا
سﯚر"" ،دەس
ی "سی و س گولە"" ،دوری""،بلوورا من"" ،گوال س
ەرھەمەکانی
بە
مەرگە"،
ن حاجوو لە تتورکيا تﯚمار ککرا .بەرھەمەکانی "پەشم
ەگيدەک" و ""لەﯾال"ی جوان
ئە
ﯚمار کران و دەرککەوتن.
"سەرھەلدان""" ،دﯾاربەکر" " ،گرتيي ئاززادی ﯾ " لە ئەوروپا ت ر
لە قا ب کی
خو ندووە و ە
کورد بە شيوازی فﯚ ک-ڕاک خ
د
جوان ھاجﯚ ،ممووسيقای رەەسەنی
ج
چاو
وازی خﯚی تا راددەﯾەکی بەرچ
دە بە ش ی
ەم ھونەرمەند
شتووەتەوە .ئە
نووێ دا داﯾ ش
ن ناساند.
مﯚسيقای کورردی بە جيھان
م
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

قاميشلﯚ

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

ژمارە344 :

ن سا ح
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6270852167
71589
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە345 :

گنە
ەدﯾن زەنگ
ن سە حە
جوان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0603131425
51787
ھونەرە
کەرکوک لەداﯾکبووەە ،دەرچووی پپەﯾمانگەی ھ
ک
شاری
سا ی ) (1988لەگگەڕەکی ئيمام قاسمی ش
کوردستانی کردووە،
ی
ھونەرمەندانی
ی
ەشەکانی ھ
جوانەکانی کەرکوککە و بەشدارﯾﯾی زۆربەی پ شانگە ھاوبە
(2009دا
2
سا ی )
ەوە و ھەر لەس
شانگەﯾەکی تتاﯾبەتی بەناووی )ئاوازی گگوالن( کردۆتە
سا ی ) (2009پ ش
ەتی بەناوی )نەورۆز( کرددۆتەوە.
گەﯾەکی تاﯾبە
پ شانگ
ستانی نوێ
چاوە :شيالن عومەر  -ما پپەڕی کوردس
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ککەرکوک

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

ژمارە346 :

حەدﯾن زەننگنە
جواننی سە ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22109334113187
ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە347 :

مان
مەرد قارەم
جومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05311521314344
ەر
ئەکتە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

ئئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە348 :

جيھااد د پاک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1129184004
42736
خو ندنی ھەر له و شارەدا
ەداﯾکبووە ،قﯚﯚناغەکانی و
سا ی  1948لەکەرکوک لە
س
ەی مامﯚستاﯾان بووە سا ی  1971ﯾەککەم کاری بەنناوی
ەواوکردوەو دەرچووی خانە
تە
)ژژﯾانی کچە ال ەکە( وەک ککاری شانﯚ پ شکەشکردوووه و درامای )بەھاری دزرراو(ﯾش
ەکەم کاری ددراما بووە کە سا ی
لەسا ەکانی
ا
 1972بەشدارﯾی ت دا کردووە .پاشان
1
ﯾە
دواتردا بەشدارﯾی لەژمارەﯾﯾەکی زۆر لەددراماو فيلمدا کردووە لەواننە فيلمی
ک(و
ەشەکانی دررامای گەردەللول ،لەپەڕەککانی کەرکوک
مامەڕﯾشە ،ککەرکوک  ،4بە
)م
ەمی تر.
چەندﯾن بەرھە
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

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

ژمارە349 :

جيھاان ئيبراھييم خەﯾات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0825103735
54905
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە350 :

جيھاان ھشيارر عەمەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5071304296
64671
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ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە351 :

ر عەزﯾز
ج گر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126399
92906
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە352 :

سن
ر ميدﯾا حس
ج گر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8081352556
60596
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گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە353 :

جەباار تاليب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907153918
89416
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە354 :

ن
جەباار حەسەن
288

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121613372
22791
ستپ کی
سوﯾد(ە ،دەس
ھونەرمەند لە داﯾک بووی شاری ھەول رە و دانيشتوووی و تی )س
ھ
ھونەرە جوانەکانی کورد -للقی
ەکانی لە سا ی  1994لە )کﯚمە ەی ھ
ککارە ھونەرﯾيە
جاو ی -
سا ی  (3) 1995گﯚرانی تﯚمار کرد کە لە ميلﯚدی ))جەميل سنج
ھەول ر( بوو ،س
ھ
ەوت رەسوڵ -
ەژار -سەرکە
ستی شاعيران )فاروق ھە
سوڵ( و ت کس
سەرکەوت رەس
س
ستی
ن ش روانی( بوو ،بە م گﯚﯚرانييەکانی ب ونەکردۆتەووە ،چونکە ئاس
عەبدولرەحمان
ع
ئەمرۆ پ شکەوتوو نەبوو ،ھ ژای گگﯚتن يە
تﯚﯚمار کردن و ئئەندازەی دەننگی ئەوسا ووەکو
ِ
خﯚی کاری
دە و لەسەر ئەرکی ی
ەکەم ئەلبووممی ب وکراوەەی ھونەرمەند
)ززامی د م( ﯾە
تﯚﯚمار کردنی ئئەنجام داوە و کﯚمپانيای ))کﯚرەک ميوزﯾﯾک( ﯾش ئەرککی چاپ و ب و
ککردنەوەی لە ئەستﯚ گرتوووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە355 :

جەزای ساز
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1814531510
00427
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

س :پياوان
ررەگەزی کەس
جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە356 :

ی
محەمەدی
عفەر نوورم
جەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1106083300
02489
دەرچووی بەشی ئەکتەری و دەرھ نەری
ی
الم لە داﯾک ببووە.
سا ی  1969لە شاری ئيال
س
سيوە و ھەرووەھا وەکوو دەرھ نەر
شانﯚﯾە لە تاراان ،تا ئ ستا کﯚمە ک شاانﯚنامەی نووس
ش
شانﯚگەری "جەژنی
ی
شانﯚگەری "ککﯚچی خو ن""،
ئاامادەی کردووون ،لەوانە :ش
ەڵ"،
شانﯚگەری "چييرۆکی جەنگە
خانەنشينی" ،،شانﯚگەری "مامەی جەننگە وان" ،ش
خ
شانﯚگەری "لە
ی
ەست رە" ،شانﯚگەری "نھﯚﯚمی چوارەم""،
شانﯚگەری "بااغی پ لە ئە
ش
ﭭا ی
خولی فيستيﭭ
لە ﯾەکەمين خ
نﯚگەری "براکووشی" کە ە
ی دﯾکە" ،شانﯚ
داﯾک بوون کی
ھا
"س رکی گەورەە" و ھەروەھ
شانﯚگەری س
ماﯾش کرا ،ش
ی لە سەقز نم
شانﯚی کوردی
ش
ەرﯾيە ھەميشە للە ﯾادەکانی م ژووی
ە
سەمای ئاور" کە ﯾەک کە لە شانﯚگ
شانﯚگەری "س
ش
ئييالم.
ھامل ت" و
چەندﯾن شانﯚگەرﯾدا رۆ ی بينيوەە ،لەوانە" :ھا
ن
ەر لە
ی وەکوو ئەکتە
نووورمحەمەدی
شانﯚکاری ناوداری کورد دکتتﯚر قوتبەدﯾن سادقی
سکاپ ن" لە ددەرھ نانی ش
"ف ەکانی ئ س
ماﯾش کران.
شاری تاران نم
ککە لە کﯚمە ەی شانﯚی ش
ستا کﯚمە ک فيلمی چيررۆکی بە زاراووە جﯚراوجﯚرەککانی
سينەماکاری ئيالمی تا ئ س
س
290

کوردی و لە شارەکانی ئيالم ،مەرﯾوان ،مەھاباد ،شيروان لە باکووری خوراسان و لە
چەندﯾن ج گای دﯾکەی کوردستان و ئيالم سازکردووە ،لەوانە :کورتە فيلمی "کاری
دەست" ،کورتە فيلمی "سەرباز ،ئام ر ،منداڵ" ،کورتە فيلمی "گو ی ون" ،کورتە
فيلمی "زستانی و نەگر ک" ،کورتە فيلمی "پلکەکان لە بادا رەگەزەکان لە خاکدا"،
کورتە فيلمی "فرم سکی شاراوە" ،کورتە فيلمی "لە ژ ر س بەری بەلووتدا" ،کورتە
فيلمی "ﯾەکەمين و نەی ھەتاو" ،کورتە فيلمی "گﯚرانی باران" ،کورتە فيلمی
"راوچی" و کورتە فيلمی "ھ النەﯾەک لەسەر بەرد".
جەعفەر نوورمحەمەدی ھەروەھا  4فيلمی دﯾکﯚم نتيشی سازکردووە ،لەوانە:
"بن شت"" ،دﯾمەنە گەشتيارﯾيەکان" )لە  7ئە قەدا(" ،بووکی زاگرۆس" و "ج ی پ ی
بياوان".
سينەماکاری کورد جەعفەر نوورمحەمەدی بەم فيلمانەﯾەوە لە فيستيﭭا ە
جﯚراوجﯚرەکانی ئ ران و ھەروەھا لە فيستيﭭا ە ن ونەتەوەﯾيەکاندا بەشداری کردووە و
کﯚمە ک خە تی پرباﯾخيشی بەدەستھ نانەوە و ﯾەک کە لە ھونەرمەندانەی کە بﯚ
ﯾەکەم جار شانﯚ و سينەمای بﯚ شاری ئيالم بردووە و بە دانانی وۆرکشﯚپی ف رکاری
و وانە گوتنەوە بە مندا نی کورد لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی ئيالم ،نەوەﯾەکی
نوێ پەروەردە کردووە کە ئ ستا زۆربەﯾان لە زانکﯚکانی ئ ران سەرقا ی خو ندنی
بەشی شانﯚ و سينەمان و لە بواری ھونەردا لە گروپە جﯚراوجﯚرەکاندا چاالکييان
ھەﯾە.
سەرچاوە :مەنسوور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

ئيالم

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە357 :

291

ەﯾی
عفەر کاکە
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10308494619004
کردۆتە ئيسپاانيا و
لەداﯾکبووە و لەسا ی ) (1976رووﯾک
ە
 (19لەخانەقيين
ەسا ی )951
لە
ەالتی جﯚراو جﯚری
ھەر لەوﯾش ددەستی بەکاررە ھونەرﯾيەککانی کردووە و چەندﯾن خە
ھ
ستھ ناوە.
جيھانی بەدەس
ج
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

خانەقين

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

ژمارە358 :

الل بەﯾار
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0506220926
64201
سەدەی رابردووەوە
ی
 1لەداﯾک بوووەو لە حەفتاککانی
ەسا ی 1956
جەالل بەﯾار لە
ج
بەرھەمی
ی
دا کردووە ،ﯾەککەم
ەفزﯾﯚنييەکاند
شانﯚگەرﯾی و زنجيرە تەلە
ەشداری لە ش
بە
شی
ەرھەمی "ماررەﯾی" بووە ،دواﯾين کارﯾش
ە بەشداری ت داکردووە بە
ەلەفزﯾﯚنی کە
تە
ی سييەمی زنجيرە درامای گەردەلول ،بە م
مەرگ ر گەی
گ
ەشدارﯾکردن بوو لە بەشی
بە
تەواوبکات.
ت
ی لەو زنجيرەەﯾە
پ نەدا رۆ ەکەی
 2012لە ھەوول ر کﯚچی دوواﯾی کرد.
رۆۆژی 2-06-27
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە359 :

شان
الل پەر شا
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161314283
32793
مەخموور لەداﯾک بووەە،
ر
سەرگەران سەر بەقەززای
ن
ەسا ی  1967لە شارەد ی
لە
ەکالوﯾورسی
ب وانامەی دبلﯚﯚمی لەژم رﯾااری وەرگرتوووە ،ھەروەھا بروانامەی بە
حەدﯾن وەرگرتووە.
ن
شی زانکﯚی سە
ەکوليژی پەرووەردەی وەرزش
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

مەخموورر

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە360 :

جەالل جوان ۆﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060511524260210
ھونەرمەند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە361 :

جەالل حس ن وەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020413175875576
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

جﯚری کەس:

نووسەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە362 :

الل دەباغ
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0227102034
43748
پارتی
ی
مانيف ست بەﯾﯾاننامەی
سا ی  1939لە سل مانی لەداﯾکبووە .ﯾەکەم جار ما
س
چاپ کرا .
ککﯚمونيستی ووەرگ ا بﯚ کورردی لە سا ی ،1967کە للە سا ی  1996و  2001چ
سل مانی تەواوککردووە.
سەرەتاﯾی و نااوەندی و خاننەی مامﯚستتاﯾانی لە ل
قوتاپخانەی س
قو
س ساڵ لە  1962-1959مامﯚستابووە .دەرچووی پەﯾمانگەی ززانستە
ەی زانستە
 ،1964دەرچوووی پەﯾمانگە
ست رۆمانيا 4
ککﯚمە ﯾەتييەککانە لە بوخارس
ککﯚمە ﯾەتييەککانە لەمﯚسکﯚﯚ .1976
ە ﯾەکەمين و دووەمين و س يەمين کﯚننگرەی ﯾەک تييی نووسەراننی کوردا بە ئئەندامی
لە
.1974-1970
1
تی بووە
کرت ری بەڕﯾوەەبردنی ﯾەک ی
دەستەی بەڕ وەبەر ھە بژ ردراوە و سک
سياو
سەرانی ئاس
نوو نەری ﯾەک تتيی نووسەرا نی کوردبوو للەپ نجەمين ککﯚنگرەی نووس
حوس ن عارف.
ستان  1975لە گەڵ س
مائاتا – کازاخس
ەفرﯾقيا -ئەلم
ئە
شﯚڕشی ئەﯾلوول و
ماوەی  25سااڵ زﯾاتر لە بوواری رۆژنامەگگەرﯾدا کاری ککردووە .لە ش
م
 1991دا
دا و لە راپەڕﯾننە شکﯚدارەککەی ئاداری 1
شﯚڕسی نﯚ ی کوردستاند
ش
ی چاالکانەی کردووە.
ەشدارﯾيەکی
بە
ەرھەمی ئەددەبی و کﯚمە ﯾەتی و
-19ەوە دەستتی بە نووسيين کردووە .بە
ە سا ی 956
لە
سياسی و وەەرگ انی لە ررۆژنامە و گﯚﭬاارە کوردﯾيەکااندا ب وکردۆتتەوە.
س
ستەی
کر الجدﯾد(و ئئەندامی دەس
ەفتەنامەی )ببيری نوێ الفک
ج گری سەرنوووسەری ھە
چەندان گﯚﭬاروو رۆژنامەی پ شکەوتنخواززو سکرت ری ننووسينی گﯚﭬاری
نوووسەرانی چ
رادﯾﯚی نھ نی
ی
سەران
ژەرو ئەندامی دەستەی نووس
و
ليزم( و ب
ی و سﯚسيالي
)رر گای ئاشتی
بەرپرسی بەشی کورردی بووە ،لەددوای کودەتا
ی
دەنگی گەلی ع راق لەدەررەو
ستانە.
می سەندﯾگاای رۆژنامەنوسانی کوردس
شوومەکەی 8ی شوباتی  .1963ئەندام
ش
شکرای بزاﭬی رزگارﯾخوازی گەلی
ی ت کﯚشانی نھ نی و ئاش
ساڵ بەشداری
پتتر لە پەنجاس
ەﯾلول و
بەشداری ھەردوو شﯚﯚڕشە کەی ئە
ی
دﯾکتاتﯚرەکان و
ن
ە دژی رژ مە
)کوردستانە لە
شﯚڕشی نو ی گەلی کور دستان.
ش
ەرگە د رﯾنەکاانی کوردستاانە.
ە ەی پ شمە
ەندامی کﯚمە
ئە
کی ماندونەنااسە
ەوەی خو نکاران و الواندا کاری کردووەو ،ت کﯚشەر ک
ەبواری بزوتنە
لە
ەپ ناو
خەبات دەکا لە
ەڵ پياواندا .خ
سانييان لەگە
ەپ ناو مافەکانی ژنان و ئاففرەتان و ﯾەکس
لە
ی کوردستاندا لە دەرەوەو ببﯚ پ دانی ماففی پەنابەری و
مافی پەنابەران و رەوەندی
م
ست کت ب
سين و وەرگ ی پتر لە بيس
ەران و کﯚچکرردووان .نووس
ەگ انەوەی ببەزۆری پەنابە
نە
لە
بەرھەمی ئەدەبی و ررۆشنبيری و سياسيی ە
ی
تارو
و ناميلکەﯾەو ،بەسەدان وتا
رۆۆژنامەو گﯚﭬاررو ما پەڕە کووردی و عەرەببييەکاندا ب وککردۆتەوە.
ی نووسەر:
ەرھەمەکانی
بە
ماوتسی تﯚنگ کراوە بە کوردی.
ی
ی،
موکراتی ميللی
دﯾکتاتﯚری دﯾم
ی مارکسی ل نينی دەرباررەی شﯚڕش کراوە بە کورردی .1968
ھەندی زانياری
ھ
چيرۆکی تانيا کراوە بە کورددی .1970
چ
ھﯚگر گﯚران کراوە بە
ر
ل کﯚ ينەوەکان بﯚ سەد سا ەی لە داﯾکببوونی ل نين لە گەڵ
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کوردی .1970
قﯚناغەکانی گﯚڕانی کﯚمەڵ ئامادەکردن و وەرگ ان .1972
دەربارەی کادﯾر دﯾمترۆڤ کراوە بە کوردی  1973پ نج جار چاپکراوەتەوە.
ژﯾان و ت کﯚشانی دﯾمترۆڤ .1973
حيزبی مارکسی ل نينی و دەورگ انی لە ت کﯚشانی چيناﯾەتی کارگەراندا کراوە بە
کوردی .1968
کورتە باسيکی ماتيرﯾاليزمی دﯾالەکتيک کراوە بە کوردی .1970
لە دەفتەری گەشت کی ر گای ژﯾانەوە نووسين .1978
راپەڕﯾنی کوردان ) 1925راپەڕﯾنەکەی ش خ سەعيد( پ ۆف سﯚر م.ا.حەسرەتيان کراوە
بە کوردی )8).1985
بيست و ھەشت ئەست رە لە ئاسمانی نەمرﯾدا نووسين .1985
گﯚرانی سەرکەوتن شيعر چاپی ﯾەکەم سوﯾد .1998
حيزبی پيش ەوی چينی کر کارو زەحمەتکيشانی کوردستان نووسين .1990
دەربارەی ش وەی مارکس لە نووسينی سەرماﯾەدا بە عەرەبی ئامادەکردن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە363 :

جەالل ساعدپەنا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1010853368
88101
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە364 :

د
الل سەعيد
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226205550
03740
لەھەول ر لەدااﯾکبووە ،سا ی  1978گﯚرانی )چاو
سا ی  1953لە
د رەمەزان س
جەالل سەعيد
ج
ی( تﯚمارکردووه و ھەر به و گﯚرانييەش ناوبانگی پەﯾﯾدا کردووەو .ززۆربەی
رەەشی جوانەی
تيپی ھونەری مييللی ھەول ر((دا
ھەول ر و ی
ی ھونەری ھ
ی لەگەڵ )تيپی
ەرھەمەکانی
بە
ەرھەمھ ناوه و لەزۆربەی ئاھەنگ و بﯚنەکانی ئەم ددوو تيپەدا بەشدارﯾکردوە.
بە
 2013لە ھەوول ر کﯚچی دوواﯾی کرد.
رۆۆژی 3-12-09
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە365 :

ە
جەلييل زەنگنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0625110230
01808
ەی دەرھ نەر لەداﯾکبووی سا ی 1947ی کەرکوکە و لە ناوەڕاستتی
جەليل زەنگنە
ج
سەدەﯾە
ە
نزﯾکەی نيو
ی
شاری سل ماننی و
سەدەی رابردووودا ھاتﯚتە ش
ھەفتاکانی س
ھ
باشی
ی
مەت کی
دەستی دﯾارەو خزم
ی
ی ھونەرﯾيە و لەو بوارەدا ج گە
سەرقا ی کاری
س
ککردووە.
جيرەی
کەشکردووە ددﯾارترﯾنيان زنج
ەندﯾن کاری بەپ زی پ شک
زەەنگنە لە ماوەەی ژﯾانيدا چە
خولە پيزەﯾە.
گگەردەلول و خ
سەرچاوە :ما پەڕی چاود ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە366 :

مال باکير
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0511090334
44225
سەدەی رابردوو
ی
سوورﯾا لەداﯾکبوووە ،لەسەرەەتای ھەشتاککانی
شاری حەلەببی و تی س
لەسا ی  1969لەش
298

ی ھونەری فﯚﯚتﯚگرافی بوووە ،تا ئ ستا س
خوليای
بەشدارﯾکردوووە.
لە30پ شانگای ھاووبەشيشدا بە

ەو تی سوورﯾاو لوبنان کرددۆتەوە،
پ شانگاای تاﯾبەت لە

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە367 :

مال پ نجو ننی
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302145137
71519
رۆژنامەوانی گرنگ
ی
نی
ەڵ زۆر شو ی
سا ی  1981لە شاری سل مانی لە داﯾکبووە .لەگە
س
شناڵ کاری فﯚﯚتﯚگرافی کرددووە ،لەوانە :بلوومب رگ
ە دنيادا بە ش وەی پ رف ش
لە
نيﯚﯾﯚرک تاﯾمز، New York Times
ک
، Re
ە ئەمەرﯾکا ،ررۆﯾتەرزeuters
Bloombergلە
g
ستا لەگەڵ Worrld
ھەروەھا ئ س
شو نی دﯾکە .ھ
زوووماپر س  Zuma Presssو چەندﯾن و
ﯾە ،ھاوکاری ددەکات.
Newssکە لە تتەواوی دنيا و نەگری ھەﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە368 :

ل
مال جەالل
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611115420
04381
ەری ،پاشان زﯾاتر بە
شەستەکانەوەە بە گﯚرانی گگوتن چﯚتە ن و دنيای ھونە
ە سا نی ش
لە
ەری سەرقا بوووەو ئاوازی ببﯚ چەندﯾن گﯚﯚرانيب ژی کورد و عەرەب دداناوە.
ککاری ئاوازدانە
رانيب ژی ناوداری عەرەب
ەندﯾن گﯚ ب
وەکو ژەنياری ئام ری عود ببەشداری لە ئاھەنگی چە
ژی لوبنانی
مە گﯚرانيب ی
لوبنانی ،سەباح خانم
،
سافی گﯚرانيب ژی
ەش وەدﯾع س
ککردووە ،لەوانە
ی ميسری و چەندﯾن گﯚرانيب ژی دﯾکە.
و سەﯾد مەکاووی گﯚرانيب ژی
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە369 :

مال حاميد ئەسعەد  -جەمال بەختيار
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004211610
09780
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 19لە سل ماننی لە داﯾک بووە ،لە سا ی  1946دا للەکﯚماری مەھاباد
ە سا ی 927
لە
داوەت ،لە سا ی  1957دا
ت
ختياری
ەد نازناوی بەخ
ەشداری کرددوەو پ شەوا قازی محەمە
بە
سل مانی بوووە،نيگار
مە ی ھونەرەەجوانەکانی س
ستەی بەر وەببەراﯾەتی کﯚم
ەندامی دەس
ئە
ستی
 1940ەوە دەس
لە سەرەتای 0
بە توانا بووە ە
شنوس کی ە
ک ش کی رﯾالييست و خﯚش
گار
ﯾەوە خوليای نيگ
ە
لە تەمەنی  8-7سا ی
داوەتە رەسم کردن،خﯚی ددەل ت من ە
ستان ج دەەھ ل ت
ەوێ
بەرەو ئەمرﯾکاو لە
و
 19ەوە کوردس
ک شان بووم،للە سا ی 975
نەکەوتوە
ە
سەرۆکی کﯚممە ی ھونەرەەجوانەکانی ککوردەو تائ ستتاش لە چاالککی
س
ەکی ساکار و
کوردەواری بە ش وەﯾە
ی
سروشت و ژﯾاننی
و نەکانی زﯾاترر دﯾمەنی س
مەوە
بە پير کارەکانم
جەمال بەختيار دە ت رەفببق حيلمی ە
سم کردوە.ج
فﯚتﯚگرافی رەس
فﯚ
شەوا
ەﯾوبيی و پ ش
سە حەدﯾنی ئە
شانگای بﯚ سازز دەکردﯾن)و نەﯾەکی ە
دەھات و پ شا
الی پ شەوای سەرەک
قازی محەمەددم پ کەوە کرددبوە.بارزانی بە تابلﯚکەوە منی بردە ی
قا
قوتابی بﯚ زانکﯚی باکﯚ
ی
ککﯚمار ئەوﯾش پ ی وتم سا ی داھاتوو،وواتە  1947کﯚﯚمەل ک
ن ،تﯚش بچﯚ....)).
رەەوانە دەکەﯾن
خی
ەﯾس قەرەداخ
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە370 :

ەد ئەمين ئام دی
مال محەمە
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0325213608
81670
سا ی  1965لەقەزای ئام دی لەداﯾک بووە ،ئ ستا ننيشتەج ی ققەزای
ناسراو بە )جەمال ئام دی( لەس
کردووە و
ە
ستی پ
ە ،ﯾەکەمجار لەسا ی  1976ھاتﯚتە ن و بواری ميوزﯾﯾک و بە ئام رری گيتار دەس
دھﯚکە
ساڵ
ەر لەھەمان س
بەشداری کردووەو ھە
ی
يتار
ڵ کﯚرالی دھﯚﯚک لەسا ی  1981بەئام ری سﯚل گيت
لەگەڵ
مﯚستا )د شاد
کە ئەوکات مام
ئەندام وەرگيراوە ە
م
ی ميوزﯾکی ددھﯚک بەژەنيننی کەمانچە وەکو
لەتيپی
ھونەرﯾيەکانی.
ی
ستاش بەردەووامە لەکارە ھ
ی ئەو تيپەی کردووەو ئ س
مەد سەعيد( سەرپەرشتی
محەم
ی خازر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

شارەەکان:

ئاام دی

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

ژمارە371 :

مشيد
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20222493811188
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە372 :

جوەند فەرد
مشيد فەرج
جەم
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http://www.kurdipedia.org/?q=201009251936599629
فﯚتﯚگرافەرە ،خە کی شارۆچکەی بيجارە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە373 :

جەميل ئەحمەد شازەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090222401560905
ئەکتەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە374 :

ەمی
ميل رۆستە
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112410530
00465
ستان لەو تی ئ ران
لەشاری سنە لەپار زگای کوردس
ی
(135
سا ی  1971ر کەوتی )50
س
ن.
شەرﯾف لەتاران
سەنعەتی ش
ھاتﯚتەدنيا .دەەرچووی ئەنداازﯾاری کيمياﯾﯾە لەزانکﯚی س
ھ
 (1366) 19دەەست
ەماﯾی خﯚی للەسا ی 987
چاالکی سينە
ەتەمەنی  16سا ييەوە چ
لە
ستی
ەکنيسيەنی تتەکنيکی دەس
ەری سينەما و بەپلەی تە
پ کرد و ھاتەناو بواری ھونە
بوون"ی ساز کرد.
ی
شەی کوڕ
ی
می "ک
ەکار کرد .دواتر کورتە فيلم
بە
يدەرانی
بنکەی بەرنامەداڕ ژژان و ﯾارمەتيد
ی
ی شﯚڕای ناووەندی
ەمی ئەندامی
جەميل رۆستە
ج
می ب ندی
دەرھ نەر دوو فيلم
ھ
دەرھ نەرانی سينەمای ئ ررانە .وەکو نوووسەر و
ەزﯾاتر
ناوەتە بەرھەم و لە
ە
 200ھ
شيوەنی بەفرر"  2004و "ژانی گەل" 07
سينەماﯾی "ش
س
ﯾارمەتيدەری دەرھ نەر،
ی
ە 10فيلمی ب ندی سينەمماﯾيدا وەکوو بەرنامە داڕ ژژ،
لە
نەری ھاوکاری ککردووە.
ی
ی دەرھ
ھ نەر و گروپی
راو ژکاری دەرھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە375 :

واد رادمەرد
جەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0827133007
71964
شانﯚﯾی لە
ی
شاری قوچان لە داﯾکبووە .دەرچووی بەککالﯚرﯾﯚسی ککت بدارﯾيە و ککاری
سا ی  1981لە ش
لە بەشی
ستيﭭا ی ن وننەتەوەﯾی شاانﯚی فەجر ە
ست پ کردووە ،بەردەوام لە  7خولی فيس
سا ی  1990دەس
داری کردووە و تا ئ ستا بﯚﯚ س شانﯚگگەری "گەنج""" ،داوەت" و "خە ت" دەررھ نەری
شەقام بەشد
سەرش
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کردووە و لە بواری تو ژﯾنەوەی بەرھەمی شانﯚﯾيدا بەردەوام چاالکی کردووە و چەندﯾن شانﯚنامەشی
لە سەر دابوونەرﯾتی کﯚنی کوردەکانی باکووری خوراسان نووسيوە.
سەرچاوە :مەنسوور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە376 :

جەوھەر ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009140475014
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ئەکتەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە377 :

جەﯾالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071216094772010
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە378 :

ی
ک ميرانی
چاالک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111115640
03228
مەرقاسم
سەرو ھونەر مەندەکانی ککوردستانی بباشور ،ناوی تەواوی )عوم
ەک کە لە نووس
ﯾە
ەگ خورشيد
ەک
دز لەداﯾک بوووەو بەڕەچەلە
لە شاری رواند
 22/4/1973ە
د بەگ(ە لە 3
بە
شای
حەمەدی پادش
ما ەی مير مح
سﯚران )بنە م
ەی ميرانی س
دەگەر تەوە بﯚﯚ سەر بنەما ە
الک( ی پ ی وتراوە کە دوا بەرھەمی ننوسينی
گگەوره( ،ھەر للەمندا يەوە ننازناوەی )چاال
 2005لەسەر ئەررکی
2
ی( بوو کە لە سالی
ت و کورداﯾەتی
ککت بی)ڕواندز قە ی خەبات
ھونەرەجوانەکاانی
ی ھونەرﯾش ککە دەرچوی پپە ﯾمانگای ھ
خﯚی چاپی کررد و لە بواری
خ
ی موزﯾکە دووا بەرھەمی ززﯾندووکردنەوەەی سرودی نيشتيمانی
ھەول ر -بەشی
ھ
چاالکی قوتابخانەکاننی
ی
مامﯚستای بەشی موزﯾﯾکی
ی
دا
)وواوەتەن( بوو لەپيشەﯾشد
ستاش لە و تی ئا مانيا للە شاری بەرلين ئەژﯾت.
ھەول ربوو ،ئ س
ھ
سکە
سا ح باﯾاب  -مما پەڕی بروس
سەرچاوە :س
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند
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شارەکان:

رواندز

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

ژمارە379 :

چرۆ موئمين
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121140291298
لە سا ی  1979دا لە ئاوارەﯾی لە شاری ئەسفەھان لەداﯾکبووە و سا ی  2002پەﯾمانگای
ھونەرەجوانەکانی سل مانی تەواوکردووە و پاشانيش لە سا ی  2006دا کﯚليژی ھونەرﯾی زانکﯚی
سل مانی تەواوکردووە.
چرۆ تا ئ ستا خاوەنی دوو پ شانگای تاﯾبەتە و لە  17پ شانگای ھاوبەشيشدا بەشدارﯾی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە380 :

چنار
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031246272265
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە381 :

ی
چنارر کەرکوکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02409505910216
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە382 :

ی
چﯚپی
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071046
62476
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ک لەداﯾک بووە .
ە 1983لەشااری کەرکووک
لە
ەج ھ شتووە .
ەو شارەی بە
ە 1986لەبەرر خراپبوونی بباری کورد ،ئە
لە
سنورﯾيەکانی ن وان ئ راق و ئ ران ماوەتتەوە .
ی
ڵ باوک و داﯾککی لەناوچەس
تاا  1987لەگەڵ
بوونە .
ە
شتەج
ەھﯚ ەندا نيش
ە 1988ئاوارەی ئەوروپا بوووەو پاشان لە
لە
ست کی سەرەەرەتاﯾی
ەھﯚ ەندا لەووێ ف ری زانس
ەکی کﯚراڵ لە
ە 1990چووەتەقوتابخانەﯾە
لە
مﯚزﯾک بووە .
م
زانستی و لەژ ر چاود ی
ی
ەکی
ی دەنگ و لەووێ بەش وەﯾە
ە 1996چووەتەقوتابخانەی
لە
وەﯾەکی زانستی ،ف رەگﯚرانی چ ﯾن بووە .
ی
ماموەستا ھﯚ ەند کانيدا ،ببەش
م
ی مﯚزﯾک و بﯚ ماوەی سا ک دەرسی ککيبﯚردی خو نندووە .
ە 1996چووەتەقوتابخانەی
لە
لەئە مانيا و لەو ووەدەرگاکانی ھونەری کورردی بﯚ
ە 1999چووەتەئەکادﯾم ی کوردی ە
لە
خﯚش بووەو
ەڕ گای ماموەەستای بەڕ ز ورﯾا ئەحمەددەوەزﯾاتر بوارەەکەی بﯚ ش
ککراوەتەوەو ،لە
ھارﯾکاری کراووە .
ھ
ھﯚ ەندا و بﯚ زﯾﯾاتر
لەشاری دانھاخی ﯚ
ی
ەﯾج
چ تەسەر ستە
ە 2000بﯚ ﯾەککەم جار دەچ
لە
دﯾاتيﭭی و لەپپرۆگرامی
ەوەدەچ تەميد
ی دە ت و ،ددوابەدوای ئە
ەس ھەزار کەس گﯚرانی
لە
ت.
شداری دەکات
شانشيين بەش
ش
خﯚی
بورھان موفتيدا ﯾەککەم سيدی خ
ن
ھونەرمەندی ببەتوانا
ە 2003لەژ ر کارﯾگەری ھو
لە
دەکاتەوه .
ه
ناو بن م؟( ەوەەب و
ککەلەنﯚ تراک پ کھاتووە ،بەنناوی )چيت نا
بەناوی )ناوتدەن م ژژﯾنﯚ(
ی
ەم سيدی خﯚﯚی کەلەس ززدەتراک پ کھااتووە،
ە 2007دوھە
لە
ب ودەکاتەوە .
ەماوەی حەوت سا ی ژﯾا نی ھونەری خﯚﯾدا لەدەﯾان و تی ئەورروپيدا کﯚنس ررتی
لە
ستانی
مرﯾکا و کوردس
ەکەنەدا و ئەم
ش چەندﯾين کﯚنس رتی لە
ەرەڕای ئەوەش
ککردووەو  ،سە
ستانی باشورر و کوردستاننی رۆژھە تيييش کردووە.
بااکوور و کوردس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە383 :

جەعفەر
چيا ج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0727171346
64570
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە384 :

مامل
چيا م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7050948497
71700
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

مەھاباد

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە385 :

ەن ئيسمااعيل
چيمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305150350
01544
شانگای
ی
خاوەنی نﯚ پ شانگاای تاﯾبەتی و  27پ
ی
داﯾە و
دەرچووی ئەکاادﯾميای بەغد
ھەروەھا
سا و لەندەن و ھﯚ ەندا ،ھ
ەندا و فەرەنس
ھاوبەشە لە ککوردستان و ئە مانيا و کە
ھ
سەری ساڵ.
بەرگی کارتی ە
ی
ەسا ی  1998دا دوو تابلﯚﯚی لە ﯾابان ککراوە بە
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە386 :

می
ەن رەحيم
چيمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925093044
49621
تی بەرﯾتانياﯾە و لە
دەن لە و ی
دانيشتووی شاری لەند
ی
ستا
ی سنە ،ئ س
خە کی شاری
خ
مافی مرۆﭬی
ی
ەندامی
ن لە بەشی سينەمادا واننەی خو ندوووە و ئ ستا ئە
زانکﯚی لەندەن
لە ئاستی
ﭭا ی فيلم ە
ەندﯾن فيستيﭭ
ەروەھا ئەنداممی ل ژنەی نااوبژﯾوانی چە
ئاافرەتانە و ھە
دنيادا بووە.
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە387 :

ی
ەن فەﯾزی
چيمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81126101415505
ەوە،
تاکی کردوەتە
سەقز لەداﯾکبووە .پيشانگای تا
قز
ەشاری
ەسا ی  1351ھەتاوی لە
لە
نالی دا
ئيدارەی ئيرشادی سەقزدا لەکﯚﯚنگرەی ی
ی
شتی
ەسا ی  1379لەھﯚ ی گش
لە
ەقز
پارکی شاری سە
ی
شداری کردوەە .لەن و
ی گەلی بەش
ەسا ی  1383دا بەش وەی
لە
شداری کردوە.
چەندجار بەبەرھەمەوە لەپپ شانگا گشتتيەکاندا بەش
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە388 :

ەر نزار
چ نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2301628162
20088
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ە ،لە
ەﯾمانگای ھوننەرە جوانەکاننی سل مانييە
قوتابی دەرچوووی بەشی ش وەکاری پە
قو
شنبيری و ھوونەری شار وانەی ش وەکااری بە ئارەزووومەندانی ش وەکاری
ر کخراوی رۆش
دە تەوە.
پەﯾامن ر
ن
سەرچاوە :زﯾررەک نامﯚ  -ماا پەڕی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە389 :

ن
ﯚ حەسەن
چەتﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113161656
63260
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە390 :

ی قادری پەڕەکەر
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3071117316
64373
مام عەلی
دەکاتە ئامﯚزای م
ە
نااوی تەواوی ققادر حوسين ئەمين مەال عەبدالرەحماان کە
ەداﯾک
شاری کﯚﯾە لە
حاجی قادر لە سا ی  1905لەش
ی
ەمينی سەممەن .
سەمەن و ئە
س
حمەد لە
مﯚستا ورﯾا ئەح
بوووە خاوەنی دەنگ کی ﯾەککجار خﯚش و بەسﯚز بووە کە وەک مامﯚ
دا کە لە گﯚﭬارری رامان ژمارە  124لە ژ ر ناونيشانی م ژووی گﯚرانی و
چاوپ کەوتن کد
چ
کە خوال خﯚشببوو حاجی قاددر زۆر شارەزای لە
سی دەکات ە
ەی کﯚﯾە باس
موزﯾکی ناوچە
م
مامەلەی لەگەڵ کردون .ھەر لەم چاوپ کەووتنەدا کە
ە
ستاﯾانە
ەبووە زۆر وەس
مەقامەکان ھە
م
ەئامادەبوونی خوال خﯚشبوووان مام
غازی ئامﯚزای بە
ی
 19لە ما ی ممامﯚستا
ە سا ی 980
لە
ەنجامی داوە .حاجی
سەرتاش )باقی مام سارحی( ئە
ش
عەلی سەمەن وەستا با قی
ع
خزمان بوو ف ر
ن
لە خوال خﯚشبووو سماﯾلە خ ە کە
ەستەکانم ە
ن گﯚرانی و بە
من
قادر دە
قا
مەدی عەلی کە ئوستادماان بوو،
حاجی محەم
ھا کەس کی دی کەناوی ح
بوووم ،ھەروەھ
سوول و
ھەم شاعير بوو ھەم ئس
ەدی بابی ش خ جەمالی ھ
سەﯾد ئەحمە
دﯾسان کاک س
لەم زاتانە ف ربوووﯾن کە شەوانە لە مەجلييساندا
ەم شتانە م
مەقام و نزم زانيش بوو ،ئە
م
ەروەھا
مەقامات دەگوترا ھە
ت
ەوە و
ەﯾت دەگ دراﯾﯾەوە و کت ب دەخو نداراﯾە
حەکاﯾەت و بە
ح
زی لە کتابی م ژووی کﯚﯾە
مامﯚستای م ژژوونووس خووال خﯚشبوو تاھير حەو ی
م
شيدی برای و مام
برای و کاک رەش
ەسەنی ی
نووسيوﯾەتی ککە حاجی قاددر و فەق حە
ەنگی دەرچواننی
ی ئامﯚزای لە زۆر بﯚنە ئاﯾنييەکان و ئاھە
عەلی و ئەميننی سەمەنی
ع
دەی ئاﯾنی
ەردەمی جەننابی مەالی گەورە بە گﯚررانی و قەسيد
فەق کان لەسە
فە
سەدای ئەم پﯚلە ھونەر دۆستەی
بووە بەدەنگ و س
سەرسام ە
ەشدارﯾان کرردوە کە زۆر س
بە
فەرموﯾەتی توخوا با ج گای ئەوانە ب ند ب ت.
ی
شاری کﯚﯾە بﯚﯚﯾە
ەو زەمانی ش
ئە
گﯚرانی و مەقام و کەبار و
ی
بﯚنەی مەولود خو ندن بە
ی
خوال خﯚشب ت مامە قادرم لە زۆر
خ
کی قسەخﯚش بوو
مانەش مرۆﭬ ک
لەتەک ھەموو ئەم
ک
ن بەشداری دەکرد.
غەزەل خو ندن
غ
جليسی
ەبەر بوو ،مەج
مەزنەکانی لە
ە بەر ئەوەی زۆر شيعری فارس و کورددی شاعيرە م
لە
 19ما ئاوای ل کردﯾن و خووای گەورە
ی ئاﯾاری 992
ەکجار خﯚش بوو .لە مانگی
ﯾە
ەپاش خﯚی ددوو کوڕ و دوو کچ بەناوەکاننی دکتﯚر
حاجی قادر لە
ەبەھەشتی شاد کات .ح
بە
سرﯾنخان و ماامﯚستا بەفرﯾﯾن.
ی سوﯾدە ،کااک باپير ،نەس
شتووی ووالتی
رززگار کە دانيش
ندەوار.
ر
ەکی رۆشەنبييرو خو
ەگەڵ نەوەﯾە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

314

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

کﯚﯾە

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

ژمارە391 :

حاميد ئيسماعيل وەند
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124144821474
سا ی  1982لەشاری ورم ھاتﯚتەدنيا .خو ندکاری سا ی چوارەمی مودﯾرﯾيەتی دەو ەتی زانﯚی
پەﯾامی نووری شاری ورم يە .سا ی  2001دەستی بەکاری شانﯚﯾی کردووەو تا ئ ستا دەرھ نەری
چەندﯾن شانگەری لەئەستﯚبووە ،لەوانە" :ئەز  2کتورم"" ،اتش بەشھادت ابر و افتاب" واتە"ئاوەر
بەشەھادەی ھەور و ھەتاو"" ،اگر باران نبارد" واتە"ئەگەر باران نەبارێ" و "نقش زن" واتە"رۆ ی
ئافرەت ".
ھەروەھا لەچەندﯾن شانﯚگەرﯾدا وەکوو ئەکتەرەرۆ ی بينيوە ،لەوانە" :رقس پروانە" واتە"سەمای
پەپوولە" ،عزاب اھرﯾمن" واتە"عەزابی ئەھرﯾمەن"" ،سەﯾدەوان"" ،عروس عروسھا" واتە"بووکی
بووکەکان" و "برﯾنا رەش ".
حاميد ئيسماعيل وەند بەرپرسی ما ی فيلم و شانﯚی "رۆژ ئ ران" سەر بە"موئەسيسەی فەرھەنگی
و ھونەری ئەند شەی ئەحمەدی خانی" لەشاری ورم يە .ھەروەھا تا ئ ستا ﯾەکەمين خولی
فيستيﭭا ی شانﯚنامەخو ندنەوی وەحدەت و فيستيﭭا ی شانﯚی تەکی لەشاری ورم بەڕ وەبردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

شارەکان:

ورم

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە392 :

ی
س ن حاجی
حس
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302144540
01517
http
دەست ب نﭭيسينا شانﯚگەرﯾا کررﯾە و تا
ت
1997
ل ساال 1967ێ ل دەﭬەرا باعەددرێ ژ داﯾک ببوﯾە و ساال 7
ێ خﯚﯾی شانﯚﯚﯾی ،نھا بەرپرس تيپا ئاازادی ﯾە ل بااعەدرێ.
نھا ﯾ بەردەوامە ل سەر کارێ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە393 :

س ن س ودﯾﯾن
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01191035411007
لە
ەھﯚی بەشدااری کردنی ە
لە داﯾکبووە ،بە
ی کەرکوک ە
 (19لە شاری
ەسا ی )958
لە
ت ،لە
ندنی خﯚی بدات
می بەخو ی
 (1975نەﯾتوانيييوە بەردەوام
شﯚرشی ئەﯾللول )5-1961
ش ِ
 (1987لە
ی ھﯚ ەندا ککردووە ،لەسا ی )7-1985
سا ی  1981ررووی لە و تی
س
 (19لە
دﯾﯚﯾی لەم و تە خو دوﯾەتتی ،لەسا ی )992-1988
ی ھونەری ﭬيد
ەﯾمانگاﯾەکی
پە
بەدەست ھ ناوە.
ت
سی
ونامەی بەکالﯚرﯾﯚس
ی
بر
ەفزﯾﯚنی ھﯚ ە
سينەما و تەلە
ەکادﯾميای س
ئە
ەندا ِ
 (1992لە و تتی
شەﯾی"ﯾە کە لە سا ی )2
ە فيلمی "دەممامکی شوش
خاوەنی کورتە
خ
ەمی ھ ناوە ،،ئەمە جگە للە بەرھەمھ ننانی چەند فييلم کی دﯾکﯚﯚم نتی
ھﯚ ەندا بەرھە
ھ
،(1997
داری ئازادی" )7
ستان لەر گادداﯾە بەرەو ئاززادی" )" ،((1993بەری ی
ەوانە" :کوردس
لە
ی پەناھەنەددەکان"ی لە ﯾﯾەک ک لە کەنا ەکانی ھﯚ ەندی
ھەروەھا بەرناامەی "ئاسﯚی
ھ
سا ی  1997لە ھﯚ ەندا
فيلمی کوردی لە س
ی
پ شکەش کرددووە و فيستييﭭا ی
سازکردووە.
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە394 :

کەمان  -ززێ زێ
س ن شﯚخ ک
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909113216
61995
شاری سەقز لە داﯾک
شوکرو و کاففيە خانم سا ی 1317ی ھەتاوی لە ش
ککوڕی ميرزا ش
ەسەن و
براکانی عەلی ،حە
ی
شک ک پ ک د ن کە
ەکەﯾان لە چووار برا و خوش
دەب  ،بنەما ە
چی دواﯾيان کرردووە و تەنيا کاک حوس ن "زێ زێ" و کوبرا
مەسعود ھەرس کيان کﯚچ
م
سەقز دەژﯾن.
ستاش لە شاری س
ش
کی ماونەتەووە و ئ
خانمی خوشک
خ
قاوەچی دەب  ،و ئئەوکات
ی
شاگرد
 1328لە سەقز ش
1
ێ زێ سا ەکاانی 29
ھونەرمەند زێ
ھ
دﯾتی زێ زێ دەننگی خﯚشە و زەربی
ککاک عەلی بررای کاری ھوونەری دەکرد و کات ک ی
ەرەتا لە
حوسەﯾن سە
ناو کاری ھونەررﯾەوه .کاک ح
ھەتا بچ تە و
چاکيش ل دەددا ،ھانی دا ھ
چ
ستی کرد بە گﯚرانی
خە کی ساﯾين قە بوو دەس
جەفی کە ە
ەند عەزﯾز نەج
گگەڵ ھونەرمە
واليدی نەی ژەن و کاکە
ی
حوس ن
دەدا و کاک حو
ە سوڕنای ل د
وتن .کاک عەززﯾز با بان کە
کاک عەلی
سا حی و ک
مينەی سووزەەنی )مينەی حەسەن قەرەچ( و کاک ئئەحمەدی س
م
شﯚخ کەمان ئئەندامانی دﯾککەی گرووپەککە بوون.
ش
"براﯾانی زێ زێ"
ی
دواتر بە
مەزرا کە تر
ەو کﯚڕە گرووپ کی باش دام
ە ھاتنی زێ زێ بﯚ ن و ئە
بە
ەمی  15سا ندا
کی کورت وکە
زێ لە تەمەن ی
ە ناو خە کدا ناوبانگيان دەەرکرد .زێ ێ
لە
شی پ کھ ناوەە کە پ نج کچ و کوڕ ک بەررھەمی ئەم ژﯾانەﯾه .لە پررسی
ژﯾﯾانی ھاوبەش
ەموو جارێ ککاک حسەﯾن لە و مدا بە بزەوە
ی پ يان وتوون زێ زێ؟! ھە
ەوەﯾدا بﯚچی
ئە
ەوە دە  :ککە بە مندا ی زوانم گرتووهه ،وتوومە زازا ،زازی ،زێ ززێ ،ئەوە بوو کە زێ
ئە
ھات بﯚمان.
کی ھونەری ل ھ
ەسەرمدا و للە دواﯾشدا وەەک نازناو ی
ێ ﯾان ب ی بە
زێ
سەردەمی خﯚﯾدا تﯚﯚمار
ە
گﯚرانی لە
ی
کوردستان ،گەل
،
ی
ەم ھونەرمەنندە ناسراوەی
ئە
ری سەرەتاﯾی وەک زەرب و
مانە بە ئام ی
چەند زۆربەی ئەم بەرھەم
ککەردوه ،ھەرچ
ەناوبانگ
ەکان گەل ک بە پيت و بەرەکەتن و دەﯾاان گﯚرانی بە
ە م بەرھەمە
جووزەلەﯾه ،بە
ج
کەی
ھەندێ گﯚرانی دﯾک
ێ
سﯚﯾبە با بەرزز ،ئای بﯚ ھەالمە و
ەوخا خاڵ ،س
وەک :شەمامە
ناوبراوەوە تﯚمار و لە ففەوتان
ە
ەن
فولکلﯚری بە تتاﯾبەت فولکلﯚﯚڕی ناوچەی سەقز لە الﯾە
فو
317

رززگار کراون.
رادﯾﯚی سنە و ورم تﯚمار کردوووە و لە
ی
جەم  64گﯚراننی بﯚ
ێ زێ ،ھەتا ئ ستا سەرج
زێ
تلوﯾزﯾﯚنی ئ ران کە ئئەودەم تەنيا سەعات لە شەودا
نی
دەورەی شادا بﯚ کەنا ی س ی
ە کوردی بەرننامەی بووە گگﯚرانی زۆری وتووە کە رەننگ ب لە ئەرشيﭭدا ماب تتەوە.
بە
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە395 :

فی
س ن شەرﯾف
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0122214343
33312
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە396 :

ی
س ن ميسری
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
05312242111783
ھەر لە
کﯚل ژی ھونەر ھ
ھاتﯚتە دنياوە ،ب واننامەی لە ل
ە
ەرکوک
سا ی  1957لە شاری کە
س
ھونەرمەندانی
ی
ئەندامی ﯾەک تی ھ
ی
ت ھ ناوە ،ھەرروەھا
ک بە دەست
شاری کەرکوک
ش
کاری دەکرد.
ھەردوو تەلەفزﯾﯚنی خاک و کورد ساتدا ،ی
و
ککوردستان و لە بەشی دراامای
ەول ر( و
دواﯾين بەرھەمميشی ،شاننﯚی )ھارون ررەشيد( بوو ،کە لە ھەردووو شاری )ھە
)سل مانی( پ شکەشی ککرد.
ميسری(
 ،2009-05دەررھ نەری بواری شانﯚ و درراما )حس ن م
ی رۆژی 5-31
سەر لەبەﯾانی
س
فرﯾاکەوتنی
ی
ەخﯚشخانەی
ی
ە کاتی خەوددا جە تە لە ددڵ دەدات ،پاشان بەرەو نە
لە
ھﯚﯾەوە
ەخﯚشخانە د ی لە ل دان کەوت و بەھ
ە م پاشان نە
سل مانی دەگگوازر تەوه ،بە
س
گگيانی سپارد.
ماوەی چەند سا ی رابردوودا ،توانی لە
ی
دەرھ نەر لە
ھ
يسری(
ج ی ئاماژەﯾە) ،حس ن ميس
ەلەفزﯾﯚنييەکاانی )خﯚرنەوازان ،خەمی چﯚلەکەکان ،رەشەی پﯚلييس و
ر ی زنجيرە تە
ستان بناس ن ت.
ەی لە کوردس
ە جەماوەرەکە
دی( خﯚی بە
حەسەنە فەند
ح
مانی ماڵ ئاواﯾی کرد.
ی رۆژی  2009/ 5/31لەشارری سل ی
ە بەرەبەﯾانی
لە
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
ە
ما پەڕی ئاو نە
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە397 :

ی
س ن کاکەﯾی
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02310072910198
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ش وەکار
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە398 :

نی
س ن بارزانی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2191127016
63380
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە399 :
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فامەنش
س ن سەف
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5290856376
60117
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە400 :

س ن عەبدو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6191338547
70166
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە401 :

ی  -حس ن عەلی
س ن عەلی
حوس
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0726165734
44566
ەسا ی  1925لە گوندی حەفتەغاری سەر
ی زەند -ە ،لە
حوس ن عەلی
نااوی تەواوی ح
سراوە و
کيشدا بە حووس ن عەلی گورجی ناس
ق لەداﯾکبووەە ،لە ناو خە ک
ەقەزای داقوق
بە
داﯾکی ناوی ئاامينە کەرﯾم زەنگنەﯾە.
مەقامی کوردی بووە،
ەﯾدای ھونەرو گﯚرانی و م
الو تييەوە شە
ەر لە کاتی ال
ھونەرمەند ھە
ھ
دا ييەوە گو ی بە دەنگی شمشاڵ و ددووزەلەی شووان و
ی ھەر لە مند
حوس ن عەلی
ح
جوتيارانی گوندەکە ررازاندووەتەوە.
ی
قەتار و ئە وەﯾﯾسی و ئای ئای
قە
1948
چووەتە ئ زگەی کورردی لە بەغدا و لەوێ چەنند
ە
ی لە سا ی 8
حوس ن عەلی
ح
م گﯚرانيشی )قومری سەرربا م شينە( بووە.
گگﯚرانييەکی وتتووە و ﯾەکەم
دواتر لە
ر
مەقامەکانی کوردی،
ھەبووە لە زۆربەی م
ە
شارەزاﯾيەکی ززۆری
ھونەرمەند ش
ھ
سەعيد کەرکوککی و
عەبدو ی س
عەلی مەردان و ع
ی
ەوە ئاشنای ددەنگی
ر گەی قەوانە
دەﯾان گﯚرانيب ژژی ئەو سەرردەمە بووە.
ەک رﯾکﯚرد کراوە کە لە دانييشتن کدا
چەند گﯚرانييە
ەرشيفی ھوونەرمەند دا چ
ھەروەھا لە ئە
ھ
عيدی عەبدو کەرکوکی وتراون ،ئيستتا لەالی
ەردان و سەع
ستا عەلی مە
ەگەڵ مامﯚس
لە
زراون.
ن
شەﯾداﯾانی دەەنگی ھونەرممەند پار
ش
سە ح
ەرمەندی خواال خﯚشبوو س
پتەوی لەگەڵ ھونە
ی
ی دۆستاﯾەتيييەکی
حوس ن عەلی
ح
ەسەن
ەر تﯚفيق و حە
مەند رەسوڵ گەردی و تاﯾە
ەگەڵ ھونەرمە
داودە ھەبووە و ھەروھا لە
زﯾﯾرەکيش.
خانەقين لەالﯾەن
ن
شدارﯾکردنی لە ئاھەنگ ک لە
 1لە پاش بەش
ھونەرمەند لە سا ی 1971
ھ
ھەر کﯚ ی
ر
جەﯾەکی زۆر دراوە ،بە م بەوەش
سەوە بەندکراووە و ئەشکەنج
رژژ می بەعس
ەداوە و بەردەەوام بووە لە گﯚرانی و مەققام وتن.
نە
شاری بەغدا گياننی سپارد و للە ژﯾانی
ی
 1991لە
ی لەسا ی 1
حوس ن عەلی
ح
ەکەی لە گﯚڕڕستانی
بەﯾەکجاری داب ا و تەرمە
ی
وتن
ی و مەقام ن
ھونەرمەنداﯾەتتی و گﯚرانی
ھ
ف بەخاک سپپ ردرا.
ش خ مەعروف
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە402 :

ی
مەت ھندی
حيکم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0415222058
84159
شانﯚکار و ش وەکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە403 :

شووروون
داسە ﯾەش
حەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915085858
89501
شاری خد رە-ئيسرائيل لە داﯾک
بنيامينە کە نزﯾک ش
ە
چکەی
 19لە شارۆچ
ە سا ی 961
لە
کوردستانی بە
ی
باشووری
ی
ەوە
تەمەنی  17سا ييە
ی
بووو .باوکی حااﯾم ﯾەشوورووون لە
کيشی
ە رۆژھە تی کوردستان و لە شاری ئووورميا نيشتەج بوو ،داﯾک
ج ھ شت و لە
ی ئازەرباﯾجانە .
ەری خە کی
پە
دەستی بە سترانخو ندن کرد ،بە م لە سا ی 1995
ی
يەوە
شەش سا ييە
حەداسە لە ش
ح
بە
شەنگ کە و ە
براو شﯚخ و ش
ەوە زﯾاتر بە کووردی و بە ئاررامی ستران دەب ژێ .ناوبر
جل و بەرگی کوردﯾيە ،ھەرروەھا
زۆر حەزی لە ج
سە دەکا ،ر
زەەردەخەنە و پ کەنينەوە قس
سرائيل بە
کوردی لە بەر دەکا ،بﯚﯾە لە ئيس
ی
جل و بەرگی نوێ بە ش وەەی رەنگا و رەەنگی
ج
کی ھەﯾە،
ەنيا خەون ی
ستان ناوی ددەبەن .ئەم گگو ەﯾە زۆر ددﯾندارە و بە تە
گگو لەی کوردس
ەی خﯚی بب ژژێ.
ستران بﯚ نەتەوەکە
ن
ستان ببين و لەوێ
ە ،کە کوردس
ەوﯾش ئەوەﯾە
ئە
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ھونەرمەندی کورد رۆن ن سورچی لەگە ی بە تەلەفﯚن قسەی کرد و پ ی وت ”من
مزگ نييەکم ھەﯾە ئەوﯾش ئەوەﯾە کە بەشير لە سوﯾدەوە ھاتووە و لە ئيسرائيل ئ ستا
ميوانی منە و زۆر حەز دەکا بتبين ” .حەداسە بەو مزگ نييە زۆر خﯚشحال بوو و بە
خ رھاتنی منی کرد و داوای کرد کە سەردانی بکەم .وا ر کەوت کە من لەگەڵ
حەسەن زﯾرەکی ئيسرائيل کە ناوی )داني ل عەزری( ﯾە ،پ کەوە بچين بﯚ سەردانی.
حەداسە بە قسەی زۆر خﯚش پ شوازی منی کرد و وتی ”فەرموو ﯾا خوا بە خ ر ب يت،
ئەوە لە خﯚشييەوە بﯚت ستران دەب ژم و سەما دەکەم ”...حەداسە چەند ستران کی
خو ند و سەمای کرد و پاشان رووی لە ئاسمان کرد و وتی ”کەی خاکی پيرۆزی
کوردستان ماچ بکەم خواﯾە؟ ﯾا خوا ئەو رۆژە نزﯾک ب ! ھەروەھا نيازم ھەﯾە کە بە
کوردی ،ئارامی ،عەرەبی ،عيبرانی ،فارسی ،ﯾﯚنانی و تورکی ستران بﯚ شەلﯚم
)ئاشتی( بب ژم .ﯾا خوا لە کوردستان ھەر شەلﯚم ھەب ” !
گو ەی کوردستان لەگەڵ من بە زەردەخەنەوە قسەی دەکرد ،خﯚی با دەدا،
سترانی خو ند و بﯚ ھ نانی نەخت خواردن و خواردنەوە ھات و چووی چ شتخانەکە
دەکرد و بە سەربەرزﯾيەوە دەﯾگﯚت ”منيش کوردم ،جل و بەرگی من کوردﯾن ،خواردنی
من کوردﯾيە و سترانی منيش کوردﯾيە .ئ دی نە جار ک ،بە م سەد جار بە قوربانی
نەتەوەی کوردی شەلﯚمخواز و کوردستانی رەنگين بم .فەرموو کاکە ،ئەوە دوو
سيدﯾم تﯚمار کردووە و ھيوادارم کە بتوانی ﯾارمەتی منيش بدەی ،تاکو منيش بتوانم
باشتر و خﯚشتر ستران بب ژم” .بە راستی لە بەر ئەﭬينی ئەم گو ەﯾە بﯚ کورد و
کوردستان ،جەرگ و د م سووتا و ھەر نەمتوانی وە می بدەمەوە .ئ دی داوای ئاوم
ل کرد و پاشان وتم ”بە سەر سەر و بە سەر چاو گو ە خان” .بە م زۆر بەداخەوە
کە نەمتوانی باسی رەوشی کەنا ە کوردﯾيەکانی بﯚ بکەم کە لە بەر چی ر گا و بوار
نادەن بە کوردە جوولەکەکان ،کەچی ر گا دەدەنە سترانب ژ و ھونەرمەندە تورک،
فارس و عەرەبەکان .بە راستی ئەوە لە م ژە من ھەو م داوە کە پرۆگرام ک بﯚ کوردە
جوولەکەکان ئامادە بکەم ،کەچی تاکو ئ ستا ھيچ وە م کم وەرنەگرتووە .ئ دی من
بﯚﯾان ھەر ھەوڵ دەدەم .
دەربارەی ستران و مﯚرکە کوردﯾيەکان گو ەی کوردستان وتی ”باوکم باسی دەکرد
کە سترانە کورﯾيەکان چ فﯚلکلﯚر بن ﯾان ميللی ،زۆر کﯚن و رەسەنن ،ھەر ستران ک
واتای خﯚی ھەﯾە و چيرۆک کی تاﯾبەتی بە خﯚﯾەوە دەبين  .بﯚﯾە من ش ت و
شەﯾداﯾان بووم .و لەم بوارەدا ب جگە لە باوکم ،لە بنەما ەی مەھاباتی وەک رۆﭬ ن،
عەمرام و خ زانەکەی مەلکە گەل ک ستران ف ر بووم .ھەروەھا دەمەوێ سترانی
نو ش )دانراو( بب ژم ،بە م تاکو ئ ستا کەس ﯾارمەتی منی نەداوە ” ...منيش سﯚزم
دا بە حەداسە ”ئەوە من چەند ستران کی فﯚلکلﯚری ،ميللی و دانراو بﯚت ئامادە
دەکەم” .ئ دی حەداسە بەم قسەﯾە زۆر خﯚشحاڵ بوو .دەربارەی کاری ھونەری
حەداسە وتی ”من جارجار لە ئيسرائيل لە ئاھەنگە کوردﯾيەکاندا بەشدار دەبم،
ھەروەھا لە ئاھەنگە ئيسرائيلييەکانيش و بﯚ پرۆژەی داھاتوودا ،من داوای ﯾارمەتی بﯚ
ئالبووم کی تازە لە مرۆﭬ کی وەک تﯚ دەکەم و ھيوادارم کە بەو ئالبوومەش بگەم بﯚ
ئاست ک ب ندتر ”.و دەربارەی ھونەر و ئاھەنگ بە گشتی وتی ”من ئامادەم کە لە
پرۆگرام کی ھونەرﯾدا بﯚ مەبەست کی خ رخوازی و ﯾارمەتی خ زانە شەھيدەکانيش
بەشدار بم .چونکە نەتەوەی کوردی شەلﯚمخواز گەل ک شەھيدی داوە و ئ مە چەند
خزمەتی خ زانە شەھيدەکان بکەﯾن ،بە راستی ھ شتا ھەر کەمە .چونکە ئەم
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دەستکەوتانە ھەر بە ساﯾەی ئەوانەوە بووە”.
و دەربارەی جوولەکەکانی کوردستان وتی ” رەوشی جوولەکەکان لە کوردستان زۆر
خﯚش بوو و ژﯾانی داﯾک و باوکم و خزمەکانمان لەوێ زۆر باش بوو .وەک باس دەکرێ
کە کوردە موسلمان و ئ زدﯾيەکان لەگەڵ جوولەکەکان زۆر باش بوون .بﯚﯾە من خﯚم بە
قەرزاری نەتەوەی کورد دەژم رم ،ھەروەھا دەمەوێ بە چاوی خﯚم ئەو ر زە و ئەو
گەرمييە الی کوردان ببينم ” .
لە کﯚتاﯾيدا گو ەی کوردستان وتی ”من زۆر شەلﯚم و ر زم بﯚ کورد و کوردستان
ھەﯾە ،ھەروەھا بﯚ وەزارەتی رۆشنبيرﯾش و ھيوادارم کە رۆژ ک لە رۆژان لە و تی باب
و باپيرانی خﯚم بﯚ شەلﯚم ستران بب ژم .ئ دی سەرکەوتن بﯚ نەتەوەی کوردی
خﯚشەوﯾست دەخوازم و بﯚ شەلﯚم و دﯾمﯚکراتی لە رۆژھە تی ناوەڕاست ھەر ئاوا
ب کوردستان و ﯾاخوا ھەر می کوردستان لە نەتەوەی کوردی شەلﯚمخواز ھەر پيرۆز
ب  ،ئامين ” .ھەر بەم قسانە گو ەی کوردستان ھەستی خﯚی دەرب ی و دﯾدارەکە
بەم ھيواﯾە تەواو بوو ”ھيوادارم کە ئ مە کوردە جوولەکەکانی کوردستان لەو
دەستکەوتانە ب بەش نەبين .با مافمان ھەب کە ھەستی خﯚمان دەربب ﯾن ”.
سەرچاوە :تﯚمار کی بەڕ ز بەشير سەبری بﯚتانی سەبارەت بە حەداسە ﯾەشووروون
لە 2010-09-14
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد  -جوولەکە

و ت:

ئيسرائيل

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە404 :

حەسەن حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473681
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە405 :

ران
سەن حەﯾر
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0822223043
34839
حەﯾرانب ژ
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە406 :

شکەر
سەن دادش
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0615144745
54387
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شانﯚکار
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە407 :

سﯚز
سەن د س
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1262157267
75344
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە408 :

سەن دەرززی
حەس
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071635
55091
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مندا ييەوەخوليای گﯚرانی گوتن و
بووە .ھەر لەم
سا ی  ،1957لەشاری بﯚککان لەداﯾک بو
س
زﯾرەک و ...و فﯚلکللﯚری پ
ک
حەسەن
بەدەنگی مامﯚستا حە
ی
سيقا بووە .گوو ی
ف ربوونی موس
بەگی بﯚکان کراووەتەوە.
گی
ناوچەی فەﯾزو
ی
ستی
ەو خﯚشەوﯾس
ەحەز و تاسە
لە
جار زۆری
ەرﯾەکی ﯾەکج
بررای گەورەی ،محەمەد ،ککەخاوەنی دەەنگيکی بەسﯚﯚز بوو ،کارﯾگە
ی.
ستی بووەبﯚ دونيای گﯚرانی
حەز و خﯚشەوﯾس
ز
ەرچاوەی
ەسەر دانا و ھاندەر و سە
لە
بەم
ﯚی در ژەی م
مامﯚستای بووەکەبەدااخەوەبﯚ خ ی
ی
ێ ئەو ھەوە يين
دەکرێ بگوترێ
ر بازەنەداوە.
رەشيد فەﯾز نيژاد ف ر بووە.
د
ناﯾی و
الی مامﯚستاﯾﯾان ئەمير مينا
ژەەندنی ئام رەەی کەمان ،ال
 19چوار
لە 1986تا 991
ست ساڵ مامﯚستای قوتاابخانەبووە .ە
سا ی  1976بﯚ ماوەی بيس
س
بەسەری و
ی
ست
کەش کردوە .سا ی  1991بەھﯚی دەس
ەرھەمی ھوونەرﯾی پ شکە
بە
لەکاری
ی
ی لەالﯾان رژ می ئ ران دەەرفەتی گﯚرانييی ل ست نندرا و
ەبوونی ئازادی
نە
ستا دوور لەنييشتيمان لەبررﯾتانيا دەژی .سەرجەمی
مامﯚستاﯾيش ال بردرا و ئ س
م
 (20پ نج دانەن.
ئاا بﯚمەکانی تا ئ ستا )007
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

بﯚکان

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

ژمارە409 :

ک
سەن زﯾرەک
حەس
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071637
70692
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ەنی
لەداﯾک بووە .لەتەمە
ک
ی کوڕی عەببدو ﯾە ،سا ی  1921لەببﯚکان
نااوی حەسەنی
پ نج سا يدا بااوکی کﯚچی دواﯾيکردووە و حەسەن زﯾرەک ناچاربوووە لەو تەمەننەوە کار
ی رۆژانەی.
کات بﯚ پەﯾدا کردنی بژ وی
بک
ئيشکردن زۆربەی شارۆچکەکانی ئ ران
ن
ناوەو بﯚ
و
ھەژاری و ب دەەرەتانی زۆرﯾاان بﯚ ھ
ھ
ەول ر و کەرکووکيش کاری ککردووە .
ەت لەبەسرەوو بەغدا و ھە
گگەڕاوەو تەنانە
ەن
بەھﯚی رووداو کەوەلەئ ران سازاددراوەو حەسە
ی
کراوە،
ش زﯾندانی کر
چەند جار کيش
چ
ەرمەند کی ددەنگخﯚشی ب
ەقاچاخی روووی کردۆتەبە غداو لەوێ ،کەزانراوەھونە
بە
ستگەی کورد ی داﯾانمەزراندووە .
ھاوتاﯾه ،لەئ س
ھ
ەﯾدا کردووە ،ککەگەڕاوەتەوەەئ ران دەستببەج لەڕادﯾﯚﯚی تاران
ەمەوەناوبانگ کی زۆری پە
لە
ەزراند و
شان تيپ کی ھونەری دامە
و رادﯾﯚی کرماشان کارﯾان پ سپاردووە .دواتر لەکرماش
کرد.
ی کوردی د
ەر و مﯚسيقای
خزمەتی ھونە
خ
ەبووەکەچی زۆربەی شيععری گﯚرانييەککانی
خو ندەواری نە
ەم دەنگ خﯚشەبليمەتەخ
ئە
چاپ کراون
ەدووتو ی پەررتووک کدا پ
سەن زﯾرەک لە
ەرھەمی خﯚﯾەتی .شيعررەکانی حەس
بە
ەناونيشانی "چرﯾکەی کووردستان".
بە
"بﯚکان"ی
ی
شاری
حەسەن زﯾرەک لەش
ن
ە26ی حوزەﯾرران 1972دا ،گﯚرانيب ژی ککورد
لە
بە م لەدواﯾيدا لەسەر
شارەدا ن ژرا ،ە
چی دواﯾيکرد و ھەر لەو ش
ککوردستانی رۆۆھە ت کﯚچی
ەی گو زراﯾەوەەبﯚ چيای
ەژﯾاندا گوتبوووی ،تەرمەکە
راسپادەی خﯚﯚی ،ئەوەی لە
ژﯾنگەی خﯚی.
ی
ی بەرامبەر بﯚککانی
"نا ەشک ن"ی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

بﯚکان

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

ژمارە410 :

ساوەﯾی
سەن سيس
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103141456
62296
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حەﯾرانب ژەکانی م ژووی ھوونەری
سا ی  1912لەداﯾکبووە ،ﯾﯾەک کە لە بەنناوبانگترﯾن ح
س
ککوردی.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

حەﯾرانب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە411 :

فور
سەن غەفو
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0621133842
24470
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە412 :

سەن فەالح
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12620545010892
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(1910سل مانی 1976-بە
ەغدا
0
مين نيگار ک ش
بەھرەمەند بوو.بەﯾەکەم
د
کی
خﯚشنوس ی
و نەک ش کی خﯚرسک و خ
مانی دامەزرانند و
ھونەری نيگاررک شانی ھاووچەرخی لە شاری سل م
دادەنر ت کە ھ
ھەموو
مانی بواری ش وەکاری لەھ
دە پ شەنگەم
ب وی کردەوە.ﯾەک کيشە لە ھونەرمەند
مسەدﯾن
ککوردستانی بااشور دا.ئەم ھونەرمەندە لە راستی دا ناوی )شەم
سەدەی بيستتەم لە
می شاعيرە..سەرەتای س
ی ش خ سەالم
عەبدولقادرە( لە بنەما ەی
ع
ەکەی ش خ
ی
بەامبەری شەخ
ی
ة گەرەکی کاان سکان،کﯚ نی
سل مانی لە دداﯾک بوو ە لة
س
ەرزنجە
خ.باوکی ﯾەک ک بووە لە ش خەکانی بە
حمەدی ش خ
جافر لە شەقاامی کاک ئەح
ج
قازی بووە لە شاارەکانی
ەکی زۆر ی
ەتی و ماوەﯾە
ی لە ئەستەممبوڵ خو ندوﯾە
ککە کاتی خﯚی
ال و دﯾوانيە.
ەغداو کەربەال
بە
لە زۆر
زۆر شيو ن و ە
حەسەن فەالح ژﯾان کی پر ِ چەرمەسەرری بەسەر برردووەو لە ر
ح
دا سەرباری ئيش و کاری رۆژانە
ەرکوک و بەغد
ە ھەول رو کە
کاری کردوە لە
بوواردا ژﯾاوەو کا
سم کردن و ھااندانی ب وکرردنەوەی ئەو ھونەرەی داووە.بەشداری کردوە
خەرﯾکی رەس
خ
ژمارەی رۆژنامەی ئئوم دی ئيستتيقالل دا
ی
ە شﯚرشی ش خ مەحمو د دا و لە ﯾەککەمين
لە
مة( ناوی ھاتوووە.ھەر
بە )ناظر الخدم
خی نەمردا ە
ەتەکەی ش خ
 19لە حکومە
ە سا ی 923
لە
دا و بەتاﯾبەت
ەليمی
ت لە سا نی  1930دا ھاور يەتی لەگەڵ عەزﯾز سە
ەو ماوەﯾەشد
لە
عالی
 194لە کاتی شەڕەکەی ررەشيد ی
ھونەرمەند دا دروست کرددوە.سا ی 41
ھ
کارﯾکات ری
ە بەغدا ھاوکااری گﯚﭬاری )حەبەزبوز( ددا کردووە کە گﯚﭬار کی ر
گگەﯾالنی دا لە
نەی نوری سەعييد و عەبدولئييالی
بوووە.حەسەن فەالح لەو گﯚﯚﭬارەدا بە کاررﯾکات ر و ی
ھەمان سا ی  1941دا
رەشيد عالی لە ھ
د
ک شاوە.دوای شکست ھ نانی بزوتنەووەکەی
کوەﯾت تا
ت
ەوە بﯚ
سورﯾا لەو شە
حەسەن فەالح لە ترسی ئينگليزەکان رای کرد بﯚ س
ح
لەوقﯚناغەدا گەل تابلﯚ و پﯚرتتر تی ک شا پپاشان
ق
سا ی  1955تياﯾدا ماﯾەوە لەوێ و
س
ەن فەالح کە للەم قﯚناغەدا ف ری
شەوە چوو بﯚ ئ ران.حەسە
ستان و لەو ش
ھاتەوە کوردس
ھ
لەم بەرھەمە
ەی ک شا م
سەردەم ک زﯾاتر و نە
م
ش بوو لە ھە موو
مانی روسيش
زم
ەب پارە وەرگگرتن و بەب ئەوەی کﯚمﯚﯚنيستيش ب ھانی سوپپای
ھونەرﯾانەدا بە
ھ
فەالح سا ک لە تتاران
ح
ەسەن
جونگی دووھەم حە
ی
ن.پاش
رووسی ئەدا بﯚ سەرکەوتن
شان و خەت خﯚشی
ماﯾەوە لەوێ للە ژووری ئوت ل ک بە تەنيا دەژﯾا و خەرﯾﯾکی و نە ک ش
م
ەکەی
سل مانی سەرتتاپای چاﯾخانە
بووو.پاشان کە بەﯾەکجاری گەراﯾەوە کورردستان و ل
ھا وردە
نەخش و نيگار و رەەسم.ھەروەھ
ش
رەەشﯚلی گﯚرانيب ژی رۆژی بە دوودﯾنار ککرد بە
وردە کەوتە رەەسم کردنی دﯾواری ما ی ھەند ک لە دەو ەمەندەکانی سل ماننی.ئەم
بە شﯚف ر ھەر لو ش سا ی 1976
بەغداو لەوێ بوو ە
و
سا ی  1960چووە
ھونەرمەندە س
ھ
شانﯚش دا کاری ککردووە و ھەر بەھﯚی
ش
ککﯚچی دواﯾی کرد .ئەم ھوونەرمەندە لە بواری
لەر ی
ەن فەالح.لە دوو شانﯚگەرری رەفيق چاالک دا) -1ر
شانﯚشەوە ناوونراوە حەسە
ش
نييشتيمان دا_2،گو ی خو نناوی( بەشداری کردووە.
ەرھەم و تابلﯚﯚکانی
بە
ەڕەکەی دەرببەندی بازﯾان((ە کە م ژووەککەی دەگەر تتەوە بﯚ
1کﯚنترﯾن تابللﯚ تابلﯚی)شەسا ی  1919و باسی
س
بازﯾان.
ن
شەڕە بەناوباننگەکەی ش خ مەحمود و ئينگليزەکان ددەکات لە دەرربەندی
ش
مانی لەسەر دﯾوواری
ەزﯾز سەليم ددا لە سل ی
 19لەگەڵ عە
2لە سا نی  1933تا 934
2331

قاوەخانەکانی ئەسحاپ ئەسپی گەل ک تابلﯚ و پﯚرتر تيان دروستکردووە.
3لەسەر دﯾواری ماڵ و چاﯾخانەو دﯾواری ناو بازاڕەکان لە سل مانی لە بەغدا گەل کرەسمی کردووە.
4تابﯚکانی لە سل مانی و بەغدا و ئيران و سورﯾا و سﯚﭬيەت نيشان دراون.لەسەرچادر و سەﯾارەو لەسەر دﯾواری چاﯾخانەو چ شتخانەکان دا بە بابەتی جﯚراوجﯚر
چەندﯾن تابلﯚی بەرھەمھ ناوە.
5لە دانانی نەخشەی ھەردوو بەنداوەکەی دووکان و دەربەندﯾخان دا بەشدار بوە.6ھاوکای گﯚﭬاری)الکشکول( ی کردووە بە ک شانی و نەی کارﯾکات ری.تابلﯚ ھەرە ناسراوەکانی حەسەن فەالح برﯾتين لە .شەڕەکەی دەربەندی بازﯾان.مەمو
زﯾن،شيرﯾن و فەرھاد ،ەالحەدﯾنی ئەﯾيوبی،ھﯚڕەکانی باشوری ع راق،کﯚچی خ ی
جافان.
ئەم ۆ تابلﯚکانی حەسەن فەالح زۆر بە دەگمەن دەست دەکەون .ھەند کيان لە ما ە
کﯚنەکانی سل مانی دا و ھەند کی ترﯾشيان لە)فندق الھالل الکبير).
حەسەن فەالح ھونەرمەند کی رﯾاليستی خﯚڕسک بوو تابلﯚکانی ھ من و رونن،لە
رەسمەکانی دا گەشبين بوو،داھاتوی گەشاوەی کوردستانی رەسم دەکرد
سەرچاوە)م ژووی ھونەری ش وەکاری لە کوردستان دا _نوسينی د.فەرھاد پيرباڵ)
سەرچاوە :ما پەڕی سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە413 :

حەسەن گەرميانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301308032155
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يەی قادر
 1945ی ناحيە
حەمەد ئاغا ﯾﯾەو لەداﯾک بوووی سا ی 5
ن عەبدو ال مح
نااوی حەسەن
ککەرەمە،
پﯚلەکانی خو ندنی تەواو ککردوەو و ئامادەﯾی کشتوککا ی لەسا ی 1965
ھەر لەو ش پﯚ
ھ
_  1966لەسلل مانی تەواو کردوە.
موعيد لەئامادەﯾی
د
ەکاربوونی بووەوەک
 19ﯾەکەم رۆژژی دەست بە
ە 966/11/29
لە
ەبەکرەجﯚ.
ککشتوکا ی لە
شانﯚی
مەی کﯚنی( ببووەلەسەر ش
ەميشی گﯚرا نی )خﯚم قورربانی سوخم
ەکەم بەر ھە
ﯾە
ڵ تيپی
ئاامادەﯾی سل مانی لەگەڵ
کی
گەی کام رامان ی
ەوت لەڕ ی
شيان کردوە ،بەالم بەڕ کە
مﯚسيقای سلل مانی نماﯾش
م
ی بەغدا
شوسپيەکەی
ەلەفيزۆنەڕەش
تە
ی لەئاھەنگەککەو نەدەگر ت کەلەسا ياددی دووەمی ﯾانزەی
ەسا ی  1971دوو گﯚرانی
لە
ئاازاری ئەو ساا ەدا لەھﯚ ی
گر و
ش کرابوو ،ئەممەش حەسەن گەرميانی تەواو ئاشنا ددەکات بەگو گ
خولد( نماﯾش
(خ
بيينەر و جەماووەرەکەی،
شل و مەﯾلەنگ نە( بوون.
دوو گﯚرانيەکەش )کەمەرەش
خﯚی
ەمو کی ی
حەسەن گەر ميانی خﯚی بەمو کی کووردستان وکورردستانيش بە
ح
دەزان ت،
رتی لەشاری ککەر کوک
ەم کﯚنس ی
ەوەی دا بﯚ کووردستان ﯾەکە
ەگەڵ گەڕانە
ھەر بﯚﯾەش لە
ھ
ەھاوکاری گرروپی مﯚسيقاای
بە
بەھاوکاری گروپی
ی
ميش لەھەول ر
شەفەق( ی شاری کەر ککوک و دووەم
(ش
ەکان( بەسەرر پەرشتی
ھونەرەميلليە
)ھ
کارﯾشی بﯚ کەنا ی ئاسمانی کووردسات
ی
س تی ﭬی ،س يەم
مانی زاگرۆس
ککەنا ی ئاسما
مانی
ی ﭬی و چوارەمشی بﯚ ککەنا ی ئاسم
تی
ی ﭬی.
ککوردستان تی
الﯾەنەکانيش
ش
ھەمو
و
من مو کی ھيچ الﯾەن ک نيم و
حەسەن گەر ميانی دە
ح
م دەزانم.
ەمولکی خﯚم
بە
کەکاری
ی
بەو ھونەرمەندانەی
بەوەفام بەرامبەر و
م
من
حەسەن گەر ميانی دە
ح
ەرﯾان بﯚ کردوووم.
مﯚسيقاو ھونە
م
سەرکار،
ەو ھونەر مەنندانەش مامﯚﯚستاﯾان و ھوونەر مەندان ئئەنوەر قەرەداغی ،خاليد س
لە
ف،
سە ح رەئوف
س
ن ،ئامانج غاززی،
ەد ،مامﯚستا سەر دار ،مامﯚستا حس ن
ەلب رت عيساا ،ورﯾا ئەحمە
ئە
سەﯾد ئەحمەد رەواندزی،
س
ەتﯚ
ل ،دل ر حس ننی برازام ،چە
سپی ،گﯚران کاميل
،
ەفور ،ش رزاد سەر
فەر ھەنگ غە
فە
ق باپير،
ەورۆز ،فاروق
نە
پاسيان
ب النی کوڕم و ھەموو ئەو ممامﯚستا بەڕ زانەی کاری ھونەرﯾان بﯚ کردووم سوپا
دەکەم.
می بەعس بە نی پ
خﯚی دا چەندﯾﯾن جار رژ ی
ەنی ژﯾانی خ
حەسەن گەرمميانی لەتەمە
ح
داوەکەبيکاتەممودﯾرناحيەو
تەشرﯾعی و تەنفيزی ببەمەرجی ئەووەی لەبەرامببەردا
ی
ی
ی مەجليسی
پااشان ئەندامی
ببب تەبەعسی بە م ھونەرر مەند
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حەسەن گەر ميانی رەفزی کردوەتەوەو لەڕەدفيعليش دا زﯾندانی کراوەو بﯚ ماوەی دوو
سا يش بەرھەمەکانی
لەتەلەفيزۆنی کەرکوک پەخش نەدەکران .بەبەردەوامی رژ می بەعس ھەو ی
داوەپە پ و بيانوی جﯚراوجﯚری
بﯚ بدۆزنەوەبﯚ ئەوەی ئەگەر گﯚرانيش بﯚ بەعس وبﯚنەکانی بەعس نە ت ھيچ نەب ت
گﯚرانيەکانی کەمەرەشل و
مەﯾلەنگ نەو ئەوانی تر لەئاھەنگەکانی بەعس دا ب ت لەبەر نبەرﯾش دا ئەرزەو پارەو
سەﯾارەی بدر ت  ،بە م
دﯾسان حەسەن گەرميانی رەفزی ئەوەش دەکات و لەبەرامبەر ئەم رەفزەش دا ئازار و
ئەشکەنجەو زﯾندانی دەب ت،
بە م بەھەو ی خە کان ک کەلەناو حکومەت دا دەستيان ھەبووەھەو ی بەر بونيان بﯚ
داوەھەر وەک چﯚن ھەو يان بﯚ
و
زۆر کەسی دﯾکەداوەکەلەزﯾندانەکانی بەعس رزگاربن .ناچار سل مانی ج د
بەما ەوەد تەھەول ر و لەو ش
بەھەمان ش وەژﯾان بەسەر دەبات.
حەسەن گەر ماﯾنی لەسا ی  1970دا بوەتەئەندامی تيپی مﯚسيقای سل مانی
کەزۆربەی بەرھەمەکانيشی ھەر لەو
تيپەدا ئەنجام داوە .بەر ھەمەبەپ زەکانيشی ئەم گﯚرانيانەن )دﯾسان بارانە،
کەمەرەشل ،ل م ﯾاخيە ،سەوزە ،
گﯚزەی سەر شانت ،مەﯾلەنگ نە ،س گﯚرانی ت کھە ک شی سﯚزەی گەر ميان
_سا دانە /ھەی نەخشانم  /النک ،
لەرزان ،کەژا  ،ئ وارەی پاﯾز ،ش وەی شيرﯾنت ،مەقامی ئە الوەﯾسی ،مەقامی
خورشيدی ،ما ئاواﯾی سەدەی بيستەم
ئەمکﯚمە ەئەم دونياﯾە ،زەر دەی لەدەمکەل ،ھەورەڕەش .شەکەتی ر گا ،لەناو رەزان،
جوانی ر بوار ،سابات ،کزەی جەرگانم ،خواست ،ھەروەھا چەند بەر ھەم کی
دﯾکەش ...
ھونەر مەند حەسەن گەر ميانی کﯚ ی لەگﯚرانی و مﯚسيقای کوردی نەدا ،ئەوەبوو
لەسا ی  1997ئاوەرەو پەڕﯾوەی
ھەندەران بوو ،سا ی  2004نﯚبەرەی بەر ھەم کی تری لەژ ر ناوی )گەر ميان(تﯚمار
کرد کەلەالﯾەن ب النی کورﯾەوەھەموو کارەکانی بﯚ ئەجام درابوو ،پاشان ئەلبﯚم کی
دﯾکەبەناوی )خواست( بەسپﯚنسەری سەرەکی کﯚمپانيای ئاسياس و
بەھەماھەنگی لەگەڵ کﯚمپانيای چوار چرا لەسا ی  2008بەر ھەم ھ نا .
حەسەن گەر ميانی ئ ستاش ھەر بەر دەوامەلەخزمەتکردنی ھونەری رەسەنی
کوردی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە414 :

سەن ھەﯾااس
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0904105410
09347
ی ناوچەی خاننەقين
دی ناسراوی
ھونەمەند
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ھونەررمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە415 :

ن
مکﯚ ئەمين
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824133719
94885
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ەکتەری کﯚمييدی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە416 :

ی
ميد بانەﯾی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1182213523
32828
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

بانە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە417 :

ن
ميد حەﯾران
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22210125818488
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە418 :

ەردە ن
ميد رەزا ئە
حەم
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811051159
95810
کی شاری سننەﯾە.
ەميد رەزا ئەرردە ن خە ی
ھونەرمەند حە
ھ
چاالکەکانی ببوارەکانی ھوونەرﯾی لەو تتی ئ ران .لەگگەڵ
ەک کەلەتو ژەەر و ل کﯚ ەرەچ
ﯾە
ەھونەرﯾيەکانی ناوخﯚﯾی و
ی
نکﯚﯾەلەزۆربەی فيستيﭭا ە
ی
مامﯚستای زانک
ەوەشدا کەما
ئە
ھا
ەی ناوبژ وان بووە .ھەروەھ
ەندامی ل ژنە
ەڕ وەچوون ،ئە
ن ونەتەوەﯾی ککەلەئ راندا بە
ەوەی زۆر بەنررخی
کﯚمە ک کار و پررۆژەی تو ژﯾنە
ە
دﯾن سا ی ررابردوودا
ەماوەی چەند
لە
ی موزﯾکی ناوچەکانی ئ رران ئەنجامداووە.
ەشی ھونەری
ەتاﯾبەت لەبە
بە
گترﯾن پرۆژەکا نی ھونەرمەند حەميد رەززا ئەردە ن ککﯚمە ەبەرھەمی 100
ەک ک لەگرنگ
ﯾە
سەر مامﯚستااﯾانی
ناوچەکانی ئ رانەکەلەس
ی
مەقاماتی
ی
ستاﯾانی موزﯾککی
فيلمی مامﯚس
في
سيما و
کی ناوچەﯾی و تی ئ ران سازی کردوووە .ئەو فيلمەدﯾکﯚم نتيانەس
نااوداری موزﯾکی
10
مامﯚستای موزﯾکی ناووچەجياجياکاننی
ی
چﯚنييەتی ژﯾاننی ھونەری و رۆژانەی 00
چ
ئ رانيان لەخﯚگگرتووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

سنە

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

ژمارە419 :

حەميد شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082808514072392
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە420 :

حەميد عج ل قرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112509425810871
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سازی ل
تاﯾی پەﯾکەرس
پشکا ش وەکاری-
ا
دەرچووﯾی کووليژا ھونەر ن جوان
ەﯾکەرتاشە،
پە
َ
َ
پەﯾمانگەھا ھونەر ن جووان -دھوکە.
ھا
ﭭەبەری
ی
ەژی ر
ەغدا ) ،(1991/1990نوکە
بە
َ
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە421 :

مان
ميد عوسم
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22120331918479
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە422 :

ميد عەبدو
حەم

قە دز يی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2162325016
64247
سا ی 1974ﯾﯾەکەم پيشاننگەی کردۆتەوە ،جگە لەکرردنەوەی
سا ی  1963لەداﯾکبووەو س
س
 4پيشانگەی کارﯾکات ری ،ننزﯾکەی  24پييشانگەی ھااوبەشو تاﯾبەتتی کردۆتەوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

رانيە

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

ژمارە423 :

ی
ميد قەوامی
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227162453
31465
ەندﯾن
ەماﯾی لە چە
ی سنەﯾە تا ئ ستا بە دەﯾاان فيلم و بەررھەمی سينە
خە کی شاری
خ
مدا بەشداری کردووە و فيللمەکانی
نەتەوەﯾی و نااوخﯚﯾی فيلم
فيستيﭭا ی پ باﯾەخی ن ونە
في
تی بەدەستھ ناوە.
ەم فيستيﭭا نەدا نماﯾش کراون و چەنندﯾن خە ی
لە
چاالکييەکانی لە بواری دەرھ نەرﯾدا زﯾﯾاتر لە  15کوررتە فيلم
ی
ی لە ماوەی
حەميد قەوامی
ح
درامی و چيرۆکی ساز کردووە و کاری و نەگگرتنی
ی
و فيلمی نيوەبب ندی دﯾکﯚم نتی و
زﯾﯾاتر لە  160ففيلمی سينە ماﯾی ،نيوەب نند و کورتيی لە ھەگبە و کارنامەی کارری خﯚﯾدا
ھەﯾە.
ھ
دەرھ نەرﯾش
ھ
چەندﯾن
ستەکانی ئ رانی لە گەڵ چ
جگە لە دەرھ نەرە ھەرە ددﯾار و بەرجەس
ج
سينەما
ا
راق وەکوو و نەگری
ە و تانی ئەممەرﯾکا ،کﯚرﯾا  ،فەرەنسا ،تتورکيا و ع ق
لە
ش ئە
ەی
ﯾارﯾدەدەرﯾی دەرھ نانی لە گەڵ زۆربە
ی
زموونی
ی
ھاوکارﯾی کرددووە و ھەميش
ھ
ە بەھمەن قووبادی و ھونەر سەليم کاری کردووە.
ی کورد لەوانە
سينەماکارانی
س
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

شارەکان:

سنە

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

ژمارە424 :

حەميد نيک خاە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118144013335
لەسا ی  1980لەمەرﯾوان لەداﯾکبووە ،کﯚل ژی ھونەرەجوانەکانی زانکﯚی تارانی تەواو کردووە،
بەرپرسی ئەنجوومەنی خو ندکارانی گرافيکە لە زانکﯚی تاران ،بەرپرسی بەشی گرافيکە لە (Comna
)design studio.coﯾە ،تا ئ ستا بەشداری لەچەندﯾن پ شانگای ھاوبەش کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

مەرﯾوان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە425 :

حەميدە سائيب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064762
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سەقز

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

ژمارە426 :

حەميدە ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909081140451990
لە سا ی  1978لە شاری سەقز لە داﯾکبووە .خاوەنی ب وانامەی بەکالﯚرﯾﯚسی بەشی ش وەکارﯾيە.
ئەمساڵ کت ب کی بە ناوی "اﯾا جھان برای من است" واتە ئاﯾا جيھان بﯚ منە نووسيوە و چاپ و ب وی
کردەوە.
ئەم ش وەکارە لە ماوەی سا نی کار و چاالکی ھونەری خﯚﯾدا لە بوارەکانی ھ کاری و ش وەکاری،
ک شانەوەی و نە ،شيعر ،وتارنووسين ،چيرۆک ،رەخنە ،شانﯚنامەنووسی و ھونەری شانﯚ چەندﯾن
بەرھەمی پ شکەش کردووە.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سەقز
س

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

ژمارە427 :

مە جەزا
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103140233
32291
ە شاری سل مانی لە ساا ی  1949دا لە داﯾکبووە .لە تەمەنی  19سا يدا ژﯾﯾانی
لە
دا ە ) 2کوڕ و  4کچ).
خاوەنی  6مند
کەوە ناوە و خ
ھاوسەری پ ک
ھ
شﯚڕشی رزگااری خوازی ککوردەوە،
پەﯾوەندی کردوە بە ش
ی
 1دا
حەمەجەزا لە سا ی 1969
ح
ەڵ
بردوە .پاشان لەگە
.
مەرگاﯾەتيدا ببەسەر
چەندﯾن سا ی تەمەنی ژﯾﯾانی لە پ شم
چ
خ زانەکەﯾدا روووﯾان کردۆتە ئەوروپا و لە و تی دانيمارک نيشتەج بوون .پاش ررابەڕﯾنە
کوردستان رووی کردۆتتەوە کوردستتان لە سل مانی
ن
مەزنەکەی بەھاری خواروووی
م
در ژەی بە ژﯾاننی ھونەری و کورداﯾەتی داوە.
کوردﯾيە ،حەمەجەزا بە دەنگە
،
شی
ی نيشتمانی و ئاوازی خﯚش
دﯾن سروودی
خاوەنی چەند
خ
بﯚ ھاوڕ کانی لە شاخ.
خﯚشەکەی گ و تين کی تااﯾبەتی بوو ﯚ
خ
شييەوە
ەھﯚی نەخﯚش
ە کاتژم ر  1::50خولەکی  2010/10/1بە
 6سا يدا و لە
ە تەمەنی 61
لە
ککﯚچی دواﯾی کردوە .ھەماان رۆژ لە گرددی سەﯾوان للە سل مانی تەرمەکەی ببەخاک
سپ ردرا.
س
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

پپارت:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە428 :

مە دﯾالن
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1120112605
52640
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە429 :

مە دەمب
حەم
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209120433
32929
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە430 :

ی
مە رەئوف کەرکوکی
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107095349
93139
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە431 :

مە رەشيد ھەرەس
حەم
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0228133940
01477
تەمەنی  8سا يدا
ی
ی ھە ەبجە لە داﯾک بووە و لە
 194لە شاری
•لە سا ی 48
سل مانی.
ھاتوونەتەوە س
ھ
•قوتابخانەی سەرەتاﯾی و ناوەندی و ددواناوەندی و پەﯾمانگای ماامﯚستاﯾانی لە
سل مانی تەواو کردوە.
س
ەول ر دامەزراووە و لە سا ی 1976
 197وەک ماممﯚستا لە ھە
•لە سا ی 70
ی.
گگواستراوەتەوەە بﯚ سل مانی
شانﯚ و ﯾەک ک بووە ،لە
 196وە ھاتﯚتتە سەر تەختتەی پيرۆزی ش
•لە سا ی 68
ن
ی شانﯚی کورردﯾی سەردەم ،کە ئەو کاتە
دامەزر نەرانی
شانﯚکاران لە پەنجەی ھەردوو
ی نەدەکرد.
دەست ت پەری
ەوی
ی کﯚمە ی ھوونەر و و ژەی کوردﯾی و تييپی پ ش ی
•ﯾەک کە لە ددامەزر نەرانی
مەکانياندا دﯾووە.
ەرەکی لە زۆۆربەی بەرھەم
ی و رۆ ی سە
شانﯚی کوردی
ش
خاوەر و
ە ،ب فەڕ ،ميراتی ،عومەر خ
•چەندەھا چييرۆکی شانﯚﯾﯾی نووسيوە ،وەک گو لە
ک کابرا سەﯾرەەکە ،ﯾوليﯚس سيزەر ،شﯚڕڕشی مردووەەکان.
وەرگ ان وەک
سا ی
 198رژ می ببەعس فشارری بﯚ ھ ناو ،تاراوگەی گرتتەبەر و لە س
•لە سا ی 86
ەنەدا گيرسا وەتەوە.
 1989وە لە کە
9
دەرھ نەر
ھ
ی لە شارەکاننی کەنەداو ئئەوروپا وەک ئئەکتەر و
•چەند جار ک شانﯚگەرﯾی
ەرھەم ھ ناوە.
بە
لە
کﯚليجی کەنەدا برووانامەی دﯾپلﯚﯚمی با ی ە
ی
ستﯚگا
 199لە کﯚنﯚس
•لە سا ی 99
باازرگانيی بەدەەست ھ ناو ،ھەر لەو کﯚلليجە چەند کﯚﯚرس کی شاانﯚی بە
ی ب ی.
سەرکەوتووﯾی
س
ئەﯾلول بووە.
رادﯾﯚی شﯚڕشی ئە
ی
 1975/197بييژەری
•لە سا ی 74
ی بە کاژﯾکەووە کردووەو بﯚﯚتە ئەندامی ئەو ر کخراوە پيرۆزە،
 197پەﯾوەندی
•لە سا ی 74
ەوەﯾيە ئەزان ت.
ەلسەفە نەتە
ش خﯚی بە ئەنندامی ئەو فە
ھەتا ئ ستاش
ھ
شاﯾی ماجست ری لە زانستە
ی
شانﯚ،
یوشن وش
•س کچی ھەﯾە شاﯾی
لە دانيشگای واترلﯚ ،شانﯚخانيش
دکاری مافە ە
ەواو کردووە ،ش ن خو ند
سياس کان تە
س
ی ئەخو ن ت.
ە دواناوەندی
لە
نووسينی ب و کردۆتەووە.
ی
عەرەبی
بی
ەکاندا ،بە کورردی و
•لە زۆربەی گگﯚﭬار و ساﯾتە
کورد لە ئﯚنتارﯾﯚ ی کەنەدا.
د
ی کﯚمە ەی ککولتووری
•ﯾەک کە لە ددامەزر نەرانی
سين دا.
•تا ئ ستاش ھەر بەردەواممە لە بواری ھونەر و نووس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

346

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ژمارە432 :

عەزﯾز
مە سوار ع
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12316240610854
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە433 :

م
د ئيبراھيم
مە سەعيد
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317170804
43988
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ھونەرمەند
ھﯚزانەوان و ھ
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە434 :

مە سەﯾد ئئيبراھيم
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0802142645
54613
شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە435 :

سورە قە تی
مە عەلی س
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1281230257
73993
ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە436 :

مە قوتو
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021801406
63643
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
349

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە437 :

مە نەجاڕ
حەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112610453
30511
تەمەنی منا يدا و ددوای
ی
ھەر لە
لە داﯾک بوە وھ
شاری بانە ە
سا ی  1318ھەتاوی لە ش
س
دخان لە
ھەتاوی لە ئ رانداو شەڕی حەمەرەشيد
روووداوی “قەزﯾﯾەی شەھرﯾووەر”  1320ھ
گەڕەکی
ی
شاری سەقز کﯚچ ئەکەن و لە
شاری بانە لەگەڵ بنەما ە کەﯾان بەرەوش
ش
بابەش خئەگيرس ننەوە.
ش
ەکيەی
سەرچەمی و يخان الی تە
س
ت خوال خﯚشببوو مامﯚستا مەال سدﯾق و خە يفە
خو ندنی ئاﯾيننی لە خزمەت
خ
ست پ
ی ﯾەکاندا کە ئەو کات “قووتاوخان” ﯾان پ ئەوت دەس
حەمەرەشيد للە پﯚلە ئاﯾينی
ح
شاری
ی
ەکانی
ئەوکاتيشی لە قوتابخانە
ی
باوی
شەشی ی
ککرد ھەروەھا ھەتا پﯚلی ش
د.
سەقزدا خو ند
س
ک “محەمەد ئەحمەدی” کاروپيشەی نەجاڕی )دارتتاش( ی بﯚخﯚﯚی
ھونەرمەند کاک
ھ
بە )حەمە نەجااڕ( ناوی
ەری ھە دا ە
ھە بژارد ھەر بەوھﯚوە کە لە بواری ھوونەری دا سە
ھ
دەرکردوخە ک ناسی ﯾان ،حەمەنەجاڕ بە ھﯚی ئەوەەوە کە ھەر للە منا ی ﯾەووە
ەتا
دەست وخەت کی رەنگين و ھە
ت
ەروەھا
ی ھەبوو و ھە
دەنگ کی د گييرو خواپ داوی
عر و ئەدەبيات بوو زۆر
سينی ش ر
خاوەن زەوق ووبەھرەﯾەکی ھونەری نووس
رادەﯾەکيش خ
ھەﭬا نی و ببەردەوام داواککاری ھە ب ﯾننی دەنگی بووون لە
شەوﯾستی ھ
زووو بوو بە خﯚش
نەجاڕ ژﯾانی
ڕ
کاک حەمە
شناﯾانی ،ک
ککﯚڕو کﯚبوونەوەەکانی ناوگەڕڕەک وپﯚلی ددۆستان وئاش
ەر بە تەنيا ژﯾانی
ەبوو لەم دواﯾانەﯾش دا ھە
ھاوبەشی پ ک ھ نابوو بە م منا ی نە
ھ
سين
ەدا براکانی و برازاکانی کاک موحسين وفات ح وﯾاس
ەبردە سەر ککە لەو ماوەﯾە
ئە
شا.
ﯾان پ وە ک ا
ەتی بەرچاوﯾا
وفاﯾەق زەحمە
دی باوباپيری واتە کوردستتان
ەک کە بە ز د
ق و عەالقەﯾە
ە ھﯚی ئەشق
حەمەنەجاڕ بە
ح
بەناوبانگی “گو ی
ی
ەبووی بﯚ ﯾەککەم جار گﯚراننی
شو نی لە داﯾﯾک بوونی ھە
وشاری بانە ش
شان
سازکردو بە دەنگی خﯚی للە راد و کرماش
ی بانە” ی س
زەەردوسووری س مان بەگی
ﯾەﯾش ھەر
ەوگﯚرانی ش
ە دﯾاروکەس وکاری کرد ککە ش عری ئە
تﯚﯚماری کردو پ ش کەش بە
عەباس
س
وەک کاک
دی دﯾکە ک
ەرھەمی خﯚﯾەتی و لە دووای ئەو گەل ھونەرمەند
بە
ەوە… کە
ە بەحەق گيا ن کی تازەی وەبەر ئەو گﯚررانی ﯾەکردەووە( وتووﯾانەتە
ککەمەندی )کە
ەنەجاڕ وتراوەتتەوە کە
ک ھەر ئەو گگﯚرانی ﯾە گەل گﯚرانی ددﯾکەی حەمە
ە داخەوە نەک
بە
گﯚرانی
ەروەھا گە
ناوﯾان نەبردوه .ھە
ن
جار کيش
ەنانەت بﯚ ر
ھيچ کەس تە
ھەتا ئ ستە ھ
ھ
ستەوخﯚی حەمەنەجاڕی پ وەﯾە وەک گﯚﯚرانی “من ب پەنام”
ە مﯚرکی راس
دﯾکە ھەن کە
زەندی وتووﯾەتەوە “گەردووگوو ی بەﯾان” کە کاتی
ی
عەلی
ەی ﯾاران وەررن” کە کاک ع
ئە
سگای ھوماﯾﯾون داﯾە
ەی دابەش کرردوە و لە دەس
ی مﯚسيقاکە
ەزﯾزی سەﯾفی
خﯚی کاک عە
خ
حەمەنەجاڕە کە ش عرەککەی بەم
ە
ەکی دﯾکەی
ە بەربەﯾانە” کە گﯚرانی ﯾە
“ھەستە گيانە
 :گەر
نەھ ن و دە
ھ
ھانی خە ک ئئەدا کە گوندەەکان ج
ش وە دەست پ دەکاو ھ
شاوەرز
ەج ب ە کەش
جووتياری عەررز بک ە بست لە خاک ج مەھ ە ب ۆ ن وشار بە
ج
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خﯚشەوﯾستمانە( دﯾسان ھەر ئەم ھونەرمەندە گﯚرانی ب ونەکراوەی ھەﯾە بە ناوی
“د وانەم ” کە ھەر ئ ستا لە ئارشيوی عەلی عابدی مﯚسيقی دانی سەقزی دا
پار زراوە.
گﯚرانی بە ھاوکاری
حەمەنەجاڕ لە راد ﯚ کرماشانی ئەوکات و راد ﯚ مەھاباد گە
ھونەرمەند کاک رەشيد فەﯾزنژاد تﯚمار کردو ب وی کردەوە کە ھەر ئ ستاﯾش لە
ئارشيوی ئەو راد وگەلەدا ھەﯾە بە م بە داخەوە ئيزن و ر ی دەست پ راگەﯾشتنيان
نيە!
لە سا ی  1365ھەتاوی بە ﯾارمەتی گروپی “وەنەوشە” لە شاری سەقز دﯾسان ھەر
بە ﯾارمەتی کاک رەشيد فەﯾزنژاد چەند گﯚرانی ﯾەکی لە گﯚرانی ﯾەکانی خﯚی وەک
“ئای عەزﯾزم” “بەھار بەھار” و گەل کی دﯾکە لە کاست کدا وەک دﯾاری نەورۆزی
ئەوسا ە ب و کردەوە کە لە الﯾەن خە کەوە پ شوازی ﯾەکی بەرچاوی ل کرا.
ھونەرمەند حەمەنەجاڕ،بە ئەشقەوە گﯚرانی ﯾەکانی تاھيرتﯚف ق و شەوکەت رەشيدو
کەرﯾم کابان و سا ە دﯾالنی ئەوتەوە کە دۆستاﯾەتيەکی تاﯾبەتی لە گەڵ ھونەرمەند
کەرﯾم کابان ھەبوو کە لە کاتی مەرگی حەمەنەجار کەرﯾم کابان نامەﯾەکی پ لە
سﯚزوخﯚشەوﯾستی بﯚ بنەما ەکەی ناردبوو کە ھەردەم و ردی کەس وکاری مەرحووم
حەمەنەجاڕە ،ھەروەھا ئەم ھونەرمەندە دەنگ و رەنگ غەرﯾبەی شاری سەقز
ھەو ی زۆری دا بﯚ بووژاندنەوەی فەرھەنگ وھونەرو پاراستنی داب ونەرﯾتە
کەوناراکانی کوردەواری وگەل ک تامەزرۆ و ھﯚگری فەرھەنگ و ئەدەبی کوردی بوو
بە م بەداخەروە ھەر لە ر گەی گﯚرانی ﯾەکانی کە خەم کی گەورەی لە خﯚﯾدا
شاردبوەوە ھەستی خﯚی دەر ئەب ی.
بەداخەوە حەمەنەجاڕﯾش وەک زۆربەی ھونەرمەندانی ب نازکەوتووی کوردەواری
بەب دەنگی لە سا ی  1373ھەتاوی دا بە ھﯚی نەخﯚشی لە تەمەنی  55سا يدا
کﯚچی دوای کردو س مان بەگ و شاری سەقزﯾشی ب بولبول ھ شتەوە و لەسەر
دەست وشانی ئەوﯾندارانی ھونەری کوردی وتازﯾەبارانی ئەوخەمەگەورە لە
گﯚرستانی شانازی سەقز ئەسپردەی خاک کراوە.
سەرچاوە :ما پەڕی شار نيوز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە438 :

س
مە نەورەس
حەم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2220581310
00447
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە439 :

مە ھاشم
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051046088
87430
...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

پەﯾککەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە440 :

مە کاکە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032140567
71661

352

ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە441 :

مەد بەگی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191431536
60759
حەﯾرانب ژ
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە442 :

خان
مەعەلی خ
حەم
353

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824115805
54879
شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە443 :

مەی ئاﯾش
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4121802577
73575
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە444 :

مەی بەکر
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1002232807
79749
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سراوی شاری سل مانی کااکە حەمەی بەکر
ەقامب ژی ناس
ر کپﯚش و دەننگخﯚش و مە
دا يدا
مانی ھاتﯚتە ددنياوە .لە مند
ککوڕی حاجی ئەحمەد سا ی  1926لە شاری سل م
خو ن ت بە م دواتر خﯚی ف ری
سمييەکاندا بخ
ەﯾتوانيوە لە ققوتابخانە رەس
نە
ست کی وا کە ببتوان لە کارروباری دنيا و وەزعی
خو ندەوارﯾيەککی باش کردوووە و بە ئاس
خ
حەمەی بەکر
ی
شتمانييشەوە کاکە
ميللەتەکەی ئئاگادار ب ت .لە رووی نيش
م
ەکانی کوردﯾدا
ەموو بزووتنەوە سياسييە
ی کوردپەروەەر بووەو لە ھە
ککەساﯾەتييەکی
عيدا.
پتەوی ھەبووە لەگگەڵ پارتی و حزبی شيوع
ی
ەشدارﯾی کرردووە و دۆستتاﯾەتی
بە
الکييە
چاالکی ھەموو چاال
ی
بەشدار کی
ر
ش زﯾندانی ککراوە.
چەندﯾن جارﯾش
چ
ستا براﯾم
ەمر و مامﯚس
پاشاﯾەتی بووە .ش خ مەحمودی نە
ی
ی
جەماوەرﯾيەکاننی سەردەمی
ج
لەتيفی حەفيد و فاﯾﯾەق
ی
سا ح دﯾالن و ش خ
عير و حەمەس
ەحمەد و پيرەەم ردی شاع
ئە
ب کەس و ش خ نوری ش خ سا ح لە ھااوڕێ نزﯾکەکانی بوون.
ھەبوو لە جﯚر
و
شنبيرﯾيەکی باشی
مزان بوو .رۆش
خﯚش و مەقام
ياو کی دەنگخ
ککاکە حەمە پيا
ﯾەتييەوە
ە
ن .لە رووی کﯚﯚمە
ی و فارسی و کوردﯾيەکان
و م ژووی مەققامی عەرەبی
جارانی شاری
ی
کﯚڕ و کﯚبوونەوەەکانی
ەجليسی ڕ
ش و گو ی مە
ی قسەخﯚش
ککەساﯾەتييەکی
ھانی لە
لە فيستيﭭا ی الوانی جيھ
 19کە بەشدارری کردووە ە
سل مانی بوو ..سا ی 959
س
ڵ خوال خﯚشببووان حەمە سا ح دﯾالن و قادر دﯾالن چەند سرود کی
ەمسا ،لەگەڵ
نە
نييشتمانييان ووتوە.
ھەموو
و
الﯾەنگری ھەﭬاران بوووە و لە
ی
دە و
ککاکە حەمەی بەکر کەس ککی بەخشند
ھە سوڕاو بووە .ئەم کەساﯾﯾەتييە
ی سل مانيدا بەشدار و ە
ە ﯾەتييەکانی
چاالکييە کﯚمە
چ
کرد.
کﯚچی دواﯾی د
ی
خﯚشەوﯾستە رۆژی  1999 -2-14لە سل مانی
خ
خی
ەﯾس قەرەداخ
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە445 :

ز
مەی ن رگز
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1101214818
82175

355

ھونەر مەند ناوی تەواوی ممحەمەد سا حی حاجی شەرﯾفە باوککی ناسرابوو بە سالح
ھ
شەرﯾف مالی لە تەنيشت
ف
ی کردووە( و بباپيرﯾشی حااجی
ەگی عەالف )1965کﯚچی
بە
ئەسکان
ن
شی گەورەی ککانی
ەی بە حەوش
ی کەما ەکە
مزگەوتی گەوورەی سل مانی
م
شکەکانی
)کان سکان( نااسرابوو ،،بە ھﯚی کو ر بووونی باوکی کە ھونەرمەنندو براو خوش
شک بوون وە ھەروەھا ناززناوی
مندال بوون داﯾکيان بە خ وووی کردوون  3برا و  4خوش
م
ن رگز بە ھﯚی کە باوکی دووو ژنی بووە ودواتر کو ر بووونی و رۆ ی بەرزی پەروەەردەی
ەری خواردن کردندا و
کی زۆر زﯾرەک بووە لە ھونە
داون ئافرەت ی
ن نازناوی پ د
ن رگزی داﯾکيان
حمەد
ھەبووە(> .ن رگز محمد ئەح
مانيە ناوی ھ
خﯚشترﯾن خوااردن لە سل م
خواردنی بە خ
خ
20ز( لە
ەالحی ن رگز ).1943ز011-
ی خوال خﯚشبووو وەستا سە
.19ز( براکانی
.1904ز 991-
\4
مەرگەی ئەلووول بوە تا کﯚتااﯾی
ستاکانی مەرممەر و کاشی بووە و پ شم
بااشترﯾن وەس
ەغدا و
گەورەکەی ناووی کەرﯾمی ن رگز کە خەﯾﯾات بووە و دوواتر چووە بﯚ بە
شﯚرش ،برا گە
ش
کە لە 4
دەخنک نر ت .ب جک
ک
روباری دجلە
ی
ستی عەرەبەککان لە
 1963بە دەس
ە ر کەوتی 3
لە
خوشکی و  2برا حەمەی ن رگز خﯚی دووو خوشکی ماون لە ژﯾان.
خ
حەمەی
ەبارەت بە )ح
دﯾا لەالﯾەن )گگەرميان( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ن رگز( لە18:08 :08 2013-6-28 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە446 :

حەمە
حەناان سا ح ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5110945475
57846
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لە بواری
ی بە چاالکی ھونەری کردووە ،لە سا ی ) (1996ە
 (198دەستی
ە سا ی )85
لە
نانی
ەرھەمھ ی
ەرم و سارد ککاری کردووە و لە سا ی ) (2003بە بە
سيراميکی گە
س
شە سەرقاڵ بووە .ئەو ھوونەرمەندە لە سا ی
ستال و شوش
ەرھەمی ھوونەری بە کرﯾس
بە
دا ،بەشداری پ شانگای کااری ھونەری دەستی
شانگای ن ودەەو ەتی بەغد
 (1990لە پ ش
)0
ککردووە.
سەرجەم چاالکييە قوتتابخانە
م
بەردەوامی بەشداری لە
ی
 (2005-1992بە
ە سا نی )2
لە
ﯚرش"
ی ھەول ر کردوووە .لە سا ی ) (2004لە ژ ر چاود ی
پييشەﯾيەکانی
ری "سامی شﯚ ِ
سارد و مﯚمی
سيراميکی س
شانگای تاﯾبەت بە س
ی
ی ،پ
وەزﯾری پ شوووی رۆشنبيری
ککردۆتەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە447 :

کيم نەدﯾم داودی
حەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11614365710743
ش وەکار
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە448 :

دەر عومەر
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1151230277
73716
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە449 :

قاڵ
دەری بەق
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2050932167
74129
نی  1904بﯚ
لەن وان سا ی
جاڕە ،سا ی للەداﯾکبوونی دﯾارنييەو ن
ککوڕی حاجی حس نی نەج
شی کردووە پاشان
باوکی کاری دارتاش
ی
ناوە ،سەرەتا لەگەڵ
 1915لەھەول ر ھاتﯚتە دونا
5
ﯾانيان
علوە( دامەزراووە .کات ک بەﯾا
وەبەراﯾەتی گومرک )عل
ی
ەڕ
ەرو دواتر لەبە
بوووە بەئاسنگە
ھەموو سەوزەەکانی
شتومەک دەگگەﯾشتە گومررک ئەوﯾش پ بەدەم ھاواری دەکردو ھ
ش
ەش لەوکاتەدا
يتر لەمەوە ناززناوی بەقا ی بەسەراداب اوە ،جگەلەمە
دەفرۆشت ،ئيت
خﯚﯾشی
ی
شتی
چەڵ ناسرابووە ،بەسروش
ەحەﯾدەرە کەچ
ەرﯾيەکەدا بە
ەن وەندە ھونە
لە
ھەميشە خﯚ بەبچوکزانو
پيياو کی رووخﯚﯚشو د سافوو ميللی بووەو نوکتەبازو ھ
راستگﯚبووە.
ھەموو جﯚرەکانی قﯚرﯾاتو
ەالل بەگی ددﯾاربەکرليو ھە
سەرسامبووە بەدەنگی جە
س
ئەوی وتﯚتەوەەو لەو سەردەەمەدا لەما ەوە ئام ری گررامافﯚنی ھەببووەو
ەستەکانی ئە
بە
گرتووەو شارەەزاﯾی لەمەقامات
ەمبو و ئەنقەرەی گوێ ل گ
ەکانی ئەستە
قەوانە تورکييە
قە
نە لەسوختەخاانەو نە لەقوتتابخانە
ندەوارﯾی نەبووە ،ە
ی
ڵ خو
ەﯾدەری بەقاڵ
وەرگرتووە ،حە
358

نەﯾخو ندوە ،بﯚﯾە بﯚ گﯚرانی وتن شيعری کەمی لەبەربووەو شيعرەکانی چەندﯾنجار
لەئاوازەکانيدا دوبارە دەکردەوە بەچەشن ک ئارەزومەندانی دەنگی گرنگيان بەشيعری
گﯚرانييەکانی نەئەدا ،چونکە زۆر دووبارەبووە ،بە م زۆر شەﯾدای دەنگە خﯚشەکەی
بوونو کارﯾگەری دەنگی گﯚرانيب ژە ھەول رﯾيەکانی زۆر لەسەربوو ،بەتاﯾبەتی حاجی
والی چاﯾچی ناسراو بەشەھاب ،ھاوڕ يەتييەکی باشی لەگەڵ ھونەرمەندان )م.
باکوری ،تاﯾەر تﯚفيق(دا ھەبووەو زۆربەی ئاھەنگەکانی دانيشتنی ما نو بﯚنەو
سەﯾرانەکانيان پ کەوە کردووە ،ھەند ک کاتيش ھونەرمەندانی وەک مشکﯚ  ،رەسوڵ
گەردی ،فوئاد ئەحمەد ،بەشداربوون ،لەگەڵ ھونەرمەند تاﯾەر تﯚفيق سروودە
نيشتمانييەکانيشيان زۆر بەجﯚشوخرۆشەوە وتووەو زۆرجار گو گرانی مەجليسەکانيان
لەگەڵ خﯚﯾاندا کردۆتە کﯚرس.
زۆر حەزی نەکردووە دەنگی تﯚمار بکر ت ،بە م ئ ستا چەند کاس ت کی لەتﯚمارگاکاندا
دەفرۆشر ت کە دﯾارە ھەمووی لەما نو سەﯾرانگاکاندا بەب ئاگاداری خﯚی
تﯚمارکراون .پاراوترﯾن تﯚمارکردن کە کراب ت لەالﯾەن )د.حکمت(ەوە بﯚی کراوە،
شەو ک لەگەڵ ھونەرمەندان )تاﯾەر تﯚفيقو مامﯚستا باکوری( بانگھ شتی ما ی
خﯚﯾانی کردووەو بەنھ نی دوو کاس تی بﯚ تﯚمارکردووە.
حەﯾدەر بەقاڵ بﯚ بەخ رھاتنی ھونەرمەندی دەنگخﯚش ئاﯾشەشان لەکوردستانی
تورکياوە بﯚ ھەول ر لەگەڵ ھونەرمەندان )تاﯾەرتﯚفيقو رەسول گەردی( لەﯾانەی ھەول ر
ھاوبەشی ئاھەنگ کی کردووەو بەکوردﯾو تورکی بەخ رھاتنی ئاﯾشەشانی کردوەە.
دوا ئاھەنگی گﯚرانی کە ھونەرمەندان حەﯾدەری بەقا و تاﯾەر تﯚفيق پ کەوە کردووﯾانە
لەما ی )عبدالغفار الصائع(بووە کە نائب ئەمينی عامی پەروەردەی ھەول ربووە ،لەو
ئاھەنگەدا زۆربەی پياوماقو نو پار زگارو بازرگانو حاکمو بەڕ وەبەری فەرمانگەکان
ئامادەﯾبوون ،لەحافتاکانيشدا وەک ر زل نان ک لەگەڵ زۆربەی ھونەرمەندەکاندا
بانگھ شتدەکرا نموونەی ئەو ھونەرمەندانەش حەمە جەزای گﯚرانی ب ژ .حەﯾدەری
بەقاڵ بەمش وەﯾە ژﯾانی گوزەراندووەو رۆژی  1979\12\4کﯚچی دواﯾی کردووەو
تەرمەکەی لەڕ وڕەسم کی شاﯾستەدا بەئامادەبوونی ھونەرمەندانو خە ک کی زۆری
شاری ھەول ر لەگﯚڕستانی ش خە بەخاک دەسپ ردر ت.
سەرچاوە :ئازاد مەعروف  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

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

ژمارە450 :

ووزﯾن
خاتو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208210310
09834
ەسی" سەر بە ناوچەی تتورجانی سەققز
ھونەرمەند خااتووزﯾن لە گووندی "بﯚگەبە
ھ
ەندەی
ساڵ ھەر لەم گوندەدا ژﯾااوه .ئەم خاتووونە ھونەرمە
ەداﯾک بووە و زﯾاتر لە  73س
لە
نەما ەی
ەی قاﯾمی بنە
قز وەک ھەمووو ژنانی کورددەواری بەش ک لە کﯚ ەکە
نااوچەی سەقز
کردنی پ داوﯾستيەککانی
ی
ی کار و فەرماانی رۆژانە و دابين
خﯚی بووە کە بﯚ راپەڕاندنی
خ
ەم ر گەوە بژ وی
کردنی تەنوور و دﯾززە و گﯚزە و لە
ی
ی داوەتە دروووست
ن وماڵ دەستی
ژﯾﯾانی خﯚی و مندا ەکانی دەستەبەر کرردوە.
ەرگی خﯚی ،ھاوسەرەکەی کﯚچی دوواﯾی کردوە و ئەم
ساڵ پ ش مە
خاتووزﯾن  31س
خ
ھەتيوباری کوررد ج گەی باووکی
ککﯚچکردن و ل ک داب انە بوەەتە ھﯚی ئەوەی کە ژنە ھ
خﯚی ماندوو
لە جاران ی
وی ژﯾان زﯾاتر ە
ی پ بکاتەوە و بﯚ بەدەستتھ نانی بژ ی
مندا ەکانيشی
م
نانی ما ن و
ست کردنی تەنووری ی
دەستی داوەتە درووس
ی
ستە
کات .ناوبراو ببﯚ ئەم مەبەس
بک
ھەمەڕەنگ و
گ
دەرخﯚنەی
ی
زە و
سەرشانی کچان و د ە
ی
ی
سازکردنی گﯚﯚزەی سووری
س
خﯚما ی لە ما ی خﯚﯾدا لە گوندی بﯚگەبەسی سازککردبوو.
ککارگەﯾەکی خ
ش و کارکردنە وردەوردە پەررەی سەند و لە  12سا ی کﯚتاﯾی
ەم ش وە ئيش
ەردەوامی ئە
بە
بينی کە وەک
بە خﯚﯾەوە ی
پەنجە رەنگينی ە
ە
ەند کی
مای ھونەرمە
ەمەنيدا سيم
تە
ھەﭬاڵ
ەو لە گەڵ گ دۆست و ھ
ی" ئە  :ئە
ھادی زﯾائەدﯾنی
ەﯾکەرتاش "ھا
مامﯚستای پە
م
رستەی دەروونی پ ئەڕست.
ی
بووو ،گ يش ترﯾﯾبوونی وشە کانی د ی بووو کە
دی دەست و پەنجە رەنگيينی کورد لە گەڵ ئەوەی کە نەخو ندەەوار بوو
ژننە ھونەرمەند
ەفزﯾﯚنی
کاتی خﯚی تەلە
ەبوو ،لە وتوو ژ کدا کە ی
ی وردتری ھە
ی تيژ و بير کی
ە م زەﯾن کی
بە
بە چﯚنيەتی ددەسپ کردنی سازکردنی
سنە لە گە ی پ کيھ نابوو ،سەبارەت ە
س
شتی
رووستکردنی کﯚمە ک ش
ی
سا ک لەوەپ ش خوليای د
ەﯾکەرەکان وتتی :چەند س
پە
ەژاندمی و مننيش بە
ەم بيرۆکە ھە
جياوازی دﯾکە جگە لە تەنووور و د زە و گگﯚزە بووم و ئە
ج
خﯚم دﯾتبووم و
ەوە رۆﯾشتم و ئەو ئاژە ە ددڕندە و پەلەووەرانەی کە خ
پيير خولياکەمە
ھەروەھا قە فەتی ئەو پا ەوانانەی کە لە چيرۆک و ئەفسانە و ببەﯾت و حەﯾراانەکاندا
ھ
خە ک پ ی
سمم کردبوو بە گ دامئەڕڕشتنەوە کە ئەم کارە ە
ە زەﯾنمدا رەس
بييستبووم و لە
خﯚم بوو.
ﯾنی ھەستی خﯚ
ستم دەرب ی
شی و منيش زﯾاتر مەبەس
ی پەﯾکەرتاش
دەگوت ھونەری
بابەت ژﯾانی
ت
ەس لە
سييان و زۆر کە
مەرگی خە ک ناس
ی
ە داخەوە خاتتووزﯾنيش لە دوای
بە
چوەتە قوتابخاانە و
ەر نووسيوە ،وەک ئە ن :لە ژﯾانيدا نەچ
سيان لە سە
ھونەرﯾيەوە باس
ھ
دا
خﯚڵ ،لە ژﯾانيد
ەخو ندەوار بوووە ،پيشەی گﯚزە و د زە ساز کردن بوووە لە گ و خ
نە
وەرگرتن لە
ن
نی نەبيستبووو ،بە م بە ککە ک
نااوبانگی داوﯾننچی و ميک لننج لﯚ و رۆد ی
ی .لە سەر ژﯾﯾان و
ست و بيری خﯚی گيانی بە گ ە سووررە ئەبەخشی
دەست و ھەس
360

کارەکانی خاتووزﯾن فيلم ک بە ناوی "خاتووزﯾن" لە دەرھ نانی "مەجيد ماھيچی" ساز
کراوە و ھەروەھا ھەنووکە بەش ک لە بەرھەمە دەستکردەکانی خاتووزﯾن لە
مﯚزەخانەی شاری سنە پار زراوه.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە451 :

خاليد ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005191625444272
لە سا نی حەفتاکان وەکو ئەکتەر لە بواری شانﯚ و دارما ،بەشداری لە چەند بەرھەم ک کردووە،
دﯾارترﯾن ئەو بەرھەمانەش ،درامای "بﯚرەپياو" بوو کە لە سا ی  1971لە کەنا ی کەرکوک پەخشکرا.
لەم سا نەی دواﯾی ،ھاتە ن و دنيای کاری رۆژنامەنووسی و زﯾاتر لەو بوارەدا کاری دەکرد.
لە 2010-05-18دا کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :پەسار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە452 :

د دل ر
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11281910212726
چەندﯾن
ەتی بووە و چ
سروودی پ شمەرگاﯾە
ی
ە خاوەنی ﯾەککەم
شاعيری گەوررەی کورد کە
ش
 1933لە
بەرھەمھ ناوە لە 20ئئابی سا ی 3
ھ
ئاواز ی
ز
ھە بەست و شعری نەتەوواﯾەتی و
ھ
ستی
 1946ەوە دەس
ەگەرەکی بەففری قەندی لەداﯾک بووە و لەسا ی 6
شاری کﯚﯾە لە
ش
شکەوتنی
ەرەتا لەگە ککﯚمە ەی پ ش
چاالکی و سە
ی و نواندنی چ
ککردوە بەخەباتتی سياسی
پلەی حزبی
بەچاالکی سياسی و دوای برﯾنی چەندﯾن ی
ی
خو ندەورای دەستی کردو وە
خ
ی سەدەی راببردوو دەست لە کاری حيززباﯾەتی دەک ش تەوە و وەەک
ە حەفتاکانی
لە
روچاالکيەکانی بەردەوام دەب ت
ی
ەوەﯾی لەکار
ککەس کی نەتە
لەرۆژنامەو گﯚﭬارەکان زﯾاتر لە30
و
ی چەندﯾن پەررتوک و نوسراو
گە لەنوسينی
خاليد دل ر جگە
خ
ی و  11سرووددی نيشتيماننی داناوە
ئااوازی گﯚرانی
جەژنی
ی
ميللەتين ،،نەورۆزە
مەتين پا ەوانی م
ن
ی بەھە
سروودەکانی پ شمەرگەی
س
ئييشکەرە ،س و لەکاکی ددوورە و ت و چەندﯾن سروودی دﯾکە ددەبوونە ورەی
شتيمان.
ی مەزنی ھەببووە لەسەر رۆَلەکانی نيش
پ شمەرگە و ککارﯾگەرﯾەکی
ەشاری
خﯚشی د ن شەوێ رابرددوو  17/16لە
ت لەگە نەخ
يەکی سەخت
دوای ملمالن يە
حکومی و حزبی
ی
سانی
ئەمرۆش بەئامادەبووونی بەرپرس
ش
چی دوای دەککات و
سل مانی کﯚچ
س
رۆشنبيران تەرمی شاعيری کﯚچکرردوو لەگﯚرستتانی
ن
نو
ن و شاعيران
و ھونەرمەندان
رەقيب بەرامبەر چييای
ب
سروودی ئەی
ی
ەری
ی د داری دانە
ککەکﯚن و لەتەنيشت گﯚری
ک سپ ردرا"
سەرکەشی بباواجی بەخاک
س
کوردﯾپ دﯾا لە
پ
سەبارەت بە )خاليد دل ر( بﯚ
ت
ی(
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )حازم عەلی
س
2011-12-18
8
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

362

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە453 :

ەقزی
خاليد سە
د رامبﯚ  -خ
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5131159495
57866
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە454 :

د رەشيد
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104005109
92434

363

گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە455 :

د زامدار
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004213148
89784
شيعر و
ر
ەکەی لە ساببونکەران بوو ،رۆژانە
ی بوو ،دوکانە
خﯚشننووس کی بەناوبانگی شاری سل مانی
ھﯚﯾەوە زۆرجار تووشی ل پپرسينەوە و
ی بەرامبەر دووکانەکەی دەەنووسی ،بەھ
ی لە دﯾوار کی
پەندی
بەعسەوە.
ە
ی
ەالﯾەن پياوانی
ن دەبووەوە لە
سووککاﯾەتی پ کردن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

خﯚشنووس
خ

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە456 :

د ستار
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004211725
59781
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
پياوان
ەزی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە457 :

د سەتار
خاليد
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2220581210
00444
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە458 :

د سەعيد
خاليد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514202
23743

365

مانی لەداﯾک بووەەو ھەر لەمنا ييەوە
سييەکان لەسل ی
ن
تای
ەم ھونەرمەنندە لەسەرەتا
ئە
ھونەرە بەش ووەﯾەکی
ەوتووەو بﯚ ف رربوونی ئەو ھ
شانی تيادەرکە
ەری و نەک ش
ەھرەی ھونە
بە
ەبەغدا.
زانستی بووە بەخو ندکار للەپەﯾمانگای ش وەکاری لە
سييەوە بﯚ مااوەی سا ک لەگەڵ
سا ی  1953بەھﯚی ھە و ستی سياس
س
مانگاﯾە فەس کراوە.
چەندخو ندکارر کی ھاوڕ ی دا لەو پەﯾما
چ
ھونەرە جوانەکانی بەغدا تەواوککردوو لە  1963بەشی
ە
ندنی لەپەﯾماانگای
ە  1956خو ند
لە
ھونەرﯾش
مامﯚستای ھ
ەکادﯾميای ھوونەرە جوانەککانی رۆما تەوواوکرد .وەک م
شانﯚﯾی لە ئە
ش
ی سل مانيد ا چەند سا ک خزمەتی ککردووە و دﯾکﯚﯚری چەندﯾن
ەخو ندنگاکانی
لە
شانﯚگەری ج بەج کردوووە .دوای تەواوکردنی خو ندنی دﯾکﯚر للە رۆمادا،
ش
ەتەلەفزﯾﯚنی بەغدا بەناوننيشانی دﯾکﯚﯚرﯾست دامەززرا پاشان ماووەی سا ک
لە
خﯚرھە ت دﯾککﯚری تەلەفزﯾﯚنی خو ند.
ەئە مانيای خ
لە
ککﯚتاﯾی پەنجاککان بەشداری
ی کردووە لەددامەزراندنی ککﯚمە ەی ھوونەرە جوانەکانی
نەری ش وەکاری لەھەول ر لە1950
شانگای ھونە
ی و ﯾەکەم ککەس بووە پيش
ککورد -سل مانی
ماﯾش کردووەە.
نم
کی
دی ھونەرمەنند سەبارەت بەھونەری دﯾﯾکﯚرک شان ددﯾد و بﯚچوون ک
خاليد سەعيد
خ
ھونەرمەندی کورد
ی
ەک شانيشدا بە ﯾەکەمين
ھونەری و نە
تااﯾبەتی ھەبوووە ،لەبواری ھ
ھونەری ش وەکاری ئەوروپا و کوررد دروست کررد ب ت و
ی
ە پرد کی لەنن وان
ەژم ردر ت کە
ئە
قعييەتی فﯚتﯚگگرافی رزگار کرد .ئەم ھوننەرمەندە
گرنگەی لەخﯚررسکی و واقع
ەم ھونەرە گر
ئە
لەزمانی
ی
ھەبوو ،جگە
،
ی ئيتا يادا ناوبانگ کی گەورەی
ککە لە ن وەندە ھونەرﯾيەکانی
ەچاکی زانيوەە .لە
ی و ئينگليزی و ئە مانی و ئيتا يشی بە
ی و عەرەبی
ککوردی ،فارسی
سا ی 1994ددا کﯚچی دواﯾﯾی کردووە.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە459 :

ی
د کاکەﯾی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11616221110747

366

ش وەکار
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە460 :

خدر محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151041006
63838
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە461 :

ی
خوداداد عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009174517
79914

367

خاوەنی مەقاممی ئە وەن
خ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە462 :

دەری
شيد کوود
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1192002446
63897
ما ی
ن" بووە .چەپپﯚکی رۆژگار م
ی"تەرراتەوەن
س( و لە ساداتی
چی ش خ مارففی)کەولوس
خاتوو خورشيد کچ
"فاتيمە خانی"
ە
لە الی
خﯚرەشيد بە منا ی ە
د
ی "سنە" .خاتوو
شيدی فرێ داوەتە شاری
ی خاتوو خﯚرەش
باوکی
فارسيدا مﯚنتەھا دەررەجەی قودرەەت بووە .پاﯾەی
ا
ەر خو ندن ،وەە لە
ئەردە نی مەشھووور نراوەتە بە
رەوشت کی بە
ت
د" دا زۆر بووەە .خوو
طق" و "عاقيد
حو" صرف" و ""بەﯾان" و منط
ە عيلمی "نح
مەعلوووماتيشی لە
پارستنی ساوا و
ی
دا بﯚ
صنيف کردووە کە ناوی "ترببيەی مادران اﯾندە" لە کت بەکەی خﯚﯾد
ی فارسی تص
زووانی
کی بەرزداﯾە وە پ يان
کی داناوە کە بە بﯚچوونی زۆر ل کﯚ نەووەر لە ئاست ک
ل دەستوور ک
بە خ و کردنی منال
ھا بنووس ت..وە دﯾوان کی لە پاش
س ک دوکتﯚرای تەربيەی ب ت بتوان ت کت ب کی ئاواھ
واﯾە ککە مەگەر کەس
مەشھوور و جووانتر و بەرزترە ،بە م چوونکە
ر
ی"
ی "مەستوورە کوردستانی
خﯚی بە ج ماوە زۆر لە دﯾوانی
عيلمی قا ی
ی
ە ناو عەشاﯾر دا دەورەی ژژﯾانی بە سەر بردووە ب و نەبووەتەوە .وە لە
خاتوو خﯚرەشيد لە
ستادی
ەکەمين ئﯚس
ی قا ی کە پ دە ن "تەووەن گەری" ﯾە
ن" بﯚ نەقشی
بافی ﯾان قا ی تەننين و "دﯾزاﯾن
ستی کردووە ووە ناوی
چەند نەخش ککی لە قا يدا کە بە بيری خﯚی درووست
ەی خﯚی بووەە ،تەنانەت چ
زەمانە
ەمان ناو ناسرراوە.
ە ناو تەوەن گگەرەکانی ئ رران و کوردستتان بە بە ھە
ناون ""خﯚرەشيدی"" ئ ستەش لە
کﯚمە گای
ە
نەﯾتوانی خﯚی بناسيين ت بە
ی
چوو ،ھەژاری پشتی شکانند و
ير ک کە زۆر ززولمی ل چ
شاعير
گای
خﯚی بە کﯚمە ی
خﯚی وەک ی
ھﯚکار بوو بە ددەليل کە خاتتوو خورشيد ننەﯾتوانی ی
ی کﯚمە ک ھ
کوردی
بناسيينيت،
الد ەک سەر ببە شاری مەرﯾوان( رەنگە ئەگەر خاتوو خورشيد
ە کی ئاوای پييرانە کﯚن )ال
خاتوو خورشيد خە
سيان بکرداﯾه ،ھە بەت خاتوو خورشيد لە
کچە ئئاغا بوواﯾه ،ئييستە وەک ممەستوورەی ئئەردە ن باس
ەرح ک ھەﯾە بە ناو،
قالی چنين دا تە
ەﯾە و لە ی
مووی ئيران داا ناوبانگی ھە
ن دا لە ھەمو
ھونەرری قا ی چنين
کی لە سەر تەربيتی منداڵ
ست کەری بوووه ،و کت ب ی
خورشيد دروس
ی کە خاتوو خو
ی خورشيدی
تەرحی
نووسييوه.
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شاﯾانی باسە کە خاتوو خورشيد لە سەردەمی مەستوورە خانی ئەردەالن دا ژﯾاوە.
مامﯚستا قانيع لە سەر پ نج خشتەکی ﯾکی خاتوو خورشيد شيعری گووتووە
کە ئەمە دەقی ،پ نج خشتەکيەکە.
کچ کە کەوتە چواردەسا ه ،ھەر کوری الوی ئەوێ
پەرچەمی چين چين و لوول و ئەگرﯾجەی خاوی ئەوێ
پەلکەﯾی شﯚڕ و در ژ و زۆلفی قرتاوی ئەوێ
ھ ندە کچ ب تەجرەبە سووراو و سپياوی ئەوێ
م خەک و عەتر و بخور و س وی نەخشاوی ئەوێ
ب ئەوەی ئ ش بکا،خاو و خليچک و مانووە
بﯚ وە می داﯾک و بابی ،پ بەھانە و بيانووە
دەورﯾەی کﯚ نان و حەسحەسی سەر خانووە
بير لەوە ناکاتەوە سا کی تر کەﯾبانووە
دائيما سەﯾر و سەفا و بەزم و شەو راوی ئەوێ
قەت د ی راناچ ەک ب ژی الی پياو تاڵ ئەبم
بەﯾن تر مەسئوولی تەربيەی منداڵ ئەبم
دەستەپاچەی ناو ژنان و ب بەھا و ب حاڵ ئەبم
من بەﯾنيکی تر ،کﯚﯾخا و سەرۆکی ماڵ ئەبم
نا
ئەو کەسانەی وا سەرۆکن،عەق ی گونجاوی ئەوێ
دائيما ھەر ھەوڵ ئەدا بﯚ تەوق و گوڵ بيدا لە سەر
دەرکی ل قاﯾم بکەی سەر لە کون د ن تە دەر
ھەر خەرﯾکی ھيچ و پوچ و ئ شی ب ج گە و سەمەر
بە خوا کراسی سوور نەب ناﯾکەمە بەر
ھەر ئە
ژ ر چەناخە و کرمەک و گوارە و کلی چاوی ئەوێ
زۆر کچی وامان ھەﯾە ئاﯾا لە دێ ﯾا خود لە شار
سەﯾر ئەکەی چەن شﯚخ و شەنگە جوانە وەک دەنکی ھەنار
خاوەنی زانين و بير و کانی نامووس و وﯾقار
ھەند کيش دڵ مردەﯾە و ژﯾرە لە سەر ھەر ئيش و کار
تف لە زەوق و برق ئەکات و شﯚرەت و ناوی ئەوێ
رۆژ لە رۆژ ئيشکەرتر و زاناتر و پ خ ر ئەب
بﯚ جوانيش دەم بە دەم ھەروەک گو ی زەنو ر ئەب
دەربەسی شوو ناﯾە ئاﯾا زوو ئەب ﯾا د ر ئەب
ھەر تەماشای دەستی داﯾکی خﯚ ئەکا تا ف ر ئەب
پاش ھەموو عەق و شعوورێ خزمەتی پياوی ئەوێ
ھەوڵ ئەدا بﯚ پياوی ژﯾر و ت گەشتوو و خو ندەوار
چابوک و ب فيز و ئ ش کەر ،کاسب کی ب دەمار
دوژمنی ق کا بە نرکە ھەر وەکوو ش ری شکار
نانواڕێ بﯚ کور کی قنج و ق ت و مشکی الر
پياو کی پر ھﯚش و ب ر و ،خاوەنی ناوی ئەوێ
نانواڕێ بﯚ ﯾەک کی سەرسەری و ب ئ ش و کار
369

و زار و خوار

ناﯾەوێ گەنجی تەمەڵ ب و دەس سپی ب
ﯾاخﯚ ماﯾل ب بە ئارەق ﯾا حەشيشە ﯾا قومار
ناﯾەوی م ردی گەزەندە و پ س ب ھەر وەکو کو رە مار
کاسب کی گورج و گوڵ و ب بەن و باوی ئەوێ
ئەی کچم ئامان بفامە ئابروی خﯚت بﯚ ئەب
بﯚ بە ناحەقە خﯚت لە پ ش چاوی ھەموو گەنج ئەخەی ؟
دەوری ت کﯚشينە ئەمرۆ تﯚش وەرە ت کﯚشە دەی
سەﯾری خﯚرەشيد کە کچم،ئەمجا ئەزانی چی ئەکەی
چون حەﯾا و نامووسی خﯚی و ھﯚزی فەوتاوی ئەوی
سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

جﯚری کەس:

ناسراو

شارەکان:

سنە

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

ژمارە463 :

خومار رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100309023162186
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سل مانييە
جوانەکانی س
ەی ھونەرە ج
سا ی  1965لەکﯚﯾە لەداﯾککبووە ،دەرچوووی پەﯾمانگە
س
و لەسەرجەم
کردووە ،دوای تەواوکردنی
ەدا بەشدارﯾک
م ف ستيﭭا ەکاانی پەﯾمانگە
چەندﯾن پيشاانگەی تاﯾبەتييشی
ەر سەرقا ی کاری ھونەررﯾی بووەو لەچ
خو ندنيش ھە
خ
کردۆتەوە.
ە
ستان
ەناوەوەو دەرەەوەی کوردس
لە
ستانی نوێ -11-01 -
2013
2
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە464 :

خونااڤ سا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1261321558
87613
...
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاووای کوردستان

ەس:
جﯚری کە

ش وەەکار

زمان  -ش وەزار :کرماننجيی باکوور  -بادﯾنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە465 :

شی شەوقی
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02511370510233
ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە466 :

ەزﯾز
شەوی عە
خﯚش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0120091449
93304
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس
372

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە467 :

يرانی
شەوی ھير
شەوی فارروق سەدﯾق  -خﯚش
خﯚش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0309222402
21633
کی کاری ھوننەرﯾی بﯚ سا ی
ە داﯾکبووی 1983/1/8ی شاری ھەول رە ،دەستپ ک
لە
خﯚی،
ش گﯚرانی ھيررانی ھيرانی بوو لە ئاواز و ھﯚنراوەی خ
 2003دەگەڕ تتەوه ،ئەوﯾش
3
يەکی کاری کردوووە لەوانە
ی
ەند ھاور
ەروەھا بﯚ چە
ھەو ی داوە ئئاواز و ھﯚنراوەە دابن ت ،ھە
ھ
ھەﭬاڵ ش خاننی.
ھ
جيبە کەرﯾم  -ما پەڕی روووناکی
سەرچاوە :نەج
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە468 :

ۆ مەال
خ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170940476
60701
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نيب ژ
گﯚراني
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە469 :

ودی
خەبااتی مەولو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0401124736
64085
ھونەرمەنند
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە470 :

خەرمان ھيراننی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0329093900
04068
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شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە471 :

دی
خەلييل سەعيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0907142042
21986
کازم خانی
سا ی 1350ی ھەتاوی لە گگەڕەکی م
ەم ھونەرمەنندە لە 15ی گگەالو ژی ا
ئە
سبی و کاری ئازاده .ئەم
شاری سەقز لە داﯾک بووەە و ھەنووکە خەرﯾکی کاس
ش
بە بەھرەی
ھەتاوی ھەستی ە
ی
13ی
شاری سەقز لەسا ی 368
گگﯚرانيب ژەی ش
کوردی بە تاﯾبەت ززﯾندوو
ی
دەنگخﯚشی و توانابوونی للە ھونەری زاانستيانەی گگﯚرانی
گﯚرانييە فولکلﯚرﯾەکاان کردوە.
ە
ەوەی ھونەرﯾاانەی
ککردنەوە و دوووبارە داڕشتنە
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە472 :

خەلييل عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126359
92899
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە473 :

وەندی
خەلييل موڕاد و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819224530
04793
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە474 :
376

خەلييل مەوالنااﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11040052212436
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە475 :

ی
خەلييل کﯚﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1152229477
74848
مەی ماستەری
شيرﯾن لەداﯾکببووە ،سا ی  2004ب وانام
سا ی  1965لەقەسری ش
س
جوومەنی
ش وەکاری لەززانکﯚی تاران بەپلەی با ی وەرگرتووە ،لەالﯾەن ئەنج
مامﯚستای ش وەکارﯾييە
ی
دراوە ،ئيستاش
ی ئ رانيشەوە ب وانامەی پ د
خﯚشنوسانی
خ
چەندﯾن پيشانگەی
ن
ش لە ناوەوە و دەرەوەی ئ ران
نو تاکو ئ ستاش
ەزانکﯚی تارانو
لە
ککردۆتەوە.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەری کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

قەسری شيرﯾن

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

ژمارە476 :

خەلييل ﯾابە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1201208183
32866
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە477 :

شەنگالی
ی
ف
س عومەرر  -خەلەف
ەف ئەلياس
خەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10309093218761
شەنگالە و بە شەنگال کی د برﯾن بەناوبانگە ،ددە ت
ە
ەری
1950ی دەﭬە
ە داﯾکبووی 0
لە
1
شمرم خزمەتتکاری
سەر پارتی و بارزانی ھەﯾﯾە و ھەتا دەش
 571گﯚرانی تﯚﯚمارکراوم لەس
بەھﯚی ئەوەی
ی
سەوە
لەالﯾەن رژ می بەعس
ن
دە کوردە ئ زﯾﯾدﯾيە
ەو ھونەرمەند
ەو ر بازەم ،ئە
ئە
جار دەستگير کراوە.
سەر پ شمەرگگە وتووە س ج
شگ ﯾی لەس
گگﯚرانی شﯚڕش
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

378

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە478 :

دە عەبدو
خەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10710213010590
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە479 :

س
رۆ عەباس
خەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22114362915001
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

379

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە480 :

دارا ئارام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1011170709
92081
ەوە لە
سەرەتای ھەشتاکانە
ی
باشووری کوردستانە و لە
ی
شاری سل ماننی
ەداﯾکبووی ش
لە
ستان و ئەورووپا و باکووری ئەمرﯾکا
گەی لە کوردس
ەندﯾن پ شانگ
ککەنەدا دەژی ،تا ئ ستا چە
شەنگای ن ودەەولەتيش کرددووە.
ە چەندﯾن پ ش
ککردووەتەوە و بەشداری لە
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە481 :

ەرﯾم
دارا سدﯾق کە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0528102150
04320
کار
فيلمک

380

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە482 :

عەلی
دارا محەمەد ع
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112611175
52521
ەرەجوانەکان بەغداد).
ھەول ر )سا ی  1974ھونە
سا ی  1950ھ
ەداﯾکبووی س
لە
لەسەرەتای
ی
لەپەﯾمانگای ھونەرەجواننەکانی ھەول ر
ی
ستای ھونەرر
پييشەی مامﯚس
ھونەرە
مەزراندن و بەردەوام بونی پەﯾمانگای ھ
دامەزراندنييەووە ،بەشدارﯾککردووە لە دام
لەشاری سل مانی.
ی
ەول ر ،ھەروە ھا گەلەری ززاموا
جوانەکانی ھە
ج
ەندانی کوردستان.
ەندامە لەﯾەکک تی ھونەرمە
ئە
ەندامە لەﯾەکک تی رۆژنامەننوسانی کورددستان .
ئە
ھاوبەشە لە ککوردستان و ددەرەوەی کورددستان.
ی تاﯾبەت و ھ
دﯾن پ شانگای
خاوەنی چەند
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە483 :

دارﭬاان سەﯾد ئەحمەد ببەرزنجی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122915343
36944
ئاشناﯾەتی
ی
ەوە
ھەر لە منا ی ﯾە
ر
 19لە شاری ھەول ر لە داﯾک بووە
ە سالی 979
لە
ەرە
ەﯾمانگای ھونە
سالی  1993دەچ ت بﯚ پە
ی دەب ت تا س
جەکەی باوکی
ەگەڵ کەمانج
لە
ەول ر تاکو در ژە بە کارەکاننی بدات و ف ری زانستی مﯚسيقا ب ت ھەر
جوانەکانی ھە
ج
الکيە
ی ﯾەکەم ب ﯾووە .ھونەرمەنند بەشداری لەھەموو چاال
پ نج سالی قﯚﯚناغی بەپلەی
کژەن ک تا ساالی
ھونەرﯾەکانی کردووە بە گﯚﯚرانی ب ژ وە ﯾان کﯚرس ﯾان وەک موزﯾک
ھ
ھونەرو
کی بەرچاوی ھ
ھەر لە سەرەتای تەمەنيەووە خزمەت ی
ەند دارﭬان ھ
 1997ھونەرمە
7
ی کردوە ئەند امی گروپی نالی بووە لە سالی
ستا تا
 1999بو بە مامﯚس
1
گگﯚرانی کوردی
لە سالی  2003چووەتە تاراوگە و ئ ستا لە
سالی  2003در ژەی بە کاارەکەی دا ە
س
سلﯚ نيشتەج يە.
والتی نﯚرو ژ للە شاری ئﯚس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە484 :

داليا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908131024
49436

382

گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە485 :

داليا ئﯚرخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9160027218
88761
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
ەوە:
نەتە

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە486 :

دانا ئئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22210104018487
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە487 :

دانا ئئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1102127373
32655
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە488 :

دانا ب کەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816402
25140

384

منا ييەوە
مانشان لەداﯾﯾک بووە ،لەم
سا ی  1980لەشاری کرم
ھونەرمەند داننا ب کەس لەس
ھ
ی ھونەری بوووە.
خوليای و نەک شان و کاری
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە489 :

دانا تتاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02409523410218
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە490 :

دانا ررەئوف
385

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0510105520
04217
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە491 :

ساالر
دانا س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824095109
94866
نوسينی سيارﯾﯚ
ی
لە بواری ھونەری فيلمساززی و
يە و پ شتر ە
ەداﯾکبوی شااری سل مانيە
لە
کردووە و
فيلم کارتﯚن د
و دۆبالژ کاری کردووە و ﯾەککەم کەس بوووە دۆبالژی ککوردی بﯚ م
تاﯾبەتە لەو
ە
شانگای
ەلسازﯾدا کارددەکات و خاوەەنی دوو پ ش
ی ھونەری تە
ئ ستا لە بواری
بووارەدا.
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە492 :

ەبار
عەبدولجە
دانا ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107095553
33140
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە493 :

غەنی
دانا غ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06111040314375
ک بوون 1969
سا ی لەداﯾک
س
چوارباغ
غ
مانی
ەداﯾک بووی باشوری کورددستان سل م
لە
ناوی گﯚرانی نياز بﯚ تەلەفززﯾﯚنی
ھەمی ھونەری خﯚی بەنا
ەسا ی  1986ﯾەکەم بەرھ
لە
ھەموﯾان دﯾارتر
ن
ھونەری لە
ی
شان بﯚتە خاوەنی چەندﯾن کاری
ککەرکوک تﯚمارر کردووە پاشا
گﯚرانی جﯚشی
ی
کەس و ئاوازی ککاروان عوسماان وە
دﯾاری ئەمجارەە ھﯚنراوەی ش رکﯚ ب س
ەکەم
سەر زاری گو گراانی پاشان ﯾە
ر
ئەمشەو ھاتﯚتە
و
ەوﯾن کەزﯾاتر بە گﯚرانی و وتم
ئە
ەمی
لە چەند بەرھە
 198دا ب و ددەکاتەوە کەپ ک ھاتووە ە
ی لەسا ی 88
ەلبومی خﯚی
ئە
مەد تەھاو
حەمەی ئەحم
گگﯚرانی لەھەمموﯾان دﯾارتر للەناو باغی د ی گەرما لە ھﯚنراوەی ح
نازەنين و رازی
ن
ەرھەم کی تر وەک بەژن ر ک و
مان و چەند بە
ئااوازی ھ رش عەبدو رەحم
دڵ و ھتد....
ماو
 1991لەگەرم
کوردستان ی سا ی 1
ن
ەکەی باشورری
پااشان دوای رراپەڕﯾنە مەزنە
شی
سروود تﯚمار دەەکاو پ ش کەش
ی راپەڕﯾوو د ا ئەلبوم کی گﯚرانی و سر
گگەرمی خە کی
ەی
گی خﯚﯾی و راپەڕﯾو دەکا ھەرﯾەک لە گﯚرانی بە ناووی ھە ەبجە
گگو گرانی دەنگ
ەھيدی کﯚڕەووەکەی
ﯾەکەم مندا ە شە
م
مقام ک بﯚ
م
شەھيدان و پ ـشمەرگە و نەورۆزو
ش
چەند گﯚرانييەکی تر.
ەوگار تا ە و چ
ستان بەناز ققادر دەچ ێ و گﯚرانی شە
بااشوری کوردس
گﯚرانی پرسيار
ی
ەرﯾەک لە گﯚررانی گەردو گگو ی بەﯾان بووو وە
پااشان لە سا ی  1992ھە
387

ی تﯚمار کردووە
پاشان بﯚ بەرز راگرتنی ﯾادی ھە ەبجە ھەر لە سا ی  1992دا ھەستاوە بە پ ش
کەش کردنی چەند بەرھەم ک و زۆر ک لە شارو شارۆچکە کانی باشوری گەڕاندووە
وەک ھە ە بجە پ نجو ن و رانيەو قە دزێ و دﯾانەو سﯚران و ھەول ر.
پاشان لە سا ی  1993دا چەند گﯚرانی و بەرھەم ک ی ھونەری تﯚمار کردووە لە وانە
گﯚرانی ب کەسی و بﯚ ئەوﯾن و لە ناو د ما.
لەسا ی  1994بەشداری لە چەند ﭬيستيﭭاڵ و ئاھەنگ دەکات لەو سل مانی و
ھەول ر.
ھەر لە ھەمان سا دا لە گەڵ چەند ھاوڕ يەکی ھونەرمەندی موسيک زان و شاعير
ی خﯚﯾدا ھە دەسن بە دامەزراندنی تيپ کی ھونەری بەناوی تيپی موسيقای
فﯚلکلﯚری کورد لەوانە مامﯚستا محەمەد ی فلوت و سەباحی سەنتوور و سەبا ح
ش خانی و خاليد مەجيد فەرەج و فەرھاد محمەد و نەوژﯾن محەمەد .وە مﯚ ەتی
ﯾاساﯾی بﯚ وەردەگرن کە لە ماوەﯾەکی کورتی بەرچاوی تەمەنی ئەم تيپەدا کاری زۆر
جوان و رەسەن بﯚ چەند گﯚرانی ب ژ ک تﯚمار دەکەن و چەند کﯚنس رت ک ئەنجام
دەدەن.
ھەر لە  1994دا ئەمجارە لە گەڵ تيپی مﯚسيقای فﯚلکلﯚر گﯚرانی گوڵ مرﯾەم تﯚمار
دەکا پاشان
لەسا ی  1995گﯚرانی قيبللەی راز کە بە گﯚرانی لەبەر چاوی ناحەزانمە لە ناو
ھەوادارانی دەنگيدا ناوبانگی ھەﯾە تﯚمار دەکاو لە ھەمان سا دا روو لە ھەندەران
دەکا و لە و تی ئە مانيا ج گير دەب .
لە زۆربەی ئاھەنگە نەتەوەﯾی و ﯾادە نەتەوەﯾيەکانی کوردا لە ھەندەران بەشداری
دەکا و چەند کﯚنس رت و چاوپ کەوتن و بەرنامەی ھونەری جيا جيا لە تەلەفزﯾﯚنی
ميدﯾا و پاشان م د و پاشان رۆژ تی ﭬی.
لە سا ی  2002گﯚرانييەک بەناوی خاچ بﯚ کورد سات تﯚمار دەکا کە لە ھﯚنراوەی
ناسری رەزازی و ئاوازی خﯚﯾيەتی.
پاشان سا ی  2009ھەردوو گﯚرانی سل مانی و جياوازی تﯚمار دەکا و بە بەردەوامی
و لە نزﯾکەوە خەرﯾکی ئاوازی نوێ و بەرھەم و کاری ھونەرﯾيە و ئەو پ ی واﯾە
ھەم سە کار ک بکا کە لەوانەی پ شوی باشتری ھونەری و جﯚری ب ت گەر نا
ھونەرمەند لەو شو نەی کە ت ييداﯾە بووەست باشترە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (Renmaسەبارەت بە )دانا
غەنی( لە22:59:45 2012-3-3 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە494 :

ەحمان باباان
دانازز عەبدول ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171321576
69409
ھاتﯚتە دنياوە .لە
ە
سکانی شاری سل مانی
ی
ی کان
ەسا ی  ١٩٨١لە گەرەکی
لە
بننەما ەﯾەکی ناسراو بەناو بانگی رۆشنببيری شاری سل مانين .دەرچوی پەﯾماانگای
ی.لە زۆربەی رۆژنامە و گﯚﭬﭬارە
ھونەرە جوانەککانی سل ماننييە .بەشی پەﯾکەرسازی
ھ
لە دەرەوە
چەندەھا کﯚر و سيمينار و پ شانگاﯾە ە
ەﯾە خاوەنی چ
ککوردﯾيەکان ب وکراوەی ھە
ت .ئ ستا لە و تی سوﯾد ژﯾان بەسەرردەبات.
و ناوەوەی و ت
دﯾا لەالﯾەن )ززەند( سەبارەەت بە )داناز
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:28:11
ن بابان( لە1 2012-11-3 :
عەبدول ەحمان
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە495 :

دانی مەنسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080216314360513
لە سا ی  1955لە شاری کەرکوک لە داﯾک بووە
چەند سا ک لە بواری و نەگرتن لە شاری ھەول ر و بەغداد کاری کردووە.
لە  1981 – 1978لە بواری شانﯚ وەک شانﯚکار و دەرھ نەرﯾش کاری کردووە ،ﯾەک ک بووە لە
دامەزر نەرانی شانﯚی کر کاری لە ھەول ر.
لە  1979بە چەند و نەﯾەکی فﯚتﯚگرافی دەربارەی فﯚلکلﯚری کوردی لە پ شانگای پار زگاکانی ع راق کە
لە باخچەی زەورا لە شاری بەغداد کراوەتەوە بەشداربووە.
لە بواری ھونەردا نەﯾخو ندووە ،بەھرەکانی لە بواری ھونەری ش وەکارﯾدا پاش کﯚچکردنی بﯚ ئە مانيا و
ت کە ی لەگەڵ چەند ھونەرمەند کی ئە ماندا دەردەکەون.
ئاشناﯾەتی لەگەڵ ھونەری ئەوروپی نو دا پەﯾدا دەکات ،ب لە دوورکەوتنەوەی لە ھونەری خﯚرھە تی
و بەتاﯾبەتی ھونەری ش وەکاری ع راقی .بەرھەمەکانی بﯚ ﯾەکەم جار لە شاری گوتينگن.
1988 – 2008چەندﯾن پ شانگای کردۆتەوە ،تاﯾبەت ﯾان لەگەڵ ھونەرمەندانی تردا لە زۆر ک لە
شارەکانی ئە مانيادا لە وانە:
گوتينگن ،دارمشتات ،ھناو ،فرانکفﯚرت ،کﯚلن و بەرلين.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )دانی مەنسور( لە-8-2 :
16:21:31 2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

شارەکان:

کەرکوک

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

ژمارە496 :
390

دانيا عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030101357
72140
مانی ژﯾانی
شاری سل ی
ھە ەبجە لە ش
کبووە .دوای ککارەساتی ە
ە شاری ھە ەبجە لەداﯾکب
لە
ھونەرە جوانەکانە بەشی ش وەکارﯾی ،لە
ەسەر بردووەە و دەرچووی پەﯾمانگای ھ
بە
ی ھﯚ ەندا دەەژی.
سا ی ) (1998وە لە و تی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ژمارە497 :

دانيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209564411183
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە498 :

قەساب
دانيال عەزﯾز ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02311180310202
ە تەلئەﭬيﭫ کﯚﯚچی دواﯾی کردووە
ە ھەول ر لە دداﯾکبووە و لە
لە
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە499 :

ق
دانياڵ ئيسحاق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5281602375
59014
بە ئەس
شتەج يە و ە
ککورد کی جووولەکەﯾە و لە ئيسرائيل نيش
ککوردستان.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد  -جووولەکە

و ت:

ل
ئيسرائيل
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خە کی کﯚﯾەﯾە لە

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە500 :

ی
داني ل عەزری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918100537
79536
ردەست و
ت
ەکەی سا ی  1950لە دەﭬەری موکرﯾان  -کوردستانی ژ
خزم و بنەما ە
خ
داگيرکراوی ئ رران دەرکران بﯚ ئيسرائيل .داني ل لە داﯾﯾکبووی سا ی  1963و دەەتوان
سرائيل
حەسەن زﯾرەکی ئيس
ن
بﯚﯾە بە
شی الساﯾی حەسەن زﯾررەک بکا ،ە
گگەلەک بە باش
ەشداری
زۆربەی ئاھەنگە کووردﯾيەکانی ئئيسرائيلدا بە
ی
ی وتنە ،کە ئئەو لە
نااودارە .شاﯾانی
ستە س
ە
سەن زﯾرەک ددەخو ن  .داني ل تا ئ
ی جاران ستراانەکانی حەس
دەکا و زۆربەی
دەستی پ کردووە .ببە م بﯚ
ی
کی تر
ئامادەکردنی بەرھەم ک
ی
ەرھەمی تﯚممار کردووە و ببﯚ
بە
پا پشتی داراﯾﯾی ھەﯾە.
ەرھەمەکە پ وﯾستی بە ا
ەواوکردنی بە
تە
سەوە
سراوە ،بە تاس
سرائيل( ناس
)حەسەن زﯾرەکی ئيس
ن
ە بە
سترانب ژ داني ل عەزری کە
س
وتی:
جووەکان  60سا ە چاوەڕووانی رزگارکرددنی کوردستاان دەکەن! بااوکم داود
ئەوە کوردە جدواﯾی کرد ،داﯾکم سيمحە
ی
سا ی  1995ککﯚچی
ﯾووودا عەزری ،خە کی شارری بﯚکانە ،س
ەو کاتەی
 200کﯚچی ددواﯾی کرد .ئە
ميراواﯾە و سا ی 08
ە
ە کی
ککچی وەستا ئئيبراھيم ،خە
ەر ک شەی ککورد و
گرتنی دەنگوبباسان لە سە
ککە من منداڵ بووم ،داﯾک و بابم بﯚ گو گ
ککوردستان ،زۆۆربەی جاران گو يان لە راددﯾﯚﯾان دەکرد و تەماشای لە تەلەﭬزﯾﯚنييان
کورد و
د
بﯚمان باسی
ن
شەوانی در ژ،
ی
تاﯾبەت لە
ت
دەکرد .ھەروەھا لە زستاناان و بە
چﯚن بوو.
ککوردستانيان ددەکرد ،کە ژﯾاان لەوێ ن
ەکەی خﯚی وتی:
داني ل سەبارەەت بە بنەما ە
ﭭيەتار،
ەرەکەم داليا پ نج کوڕ و ککچ کمان ھەﯾﯾە رافی ،ﯾووددا ،عﯚری ،ئ ﭭ
من و ھاوسەئەوﯾش سترانب ژە و بە ھەموو
ش
ی کوڕە مەزنەککەمە،
شيرﯾن .رافی
ئ ليەساف و ش
زاراوەی کورمانجی.
ی
تاﯾبەت بە
ت
ستران دەخو ن و بە
زاراوەکانی کوردی باش س
ەلەک حەزی لە رەزمە و للە کاتی ﭬاالددا بە تەنيا
ئ ﭭيەتاری کوڕڕم کە تەمەن دە سا ە ،گە
گلەﯾی زۆری ل ددەکەن ،بە م ئەم
ی
ەک جار
ەکانمان گەلە
دونبوک ل دەداات .دراوس يە
دی من
موومانی گ ژ کردووە .ئ ی
م ئارەزووەی نناھ ن  ،بﯚﯾە سەری ھەم
مندا ە واز لەم
م
ھونەری کوردی بەرردەوام
ی
ەوەی
سەر ب وکردنە
ھيوادارم کە ممندا ەکانم دووای من لە س
ھ
ەی
م ئامﯚژگارﯾيەککی ھەبوو و جاربەجار لەگگەڵ من قسە
ن .ج ی شاننازﯾيە کە بابم
بن
ت:
دەکرد و دەﯾوت
کوڕم داني ل ،،با منداڵ و ننەوەکانت لە گەڵ کەلتووری کوردﯾدا بژﯾن.لە سەر ھونەرری
نەوەی داھاتوو و ە
ی
ەم بابە بگەﯾ نم بﯚ
ەوێ نامەی ئە
بﯚﯚﯾە من دەمە
393

کوردﯾش در ژەم پ داوە و بەم کارە پيرۆزە گەلەک خﯚشحا م و شانازی پ وە دەکەم.
ھەروەھا لەربارەی ھونەری کوردی و سترانب ژەکانی کورد داني ل وتی:
نەتەوەی کورد ھونەری تاﯾبەتی خﯚی ھەﯾە و گەلەک مﯚرکی جﯚر بە جﯚری ھەﯾە...و من گەلەک حەزم لە ش وەی سترانخو ندنی ئەم سترانب ژە ھونەرمەندانەﯾە؛
حەسەن زﯾرەک ،حەسەن جزﯾری ،عەلی مەردان ،محەمەد عارف جزﯾری ،عاﯾشا
شان ،تاھير تﯚفيق ،رەسوول ب زار گەردی ،مامل  ،س وە ،پەری زەنگنە ،شھاب،
تەحسين تاھا ،ئيبراھيم حەسەن ،سە ح داودە ،فاﯾق داودە ،فوئاد ئەحمەد ،سابير
کوردستانی و ھتد .
ناوبراو بە خەفەتەوە لەربارەی راگەﯾاندن و کەنا ە کوردﯾيەکانەوە گوتی :
دوو ساڵ لەمەوبەر چەند کارمەند ک لە راگەﯾاندن و کەنا ە کوردﯾيەکاندا لە ئەورۆپا،بە نيان پ دام ،کە بەشدارﯾی پرۆگرام کی ھونەری ببم و ستران بخو نم ،ئەوسا
داﯾکم دەژﯾا و بەم مزگ نييە گەلەک د خﯚش بوو .بە م مخابن کە ئەوانە خاوەن
بە نی خﯚﯾان نەبوون و سەد مخابن کە ئەو داﯾکە خﯚشەوﯾستەم کﯚچی دواﯾی کرد و
ئەو ھيواﯾەی بە چاوی خﯚی نەبينی .ئ دی تا ئ ستە ،من ھيوادارم کە خەونی داﯾک و
بابم ب تە دی ،کە جار ک لە جاران لە بﯚ نەتەوەی کورد لە ئاھەنگ کدا ستران بخو نم .
شت کی تر دەمەوێ بگ مەوە ،کە تيپە ھونەرﯾيەکانی کوردی لە ئيسرائيل ،ئەوە  12تا
 16ساڵ چاوەڕوانی کەنا ە کوردﯾيەکان دەکەن ،کە لە پرۆگرام کی ھونەرﯾدا بەشداری
بکەن .ئەم تيپە ھونەرﯾيانە چەند جار گوفتيان لە چەند کارمەند کی کەنا ە
کوردﯾيەکان وەرگرتووە ،کە بەشداری بکەن .بە کورتی ئ مە وەک سترانب ژ و تيپە
کوردە جووەکان ،تازە ب وامان بەم کارمەندانە و بەو بەرپرسانە ھەر نەماوە .چونکە
ئەمە پ شنيازی خﯚﯾان بوو و ئەوان بەخ رھاتنی ئ مەﯾان کرد و دﯾاردەی گەلەک سەﯾر،
کە ئەوان تا ئ ستە ،لە سەر ئەم بەزمە بەردەوامن و بەخ رھاتنی سترانب ژ و تيپە
کوردە جووەکان دەکەن و پاشان خﯚﯾان ب دەنگ دەکەن .ئ ستە ھەموو شت کمان بﯚ
ئاشکرا بووە ،کە ئەم کارمەندان و بەرپرسانە ،جگە لە گوفت و بە نی ناراست،
ھيچی ترﯾان پ نييە.
بەشير سەبری بﯚتانی ،ئيسرائيل
mailto:hunername@hotmail.com
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز بەشير سەبری بﯚتانی سەبارەت بە پ ۆفاﯾلی داني ل
عەزری لە 2010-09-17
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد  -جوولەکە

و ت:

ئيسرائيل

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

394

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە501 :

ی ئارﯾان
داﯾکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209162036
62938
شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە502 :

ی عەبدولقاادر
دژوارر روشدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73682
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
395

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە503 :

ی
دلبەر جەزﯾری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291238107
74023
 19لە و تی ئئەلمانيە لە دداﯾک بووە.
ە سالی 991
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە504 :

ەد
دليﭭاان محەمە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2110325910
00440
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە505 :

دل ر جەمال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0616143000
04405
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە506 :

دل ر حەو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21712444812932
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە507 :

دل ر عوب د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032305117
71683
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ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە508 :

در
دل ر عەبدولقاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302113910
01497
ستيکردووە
لەسەرەتای سا ەکانی ) (1996دەس
ی
ی 1977ی شااری ھەول رە،
ە داﯾک بووی
لە
ەکانی ھەول رە
پەﯾمانگای ھونەرەجوانە
ی
دەرچووی
ی
ەکاری ھونەرری گﯚرانی گووتن،
بە
خان ،ئای لەگگوڵ،
خاوەنی چوار ئەلبومی گﯚررانييە )س وەخ
ک ،تا ئ ستا خ
ەشی موزﯾک
بە
خاتوونەکەم ،ژژﯾانی من).
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە509 :

ی
دل ر گەرميانی
398

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1120112658
82641
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە510 :

دل ر محەمەد تاھير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517102505
54249
198
کوردستان لەداﯾک بوە لەسالی 84
ن
ەکيکە لەشاننﯚکارانی کوردد کە لەبشورری
ﯾە
ی شانﯚدا ،دەررچووی پەﯾمانگای ھونەرەەجوانەکانی
سەقالی کارککردنە لەبواری
س
سل مانيە..لە سەردەمی ررژ می سەدامدا تووشی ردوونان بووە بﯚ ماوەی دوووسال
س
ندن و
شان لە دوای راپەرﯾن گەرواتەوە خو ن
شاردۆتەوە باش
شاردا خﯚی شا
زﯾﯾاتر لە ناو شا
ه .تيپی
لە والتی سوﯾﯾد نيستەج يه
ەسالی  1995پەﯾمانگای تەواوکردوە .لە ئيستادا ە
لە
ھونەرﯾەکانی رادوﯾی
شانﯚی ھﯚبە بەرﯾوەدەبات ..ئامدەکار و پ شکەش کارری بەرنامە ھ
ش
ھاوپشتيە.
ھ
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

399

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە511 :

دل ر مستەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202151406
69095
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە512 :

ۆژ
دواڕۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202213612
22766
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

400

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە513 :

ف
د برﯾﯾن ﯾوسف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73683
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە514 :

د زارر رزگار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2080805286
63153
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە515 :

د زارر شەنگە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901161050
09302
ن
ەند و مزﯾکژەن
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە516 :

ی
سﯚز ماوەتی
دس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0616163357
74406
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە517 :

شاد بەھادﯾﯾن
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032247077
71679
ستی پ
ەرﯾدا موزﯾک و گﯚرانی دەس
سەرەتای کاری ھونە
ی
ە سل مانی للە داﯾک بووە  ،لە
لە
ەلەرﯾی زاموا و لە
ککردووە ،دواتر دەستی بە ککاری ش وەکااری کردووە ،لە ر گەی گە
شاندان و ئەمە بووەەتە
ن
سا ی 1997ددا ﯾەکەمين تاابلﯚی ش وەککارﯾی ھاتووەتەە پ
س
ستە بەشدارﯾﯾی لە 65
ی وەک ھونەرمەند کی ش وەکار ،تا ئ س
سەرەتاﯾەک بﯚﯚ دەرکەوتنی
س
ەدەر لە پ شاننگەش
ستان و دەرەووەی و ت ،بە
پ شانگەی ش وەکاری کرد ووە لە کوردس
مانيا ،تورکيا و ئ ران ب و
ەکانی کراونەتتە کارت و لە و تانی ئە م
تاابلﯚ ھونەرﯾيە
ەش لە
مە و کﯚوارە کووردﯾيەکان کرردووە ،ئ ستە
ککراونەتەوە ،مﯚﯚتيﭭی ھونەررﯾی بﯚ رۆژنام
ھونەری ش وەکارﯾی
شە لە بەڕ وەبەراﯾەتيی ھو
گگەلەرﯾی زامووا ش وەکارە و فەرمانبەرﯾش
سل مانی.
س
سوەد  -ما پەڕڕی ئاکا نيوز
سەرچاوە :کاممەران کەرﯾم و وشيار ئەس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە518 :

شاد ساح بق ان
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032241057
71677
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ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە519 :

ق
شاد سدﯾق
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071201186
65068
ەشی
ھونەرە جوانەکانی سل مانی بە
ە
ﯾکبووە سا ی  1994پەﯾمانگەی
سل مانی لەداﯾک
سا ی  1975لەسل
شانگەی ھاووبەشدا کردووه.
داری له 52پ ش
ش وەککاری تەواو ککردووه .بەشد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە520 :

شاد عەلی
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2191934418
80655

404

ستا پ نج
ا
مانی تەواوکرددووە ،تائ
ەکانی سل م
ی ھونەرەجوانە
ی پەﯾمانگەی
شی ش وەکاری
سا ی  1990بەشی
لەسی پيشانگەی ھاوبەشدا ککردووە.
ی
ەزﯾاتر
ی کردۆتەوەو بەشدارﯾی لە
پيشاننگەی تاﯾبەتی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە521 :

شاد فاروق محەمەد
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0905095623
39361
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە522 :

مەن
ەلی سەم
شاد مام عە
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6232201585
59082

405

داﯾک بووە .خو نندنی
شاری کﯚﯾە لە ک
ی
ەمانی
ی سەرتەمتە
 19لە گەڕەکی
ە سا ی 964
لە
ھيوا و دواناوەەندی و ئامادەەی و ژەی لە قوتابخانەی شعب
سەرەتای لە ققوتابخانەی ھ
س
خی
ەزمانی عەرەەبی و دواناوەەندی کﯚﯾە کووڕان تەواوکرددوە ،بە م لە بەر بارو دۆخ
بە
چ شو ن ک وەررناگيرێ.
سياسی ئەوککاتی لە ھيچ
س
شان لە سا ی 1985
 19پەﯾوەندی بە ر کخستننەکانی حسييک دەکات پاش
ە سا ی 981
لە
لە
کخستنەکانی حيزبی سﯚﯚسياليستی کوردستان ە
ی
ی چاالکی ر ک
وەک کادﯾر کی
بە پ شمەرگە لە
دەگواز تەوە بﯚ شاخ و دەب ت ە
ز
ی کﯚﯾە سەننگەری
ر کخستنەکانی
کوردستان
ن
ەر
بەدناوەکەی رژ می گﯚڕ بەگﯚڕ بﯚ سە
ی
ە
نااوچەی کﯚﯾە ..پاش ئەنفالە
کی
 1991-1989پەﯾماانگای تەکنيک
1
ە و پاشان لە سا ی
ەڕ تەوە کﯚﯾە
ەناچاری دەگە
بە
بەسەرکەوتوووی تەواودەکات.
شی مخازن بە
سل مانی بەش
س
تو ژەرەوەی کﯚﯚمە ﯾەتيە و خاوەنی
دەژﯾت پيشەی و
ت
ھﯚ ەندا
 19لە و تی ھ
ە سا ی 993
لە
بﯚنەی
ی
دەژﯾت لە زۆر
ت
لەم و تە
ب وانامەی بەککەلﯚرﯾﯚسی ئئەم و تەﯾە .لە وەتای م
ﯾەک ک بووە
ی بە گﯚرانی بەشداری کرردوە .لە سال  1995ک
ھەنگی کوردی
ککولتوری و ئاھ
ختی ھﯚ ەندا.
شاری ئوتر خ
ی نەورۆز لە ش
ە دامەزر نەراانی ر کخراوی
لە
ە ناو خانەوادەەﯾکی دەنگخﯚﯚش و ھونەرددۆست گەورەەبووم.
ی ب ت من لە
ەوەی راستی
ئە
ەردولکەی داﯾکم گو بيستتی گﯚرانيەکانی
ەوە ب جگە لە الﯾالﯾە و سە
ھەر لەمندا يە
ھ
جی
ەمەن و حاج
مامم ئەمينی سە
م
مەن و
م عەلی سەم
خوال خﯚشبووان باوکم مام
خ
رەفيقی ئەمينی
ی
شيدی برای و کاک تﯚفيق و کاک
ەر و کاک رەش
قادری پەڕەکە
قا
عەلی سەمەن و
ی
حەمەدی
سەمەن  ،کاک مح
ن
عەلی
سەمەن  ،کاک زاھيری ع
س
خوشکم بووم .
ھەتاوخانی خ
ھ
لە قوتابخانەی
سەرەتای ھوننەرﯾم دەگەڕ تەوە بﯚ سەررەتای سا ی حەفتاکان ە
س
ەی سرودی
خوال خﯚشبوو مامﯚستا ئەنووەر تاھير وانە
سەرەتای ھيووا ،ئەوکاتە خ
س
چەند
د
دەنگی من و
ی
پ دەگوتين و ئاام ری عودی بﯚ دەژەنين ،دﯾار بوو زۆر ررای لە
کﯚرس بﯚ سرودی بەﯾانيان
س
مەی کرد بە تييپ کی
کەمان بوو ئ مە
ی قوتابخانەکە
قوتابيەکی تری
قو
ن دەمان گوت.
ە رﯾز دەکراﯾن
ککە لە حەوشە
بﯚﯚﯾەکەم جار للە  1982لە ققوتابخانەی دوواناوەندی کﯚﯾەی کوڕان ئااھەنگ کی رەەمەکيمان
خﯚشبوو
سور و خوال خ
سماعيل مەنس
عەلی و برزو ئيس
ککرد لەگەڵ بەڕڕ زان ھەژار ممحەمەد لی
کەوە ئەی
شکەوە پ شک
ئەوکاتە سرودی پ ش
ە
سيقاﯾان دەژەەنی،
سامان تاھير کە ئەوان مﯚس
س
جەزام گوت .ھەر لەو
م
حەمەد
ککوردی ئازا لەگگەڵ چەند گﯚﯚرانيەکی خوال خﯚشبوو مح
جەماوەری
ک کﯚرس لە تتيپی باواجی کﯚﯾە و لە رۆۆشەنبيری جە
شدار بووم وەک
ککاتانەش بەش
خيش
ەبوو .لە سەرردەمی شاخي
ەر پرۆﭬەمان ددەکرد و ھيچ چاالکيەک نە
ککﯚﯾە بە م ھە
ەندێ جار
دەﭬەری بادﯾنان ھە
ی
ھونەرﯾەکانی حيزبم دەککرد لە
ی
ەشداری زۆرببەی چاالکيە
بە
ش بەشدار دەەبووم.
ە تەمسيليش
لە
تيپی
ە .بﯚ ﯾەکم جاار لەگەڵ ی
ەﯾوەندﯾم کرددەوە بە تيپی باواجی کﯚﯾە
ە  1988وە پە
لە
ﯾادی
ھەﯾنار لە ی
می راست و ببەستەﯾەی ھ
 198بە مەقام
بااواجی کﯚﯾە للە 89-10-20
مﯚستا تاھير تﯚفيق لە قوتتابخانەی
خوال خﯚشبوو مام
ل
ەکەمی سا ررۆژی کﯚچی دوواﯾی
ﯾە
چوو بﯚ
س کﯚپلە مەقام بوو کە و
بەشدارﯾم کردد ،بە
دواناوەندی کﯚﯚﯾەی کوڕان بە
لەو سا ەدا لە ئئاھەنگی
ەوە .ھەر و
ن و لە فيلتەرددرا دووان مانە
دائيرەی ئەمن
چەند گﯚرانی و
دارﯾم کرد بە چ
ەکنيکی سل مانی بەشد
ەکترناسينی پەﯾمانگای تە
ﯾە
لەم
ش ﯾەکم گﯚرانيم بﯚ تەلەفززﯾون تﯚمار کررد گﯚرانی م
مەقام ک .ھەر لەم سا ەش
م
406

بەس ناوی
ەداخەوە س
شمەند زاھير و کﯚرس کە بە
ڵ بەڕ ز ھﯚشم
ککو بەی ئەحزاانە بوو لەگەڵ
ماوە،لە ستودﯾوی تييپی باواجی تﯚمارمان
ە
ی کﯚرسەکە لەﯾاد
ککاکە ورﯾام لە بەشداربوانی
ەفزﯾونی
ککرد .ئەم گﯚراننيە مامﯚستا ھەژار حەمە عەلی ئامادەی کردبوو .للە الﯾەن تەلە
شکەش دەکرا لە
ت من بالدی ککەلەالﯾەن فرققد ملکو( پ ش
ەی )نسمات
موسل بەرنامە
م
ستا تاھير
ب تواتە و نەی گيراوە واتە ددۆبالج کراوە .ئەم گﯚرانيە ھی خوال خﯚﯚشبوو مامﯚس
ی خوال خﯚشببوو عوسمان عەونی ﯾە .
تﯚﯚفيقە و ھﯚنرراوەکەش ھی
)ژﯾان و
ن
مام عەلی سەمەن ( سەباارەت بە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )د شاد م
س
2011-06
ی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 0 -23
ککارنامەی خﯚی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە523 :

فا
شاد مستەف
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517155503
34255
شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

407

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە524 :

ی
شاد ن روەﯾی
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0411215623
34136
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە525 :

جەﯾی
شاد ھە ەبج
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209163516
62941
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

408

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ژمارە526 :

شاد کو ستتانی
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10110948319940
سەرەتا وەک شاعر و دەنگگب ژ ،ھاتوتە ددنيای ھونەرەەوە لەسالی  1998لە فەررەنسا
س
ستا زﯾاتر لە  20ب شانگای تاﯾبەتی
ج نشين بووه .پيشەی ھوونەری ش وەککارﯾيه .تا ئيس
سا،
کردووە له ،فەرەنس
ە
شانگای ھاوببەشدا
شداری لە نززﯾکەی  30پ ش
ککردۆتەوه ..بەش
ەرەنسا،
شاروجکەی فە
ن ،ئە مانيا ،ووە لە نزﯾکەی  13شاروو ش
ن ،کورﯾا ،ﯾونان
ەلجيکا ،ﯾابان
بە
جرﯾد ،وە خە تی
ەرمەندی تەج
مەداليای )ز ر ،زﯾو ،برونز( ووە خە تی بااشترﯾن ھونە
م
شەرەف لە  3سالونی ترددا) .روز
شاری بوربون...کە ميوانی شە رەف بوووه...ميوانی ش
ش
tv
تيفی..وە  5جارﯾش v
ە
مرﯾة
نستيفی  3تببفی...السوم
تييفی ...ميدﯾا تيفی ...فرانس
لە
محسن الدھبی ،ە
ن
ەرەب
ەل کردوه .رەەخنە گری عە
کەوتنيان لەگە
)locale.چاوپ ک
دس
ميسر له ،القد
سن وھبە لە م
ميسری حس
لنندن..بوکرش....لە جە زائر.،،نووسەری م
عراقی
ة...الدستور ،ع
صباح..طرﯾق الشعب ،اصووات الشمالية
ن الدولی ،الص
اللعربی ،الزمان
سا .ئە
خاوەنی گەلەری تااﯾبەتی خوﯾەتی لەفەرەنس
ی
سيوه،
دﯾلی نيوز..لە سە رﯾان نوس
فەرە نسی
ە
ی ،سەروکی ررﯾکخراوﯾکی کولنوری
ی ئەکادﯾمی
خراوی ھونەری
دامی  2رﯾکخ
ند
و ئە فرﯾقی بوووه.
خی
ەﯾس قەرەداخ
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

409

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە527 :

د
ەش موراد
د گە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121313285
55636
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
سا ی  1990دەەستم
لە کﯚتاﯾی ا
کوردی بووم ،وە ە
ی
ی جلی
يەوە عەشقی
ھەر لە مندا يە
ھ
شﯚی کرد
ن مە بەندی رۆشنبيری کووردی پ شنياری فاشن ش
ی ،وە لەالﯾەن
ککرد بە دﯾزاﯾنی
سم .لە سا ی 2003
دا کە خﯚم بەم کارە ھە س
ە م بەھﯚی نەبوونی پارەە خﯚم ب ﯾارمد
بە
ئيش کی زۆر
شکەش کرد .ئەمەش ش
شن شﯚم پ ش
ە کوفو گەلەرری ﯾەکەم فاش
لە
شداربوون لە کورد و
رەگەزی جياجيا بەش
ی
ی زۆری ھەببوو لە
سەرکەوتوو بووو وە بينەر کی
س
شﯚی
 KDفاشن ش
سەر داوای DO
مانگی  10لەس
ەمان ساڵ ن
گليز .وە لەھە
عەرەب و ئينگل
ع
داو وە ھەمان ککات ئينگليز و کورد زۆر
ەر پ شان و
دووھەمم لە ئئاﯾرش سەنتە
ەشداربوون.
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە528 :

د نياا رەزازی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103130155
52272

410

گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە529 :

ی
د نياا قەرەداغی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111013004
49207
يە.
کبووە ،سا ن کە لە ھەول ر نيشتەج ە
سا ی  1976لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە530 :

ی
د نياا کاموسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241616178
80611
سا ی  1992لە بﯚکان لەد اﯾکبووە.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

بﯚکان

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

ژمارە531 :

ی
ن شنگالی
د ﭭين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003223104
49762
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

412

شارەکان:

شنگال

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باکوور  -بادﯾنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە532 :

د ە موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050815411357552
دﯾزاﯾنەری جلوبەرگی کوردی لەبەرﯾتانيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە533 :

دﯾار ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473684
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر

413

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە534 :

دﯾار دەرسيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103135044
42278
ن دﯾار سترانب ژێ کوردێ بااکور ل روژا  1966/12/1ێ ل باژارێ د رسم ژ
ﯾاان ژی ھوزان
داﯾک بووﯾە ،نااﭬ دروست
ساال  1990ێ ئ کەم ئەلبووما خو
غتەکينە ،ل س
ت ئەحمەد بلوغ
نەوروزێ دا کرﯾە ،ژﯾانا ھەﭬژﯾني لگەل
ێ
داری د ئاھەننگ ن
ڤ کرﯾە ،بەشد
ﯾاا سولو بەالڤ
دەنيز دەرمان ھەﯾە.
ەبارەت بە )دﯾاار( لە:
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:35:42 2010-12-18
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە535 :

د
دﯾارێ کورد
سدﯾق  -د
دﯾار مەرعان س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803151428
84635
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

414

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە536 :

ی عومەر
دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182212047
78790
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

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

ژمارە537 :

دﯾجللە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10110331710543
گﯚرانيب ژژە ،ناوی تەوااوی فەرﯾباﯾە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ
415

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە538 :

ن
ە فەرەﯾدون
دﯾدە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826214900
04936
ەوکچە ژەنياراانەی بەماوەﯾﯾەکی
کەرکوکە و ﯾەک کە لە
ە
شاری
سا ی1992ش
ەداﯾبکبوی س
لە
نيشتەج يە و
ج
ەول ر
شکەش کردن دﯾدە لە شاری ھە
ش
ککەم ناسرا و ککليپی ھونەرری پ
خەونی مەزنی کاررکردنە لە بوارری
ی
جوانەکانە و خااوەنی
گای ھونەرجو
قوتابی پەﯾمانگ
قو
سيقا
بﯚ ف ربونی مﯚس
ەش سا نە گەشتی دەررەوە ئەکات ﯚ
مﯚسيقا و بﯚ ئئەم مەبەستە
م
شنای
جوانەکان ئاش
سەرەتای چووونی بﯚ پەﯾماانگای ھونەرج
ەباشترﯾن ش وە و ھەرلەس
بە
مﯚسيقا بووە .
م
ێ
سەرچاوە :کورردستانی نوێ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە539 :

خﯚرانی
ن خەليل خ
دﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202221423
32894

416

شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە540 :

ن عەلی
دﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2050921257
75585
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە541 :

ن گوﯾن
دﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2091305198
87349

417

شانﯚﯾيدا
تائ ستا بەشدارﯾی لە  30فييلم و کاری ش
ی سوﯾدە و ئ
ی دانيشتووی
ککچە کورد کی
ککردووە.
ەشداری
ساڵ ،بەنيازە بە
ەمەن  26سا
الن گوﯾن-ی تە
ی رووداو ،دﯾال
کی رۆژنامەی
ەپ ی ھەوا ک
بە
ەر شاشەی
داھاتوو بکەو تە سە
و
ھﯚ يوود بکات کە ب ﯾارە لەپاﯾزی
ە فيلم کی ھ
لە
ەشدارﯾکردن لە زنجيرە درراماﯾەک کە ککەنا ی BBC
سينەماکان ،ئئەمە و ای بە
س
ەرھەمی ھ نناوە.
بە
الن گوﯾن ،لە ش وەدا لە ککل ر
ەھﯚی شﯚخووشەنگی و ررووخسارە جووانەکەی ،دﯾال
بە
مە ئەکتەری ئەمرﯾکاﯾی ددەچ ت ،بﯚﯾە ئەم کچە کورردە بووەتە ج ی
فﯚرالن-ی خانم
فﯚ
در ژ و
 30فيلمی ر
شدارﯾی لە 0
سەرنجی دەررھ نەرانی بو اری سينەما و تائ ستا بەش
س
ککورت و کاری شانﯚﯾيدا کرددووە.
الن لە شاری بەدليسی باکوری
ەگو رەی ھەوا ەکەی رۆژننامەی رووداوو ،داﯾکی دﯾال
بە
خﯚشی لە شاری
ی
باوکيشی لە ئەنقەرەی پاﯾتەختی تورککياﯾە،
ککوردستان و با
سوﯾد لەداﯾکبوووە.
ستﯚکھﯚ م-ی پاﯾتەختی س
س
لە
ەتی تورکيا ە
کە پ شتر رۆژنامەی ميلليە
ک ب ت ،چونک
کاتەوە کە تورک
دﯾالن رەتيدەکا
ئەم کچە
دا لەگە ی ،د ﯾالنی وەک ئئەکتەر کی توورک ناساندبووو ،بە م م
چاوپ کەوتن کد
چ
نەک تورک.
ی دەکاتەوە ککە کوردە ک
ککوردە تەئکيدی
2013
ن 3-12-09 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە542 :

مان دﯾﯚ
دﯾلم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824133237
74884

418

گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە543 :

ن
د رﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1240806466
63013
ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە544 :

ن عومەر
د رﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107110643
33142

419

خوليای ھەبووە
ی
لە داﯾک بووە ،ھەر لە منداللييەوە
 19لە شاری سل مانی ە
ە سا ی 984
لە
بەشی
ی
شی لە بواری شانﯚ مندا ن کردووە دەررچووی
بﯚﯚ ھونەری نوااندن و کارﯾش
سل مانييە دووای ئەوەی تووانی زۆر
شانﯚی پەﯾماننگای ھونەرە جوانەکانی س
ش
شبينی ئەوە
ی
کات پ
بەرجەستە بک
سەرکەوتوانە رۆ ی خﯚی للە زنجيرەی گگەردەلوولدا بە
س
نواندنی کوردﯾدا.
ی
ە دواڕۆژدا بب ت بە ناو کی دﯾاری ن و ھوونەری
دەکر ت کە لە
دا ش خانی
سەرچاوە :ما پەڕی شەﯾد
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە545 :

ن عەلی س مان
د رﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3040004303
33712
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە546 :

مەد
سيم محەم
دەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181023177
70154
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە547 :

دو
و ش عەبد
دەرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11272302012700
سەرچاوەی و نە :بابی اللﯚﯚ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

421

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە548 :

دان
و ش مستتەفا جاوﯾد
دەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4270922155
57031
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ن:
شارەکان

شان
کرماش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە549 :

کەوت
دەرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2111013197
74293

422

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە550 :

حمود
کەوت مەح
دەرک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211103755
51269
سەرەتای
سل مانی لەداﯾکبووە و لەس
 1977لەشاری س
1
ەسا ی
ت مەحمود لە
ھونەررمەندی ش وەەکار دەرکەوت
ستاش س پ شاننگای
ش
ە ،تائ
ھونەری ش وەکارﯾيە
ی
سا ی نەوتەکانی سەدەی رابرردوو خوليای کاری
ەتی
شانگای تاﯾبە
شدارﯾی کردوووە ،ﯾەکەم پ ش
ەشيشدا بەش
شانگای ھاوبە
ی کردۆتەوە و لە دوو پ ش
تاﯾبەتی
لەسا ی  1992کرددۆتەوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە551 :

ﯾا
دەرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8110159308
89197
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە552 :

ﯾا خاليد
دەرﯾا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110912163
33159
)کان سکان( لەدااﯾکبووە ،ھەر
سل مانی لە گگەڕەکی ن
ەسا ی  1985لەشاری س
لە
ەمانچە و
ژەنينی ئام ری کە
ی
خوليای ھونەرر بووه .بﯚ ﯾەککەمجار دەستتدەداتە
ەمندا يەوە خ
لە
تﯚماری دەکات
ی
دەکات ،ﯾەکەم گﯚراننی کە
،
ی لەگەڵ کارری ھونەری پەﯾدا
زﯾﯾاتر ئاشناﯾەتی
ن(ە.
ەناوی )داب ان
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

424

ژمارە553 :

د عەتا
ﯾا محەمەد
دەرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032212237
71672
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە554 :

وڕی
شتی کە ھو
دەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0920132012
29562
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە555 :

شن
دەش

د
موراد

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014114
47227
ھﯚ ەندا.
کبووه ،لە  1997/1/10ما ييان چووەتە ھ
ە 1986/1/1للەشاری سل مانی لە داﯾک
لە
ﭬی بوو ،پاشاننيش
ەرنامەی ب کﯚﯚنت ۆ ی کوردستان تی .ی
شکەشکاری بە
ماوەﯾەک پ ش
م
کە لە
ککﯚتاﯾی سا ی  2008کليپ ککی بەناوی ھ ال ھﯚپەوە ب وکردەوە .ن وبراو ﯾەک ە
پ شکەشکارە سەرکەوتووەەکانی تەلەﭬززﯾﯚن و گەنجان کی زۆر دووواکەوتەی
ەرنامەکانين.
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە556 :

ی
ل زاخﯚﯾی
دەالل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0928094523
32054
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دەست ب ستران گگوتن بکەت ،ل دەرێ
ت
(2000
ی ل ساال )0
ل زاخوﯾی بەری
ستراب ژ دەالل
س
ساز ل داﯾە
گەلەک سترانب ژا س
ک
ساال ) (1998و د گەل
ال
ساال ) (1991ھەتاکو
سازێ بو ،ل س
س
ھن ئاھەنگ و
و دب ژت "من گگەلەک ئاواز دانە سترانب ژژت الو و من بەشداری دھ
".
ە ل کوردستانن و تورکيا "
ککونس رتا کرﯾە
د  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
ەسعود الوەند
سەرچاوە :مە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

زاخﯚ

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

ژمارە557 :

ەن نەوزاد مەجيد
دەوە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121111250
00614
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
 (198لە گەڕە کی توی مەلليک لە س ماانی لەداﯾکبوووم ،تاکو س ی
ە سا ی )85
لە
دن ھ نا ،چوننکە دەمزانی بە خو ندن نااگەم
دووە و دواتر وازم لە خو ند
نااوەندﯾم خو ند
ەخەونەکانم .
بە
من لەبنەما ەﯾﯾەکی ھونەر پەروەردا لەدداﯾکبووم ،نەوززاد مەجيدی باوکم و سەببيحە
م
لەبواری درامادا کارددەکەن و ئەماان ھاندەر و
ی
ئييسماعيلی دداﯾکم ھەردوووکيان
ەرەکيم بوون .
شتيوانی سە
پش
دەسپ کی ھوونەرﯾم لە ساا ی ) (2002ەوە بووە ،بﯚ ﯾەکەمجار بە گرتەﯾەک لە درامای
س" بەشدارﯾم کرد .
"ڕڕەشەی پﯚليس
ەکتەری سەررەکی
لەو دراماﯾەدا ئە
ن" منی بە ددنيا و جەماوەر ناساند ،و
درامای "ڕابوون
ئەکتەری سەرەکيم بينيوە .
ی
بوووم ،لەدوای ئەم دراماﯾەووە بەردەوام ررۆ ی
دارﯾم کردووە و لە ) (15داننەﯾاندا
ەماﯾيدا بەشد
ەگشتی لە ) (26دراما و ففيلمی سينە
بە
ی سەرەکيم بينيوە .
رۆۆ ی ئەکتەری
427

سل مانی خە تی باشترﯾن کچە ئەکتەررم
 (200دا لە س
ە فيستيﭭا ی سا ی )07
لە
چوو بﯚ سەﯾراان" وە.
بەھﯚی فيلمی "ئەوپياوەی کە چ
ی
ەر م،
ەر ئاستی ھە
وەرگرت لەسە
"حەشارگەی ش ر"م کردووە کە
ی
سينەماﯾی
ی
فيلمی
ی
شداری
جگە بەزمانی کوردی ،بەش
ج
بادﯾنيش
ش
مانی
ن ئەکتەری س يەم بووم .ووە بە ش وەزم
ە زمانی عەررەبی بوو ،من
بە
ی" کردووە.
لە ئاو نەدا" و " کﯚتری سپی
ەشدارﯾم لە فيلمەکانی ""بەھەشت ە
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە558 :

د شاميل
رائيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315205907
73944
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە559 :

و مستەفا
رازاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02511341710232
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ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە560 :

د جەراح
رافيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915170053
39506
ھەول ر.
ل
ش وەکارە ،داننيشتووی شااری دوسلدۆرری ئە مانيا و لەداﯾکبووی شاری
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە561 :

راﭬياار نەوزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4141224457
75833

429

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە562 :

رزگارر ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2092313496
63187
شانﯚﯚکار
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە563 :

عەلی
رزگارر جەمال ع
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121613330
06789
لە زماانی خﯚﯾەوە:
موور چاوم بەژژﯾان ھە ھ ناووە
لەساللی  1991لەققەزای مەخم
مان مەخموورﯾان ج ھ شتوووە لەشاری
ن وسياسيەوەە بنەمالەکەم
شی گوزەران
ی باری ناخﯚش
بەھﯚی
430

لەوی تەواوککردووە،دوای پرۆسەی ئازادی گەراوﯾنەووە بناری
ی سەرەتاﯾم
مانی ج گيربوووﯾن ،خو ندنی
سل ما
َ
خوليای
ی
موور شادبووﯾننەوە ،ھەرلەققﯚناغی سەررەتاﯾی
شەوﯾست وبەشاری مەخم
چووغی خﯚش
قەرەچ
مانی
ﯾەکەم پيشانگای تااﯾبەتيم لەشااری سل ی
م
گارک شان کر دووە،
و نەک شان بووم ودەستم بەنيگ
2002
لەھﯚ ی ھونەرەجووانەکان کردەوە لە 2/9/52
موورە کە
ەکانی مەخم
ەھﯚلی نو نەرراﯾەتی ر کخرراوەدﯾموکراتيە
ن پيشانگام ککەئ ستا خﯚتان دەﯾبينن لە
دوواﯾن
ەبجەو نەورۆز بە  27تابلﯚ
ی ﯾادەکانی راپەرﯾن وھەلە
 2008بەبﯚنەی
 18و8/3/ 19
دوورۆژژی خاﯾاند لە8
دارﯾم تياکردوووە.
بەشد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

مەخموور
م

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

ژمارە564 :

ۆ
رزگارر رەنجەڕۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104105329
92445
ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

431

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە565 :

رزگارر فەق

عەو
ع

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5092148067
78631
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە566 :

رزگارر کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12616252110884
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

432

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە567 :

د
رووباار ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12616322410886
سل مانی
ەڕ وبەری ف ررگەی بال ی س
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە568 :

ولقادر
رووپااک عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
04061007314110
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە569 :

مان
روونااک عوسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823170934
44859
مانگەی
دەرچووی بەشی سييراميکی پەﯾم
ی
يە و
ەداﯾکبوی شااری سل مانيە
لە
شداری زﯾاتر لە 23
ەتەکانی ،بەش
ھونەرەجوانەککانی سل مانييە و جگە لە پ شانگا تاﯾبە
ھ
تانی عەرەبی و ئەوروپی.
ستان و و ی
پ شانگای ھاووبەشی کردوووە لە کوردس
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە570 :

رۆزا رودی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8081752148
89226
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە571 :

کەرﯾم
رۆژ ک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104000113
32403
سل مانييە.
گﯚرانيب ژەە ،خە کی س
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە572 :

جەزا
ن حەمە ج
رۆژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1281230257
73991
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ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە573 :

دا
رۆژد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128003037
72714
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە574 :

دا دەميرەرر
رۆژد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5131302205
57908
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ئەکتەر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستاان

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

جﯚری ککەس:

راگە ﯾاندکار

ن:
شارەکان

ئامەد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە575 :

ود
گار مەحمو
رۆژگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824120120
04880
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە576 :

گار کەرﯾم رۆژ
رۆژگ
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08271615114949
شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە577 :

ن
رۆژﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104000209
92404
سالی  1980لە شاری
لی
شک شکاری ککوردستانی بباکور روژﯾن ئوولکەر لە
گگﯚرانيب ژ و پ ش
ەمای کردووە لە وانە :
بەشداری لە چەند و فلمی سينە
ی
ستا
ک بووە ،تا ئ س
ەدەنە لە داﯾک
ئە
دوز 2001 -دول 2007 -20
چيروک کی ممارک ت 008 -ە
کەنالی
ن( لە سەر کە
ە ناوی )روژﯾن
ەرنامەﯾەک بە
بوو ماوەﯾەک بە
تەرەتە شەشی کووردی لە
شکراوە.
توورکيا پ شک ش
ەبارەت بە )رۆژژﯾن( لە:
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
16:46:52 2011-1-2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە578 :

ی
ن شەرﯾفی
رۆژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8250810388
89107
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە579 :

لە
ستەم ئاغالە
رۆس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0128204556
63340

439

ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە580 :

ستەم عەزﯾﯾز
رۆس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81202115013555
مانگەی
سا ی  1976لەداﯾک بووە ،،سا ی  1997بەشی ش وەکاری پەﯾم
س
2002
شانی کﯚليژی ھوونەری
ی
بەشی و نەک
ی
ھونەرجوانەکاننی تەواوکردوووە ،سا ی 2
ھ
جگە لە
ستەری ھەمان زانکﯚﯾە و ج
ەواوکردووە و ئ ستاش خوو ندکاری ماس
تە
شانگای تاﯾبەتييشی کردووەەتەوە.
شانگەی ھاووبەشدا ،پ ش
ی لەدەﯾان پ ش
ەشدارﯾکردنی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە581 :

سورچی
ن نيسان عەمران س
رۆنين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0302114555
53800
ەداﯾکبووە ،باوکی
لە ئيسرائيل لە
ەسا ی  1964لەگوندی ئييشبﯚل – بيابانی ن گف ە
لە
حەی کﯚﯾی،
ی
داکيشی )رەجينە ئييسحاق
ی
خە کی ھيزا – بجيل –ی نناوچەی ئاکر يە و
خ
ھەر لە گوندەەکەی خﯚﯾان لە ئيسرائيل بەب
 1930لەکﯚﯾە لەداﯾکبووەو ھ
 (2لەسا ی 0
کﯚجی دواﯾی
ەوە لەسالی 1996
ی
سەردانی کﯚﯾە بکاتە
ی
ەوەی ئەو ئاررەزووەی ب تە دی
ئە
دەکات.
بەرھەم کی گﯚرانی و موزﯾک کە  50بەرھەم
م
ن وبراو ھەستاا بەب وکردنە وەی
ەو سيدﯾيە
ھەمھ نانی ئە
خەرﯾکی بەرھ
ی دووسا ە خ
ەخﯚدەگر ت .رۆنين ماوەی
لە
ھە گرتووەو لەووەشدا
شﯚڕەﯾم(ی ە
ککەناونيشانی))ڕەگەکانی -بەعيبرﯾی ش
ی باشوور بەناوی بەشير سەبری بﯚتاننی ﯾارمەتيداووە.
ی کوردستانی
ھونەرمەند کی
ھ
سەر
يەمی رۆنينەولەس
ی
ەمی س
ی رۆنين )رەگگەکان(  80خوولەکەو بەرھە
سی دﯾيەکەی
س
جگەلەمانەش
ش
وعيبری نوسراون ،ج
ی
ەرگی سی ددﯾيەکە گﯚرانيييەکانی بەکووردی
بە
ەک ک لەوانە سترانی
رۆۆنينلەدوو ساا ی رابردووداا  4سی دی وەک رﯾکالم بالوکردەوە ﯾە
دۆالری ت چووە ،رۆنيين بﯚ ئەوەی سی
ی
ھەزار
ڵ(بوو ،سی ددﯾيەکەی 40ھ
خەزاڵ خەزاڵ
)خ
بەقەرز لەبانک ک وەەر گرتووە.
ز
بەش ک لەو پاررەﯾەی
دﯾيەکەی تەواو بکات و بالووﯾبکاتەوە ،ش
نوێ
ح  -ما پەڕی دەرب ﯾنی ێ
سەرچاوە :دەشتی سەباح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد  -جووولەکە

و ت:

ئيسرائيل

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە582 :

ن
رﯾچارد بيستن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5240749167
78482
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ەری خاوەر لە ھە ەبجە.
فﯚتﯚگرافەری و نە بەناوبانگگەکەی عومە
فﯚ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە583 :

ر بازز عومەر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112112123
32425
ەسا ی  2001تا
 2دبلﯚمی لەننيگارک شان ووەرگرتووە و لە
لەرەوااندز لەداﯾکبوووە و لەسا ی 2002-2001
گای
سا ی  1998تتا  2008زﯾاتر لە 12پ شانگ
گای تاﯾبەتی لەھەول ر کرددۆتەوە و لەس
 2007س پ شانگ
شی ش وەکارری
ھاوبەشی لەدەورووبەری ھەول ر کردۆتەوە ،ئ ستاش قوتاابی قﯚناغی دووەمی بەش
کﯚليژی ھونەرەجواانەکانی زانکﯚﯚی سە حەددﯾنە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە584 :

ر بازز محەمەد
442

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122020114
42878
200
لەداﯾکبووە و سا ی 04
ە
مانی
شاری سل ی
ی عەقاری ش
 19لەگەڕەکی
ە 984/11/19
لە
ی پەﯾمانگای ھونەرە جواننەکانی تەواوکردووە.
ەشی شانﯚی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە585 :

ر بازز محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126389
92903
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە586 :

ر بواار ئەگالی
443

http://www.kurdipedia.org/?q=200903082210061609
لە سا ی  1984لە کوردستانی ئ ران لە داﯾک بووم وە لە شارە جوانە کە سل مانی گە ورە بووم وە ئە
وە بﯚ ماوە ی  14سا ە لە و تی فيلەند دەژﯾم.
لە وە تەی لە دە رە وە ی و تم کاری ھونە ری ئە کە م و بە ھونە ر ئاشنام و  CD 1ھە ﯾە بە ناوی
)کاری دڵ).
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە587 :

ر بوار رەحيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042371875
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ئەکتەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە588 :

ر بوار سەعيد
444

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104000916
62407
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە589 :

د نوری
ر بواار سەعيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8121309587
72126
بووە.
ی لەداﯾک ە
- 1969لەشارری سل مانی
9
سل مانی تەواوککردووە.
پەﯾمانگەی ھونەرە جووانەکانی ل
ی
ی پەﯾکەرساززی
- 1989بەشی
9
ھونەرە
شانگەکانی سا نەی پەﯾمانگەی ھ
ی
لەسەرجەم پ
م
ی
- (1بەشداری
))1986- 1989
سل مانی کردوووە.
جوانەکانی س
ج
ەشداری لەدرروستکردنی پپەﯾکەری
سەعی(دا بە
-1987لەگەڵ ھونەرمەند ))دارا حەمە س
7
)پيرەم رد(دا ککردووە.
لە دروستکردننی
مەر(دا بەشدااری کردووە ە
ڵ ھونەرمەند )ش رکﯚ عوم
- 1991لەگەڵ
1
سﯚی دەالک)).
ەﯾکەری )ئاس
پە
داری کردووە لە داڕشتنی پەﯾکەری )ماامە رﯾشە).
- 1992بەشد
2
ەشدارﯾکردوووە لەھەردوو پپەﯾکەری
سەعی(دا بە
ڵ ھونەرمەند )دارا حەمە س
- 1995لەگەڵ
5
مام ھەژار(و )مەدام ميترا ن(لە شاری ھە ەبجە .
)م
تی باشترﯾن ککاری
شانگەی الوان لەھﯚ ی مﯚززەخانەی سل مانی خە ی
-1995لەپيش
5
خشراووە.
ھونەری پ بەخ
ھ
بەشداری
ی
ەمە سەعی((دا
مەند )دارا حە
ەگەڵ ھونەرم
 (1998-199لە
سا نی )96کردووە )عيزەدﯾن ففەﯾزی(لە شاری ھەول ر)) ،خەﯾرو
ە
ەرانەدا
ی ئەم پەﯾکە
ەدروستکردنی
لە
445

عەبدولکەرﯾم( لەشاری ھەول ر.
- 1999گەلەری زاموا پيشانگەی تاﯾبەتی بﯚ کارەکانی کردەوە لە ھﯚ ی گەلەری
زاموا.
-1998بەکارەساتی خنکاندن لە ئاوی ئيجە گيانی لەدەست داوە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان( سەبارەت بە
)ڕ بوار سەعيد نوری( لە20:33:21 2012-8-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە590 :

ر بوار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173889
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ھونەرمەند
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە591 :

ر بوار کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042471880
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ئەکتەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە592 :

ر بواری حەمە ھەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573994
ئەکتەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ئەکتەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە593 :

ر بين حەﯾدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322110971671
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ش وەەکار
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پپياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە594 :

ن فەرھاد
ر بين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1232249393
32992
پەﯾکەرتاش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەﯾکەرتاش
پە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە595 :

د
ن محەمەد
ر بين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6041026216
60195
فﯚتﯚگررافەر
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە596 :

ن مەجيد
ر بين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0412092437
74140
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە597 :

ن سا ح
ر زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7231308508
89495
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە598 :

ن عومەر
ر زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250931417
73888
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە599 :

ن فەرەج
ر زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081304237
71872
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە600 :

عەلی
ن فەرەج ع
ر زان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316122249
93949
ک(ـی
شی )سيراميک
جوانەکانی شاری سل مانييە بە ش
ی
مانگای ھونەررە
دەرچووی پەﯾم
سا ی ) (1986تەواو کردوووە.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە601 :

ە د دار
ر ژنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10709582910585
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ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە602 :

ن
ر ژوان وﯾژدان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1061403407
74725
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە603 :

س جەالل
ر ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1061403407
74728
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە604 :

س عارف
ر ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02314464510207
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە605 :

س عومەرر
ر ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2281107138
80586
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە606 :

س ورﯾا
ر ناس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128003229
92715
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە607 :

ن جەميل
ر وان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12820292210930
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ەل
ھوزانﭭان ،چيرروکنﭭ س و شانوﭬان ککورد ،ل ساال  1989ێ ل گوندێ بوسە
ھ
سەرەتاﯾی ل ققوتابخانا ئەﯾلوول ب
ک بووﯾە ،خواندنا خو ﯾا س
سەر ب قەزا ززاخو ﭬە ژ داﯾک
س
ھەﯾە ل گەل
ە
بەرھەمەک ھوزانا
ک
نوکە
ە
دوﯾماھی ئيناﯾﯾە ،ھ شتا قووتابيە ل ئاماددەﯾی .تا
بتن تومارا دەننگی ،نوکە مژژوﯾلی تومار ککرنا
دوو کليپا و ھنندەک ھوزان ژی ھەنە ن
ھوزاناﯾە.
ەرھەمەک ھ
بە
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:0
ل( لە00:35 2010- 11-28 :
)رر وان جەميل
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە608 :

الم
ەوت سەال
ر کە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09061459119381
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە609 :

ەن
رەئوف حەسە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0320171019
94005
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە610 :

ج
رەئوف سەراج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6070130136
60219
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
456

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

ژمارە611 :

رەئوف ﯾەحيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5232358386
64866
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە612 :

ی
رەحييم زەبيحی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0320125436
64001
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لە سينەماکاراانی بەتواناکاننی
ە لە داﯾک بووە .ﯾەک کە ە
سا ی  1971لە شاری بانە
س
مەکانی" :ھااوار"،
ەرھەمی سيينەماﯾيە ،لەوانە کورتە فيلم
ی چەندﯾن بە
ککوردە ،خاوەنی
ەڕ"" ،ئەو پياووەی کە چوو بﯚ سەﯾران"" ،ساتە
"سەتەالﯾت"" ،کﯚتاﯾی شە
ەمای
ستر س"" ،سە
ن"" ،تيرۆرﯾستت ک دادەبەز ت"" ،رۆژی ددواﯾی"" ،ئس
مەزادکراوەکان
م
چەندﯾن
ن
تی ئەفسانە" ککە لە
رەەنگەکان"" ،ژژانی داب انی ئەبەدی" ،فييلمی "و ی
ەﯾان
سەرکەوتووانە
سينەماﯾی گررﯾنگ بەشداررﯾيەکی زۆر درەوشاوە و س
فيستيﭭا ی س
في
ھەبووە.
ھ
ھانی و ناوخﯚﯾﯾيدا بەشدارﯾييەکی
يﭭا ە جﯚراوجﯚﯚرەکانی جيھ
زەەبيحی لە زۆۆربەی فيستيﭭ
ەدەستھ ناوە.
ن خە تی بە
ەرچاوی ھەبوووە و چەندﯾن
بە
توندوتيژی لە دژی
ی
حی
باابەت و ناوەرۆۆکی فيلمەکا نی سينەماککاری بانەﯾی رەحيم زەبيح
دا ن و قوربانييانی جەنگە.
ئاافرەتان و مند
ھەو ی
پاک و بەو پەڕی راستگﯚﯾی و د سﯚزی ھ
ەم سينەماکاارە بە ھەستت کی زۆر ک
ئە
سينەما
ەی لە ر گای م دﯾﯚمی س
مەﯾنەتەکانی کﯚمە گاکە
ی
داوە ئ ش و ئازار و ک شە و
بە بينەرانی نييشان بدات.
ستی جيھان ە
کات و لە ئاست
ەرجەستە بک
بە
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

بانە

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

ژمارە613 :

دە
رەزا بەرات زاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302142624
41511
خەرﯾکی
چەندﯾن سا ە کە خ
ن
ماوەی
شاری ب جنﯚردد لە باکووری خوراسان لە داﯾک بووە .م
سا ی  1980لە ش
ەشداری کرددووە و
زگای خوراسان بە
ی شانﯚی ئ رران و پار ی
جﯚراوجﯚرەکانی
کاری شانﯚﯾە ،لە ففيستيﭭا ە جﯚ
ناوە ،لەوانە :
ی بەدەستھ نا
ی گرنگيشی
چەندﯾﯾن سەرکەوتی
458

ەرﯾيەک کە ددابوونەرﯾتی
ن ،بە شانﯚگە
سوننەتی ئ ران
ستيﭭا ی شانﯚﯚی ئاﯾينی س
ـ ھە ببژاردەی فيس
ەش کرد.
جييان پ شکە
کرمانج
شانﯚگەری "ھەشت".
ی
ستيﭭا ی شانﯚﯚی رەزەوی ببە
ـ ھە ببژاردەی فيس
فراموش شدە" واتتە "وەکوو
ش
ی ئ ران بە شاانﯚگەری "چوون گنج
ستيﭭا ی شانﯚﯚی قوتابيانی
ـ ھە ببژاردەی فيس
ی لە ﯾاد کراوو".
گەنجی
بە شانﯚگەری "بووک و زاوا".
سا ی  2008ە
ستيﭭا ی شانﯚﯚی خو ندکاررانی ئ ران س
ـ ھە ببژاردەی فيس
سونەتی سا ی ،2007
ی
ەتەوەﯾی ئاﯾيننی و
ستيﭭا ی ن ونە
شەقامی فيس
ەشی شانﯚگگەری سەرش
ـ لە بە
ھە بژ ردرا.
شانﯚگەری ە
شانﯚگگەری "بووک و زاوا" وەکووو باشترﯾن ش
ھەد بەڕ وەچووو،
شاری مەشھە
سەرتاسەری شانﯚی رەزەووی سا ی  2007کە لە ش
ـ لە فييستيﭭا ی س
شانﯚگەری دﯾارری کرا.
شانﯚگگەری "بووک و زاوا" وەکووو باشترﯾن ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

خﯚﯚراسان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە614 :

رەزا چاوڕەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209130928
82936
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە615 :

رەزا سەقاﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0722145709
94534
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە616 :

ی
رەزا سە ەواتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105104536
63088
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە617 :

رەزا مورادی
urdipedia.orrg/?q=2008
81118144119336
htttp://www.ku
گای
سەرپ ل زەھااو لەداﯾکبووەە ،دەرچووی ببەشی ش وەەکاری پەﯾمانگ
لەسا ی  1973لەس
وەکاری کﯚل ژی ھوونەرەجوانەکاننی تاران قوتابييە.
ی
شی ش
ھونەررەجوانەکانی کرماشانە ،ئ ستا لەبەشی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە618 :

ەزاﯾی
رەزا کەرەم رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0405105948
84102
ەکتەرە لە ن وان
لەداﯾک بوو ،ئەو ئە
ک
ماشان
نقرئابادی کرم
 (193لە سەنق
ە سا ی )38
لە
ستانی
چاالکی کرد و لە ھونەرس
 (1957-19لە بواری شانﯚ دەستی بە چ
سا نی )955
س
ن پەروەردە کررا و لە کاتی
خو ندن لە بواری
بەردەوامبوونی لە سەر خ
ی
ەکتەری تاران
ئە
لە چاالکی ھوونەری
ەما و تەلەفزﯾوونی ئ ران" ە
شانﯚ و سينە
ەکتەرﯾش لە ر کخراوی "ش
ئە
ەردەوام بوو.
بە
لە بواری
ە ن وان سا ننی ) (1968-1961لە ميوننيخ دەستی بە خو ندن ە
ەو ئەکتەرە لە
ئە
ھونەری کرد.
ھ
ەندﯾن
دەتوانين ئاماژە بە چە
ن
بواری شانﯚ و سيننەما
ی
تەرە لە
ە بەرھەمەکاانی ئەو ئەکتە
لە
شتياری ر ی"" ،ژەھر"،
"دەستدر ژی"" ،گەش
ر
ی"،
ەلی کﯚنکووری
ەرھەمی گرننگ وەکو "عە
بە
م عەلی" و...ھتد بدەﯾن.
"ئەو خانووە دووورە"" ،ئيمام
ەکتەرەی
ن ،ماوەﯾەک للەمەوبەر ژﯾانننامەی ئەو ئە
دەزگای چاپەممەنی "قﯚقنوووس" لە ئ ران
ھاور يانی
ر
سەرجەم
خﯚی ب و کرددەوە ،ئەو ژﯾانننامەﯾە بە ناوونيشانی "س
ە نووسينی خ
لە
ەرە لەخﯚ دەگگر ت.
من" ،تەواوی بيرەوەرﯾيەکاننی ئەو ئەکتە
م
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە619 :

گەردی
سوڵ ب زار گ
رەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815353
30359
گەردی
ی
سووڵ
ەﯾرانب ژی ناودداری کورد رەس
ەورەکەی حە
 1994.1د ەگە
ەڕۆژی 10.17
لە
شاری
ی
سکانی
ەگەڕەکی ئيس
ھيم سو تان(( لەبا ەخانە ب نازەکەی لە
)ررەسوڵ ئيبراھ
ن کەوت و لە ن و شەپﯚلی غەم و بەئاماادەبوونی ھوونەرمەند و دۆۆست و
ھەول ر لەل دان
ھ
ک سپ ردرا.
ﯾاارانی بەخاک
نزﯾک شاری
ی کورد لەسا ی 1922دا لە گوندی قە دگەی ک
ەم ھونەرمەنندە ل ھاتووەی
ئە
ری قە و منارە
خو ندن و
پەروەردەبووە چﯚتەبەر و
ە
ەدنياوه ،لەشااری ھەول ی
ھەول ر ھاتﯚتە
ھ
ھونەری حەﯾرانب ژی
ی
ھرەی
بﯚﯚتە خو ندەوارر کی رووناکببيرو ھەر لەمنندا ييەوەبەھ
ەموو جﯚرەمەققام و
خﯚی لەگەڵ ھە
سازگاری ی
ەکەرەی کردوووەو دەنگی س
ەم شکدا چە
لە
ستی کردووە لەحەﯾرانب ژﯾﯾدا لەھەموو
ەستەﯾەکی کوردﯾدا تاقيککردتەوەو ھەس
بە
کەی گﯚرانی کوردی سەررکەوتووتره ،بﯚﯚﯾەخﯚی داوەتەئەو
جﯚرەکانی دﯾک
ج
الﯾەکی
ی
ھەموو
ەﯾرانب ژی کورردستان و لەھ
ەمەزنترﯾن حە
ەی کوردو بﯚتە
ھونەرەناسکە
ھ
ەوه.
ی دەنگيداوەتە
نييشتمانەکەی
بەشی
سا ی 1947ددا چﯚتەبەغدا و لە رادﯾﯚ و تەلەﭬزﯾﯚنی ببەغدا  -شی
ەسەرەتای س
لە
ناوبانگی
ی
شکەشکردوووە و
ستەوخﯚی پ ش
ی گﯚرانی راس
ککوردی ھەفتاننە ئاھەنگ کی
کوردستاندا ب وبﯚتەوه.
ا
ی
ھەموو الﯾەکی
ھونەرﯾی بەھ
ھ
قامی رەسەنی کوردی
پتر لە  680گﯚراانی و مە ی
ستگەﯾەدا ر
کردنی لەو ئ س
ەماوەی کارکر
لە
شی دەستی شيعر
ەن و لەپاڵ گﯚﯚرانی گوتنيش
ﯾران و بەستە
تﯚﯚمارکردووەو ززۆربەﯾان حەﯾر
"ب زار" بووه ،بﯚﯚﯾەحەزی دەککرد پ ی ب ن "رەسوڵ
ی شاعيری ب
ھﯚنينەوەﯾش بووەو نازناوی
ھ
خﯚی و شيعری
ب زار گەردی" و لەماوەی ژﯾﯾانيدا ئەم پەررتووکانەی لەشيعری ی
کەی کورد چااپ و ب وکردۆۆتەوه:
شاعيرانی دﯾک
ش
ک و حەﯾران  ---سا ی 957
1-بژاری الوک19دا لەبەغدا چاپی کردووەەو  106الپەڕەەﯾه
کردووەو  154الپەڕەﯾﯾه
و
چاپی
ەی کوردستا ن  --لە1960دا لەبەغدا چ
2-گو ە م القە462

الپەڕەﯾە
ە
130
دا چاپکراوەو 0
196دا لەبەغد
شل ر  ---لە67
3-شيالن و ش( 4-دارەشەکرران )2007 -
).200
( 5-پەنگر 08 -
ەل ک د سﯚزبوو بﯚ
ست کی نيشتتمانی بوو ،گە
خاوەن ھە و س
ەم ھونەرمەنندەی کورد خ
ئە
شﯚڕشی ئەﯾللوول
ستەکەی ،بﯚﯾﯾەلەدوای ھە گيرسانی ش
ەتەوەنيشتماانەخﯚشەوﯾس
نە
لەبەھاری 1974دا
ی
شەڕ
کردنەوەی ش
ماوەﯾەک چووەەپاڵ شﯚڕش بەتاﯾبەتی دوای دەستپ ک
م
ئەم ھونەرمەندەەھەر
ھونەرمەندانی خﯚی گەﯾاندەشاخ ،م
ی
وەک ھەموو ررۆشنبيران و ھ
دەم ن تەوه.
ەلی کورد م
ھونەردۆست و سەرجەم رۆ ەکانی گە
ت
ڵ و وﯾژدانی ھ
ەنەمری لەدڵ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

حەﯾرانب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە620 :

ی
سو ی نادری
رەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103235918
82402
ی ميللی  -دەەھﯚ ی
گﯚرانيب ژی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە621 :

رەسەن قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263692901
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ھونەرمەند
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە622 :

رەشاد حەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112612174573941
سا ی  1953لەھەول ر لەداﯾکبووە ،سا ی  1972دەستی بەکاری فﯚتﯚگرافەری کردووە ،تائ ستا
بەشدارﯾی چەندﯾن پيشانگەی ھاوبەشی کردووەو ھەشت پيشانگەی تاﯾبەتيشی کردۆتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر
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شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە623 :

شﯚل
رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
03151343013931
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە624 :

شيد عەلی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8280851407
72394
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە625 :

ژاد
شيد فەﯾزنژ
رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0125164619
91101
ەﯾز نژاد سا ی 1330
ەليم خانی فە
ەﯾزنژاد کوڕی خاول خﯚشبوو حاجی سە
من رەشيد فە
م
سەر بە
عەرەب ئﯚغ ووی سەروو س
زاﯾينی لە گوندی ع
ی
195ی
ھەتاوی بەرانببەر لەگەڵ 51
ھ
ناﯾانمەوە بﯚ ما ی خﯚﯚمان لە
ە
پاشان ھ
ن
ەقز لە داﯾک بووم و
نااوچەی فەﯾزوو بەگی سە
کی
شاری سەقز و وردە وردە کە گەورە بوووم و فامم کرددەوە خﯚم لە ن و بنەما ە ک
ش
ھەر لە تەمەنی 5 4
ھﯚکار ک کە ھ
ھونەرپەروەرددا بينييەوە و ئەوە بوو بە ھ
ھونەرمەند و ھ
ھ
خﯚما ی ھەرووا بە ش وەی خﯚڕسک
بﯚخﯚی ئام ر کی خ
ی
الﯾەن باوکمەووە کە
سا ييەوە لە ال
س
سيک و
گﯚرانی کﯚن و کالس
ی
خﯚش بوو و
شی زۆر ش
و نائاکاد ميک دەزانی بژەن ت و دەنگيش
ەبوو بە
شيشی دەزا نی ،کارت کەرری و گەل ک تەئسيری لە سەر من ھە
فﯚلکلﯚری خﯚش
فﯚ
کی وا لە
کەمەی منا يمەوە تتوانيم ئﯚگری و ئامادەﯾ ی
ی
ە ھەر لەو تەممەنە
جﯚر کی وا کە
ج
ھونەری
بەرەو ئەو بەھرە ھ
و
سەکانم
دەم کە سەررنجی باوکم و خزم و کەس
خﯚم نيشان بد
خ
قەناعەتەی کە
ی
ئەو
جامدا باوکم ھاتە سەر و
شم و لە ئەنج
ی خﯚم رابک ش
و خودادادﯾيەی
بﯚ خﯚی ف رم بکات و
ەقدوور ب ت ﯚ
ستی تەجرۆببەی خﯚی مە
ەوەندەی لە تواناﯾی و زانس
ئە
کەالسی موسيقا.
ی
ەوەال ئيتر بە فەرمی بمن ر تە
لە
بوون
ەنی  7 6سا ييەوە ف ر بوووم برﯾتی ن
ەو ئام رانەی کە لە الی بااوکم لە تەمە
ئە
ەی لەبەک( ،زەرب و داﯾرەەی تورکی و لەگەڵ چەند گﯚراني کی فﯚﯚلکلﯚری
ه:تووتەک )نە
له
بە
ربوونەکان ھەمووی ە
ن
بەتە ف
ەر زاری خە ک بوو .ئە ە
ککوردی کە ئەوو کات لە سە
دەست کردن
ت
سينە بە سينە و چاو لە
ە
ش وەی غەﯾرەە ئاکاد ميک و ھەروا بە ش وەی
تەمەنی 8
ی
چوون.دواترﯾش لە
ش
بووون و بەو حا ەﯾش زۆر جووان و ر ک و پ ک پ ش ئەچ
ماوە ک
ەجەوە بﯚ ھ ننام کە پاش م
سا يدا باوکم پيانﯚ کی بچککﯚالنەی مندا نەی لە حە
س
سەرەتا کی ز ﯾنی ژﯾانی ھونەرﯾم
ھات ،بە م س
ککەم دەستم للە سەر ئەو ئئام رەﯾش راھ
ەمە بوو:
ست پ دەکات ککە ئەوﯾش ئە
ئاا ل رەوە دەس
بردمييە
ە
ەرمی
ند باوکم بە فە
جەم دەمخو د
 1سا ی کە لە پﯚلی پ نج
ە تەمەنی 11
لە
سی
کات تازە کەالس
تەوحيدی کە ئەو ت
ی
خزمەتی مامﯚﯚستا کاک حااميد
خ
بە
قوتابييەکانی دانابوو .ە
ی
ەوی ئەوسا ببﯚ
ەقامی پەھلە
بﯚد(ی لە شە
مﯚسيقی)باربﯚ
م
466

خﯚشييەوە مامﯚستا تەوحيدی زۆر بە دڵ ئاوا ەﯾيەوە وەری گرتم کە ھەزاران جار
ﯾادﯾيان بە خ ر و ﯾاخوا ھەر س مەت و تەمەن در ژ ب ت.
بە داخەوە کە مامﯚستا حاميد دوای سا ک کەالسەکەی بەست و بەندە و ھاوڕ کانم
تەنيا ئەو ﯾەک سا ە بەخت لەگە مان ﯾار بوو و توانيم تەنيا کت بی ﯾەکەمی کەمان لە
خزمەتيدا بخو نين و پاش بەستنی کەالسەکەمان ئيتر ب مامﯚستا کەوتين و ناچار
بووﯾن کە بﯚ خﯚمان ھەروا در ژەی پ بدەﯾن و بە ﯾارمەتی ئەو شتانەی کە ئﯚستاد
ف ری کردبووﯾن کە سەرجەم چەندﯾن گﯚرانی کوردی و فارسی لەخﯚ گرتبوو.
لەوەال ئيدی بە ش وەی پراکتيک و راستەوخﯚ لەگەڵ چەند الوی ھونەرمەندی
دﯾکەش کە ئەوانيش بە گﯚرانی و زەرب و داﯾرە ھاوکارﯾيان دەکرد وەکوو ئاقاﯾان:
ئەحمەدی حەسەن زاده ،رەحيم عەدڵ ،فاﯾەق رۆستەمی ،موحەممەد سەليمی کە
ئ ستا حاجييه ،گروپ کی چکﯚلەمان لە شارەکەماندا پ ک ھ نا و لە ناو کﯚڕ و کﯚمەڵ و
شاﯾی و زەماوەند و سەر شانﯚ ۆ ھﯚ ەکانئ نماﯾش و مەجليس و ميوانييەکاندا وردە
وردە دەستمان بە چاالکی ھونەری کرد و تەنانەت چەندﯾن جارﯾش بﯚ رادﯾﯚ سنەی
ئەو کات بانگھ شت کراﯾن و لەوێ چەندەھا موسيقا و گﯚرانييان ل تﯚمار کردﯾن.
کات ک گەورەتر بووم پ ش ئەوەی کە مەدرەک و ب وانامەی سيکلەکەم وەربگرم نيوە
کارە بەج م ھ شت و ھەر لە کەالسی نﯚی نيزامی قەدﯾمدا تەرکی تەحسيل و
خو ندنم کرد و بﯚ د ژەی خو ندن لە بواری موسيقا و ھەروەھا کار لە بواری شانﯚ و
کابارەکانی شاری ھەميشە کوردستانيمان )ورم (ی خﯚشەوﯾست ،رووم لەو شارە
کرد .باوکيشم کە وەکوو ھەميشە چونکە د ی تاقەتی نەئەگرت و د ی نەئەھات کە
من بە تەنيا بن ر ت و ھەروا بە ئەمانی خوام بسپ ر ت ،زۆر بە خ راﯾی و بە پەلە خﯚی
خانەنشين کرد کە فەرمانبەری داﯾرەی پەروەردە و ف ر کردن)ئاموزش و پەروەرش(ی
سەقز بوو و بە ما ەوە ھات لە تەکما بﯚ ئەوێ.
لە ورم دوای چەند رۆژ ک لە ت ئاتری )ئارﯾا(ی ئەوکات بەخﯚشييەوە دەست بەج
بﯚ ھاوکاری و ژەندنی کەمان)ﭬيﯚ ﯚن( لە گەڵ گرووپی موسيقای ئەو ت ئاترە کە
شەوان پاش تەواو بوونی شانﯚ بەرنامەی گﯚرانی و موزﯾک رەقس دەستی پ دەکرد
وەرگ رام و بﯚ ماوە ک ئەم رەوتە بەردەوام بوو تا ئەوەی کە بەداخەوە باوکم بە
نەخﯚشی ش رپەنجەی خو ن ھەر لەوێ کﯚچی دواﯾی کرد و مامم ھات بﯚ ئەوێ و لە
ژ ر ناوی ب باوک و ب سەرپەرەست نەﯾھ شت ھيچکام کمان لە شاری غەرﯾب
ژﯾان بە سەر ببەﯾن و بە زۆر ھەموومانی بردەوە بﯚ سەقز و دەستی لە تەنھا کار ک
کە لەو کاتەدا پ م دەکرا ھو پەﯾدام کردبوو پ ھە گرتم و ب کار و عات و بات بەرەو
داھاتوو کی نادﯾار و تارﯾکی بردم کە مەگەر ھەر خﯚم بزانم کە ئەو ماوەی ﯾەک ساڵ
ب کارﯾيە و سەرگەردانييەم چﯚم ل رابوورد و بەڕاستی چەندە سەخت و ناخﯚشم ل
گوزەرا ئەو ماوەﯾە کە ھەر دۆعا ئەکەم ﯾاخوا ب واو نە تەوه.
مەجبوور بووم بﯚ بژ وی ژﯾانيش بووب ت بگەڕ مەوە بﯚ ورم و ئەوە بوو کە لەگەڵ
خﯚشک کم کە ھەر ئەو لە داﯾک و باوکی خﯚم بوو شەو ک ب ﯾارمان دا کە بگەڕ ينەوە
بﯚ ھەمان شو ن کە پ شتر لەوێ بووﯾن و ھەر ئەو کارەﯾشمان کرد.
لە ر گای خزمان و ناسراوانی ئەو مەوە داوای کارم لە ھەمان شو نی پ شووم کرد
کە بە خﯚشييەوە چونکە ھەم لە ئەخالق و ھە س و کەوتم کە زۆر گرﯾنگە و ھەميش
لە کارەکانی ئەو کاتی ناو گرووپەکەم رازی ببون ،ئەمجارﯾش وەرﯾان گرتمەوە و لە
دەرفەت ک کە بﯚمان رەخسا کە کمان وەرگرت و بﯚ جار کی دﯾکە دسيان لە شاری
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ورم بە ھەزاران ھيوا و ئﯚميد و ئاواتەوە قارەمانانە دەستمان بە کارو ژﯾان و خو ندن
و داھ نان و خەالقييەت کرد کە تا ئەم ۆش ھەر قورس و قاﯾم لە سەری ماوم.
پاش ماوە ک کە ت ئاترەکەمان بەسرا بﯚ بژ وی ژﯾان ناچار بووم کە لە کابارە کی ھەر
ئەو شارە داوای کار بکەم و ئەوانيش کە پ شتر منيان بينيبوو و دەﯾانزانی کە ک م و
چيم لە دەست دێ ،زۆر زوو بﯚ بەڕ وەبەری بەشی موسيقای کابارە خەﯾيام وەکوو
ر بەری ئﯚرک ست وەرﯾان گرتم.
ماوە ک لەو شو نەﯾش کارم کرد بە م چونکە بەندە لە بنەما ە کی ناسراو بووم و
کابارەش زۆر شو ن کی مەقبوول و مﯚناسب نەبوو ئەوسا ،ناچار بووم کە وازی ل
بھ نم و بﯚ ئيش کردن روو لە ال کی دﯾکە بکەم .ئەوە بوو بە واسيتەی دۆست کمەوە
کە زووتر لە ت ئاتری ئارﯾا ھاوکاری موزﯾکم بوو و ﯾەکترمان ئەناسی لە رادﯾﯚ ورم و
دواترﯾش لە تلوﯾزﯾﯚن وەرﯾانگرتم و پاشان کە رادﯾﯚو تلوﯾزﯾﯚنی مھاباد دەستم بە کار
کرد ،گەڕامەوە بﯚ ئەو شارە جوان و پ بيرەوەرﯾيە و لەوێ وەکوو بەرپرس و بەڕ وەبەری
بەشی گﯚرانی و مﯚسيقای کوردی بە فەرمی دەست بە کار بووم و ئەو رەوتە تا
شکاندن و ھەرەس ھ نانی شﯚڕشی ئەﯾلوول بە ر بەری بارزانی نەمر بەردەوام بوو،
بە م بەدوای ت کچوونی ئەو شﯚڕشە گەورە و بە ھﯚی ئەوەی کە ھەست و
ئ حساس گرتبوومی و ئيھانەتم بە بنەما ەی شای گﯚڕ بە گﯚڕ کردبوو سيخوڕ کی
ساواک بە دزی ئ مەوە قسەکانمی تﯚمار کردبوو و بەو بﯚنەوە منيان لە ئيشەکەم
دوور خستەوە و دەرﯾان کردم .بە م لە ئاخرﯾن رۆژەکانی لە گﯚڕ نانی نيزامی
پاشاﯾەتی بە خﯚشييەوە فرﯾا کەوتم و بە ﯾارمەتی دەبيران و مامﯚستاﯾانی نەتەوە
خﯚشەوﯾستی ساب غی،توانيم ئاخری ئيمتيحان بدەم و ب وانامەی سيکلی ئەوە ی
نيزامی قەدﯾم وەربگرم و ب مەوە بﯚ شارەکەمان و ھەر بەو سيکلەﯾشەوە وەکوو
مامﯚستای قوتابخانە و باخچەی مندا نی سەقز دابمەزر م و تا کاتی رۆﯾشتن و
بيج ھ شتنی و ت و روو لە ھەندەران کردنم لە سەر ئەم ئيش و کارە بەردەوام بووم.
ئە بەتە ھەميشە بە بەر کاری مامﯚستاﯾيشەوە قەد قەد ئاسوودە دانەنيشتووم،
بە کوو بە شاھيدی ھەموو خە کی کوردستانی باشوور و رۆژھە ت و بە تاﯾبەت
ھونەرمەندان و ھونەردۆستان ،ھەر کات کەمترﯾن ھەلم بﯚ رەخساب ت ﯾان کاس ت کی
گﯚرانيم بە دەنگ و ئاوازی خﯚم و ﯾان بە دەنگی گﯚرانيب ژانی ئەو سەردەمه ،جا ھەر
لە ھەرە بەن وبانگەکانی وەکوو ھونەرمەند کاک ناسر رەزازی ،ئەحمەد حەسەن زاده،
سەرگﯚرد مﯚحەممەد ناھيد ،حەسەن دەرزی ،تاھيری خەليلی ،سەی براﯾم
سەقزی ،ئيبراھيم قادری ،ئيبراھيم کيمنەﯾی)ھەورامی( ،رەحيم ھەجيجی،
ئەبووبەکر قەرەگو زی و ھەروەھا خوال خﯚشبووان :مامﯚستا موحەممەد مامل  ،براﯾم
خەﯾات ،حەمە نەجاڕ و سدﯾق زۆھری سەقزﯾيەوە بگرە ھەتا ئەو دەنگ خﯚشانەی
کەوا تازە دەستيان دابووە ھونەری گﯚرانی وتن و ھ شتا بە باشی نەھاتبوونە ناسين
بﯚ کاس ت فرۆش و ئ سترﯾﯚ و تﯚمارگەکان کە لە ھەر شار ک کە داوا کراب ت ل مان چ
لەگەڵ گروپ کيان کە لە مھاباد بوون و چ لەگەڵ تيپی موسيقای وەنەوشەی ئەو کاتی
سەقز تﯚمار دەکرد و ﯾان قوتابييەکانم ف ری ژەنينی ئام ر کی موسيقا دەکرد.
لە سا ی 1370ی ھەتاوی بە ھﯚی گيروگرفت کی زۆر کە خ رخوازانی دائيرەکەم رۆژانە
بﯚﯾان پ ش ئەھ نام ناچار کرام کە بە پ چەوانەی حەز و ئارەزووی خﯚم شار و و ت و
ز دی باوباپيرم بە ج بھ م و بﯚ ماوە کی نادﯾار کە لە ھيچکەس کی دﯾکەش روون نيە
کە تا کەنگ يه ،لە گەڵ ھاوسەرەکەم روو لە جيھانی غوربەت و روو لە ھەندەران
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کترﯾن
کەﯾن کە ھيووادارم ئەم دوووری و دەربەدەرﯾيە تەمەننی زۆر کورت ب و لە نزﯾک
بک
خس کە
ەمان بﯚ ب ەخ
بە کوو ھەموومان ئەو ھەلە
نيا بەندە و ھااوژﯾنەکەم ،ە
ککاتدا نەک تەني
ست و برامان رۆشن و
کەس و کار و دۆس
ھەموو س
ن بە دﯾداری ھ
ی تر دﯾدەمان
بتتوانين جار کی
ت .انشااللە
د يشمان بە ببينينيان شاد و خﯚش ب ت
ئ ستا ئەوە نزﯾﯾکەی  17ساا ە کە لە و تی فينلەند و لە شاری ھ لسينکی پ تەختی
تی ئا مان و ددوو دانە س دﯾشم لە
کاس تم لە و ی
ەم و تە دەژﯾﯾم .تا ئ ستا ﯾەک دانە س
ئە
شادی
ی
شی و
فينلەندا تﯚمار کردووه .ھەرر بژﯾن بە خﯚش
في
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە626 :

رەفييق ئەمين سەمەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8051826596
60556
دەنگخﯚش و ککەبار خو نی شاری کﯚﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە627 :

رەفييق چاالک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922111847
79589
ەر زﯾرەکی و ل ھاتوﯾی نازنااوی
ق مەحمود رەەسوڵ(ە لەبە
نااوی تەواوی ))رەفيق تﯚفيق
ينراوە ،لە سا ی 1923
چاالک( ی لين
)چ
خوﯾندنی سەرەتاﯾی لە
ی
بوە،
شاری سل مانی لەداﯾک بو
ە گەڕەکی پييرمەسوری ش
لە
معلمين
سا ی ) (1937لە )دار اللم
ەنگەسەر( و ))سل مانی( تتەاوکردوە و س
)کﯚﯾە( و )سە
خو ندن تەواو ددەکات و دەب تتە )مامﯚستا).
رﯾﯾفی( وەردەگگير ت و سا ی ) (1941خ
لەسەر
ر
 (194لە )ئيزگگەی کوردی ببەغداد( دامەزراوە پاش مانگ ک
ە سا ی )44
لە
ە ناونيشانی )گﯚرانی ئازاددی چين( لە ئيزگە دەردەککرێ و
شﯚڕشگ ی بە
نووسين کی ش
ەدوای
 (1947داو لە
مانی و دەب تتە )مامﯚستا(( ،لەسا ی )7
دەگەڕ تەوە بﯚﯚ شاری سل م
ەتی
ت کچونی )کﯚمماری مەھابادد( و لەس دارەەدانی چوار ئئەفسەرەکە للە مامﯚستاﯾە
ەھﯚی ئەو وتارە کە لەسەرقەبران بﯚ خە کەکەی خووﯾندبﯚوە.
دەردەکر ت بە
سا ی
غداد( کاری کردووە لە ا
)ئيزگەی کوردی بەغ
ی
 (1لە
 1950بﯚ 1956
ە سا نی )0
لە
دامەزراندنی
ی
رەزامەندی
ی
ھونەر دۆستاندا
ک ھاوڕێ و ھ
ەگەڵ کﯚمە يک
 (1957داو لە
)7
ەﯾە
سەرۆکی ئەو کﯚمە ە
ی
مين
ن( وەردەگر ت و بە ﯾەکەم
)کﯚمە ەی ھوونەرەجوانەکان
ھە دەبژ ردر ت.
ھ
ەی
ەﯾدا لە حاميە
ە )(9ی حوزەەﯾرانی سا ی ) (1963دا لەگەڵ جەماووەری شارەکە
لە
ت .لەسا ی )(1973
دﯾنار ئازاد دەکر ت
ر
کەفالەتی )(500
ی
سل مانی دەگگير ت و دواترر بە
س
مار کرد
شی دڵ دا تﯚم
ی )شو ن کەووتن( لەناو ج گای نەخﯚش
دا دوا گﯚرانی خﯚی بەناوی
(19
ی(973-11-30
ەﯾنی بەرواری
ﯾە .لە رۆژی ھە
ی کوردی( .
ستەفا بەگی
ککە شعری )مس
سەر وەسيەتتی خﯚی تەررمەکەی لە گگردی
داد کﯚچی دووای کرد و لەس
ەشاری بەغد
لە
خاک دەسپ رددر ت.
سل مانی( بەخ
)سەﯾوانی س
ق چاالکrefiqchalak..com
http://www.
h
سەرچاوە :ما پەڕی رەفيق
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە628 :

حەنا
رەفييق نوری ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208144852
29849
دەرھ نەرر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

ستانی
کوردس

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە629 :

دﯾن
زی قوتبەد
رەمز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032141477
71662
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە630 :

خدر
زﯾە قادر خ
رەمز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1232257573
33000
ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە631 :

ن چ وار
ج عوسمان
رەنج
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816312
24136
ەی ھونەرەجووانەکانی
 200پەﯾمانگە
9دا لە سل ما نی لەداﯾکبوووە ،سا ی 03
ە سا ی 982
لە
شانگەی
شی لەسا ی 1998دا بوووە ،دووەم پ ش
سل مانی تەواوکردووە ،ﯾەککەم پ شانگاش
س
شانگەی ھاووبەشدا کردوووە.
خﯚی لەبەرﯾتاننيا کردۆتەوە ،بەشداری زﯾاتر لە  10پ ش
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە632 :

ج مەجيد
رەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317154300
03980
سيقای
ھەول رەو سا ی  1983لەبەشی مﯚس
 19ی شاری ھ
ی سا ی 968
ەداﯾک بوونی
لە
ەندانی
ستی ھونەرمە
مانی وەرگيراوەو لەسەر دەس
ەﯾمانگەی ھوونەرەجوانەکا نی سل ی
پە
ەم وانەی مﯚﯚسيقای خو نندەوەو
گگەورەی وەکو ئەنوەر قەرەدداغيو سە ح رەئووف ﯾەکە
مو دەزگا
پەﯾمانگە لەالﯾەن دام
ە
خی
ەسا ی  1985دوای ش وااندنی بارودۆخ
لە
بﯚ پەﯾمانگەی ھونەرەجوانەکانی
چاری خﯚی ﯚ
سەرکوتکەرەککانی رژ می بەعس بەناچ
س
لەپەﯾمانگای ھونەرەجوانەکانی
ی
مﯚسيقای
ی
شی
موس گواستتﯚتەوەو سا ی  1988بەش
م
دواتر
ر
ەلی کوردستتان لەئاداری  1991و
ی راپەڕﯾنی گە
موس تەواو ککردووە .دوای
م
ی ﯾەکەم کابيننەی حکومەتتی ھەر می کوردستان وەکو مامﯚستاای
ەدامەزراندنی
لە
بووەو ھەر
و
ستبەکار
نابيناﯾان لەھەول ر دامەزراوەو دەس
ن
مﯚسيقا لە پەﯾمانگەی رونااکی
م
کی
ە لەگەڵ قوتاابيو مامﯚستاﯾانی تری پەﯾﯾمانگە توانييتتيان گروپ ی
ەو پەﯾمانگەﯾە
لە
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خنجيالنەی مﯚﯚسيقا پ کبھ ننو چەندﯾن سروودو گﯚرانيان تﯚمار کرردووە تاوەکو ئ ستاش
خ
شيانی باسە
ی
لەپەﯾمانگەی روناکی نابيينانيان بەردەووامە.
ی
ەوتنەوەی واننەی مﯚسيقا
لە
چاالکی
ک
چەندﯾن
ج مەجيد خاوەەنی چەندﯾن سرودو گﯚراننيو ئاوازەو لەچ
مامﯚستا رەنج
م
شداری کردووە.
ھونەری جﯚراوو جﯚرﯾش بەش
ھ
پەڕی چرا تيﭭی
ی
مان  -ما
شتيوان عوسم
سەرچاوە :پش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە633 :

ل
رەھببەر جەالل
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112614104
46530
مەش
ل حەمەد مامە
رەەھبەر جەالل
ەسا ی  1953لەشاری ککﯚﯾە لە داﯾکبوووە.
لە
ەواو کردووە.
قوتابخانەی ناووەندی لەشاری ھەول ر تە
قو
شاری کﯚﯾە،تييپی شانﯚگەرری
سا ی  1970لەگەڵ ھەند ک الوانی ش
س
ھونەرەجوانەکاانی بەشی
شان دەچيتە پەﯾمانگای ھ
)کەکﯚن(دادەممەزر ن ت .پاش
ەبەغدا.
نييگارک شان لە
دەچيتەرﯾزی شﯚڕش ،لەو ش
ی
 197بەغدا ج دەھ ی و
ی سا ی 74
رۆۆژی  11ئاﯾاری
ن کاردەکات.
ەتی راگەﯾاندن
ەبەر وەبەراﯾە
لە
بەپشکنەری
ی
ی جموجﯚ ی ھونەری شااری ھەول ر ددا
ەسا ی  1977دا لەبەشی
لە
ی قوتابخانەکاننی ھەول ر داادەمەزرێ.
ھونەرﯾيەکانی
ر بەری وانە ھ
ەکەمی خﯚی نيشان دا.
سا ی  1977پ شانگای ﯾە
س
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ئەندامی کﯚمە ەی ھونەر و و ژەی لقی ھەول ر بوو.
سا ی  1983دەگاتە ﯾﯚگسالﭬيا ،لەگەڵ ھونەرمەند و رۆژنامەنووس رزگار رەنجەرۆ
گﯚﭬاری کورد دەردەکەن.
سا ی  1984دەچ تەﯾەک تی سﯚﭬيەت و لەمﯚسکﯚ لەئەکادﯾميای بەرزی ھونەری
سورﯾکەڤ خو ندن تەواو دەکات.
سا ی  1991دەچيتە فينالند .لە فينالند کﯚميتەی ئاشتی و پشتگيری نيشتيمانی
کوردستان ی دامەزراند.
زﯾاتر لە 30ژمارەی لەگﯚﭬاری د نپار دەرکرد.
گەل ک چا کی لەو و تە نواندووە و ج گای پەنجەی دﯾاربوو.
لە  1998/4/6لەﯾەک ک لەنەخﯚشخانەکانی شاری ھ لسينکی د ەمەزنەکەی لەکار
دەکەو ت و ما ئاواﯾی دەکات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

کﯚﯾە

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

ژمارە634 :

رەھ

جەبار

http://www.kurdipedia.org/?q=201009191040429552
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ھونەرەجوانەککان بەشی
ييە و ھەردوو پەﯾمانگەی ھ
ەداﯾکبوی شااری سل مانيي
لە
لەوالتی ئە مانيا
ی
سل مانی تەوواوکردووە و ئ ستا
ەری زانکﯚی س
و نەک شان و کﯚل ژی ھونە
چەندﯾن
ن
داری
يای دۆس دۆررف-ە و بەشد
خو ندکاری قﯚﯚناغی س يەممی ئەکادﯾميا
خ
پ شانگەی ھاوبەشی کرددووە لەناوەوە و دەرەوەی ککوردستان .
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە635 :

عەبدول
رەوا جەمال ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8100926306
60625
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە636 :

رەوەند جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111717140373751
سا ی  1993لەھەول ر لەداﯾکبووە ،سا ی  2012بەشی ش وەکارﯾی پەﯾمانگەی ھونەرە جوانەکانی
تەواو کردووەو تائ ستا بەشدارﯾی  8پيشانگەی ھاوبەشی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

ھەول ر

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

ژمارە637 :

رەوەند سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812562072081
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە638 :

زارا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051025108
87435
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە639 :

ۆس جەبار
زاگرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12909225910939
ئەکتەر و راگەﯾاندکار
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە640 :

زامبييا عەزﯾز
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122915162
28943
سل مانی لەدداﯾک بووە ،لەتەمەنی مندا يدا
سا ی  1977لە خ زان کی ھونەری لەس
س
وەکو
و
ەگەل تيپی ممﯚسيقای نەوورۆز وەکو کﯚررس بەشدارببووە ،لەسا ی 1995
لە
بەندی مامﯚستاﯾاننی سل مانيييە ،ئ ستا
ی
گای مە
چووی پەﯾمانگ
ەوتووە ،دەرچ
گگﯚرانيب ژ دەرکە
ی ميللی.
فەرمانبەرە لەتيپی ھونەری
فە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە641 :

وا داراغا
زامو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271012177
75350
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

479

ژمارە642 :

زانا ررەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1111018353
32677
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە643 :

ﯚ دەسکﯚ
زانکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1108163506
62517
ستکردنی ما پەڕی
ەرﯾکی کاری دﯾزاﯾن و دروس
ەک کە لەم دﯾﯾزاﯾنەرانە کە سا ن کە خە
ﯾە
شی
دروست دەکات ،خو نندنی لە بەش
ت
ھونەرمەندان و پﯚستەر وەە کﯚﭬەری سييدی
ھ
سوﯾد تەواو ککردووە.
ن لە زانکﯚی س
گگرافيک دﯾزاﯾن
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە644 :

زاھيير جەالل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908115338
89433
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە645 :

زاھيير عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10809265610613
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە646 :

زاھيير عەبدول
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0924154205
59613
شانﯚکار و ھوننەرمەند
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە647 :

زاھيير عەبدو

رەش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8261710175
57485
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شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە648 :

ەش
زاھيير عەبە رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0726194332
24567
شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە649 :

زاھيير عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01071108313143
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شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە650 :

زاھيير غەرﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081304247
71878
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە651 :

زرار محەمەد مستەفا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
04211202314176
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ەفا( ،لە
حەمەد مستە
ەر لە شاری ررواندز )زرار مح
شەنگی ھونە
ھونەرمەندی ناسراو و پ ش
ھ
شاری ِرواندز ھاتﯚتە دونيا ،لە
کی ناسراوی ش
ە بنەما ەﯾ ی
ەﯾلولی سا ی ) (1937لە
ئە
پاشای گەورە( چوووەتە بەر
ی
کوران-
واندزی سەرەتاﯾی
ی
)ر
سا ی ) (1944لە قوتابخانە
س
ِ
ەی ِ
ستنەوەی باووکی بﯚ
دواتر بەھﯚی گواس
ر
خو ندن و تا پﯚﯚلی چوارەم للەوێ خو ندوووﯾەتی،
خ
ھەرﯾر لە سا ی ) ،(1948ققﯚناغی سەررەتاﯾی لە قوتتابخانەی )باتتاسی سەرەتاﯾی
ھ
قوتابخانەی )ناوەندی روواندزی
ی
لە
گەراوەتەوە ِرواندز ە
ت کە و( تەواوککردووە ،پاشاانيش
ِ
ەخو ندن و تەوواوکردنی
بەمەبەستی در ژەدان بە
ی
ی ناوەندﯾی تتەواوکردووە،
کوران( قﯚناغی
ک ِ
سەدەی ِرابرددوودا
ەنجاﯾەکانی س
اوەراستی پە
قﯚ
قﯚناغی ئامادەەﯾی چووەتە ھەول ر .لە نا ِ
ﯾزەکانی
ی
ی سياسی و حزباﯾەتی بوووە ،لە سا ی ) (1956چوووەتە ِر
ت کەڵ بە کاری
ﯾزەکانی )پارتی دﯾمووکراتی
ی
سا ی ) (1957لە ِر
ستان( ،لە س
)ﯾەک تيی قوتابييانی کوردس
شی
بروانامەی پﯚلی پ نجەمی بەش
ککوردستان( بوووە بە ئەندام
م ،لە سا ی )ِ (1958
و ژەﯾی وەرگرتتووە.
)سەرەتاﯾی دەربەندی ِراﯾاتی ت کە و( بووە
ی
 (1958\5\10لە قوتابخانەی
ە ِر کەوتی )0
لە
ە مامﯚستا و دواترﯾش بە
 (19خولی ِراھ نانی مامﯚﯚستاﯾانی
لە سا ی )959
بەر وەبەر .ە
بە
ِ
ەوە و لە قوتابخانەی )روانندزی
اندز گواستراوەتە
 (196بﯚ ِرو ز
ە سا ی )61
بيينيوە ،دواتر لە
بووە بە
ھەر لە ھەماان سا دا ە
وران-پاشای گگەورە( بووە ببە مامﯚستا .ھ
س
سەرەتاﯾی کو ِ
ستان).
موکراتی کوردس
ی )پارتی دﯾمو
چەی رواندزی
ەرپرسی ناوچ
بە
شان و بەشداری لە
شی
شﯚرش
 (196چەکی پ شمەرگاﯾەتتی کردۆتە ش
ە سا ی )60
لە
ِ
ەول ر بەندکراووە.
ەﯾلولدا کردوووە ،لە ) (1965\ 5\10س مانگ لە گرتتووخانەی ھە
ئە
کی دﯾکە ﯾەککەمين تيپی مﯚسيقاﯾان للە شاری
ھاور ي ک
چەند
 (197لەگەڵ چ
ە سا ی )71
لە
ِ
دﯾکە ئاوارەی ئ ران بووە و
ە
ھەزاران کوردی
ن
ِروواندز دامەزرانندووە .لە ساا ی ) (1974وەکو
خانەی )دواناوەندی
خﯚبەخشانە ببووە بە
بەر وەەبەری قوتابخ
ەو دا لە ئوردوگای ز وە ،خ
لە
ِ
خانەی
گەراوەتەوە ِرواندز و بە ش وەﯾ کی کاتتی لە قوتابخ
سا ی )( 1975
مناکﯚ( ،لە س
زم
ِ
ە مامﯚستا.
)ددواناوەندی ِروواندز( بووە بە
ئيشی
ی
مامﯚستاﯾانی ھونەر  -مە ببەندی
ی ِراھ نانی )م
 (197خول کی
ە سا ی )76
لە
شای
سيقای )پاش
 (19تيپی مﯚس
لە سا ی )977
نی بينيوە ،ە
شاری سل مانی
دەست( لە ش
بەرپرسی )کﯚمە ەی ھونەر و و ژەەی
ی
بووە بە
گگەورە(ﯾان لە ِرواندز دامەزرراندووە و ە
ی ِرواندز( ،کە
ەندان
سردووی بﯚ ھونەرمە
ی
گﯚرانی و
نی
چەندﯾن
ە لەم تيپەدا چ
ککوردی بەشی
خولی ف ربوونی مﯚسيقا و
ی
تﯚﯚمارکردووە ،للەوساوە بەرددەوام بەب پپسانەوە
کی
نييگارک شی بﯚﯚ مندا ن و گگەنجانی شاررەکە کردۆتەووە و ھاوکات جو نەوەﯾ ی
شاری ھەول ر خولی ِراھ ناننی
شانﯚﯾشی ھ ناوەتە ئاراوەە .لە سا ی ) (1978لە ش
ش
برﯾﯾوە ،لە سا ی ) (1981بە ش وەﯾ کی ننھ نی
سيقای بە پلە
سروود و مﯚس
س
ەی ﯾەکەم ِ
ی ھونەرمەندانی کوردستان( ،لە سا ی ) (1983بوووە بە
بوووە بە ئەنداممی )ﯾەک تيی
واندز.
نەکانی ِر ز
ِراھ نەری سرروود و مﯚسيققا لە قوتابخانە
ھيد شل ر(ی ددامەزراندووە و لە سا ی )(1987
شانﯚی )شەھ
 (198تيپی ش
ە سا ی )86
لە
ەری )مە بەنندی کار
بەر وەبە
(198
شين کراوە ،للە سا ی )88
ەسەر داوای خﯚی خانەنش
لە
ِ
سا ی
دەستِ -رواندزز( بووە ،دووباررە لە سا ی ) (1994بووەەتەوە بە مامﯚﯚستا و تا لە س
ی) :سروود و مﯚسيقا و ش وەکاری
نشينکراوەتەووە و لەو ماوەﯾەدا وانەکانی
 (2005خانەنش
)5
و ئينگليزی( داوەتەوە.
ی دەستەی ددامەزر نەری )کﯚمە ەی دۆستانی کت بِ -رواندز(
 (200ئەندامی
ە سا ی )09
لە
485

بووە.
تا ئ ستا زﯾاتر لە ) (9خولی ف ربوونی مﯚسيقای لە ِرواندز و دﯾانا کردۆتەوە ،وەکو
ئەکتەر و دەرھ نەر زﯾاتر لە ) (30شانﯚگەری بەشدارﯾکردووە ،ھەروەھا زﯾاتر لە )(8
بروانامە و ِر زوسوپاسی
خولی نيگارک شی بﯚ مندا ن کردۆتەوە ،چەندﯾن مەداليا و ِ
کﯚری
لە بواری ھونەر و پەروەردەدا پ بەخشراوە و لە چەندﯾن ﭬيستيﭭاڵ و ئاھەنگ و
ِ
ھونەرﯾدا دەور و بەشداری ھەبووە و کﯚمە ک ھونەرمەند و مﯚسيقياری پ گەﯾاندووە،
مەراسيم کدا ،کە بە
ئەمرۆ ناوی دﯾاری ن و ھونەری کوردﯾن ،لە سا ی ) (2005لە
کە
ِ
ِ
بﯚنەی )(40سا ەی خەباتی ھونەرﯾی ِر کخرا بوو ،پەردە لەسەر پەﯾکەری ھونەرمەند
البرا ،بوو بە ﯾەکەمين ھونەرمەندی کورد ،کە لە ژﯾانداب ت و پەکەری ھەب ت،
ئ ستاش لە شاری ِرواندز نيشتەج يە ،ئەندامی )کﯚمە ەی دۆستانی کت بِ -رواندز(ە،
لەگەڵ ئەم کﯚمە ەﯾەدا چەندﯾن چا کی ئەنجامداوە و دﯾارترﯾنيان دامەزراندنی
گەرۆکە و کاروانی خزمەتەکانی بەردەوامە.
کت بخانەی
ِ
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )دادﯾار( سەبارەت بە )زرار محەمەد
مستەفا( لە22:21:37 2010-8-23 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

رواندز

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

ژمارە652 :

زرﯾاب حەسەن عەلی نافيعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052222414564847
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ی موس
 7ز( لە شاری
ە سا ی)777
لە

لە دداﯾک بووە

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

شارەکان:
ش

موس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە653 :

ک
ەﯾخا ئورتاک
زولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30910000613089
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە654 :

مەسيح
زوھ ر عەبدولم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3071434172
22630
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

نﯚکار
شانﯚ

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە655 :

ز خا ئيسماعييل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127234452
22709
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

رانيە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە656 :

ۆ مەتينی
زۆرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061637226
64188
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە657 :

زۆﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326101505
54041
گﯚرانيب ژ
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

رۆژئااوای کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە658 :

زﯾاد کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151419563
32768
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە659 :

ک ژ دار
زﯾرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4060853003
32206
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە660 :

د
ک ش رزاد
زﯾرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10809282210614
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە661 :

ک ميرە
زﯾرەک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831211413
39293
نی لەداﯾکبووننی ناکاتو دە ت
سا ی  1980لەداﯾکبووە ،ببە م خﯚی ئاماژە بەشو ی
س
"سەرەڕای ئە
ھەميشە وتوومە کوڕی ئەم
ە
بە م
ی بەو شو نەووە دەکەم ،ە
ەوەی شانازی
و تەم".
کردووەتەوە کە ھەموو پپەﯾکەرەکانی
ە
شانگاﯾەکی
ی
سا ی  1997لەسل مانی پ
س
ەما
مردووەکان سە
سا ی  2002پ شانگای "م
ەسابوون درووستکراون ،پا ش ئەوە لەس
لە
سو پروسکی ئااژەڵ بوون.
دەکەن"ی کرددووەتەوە کە ھەمو پەﯾکەررەکان لەئ و
کەرکوک
ک
ەﯾکەری پﯚستتا ی
گگرنگترﯾن ئەو کارانەی ميرەە کە دەنگيان داوەتەوە ،پە
ەرەکەی
شو نی پەﯾکە
ن کە دﯾسانەووە بەپﯚستاڵ لەبەغدا لەش
ھەروەھا ئەو پەﯾکەرە بوون
ھ
نەحات دروستی ککردووە.
ت
ڵ ھونەرمەند باسم
سەدام لەگەڵ
س
می بەتاڵ
ەﯾکەرەی لەبﯚﯚکسی فيليم
ستکراو لەقوتووی ف دراو ،لەگەڵ ئەو پە
ەﯾکەری دروس
پە
شکران ،ئەو ککارانەی بوون کە
چەق چەق نماﯾش
ق
دروستی کردببوونو لەسەﯾررانگەی
ەبوو.
دەنگدانەوەﯾەککی زۆرﯾان ھە
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە662 :

شی
ن ئﯚداباشی
زﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4191029326
64574
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە663 :

زﯾن

بﯚتان

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141418206
63297
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە664 :

وسمان
دەشت عو
زەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2271027128
82389
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

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

ژمارە665 :

ەرﯾا
زەکە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110912104
41157
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سوﯾد و کاری
د
کوچی کرد بﯚ
ی
زەەکەرﯾا عەبدوو لە ھەول ر لەداﯾک بووەە .لە سا ی 1993
لەگەڵ
ڵ
ست پ کردد ،ھەر لەوێ دەستی بە ژژەنينی کيبﯚررد کرد
مﯚسيقای دەس
م
تﯚ ھاتی
خوێ بە ناوی ﯚ
 1998ﯾەکەم ئئالبوومی ێ
سترانب ژانی نناوداری کورد ،،لە سا ی 8
س
خﯚی
توانی ناوی خ
دونيای مﯚسيقا و تو
ی
ب و کرد و بوو بە سەکﯚﯾەککی پەڕﯾنەوە بﯚ ناو
ەو دا دﯾاری ببکات.
لە
پەرەی بە
ی
 20دووەمين ئئالبوومی بەنااوی بگەڕ وە ب و کردەوە ،پاشان
ە سا ی 000
لە
گری
داﯾە لە سا ی  2001دا الﯾەنگ
ئا بوومی ە
ککارەکانی دا و بە ھﯚی ب ووکردنەوەی ا
بەردەوامی
ی
سەندن و پ شکەوتننی
ن
ەشە
زﯾﯾاتری پەﯾدا ککرد .ھەر لەوەە بە دواوە گە
ەموو کات بە ئاسانی دەﯾتتوانی الﯾەنگررانی زۆر لە دەوری
ھەبووە تا ئەو رادەﯾەکە ھە
ھ
ەوە.
خﯚی کﯚ بکاتە
خ
بﯚ الی خﯚی راک شا.
الﯾەنگرانی ﯚ
ی رۆژگاری ب و کردەوە و ال
20دا ئالبوومی
ە سا ی 002
لە
ستران لە خﯚی
ن
ەم ئالبوومە ککە 14
ەم ئالبوومە تتا ئ ستا  1.5مليون کﯚپی ل کراوە .ئە
ئە
ەنا ە
زۆری بﯚ سترانەککانی کراوە و لە ھەموو کە
دەگرێ و ھەرووەھا کليپ و ﭬيدﯾﯚی ی
ئالبوومی
ی
 KURDب و دەەکر نەوە .زەککەرﯾا
ککوردﯾەکان وەککوو  Kurdiistan TVو Dsat
مل ون کﯚپی ل ب و کراﯾەووە.
ل
کردەوە کە س
ە
ە سا ی  2 004ب و
"تيليناز" ی لە
لەگەڵ دەسپ کردننی
ڵ
ئالبوومی )گەنجی پيير(ە کە
ی
ەمی زەکەرﯾااش
تاازەترﯾن بەرھە
 2007ب و کراﯾەوەو تياﯾدا ھەو ی داوە لە ھەموو روووﯾەکەوە چ وەک
سا ی نو ی 7
س
تازە و ھەند ک جياواز
مﯚسيقا ،چ وەەک تەکنيک و تەکستی گگﯚرانييەکان ش واز کی ە
م
کات.
ەبەرھەمەکاننی پ شووی پ شکەش بک
لە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە666 :

ژا ە
494

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115211148
82585
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە667 :

ژﯾان ميرانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226170943
31437
شانگای
ندووە ،دوو پ ش
ھيی دامەزراند
سا ی  1999ر کخراوی خ ررخوازی روناھ
ە داﯾکبووە ،س
لە ساا ی  1969لە
فﯚتﯚگررافيی کردووەەتەوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کﯚمە ﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە668 :

ژﯾلواان تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202207193
32887
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شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە669 :

ژﯾليا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121301292
27635
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شاری ھەول ر لەداﯾکبووم .ددواتر لە سا ی
ﯾە ،لەسا ی ) (1988لەش
من ناوم ژﯾلياﯾە
م
دانيمارک ھەوارمان پ چاوەتەوە.
ک
ڵ بنەما ەکەممان بەرەو و تی
 (1998لەگەڵ
)8
خوليای ھونەر
ی
(19ەوە
ەسا ی )998
کبوومەوە و لە
ەرﯾی باوکم للە ھونەر نزﯾک
ەھﯚی کارﯾگە
بە
بوووم ،لەسەرەەتادا بە الساﯾﯾيکردنەوەی ھونەرمەندە بيانييەکان دەەستم کرد و للەدواﯾيدا
کی کورد و ھااندانی
گەرﯾی چەند ھونەرمەند ک
و لەسەرەتای )(2004ەوە بەھﯚی کارﯾگ
بننەما ەکەمەووە زﯾاتر خﯚم للە ھونەری ککوردی نزﯾککردەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە670 :

ژﯾوارر ش خولئييسالمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10314382510558
موزﯾکی ژﯾوار
ی
ەرپەرشتی گگروپی
گگﯚرانيب ژ و سە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە671 :

سابيير عەبدول ەحمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0427114554
44194
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە672 :

سابيير عەبدو

جەڕاح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4160835585
56641
497

شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە673 :

د  -سابير کوردستاننی
ەد ئەحمەد
سابيير محەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0709091050
01815
ھاوسەری پ کھ ناوە و خاوەنی
ی
ژﯾانی
ی
 19لە شاری کەرکوک لەدداﯾکبووە،
ە سا ی 955
لە
سم لە
ەی ئيمام قاس
ﯾەکەم لە قوتابخانە
م
ور کە .لە سا ی  1970بﯚ جاری
س کچ و کو ِ
ەک تی قوتابييانی کوردستتان گﯚرانی گوووتووە،
ک لە ﯾادی داامەزراندنی ﯾە
شاری کەرکوک
ش
سا ی  1971ﯾەکەم
بناس ن ت ،لە س
خﯚی وەکو گﯚﯚرانيب ژ ک س
ھەر لەو کاتەووەش توانی خ
ھ
گﯚرانييەکی لە
19
ی
لە سا ی 972
کەرکوک تﯚمارکرد ،ە
ک
ﯾﯚنی
گگﯚرانی لە کەننا ی تەلەفزﯾﯚ
ی کوردی لە بەغدا تﯚمار ککرد.
ئ زگەی دەنگی
من ر
سەرچاوە :ژاررۆ شوانی  -مما پەڕی پەﯾام
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی

498

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە674 :

دق کاردۆ
ساد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824103727
74874
ەشی راگەﯾاندنە لە زانکﯚﯚی
شاری سل ماننييە و ئ ستا مامﯚستای بە
ەداﯾکبووی ش
لە
ستان کردۆتەووە .
سل مانی و تا ئ ستا دوو پ شانگای فﯚتﯚﯚی لە کوردس
س
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە675 :

سارا ئەنوەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111145397
71974
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە676 :

سارا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121012221474282
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە677 :

سار ژ کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410163842
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

500

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە678 :

سارەنگ سەﯾﯾفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1061158176
63676
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە679 :

ی
سازان بارزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182240457
78785
گ لە ئامرﯾکا.
نماﯾشکااری جلوبەرگ
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو
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جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە680 :

سازان عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032316117
71685
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە681 :

غی
الر قەرەداغ
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310114266
67625
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
شارەکان:
ش

قەرەداغ

ننەتەوە:

کورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە682 :

الر مەجيد
ساال
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112516082
20485
لەبەغداد تەوااو
 (1983پەﯾمانگای تەکنﯚلﯚژی لە
1
 (19ھاتﯚتەدنيياوە لە)
ەسا ی )961
لە
 (19لەمﯚزەخاانەی سل ماننی
ەسا ی )985
م پ شانگای ھونەرمەند لە
ککردووە ،ﯾەکەم
سالی ) (1998ئەزمون کی تتری
چەندﯾن پ شانگای تر لەس
ککردۆتەوەپاش کردنەوەی چ
تری لەژ ر
ماﯾش کی ی
(1999شدا نم
دووەھەروەھا لەسا ی )9
ا
ەر نماﯾش کرد
ەچيای ئەزمە
لە
ەموو
ئااوی ز وێ پيررەمەگرون کرددووە ..ھونەرمەند بەردەوام بووەلەکارەکانی و لەھە
شانگادا
بەشداری لەززﯾاتر لە)(30پ ش
جام داوە ،وەبە
نگەکانی ئەنج
شەرەنگاو رەنگ
سا کدا نماﯾش
س
مارک،
دەرەوەوەک )بەرﯾتانيا ،ففينلەندە ،دانم
ک
تانی
ستان و و ی
ککردووەلەشارەەکانی کوردس
ەرمەند ئ ستاا مامﯚستای بەشی ش ووەکاری پەﯾماننگای
ھﯚ ەندا( ھونە
ھ
ی.
ھونەرەجوانەککانەلەسل مانی
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە683 :

الر مەحمود
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11721001210769
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە684 :

تی
م سە واتی
سالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12616334910887
ەماﯾيەکانی ررۆژھە تی کووردستان
ەک کە لە دەررھ نەرە سينە
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار
504

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە685 :

مان تاھير
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4270919525
57030
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە686 :

کەت
مان شەوک
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310170019
93876
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە687 :

مان عومەرر
سام
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111216174
40313
لەتەمەنی مندا ييەوەئاشنای
ی
ەر
سل مانی لەداﯾک بووە .ھە
ەسا ی  1972لەشاری س
لە
می گﯚرانی تتﯚمار
ەمين بەرھەم
ەری کوردی بووە .لەسا ی  1993ﯾەکە
گگﯚرانی و ھونە
ھەمو
سيقای فﯚلکللﯚری کورد و ھ
بووەبەئەندام لەتيپی مﯚس
م
ککردووەو ھەر للەو سا ەشا
ەھونەرﯾيەکانی ئەو
ی
ستيﭭاڵ و کارە
سا کيش لەگگەڵ ئەو تيپە دا بەشداری چەندﯾن فيس
س
199
ەو تيپەدا ماوەەتەوە .لەدووای سا ی 97
تييپەی کردووەھەتاوەکو سا ی  1997لە
زانی ھەﯾەو خاوەەنی دوو
عومەر خ ی
ەری ئەنجامدااوە .سامان ع
وەسەربەخﯚﯾاننەکاری ھونە
ن.
مندا ەبەناوی کەژﯾەو کﯚژﯾن
م
ردەوامەلەکاری ھونەرﯾدا و بەرپرسی ککﯚمپانيای
ی
سامان عومەر ئ ستاش بەر
ھونەرمەند س
ھ
ھونەری.
ی
کاری
ەم ھ نانی کا
ەشی سل ماننی( بﯚ بەرھە
چوار چراﯾە)بە
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە688 :

مان قادر
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212114200
01300
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تاﯾبەتی کردۆتەوە و لە
ی
سل مانی لەدااﯾکبووە و تا ئ ستا نﯚ پ شاانگای
ە  1958لە س
لە
شدارﯾی کردوووە.
ستان و دەرەوەەی و ت بەش
شدا لە کوردس
گای ھاوبەش
چواردە پ شانگ
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە689 :

د
مان مەجيد
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73685
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە690 :

مان نوری
سام
507

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4241449435
56856
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە691 :

ەت
مان ھيداﯾە
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0913095133
39483
قوتابی
ی
ستاش
پەﯾمانگەی ھونەرە جووانەکانە و ئ س
ی
شی ش وەکارری
دەرچووی بەش
بەرپرسی بەشی
ی
ی ھونەرە جوانەکانی ھەول ر و
قﯚناغی ﯾەکەممە لە کﯚل ژی
قﯚ
ی ئا لە شارری ھەول ر.
ە لە سەنتەری
ەﯾکەرسازﯾيە
پە
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە692 :
508

مانە رەش
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730211330
04600
دەبات و
ت
ەندەران ژﯾان بەسەر
سا کە لە ھە
سل مانييە و مماوەی چەند س
ەداﯾکبووی س
لە
ھونەری
گا و پرۆژەی ھ
ەندﯾن پ شانگ
دا لە ھەندەرران و لە کوردستانيش چە
ەماوەی ژﯾانيد
لە
کاری ھونەری کرردووە.
کی چاالک ی
ھونەرمەند ی
ھەبووە و بەرددەوام وەک ھ
ھ
ن
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە693 :

می رواندزی
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908110040
09423
شاعير و ھونەرمەنند
ير
مانە فەندی روواندزی ،مامﯚﯚستا و
سامی عەبدوولقادر سوليم
س
ستاش بەردەوامە لە
ەش بە نەتەووەی خﯚی کرردووەو تا ئ س
ەورەی پ شکە
خزمەت کی گە
خ
ت و شيعر و ببيرەوەی لە ررۆژنامەو گﯚﭬاررەکان،ئ ستا خانەنشينەو لە
نووسينی بابەت
ەخت ژﯾان دە گوزەر ن ت.
ھەول ری پاﯾتە
ھ
دزی نوێ
سين براﯾم  -مما پەڕی رواند
سەرچاوە :ﯾاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

509

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

رواندز

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

ژمارە694 :

سامی سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410063839
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :شانﯚکار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە695 :

سامی عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021091425
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

510

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە696 :

می کﯚچەرر
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1201429126
63914
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە697 :

ﯾن
وان نورەدﯾن
ساو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2240956568
82362
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :گﯚرانيب ژ
جﯚری

511

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە698 :

سەلمان

کار عەبدو
ساک

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227155636
61459
ەﯾمانگای ھونەرە
شيوەکاری پە
شاری سل ماانييە و دەرچوووی بەشی ش
ە داﯾکبووی ش
لە
ستا جگە لە کردنەوەی دووو
ی زانکﯚی سل مانييە ،تا ئ س
جانەکان و کﯚلل ژی ھونەری
ج
ستان و
شانگای ھاووبەش لە شاررەکانی کوردس
پ شانگای تاﯾببەتی بەشداررﯾی لە  15پ ش
و تانی ئەوروپپا کردووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە699 :

کار فاروق
ساک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271012177
75353
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە700 :

کار فاروق مەجيد
ساک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824111803
34877
ھونەر و پەﯾمانگەی ھونەر
شاری سل ماننييە و دەرچوووی کﯚل ژی ھ
ەداﯾکبووی ش
لە
ەشداری چەنندﯾن پ شانگاای ھاوبەش و تاﯾبەتيی ککردووە.
جوانەکانە و بە
ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە701 :

سی
سا ح شەمس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210094127
72950
دەستپ کی
پ
داﯾک بوە
ناوقە ی شاری سەقز لە ک
ە
سا ی  1338ھەتاوی لە گگەڕەکی
س
سەعدی ودﯾپللﯚميشی لە شاری
ک سا ح لە قووتابخانەکانی حيکمەت وس
خو ندنی کاک
خ
تااران وەرگرتوەە.
ھونەری نقاشی بوەو لەو کاتەوە پتر لە
ی
ەوە زﯾاتر ھﯚگگری
 13ھەتاوی ﯾە
ە سا ی 350
لە
نج جار
 300تابلﯚی ک شاوەتەوە کە زۆرجاران گگەل تابلﯚی بيست ھەتا بيست وپ ج
0
کە لە
ەکی ئەوتﯚ ە
ھەتا گە لەﯾە
داﯾ شتوەتەوە ھ
سەرلەنوێ ﯾ
دارشتوەو بەد ی نەبوەو س
سازکراوە.
زەەﯾنی دابوە س
کەی لە
ەتاوی ﯾەوە قﯚﯚناخ کی دﯾکە
ی لە سا ی  1362ی ھە
ھونەرمەند سا ح شەمسی
ھ
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ھونەر ت پەڕاند و لەوکاتەوە وەک ھونەرمەند کی نەقاشی باﯾەخ کی زﯾاتری داﯾە
م ژوو بە تاﯾبەت م ژووی گەل وناوچەی خﯚی ھەربﯚﯾە لە بەش کی زۆرلە تابلﯚکانی
رەنگدانەوەی م ژووﯾی دەبينر ت و گەل ک گە ەی بەنرخی لە سەر
بەرھەمەکﯚنەکانی ز وﯾەو "قەپ نتوو" و دەوران وسەردەمی مادەکان داڕشتوەو بە ب
ھيچ ﯾارمەتيدەر کی ما ی سەرقا ی سازکردنيانە کە گەردنبەندی ز ﯾنی ز وﯾە
ﯾەک ک لەو ھەوڵ و تەقاال ھونەری وفەرھەنگی و م ژووﯾانەﯾە کە کاک سا ح سازی
کردوەو ب ﯾار بوو بە در ژی  9ميتر لە ﯾەک ک لە سەﯾرانگاکانی سەقز دابمەزر ت.
ھونەرمەند سا ح شەمسی لەماوەی ژﯾانی ھونەری وفەرھەنگی خﯚﯾدا گەل
پ شانگاﯾشی کردوەتەوە کە بەش کيان برﯾتين لە :
سا ی  1356لە شاری ...تاران
سا ی  1363لە شاری ....مەھاباد
سا ی  1367لە شاری....سەقز
سا ی  1369لە شاری.....سەقز
سا ی  1370لە شاری ....بانه
سا ی  1371لە شاری ...تاران
سا ی  1372لە شاری ....تاران
سا ی  1374لە شاری .....سەقز
سا ی  1378لە شاری ...سەقز
سا ی  1385لە زانکﯚی پەﯾام نووری سەقز
ھەروەھا گەل چاالکی دﯾکە کە بەش کی بچووک لە تواناو بەھرە ھونەرﯾەکانی کاک
سا ح شەمسين .لەوانە شەش گە ەی بﯚ داڕشتن داوەتە ئەندامانی شوورای
شاری سەقز کە بە ھيواﯾە ئيزنی پ بدەن و لە شو نگەلی تاﯾبەتی شاردا داﯾان
بن وسازﯾان بکات
ئەم ھەنەرمەندەی دەﭬەری سەقز بە نازناوی " ئيزﯾرتا " کە ناوی کﯚنی سەقز بوە لە
سەردەمی پ ش ميالدا تابلﯚکانی ئيمزا دەکات.
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سەقز

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

ژمارە702 :

سا ح نەجار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824101252
24871
داری
پەروەردەی ھونەر وەرگررتووە و بەشد
ی
ە و دبلﯚمی للە
ەداﯾکبوی شااری خانەقينە
لە
ستان.
شی کردووە للە دەروە و ناووەوەی کوردس
چەندﯾن پ شاننگای ھاوبەش
چ
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە703 :

چی
سا ح کارگەچ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908133556
69440
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە704 :

ە حوس ن
ساﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2281211013
31942
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە705 :

خی
ە قەرەداخ
ساﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2071221203
33165
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شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە706 :

دە
سپيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0928094444
49716
کرماشان
ن
گگﯚرانيب ژی فاررسی زمانی بە رەگەز کورردی
ی رووداو
سەرچاوەی و نە :ما پەڕی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کرماشان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە707 :

ستارر عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032137007
71659
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە708 :

حمەد
دەمين ئەح
سدﯾﯾق حەمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121318403
39647
دەستی کردووە بەککاری
ی
1974
سدﯾق سا ی  1963لە راننيە لەداﯾک بوووە ،سا ی 4
ناسراوە بە ش خ س
شداری کردووەە ،لە
ەرﯾەکان بەش
ستا وەھابو لە چاالکيە ھونە
ی مامﯚستا غاازی و مامﯚس
ھونەرری ،لە ر گای
سنگەر ،حەالقی السار ،تااجی من شاﯾانی
ی )کاوەی ئاس
ی حەفتاکانەووە بەشداری لە شانﯚکانی
کﯚتاﯾی
مە.
ەو ساوە تا ئ ستا بەردەوام
ت( کردووە ،لە
چ نافرۆشر ت
ک يە ،نيشتمان ،کچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

شارەەکان:

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

ژمارە709 :

سدﯾﯾق عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11119352710682
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە710 :

ری
سدﯾﯾقی زوھر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1106163824
42498
تەواو کردوەو
و
خو ندنی ھەتا دﯾپلﯚی
ەداﯾک بوە و
شاری سەقز لە
ھەتاوی لەشا
سا ی 1321ھ
س
چەی
ستای قوتابخاننە کە ماوەی 9ساڵ لە گووندەکانی ناوچ
1بوەتە مامﯚس
ەسا ی1343
لە
مەت
سەقز وانەی بەمنا ن وتوەتەوەو دوای 30ساڵ خزم
سەقز بوەو دوواترلەشاری س
س
شين بوە ئەم
ەناوەندی پەرروەردەوبارھ ننانی سەقزدا لە سا ی 1372داخانەنش
لە
شاری سەقز تەنيا گﯚرانيب ژ کی سەردەەمی خﯚی بووە لە سەقزدا کە
گگﯚرانيب ژەی ش
وانامەی پلەی
ی
ەوکات دا خاووەن ب
ی لە راد و و ميدﯾاکانی ئە
ڵ گﯚرانی ب ژی
ھاوکات لەگەڵ
ھ
وخو ندەواری دنييای
ەخو ندن و
کەڵ بوونی بە
ھەربەھﯚی ت ک
دﯾپلﯚمی ئەوککات بوە کە ھ
قای
سيقاو ئاست ووپلەی مﯚسيق
مﯚسيقای بەررب وتر بينيوە وئاگەداری زانستی مﯚس
م
ھﯚی ئەوەی
ئاگەداربوونە بووب تە ی
ە
ھەرئەم
م
و تان وميللەتتانی دەوروبەرری بووە کە ررەنگە
دی ﯾان
کاتەوەو بە ناووی سی ی
ەمەکانی کﯚبک
ەداب ت بەرھە
ق ھەو ی نە
ککە کاک سدﯾق
519

نەواری کاست گﯚرانيەکانی پ ش کەش بکات بەواتەﯾەکی دﯾکە لەوباوەڕەدا ب ت کە
دەب زۆرلەمەزﯾاتر شارەزاﯾت لە مﯚسيقاوملودﯾە کوردﯾەکان ھەب ت ھەتا بﯚت بب
ب ی منيش ھەم و بەرھەمم ھەﯾە !! دﯾارە ئەم بﯚچوونە گەورەﯾی و شارەزابوونی
کاک سدﯾق ئەگەﯾەن ت لەھامان کاتيشدا ھەو کە بﯚ ئەوەی گەنجان وبەری ئەم ۆ
بەزانست کی پترەوە بچنە خزمەتی مﯚسيقاوگﯚرانيب ژی.
ئەوەی ھەتا ئ ستا لەبەردەست خە کدا ب ت ئەوگﯚرانی ﯾانەﯾە کە کاتی خﯚی کاک
سدﯾقی زوھری لە گەڵ گروپی مﯚسيقای رادﯾﯚ سنە لەشاری سنە
بەسەربەرەستی خوال خﯚس بوو بەر ز “ستوودە ” تﯚمار کراوە و ب وکراوەتەوە
مامﯚستا سدﯾقی زوھری لەوﯾەکەم کەسانەﯾە کە چەندﯾن جار لە شاری سنە
بەشانازﯾشەوە لەگەڵ گرووپی “کامکارکان” کاری کردوەو گﯚرانی پ ش کەش کردوە
ھەروەھا لەگەڵ کﯚڕی مﯚسيقای “ز وﯾە” بە سەرپەرشتياری کاک رەسووڵ ميرزاپوور
چەن بەرھەمی پ ش کەش کردوە کە لە 3فستيوا ی سا نەی ئ ران دا بەشداری
چاالکانەﯾان بوە جار کيش پلەی ﯾەکەميان لە فستيوا ی ناوەندی سنەدا وەدەست
ھ نا.
ھەرلەگەڵ گرووپی مﯚسيقای ز وﯾەی شاری سەقزدا لە چەندﯾن شاری کوردستان دا
کونس رتيان بەڕ وەبردوە کە لە شارەکانی مەھاباد،بﯚکان سنە،بانە ،سەقز و …
ھەروەھا شاری تاران لە پەراو زی چەند جار چوون بﯚفستيوا ەکانی ن خﯚی ئ ران
بەرھەميان پيش کەش کردوە ،ئەوگﯚرانی ﯾانەی ھونەرمەند سدﯾقی زوھری تﯚماری
کردون ژمارەﯾان ئەگاتە پتر لە بيست گﯚرانی کە چەندگﯚرانی ﯾەک مﯚرکی تاﯾبەتی
کاک سدﯾقی پ وەﯾە وەک “گو ی ھيوا” بە ە بە ەلەوچاوانە ” ئەوبەرھەمانەﯾش کە
بﯚخە ک بەدەنگی سدﯾقی زوھری ﯾەوە ئەناسر تەوە “ترووکە ترووکەی بەفر
کو ستانان گرتی” و “نەغمەی ئازادی”و گە ک گﯚرانی فولکلﯚری ناوچەی سەقز ن
دﯾارە لە پەروەردەبوونی وەھا گﯚرانيب ژ کی دەنگ خﯚش ورەسەن ب ژدا مﯚسيقازانانی
وەک کاک رەشيد فەﯾزنژاد وکاک رەسووڵ ميرزاپوور دەوری بەرچاوﯾان بوە دﯾارە
لەکەس شاراوە نيە کە کاک سدﯾقی زوھری لەو ﯾەکەم کەسانەﯾە کە فولکلﯚری
ناوچەی سەقزی دووبارە ب ژی کردەوەو گيان کی تازەی بە مﯚسيقای رەسەنی کوردی
بەخشيەوە ،کە رەنگە ھەربەھﯚی ئەم چەشنە ھەوڵ وکﯚششانەوە بوو ب ت کە
مامﯚستا مەزھەری خالەقی لە وتوو و ژ کدا دە  :من لەسەقز موعەليم بووم ولەوێ
گﯚرانيە فولکلﯚرﯾەکانم ئەبيست وپ م خﯚش بوو کە لەسەقزەوە بوو من ھﯚگری
گﯚرانی رەسەنی کوردی بووم.
بە وتەی کاک سدﯾق زوھری “مەستوورەئامان” ﯾەک ک لەوگﯚرانی ﯾانەی ناوچەی
سەقزە کە خا ەقی بەقد کوردستان با ی پ بەخشی.
سەرچاوە :ما پەڕی شار نيوز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە711 :

سروه نيکخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091823353188707
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە712 :

سل مان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082808514072393
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە713 :

ی
مان گولی
سل م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0910091605
52014
بە گﯚرانيی
بەرھەمی ب وکردووەتتەوە .زۆرتر ە
ی
ەم
خاوەنی  6بەررھەمە ،سا ی  1999ﯾەکە
خ
کوردستانی
ی
ئاھەنگی
ی
ەل ک کﯚنس رت و
ەشدارﯾی گە
م( ناسراوە .بە
)ئئەز دێ گرﯾم
ککردووە.
د  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
ەسعود الوەند
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە714 :

کﯚ باران
سمک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1107214026
62511

522

ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە715 :

کﯚ عەزﯾز
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1170001587
73743
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە716 :

کﯚ ناکام
سمک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902092648
89308
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 1970لە
1
لە سا ی
ماخەﯾە کە ە
شانﯚﯾی چەخم
نووسەری شا
نوووسەر و ئەککتەر ،ن وبراو نو
سل مانی نماﯾﯾيش کرا.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە717 :

وور ئاالنی
سنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0290923288
88133
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە718 :

سھييال حاجی عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01215470510025
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ھﯚزاانەوان

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە719 :

ەد
سوارە محەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824132402
24882
کاری کردووە.
خستنەکانی پپاسﯚکدا ی
گگﯚرانيب ژە ،ساا نی ھەشتتاکان لە ر کخ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
525

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە720 :

حبەتو
سوح

خوداﯾاری
خ

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0911132239
99472
چەندﯾن بەرھەمی بەپ ز و
ن
چاالکی ھونەرﯾی خﯚﯾدا
ی
ڵ کار و
ە ماوەی زﯾاترر لە  30ساڵ
لە
ما ،فيلمی
ەمھ نان و دەرھ نانی درام
ھەرمانی لە ببوارەکانی نوووسين ،بەرھە
ھ
ەری
نی ،زنجيرەدرراما و شانﯚگە
فيلمی تەلەفيزﯾﯚنی
ی
سينەماﯾی ،ففيلمی دۆکيومم نتی،
س
شان ھ نابووە بەرھەم.
ەلەفيزﯾﯚنی للە ناوەندی راادﯾﯚ و تەلەفيززﯾﯚنی کرماش
تە
ەکانی برﯾتين لە :فيلمی تتەلەفيزﯾﯚنی "سيمەرە ،روووباری
ھەند ک لە کاار و بەرھەمە
ھ
ەنداوی فارس"" ،مندا ە
ب گەڕانەوە"" ،بەفرەکان ی شاھﯚ"" ،ل وارەکانی کە
ستن بە
نی ئاشتی"" ،پشت بەس
ەرﯾب"" ،خو ی
عەجيب و غە
شوانەکان"" ،ئەفسانەی ع
ش
باا"" ،داﯾکی و ت"" ،رووناککی ﯾەقين""" ،وەک پەری"" ،ب رﯾا"" ،گﯚرانی با" و ھەروەھا
سەلمان
ەلەفيزﯾﯚنييەککانی "باوک و داﯾک" و "بﯚﯚنی کراسی ﯾوسف" و "س
زننجيرە دراما تە
خوال خﯚشبووە بووو.
ل
ەمی ئەو
فارسی" کە ددواﯾين بەرھە
فا
شانازی بﯚ
ەکی پر لە ش
سينەماکار لە بواری ھونەرری سينەما ووانەی خو ندببوو ،کارنامەﯾە
س
ەکانی
ی
ی کرماشان بەدﯾھ نابوو ،لە زۆربەی فييستيﭭا
نااوەندی رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنی
ماشان
تی گرﯾنگی بﯚ ناوەندی کرم
ەندﯾن خە ی
ەتەوەﯾيدا چە
ی ئ ران و ن ونە
نااوخﯚی و تی
ەدەستھ نا.
بە
گای سيمەرەدا" و "بەفرەکاننی
ەو دەرھ نەرەە بە فيلمە دۆۆکيوم نتييەکانی "لە ر ی
ئە
ەندﯾن فيستيﭭﭭا ی ن ونەتەوەﯾيدا خە ت کرا .لە ماوەەی سا نی ککاری
شاھﯚ" لە چە
ش
ما و شانﯚی نناوچەی
ی زۆربەی ھونەرمەندانی بواری سينەم
دا مامﯚستای
ھونەرﯾی خﯚﯾد
ھ
لە
ش سولەﯾماننی ئەکتەری ناوداری کرمااشانی کە ە
ککرماشان بوو ،لەوانە کوروش
کە لە
وەکوو ئەکتەر دەورری دەگ ا و ئ ستا ﯾەک ە
و
مەندەدا
ی ئەو ھونەرمە
ەرھەمەکانی
بە
ران.
سينەمای ئ ن
ەرەکانی بوارری شانﯚ و س
بااشترﯾن و چاالکترﯾن ئەکتە
تەلەفيزﯾﯚنی کرماشان للە
ی
گی زستانی سا ی پار ناووەندی رادﯾﯚ و
ە دواﯾين مانگ
لە
چکردوو
چەندﯾن سا ەی کﯚچ
ن
ر وڕەسم کدا لە زەحمەتەککان و ماندووببون و ھەو ەککانی
زی گرت.
وەی تاﯾبەت ر ی
ھونەری بە ش ی
ی
جﯚری
بﯚﯚ بەرھەمھ ناانی بەرھەم گەلی جﯚراوج
شييەوە دەﯾنا ند و لەو
"سوحبەتو خوداﯾاری" مااوەﯾەکی زۆر بوو کە بە دەەست نەخﯚش
526

بوو ،جەستەی ﯾەکجار کز و الواز ببوو ،لە تەمەنی  57سا يدا
دواﯾيانەدا کە لە ما
بە ھﯚی نەخﯚشی دڵ لە نەخﯚشخانەی ئيمام رەزا لە شاری کرماشان کﯚچی دواﯾی
کرد و لە باغی فيردەوسی شاری کرماشان بە خاک سپ ردرا.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە721 :

سور ن بەکر عەبدە  -دﯾجەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102009572310174
راپەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە722 :
527

ەشتی
سوررەﯾيا بەھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0312112534
41642
شان لەداﯾکبووەو دوای ئەووەی
ەشتی لەسا ی  1943لەشاری کرماش
سورەﯾيا بەھە
س
خی ناوەندی در ژەی
ە تاران و لەوێ نيشتەج ببوونە ،لەقﯚناخ
ەگەڵ خ زانەککەی چوونەتە
لە
ەکەمجار
ستی بە ئەککتەری کردووەە .سورەﯾيا ﯾە
ەمەنەش دەس
ەخو ندن داوەەو ھەر لەو تە
بە
سينەما ،کە
خوشگال( ھاتتە ن و بواری س
ی )خوشگل خ
ە بەشدارﯾکردن لە فيلمی
بە
19
دەرھ نەرو ئەککتەری بەن وباانگی ئ رانی محەمەد عەلی فەردﯾن للەسا ی 965
دروستيکرد .
 196تا
سينەماﯾی کردووە کە للەسا نی 65
ی
فيلمی
ی
ی لە44
ستا بەشداری
سورەﯾيا تائ س
س
 1972بەرھەممھ نراون .بە ن وبانگترﯾن فييلم کە سورەەﯾا بەشداری ت دا کردووە ،فيلمی
2
مەکەی
ەچەڵ(بوو ،ککە رۆ ی سەررەکی ئەکتەرری ژنی فيلم
حسن کچل  -حەسەن کە
)ح
فيلمە سەرکەوتوووەکانی سەرردەمی شا
گ اوە .کە تائ ستاش بەﯾە ک ک لە مە
دەژم ردر ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ن
کرماشان

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

ژمارە723 :

عاد سەتارر
سوع
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2220581310
00446
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە724 :

سەدی
مەﯾە ئەس
سوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5261424067
76498
شەنگاﯾەکی لە
 201چەند پ ش
سالی  1984ە و لە سا ی  2010تا 12
ە داﯾکبووی س
لە
ھەر می کورددستان کردوووەتەوە.
ھ
2014
ن 4-05-26 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە725 :

سەن
ھام حەس
سوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3011043018
80582

529

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە726 :

جی عەزﯾز
ھەﯾال حاج
سوھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0722160416
64537
ستا لە دوو ککورتە
وەک ئەکتەر تا ئ س
داﯾک بووە ،ک
 19لە گوندی م رۆز لە ک
ە سا ی 986
لە
ەناوی )بارا باررانا خانا( دووەەم
ەکەم فيلم بە
ی کردووە بﯚ ﭬﭬيستيﭭال ،ﯾە
فيلم بەژدارﯾی
في
ستاش لە ناووەندی
ەکيشدا رۆ ی ھەبووەو ئ س
چەند شانﯚﯾە
ەناوی )جگەرر خو ن( ،لە چ
بە
ی سﯚران کاردەکات.
ەﯾاندنی الوانی
چاالکی و پ گە
چ
سەرچاوە :ما پەڕی زاری ککرمانجی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە727 :

530

ھەﯾلە عەلی
سوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6140909227
70103
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە728 :

ر
مان شاکر
س م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0521141430
04293
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە729 :

مان قەرەچووغی
س م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0102232313
33057

531

ھونەرمە
ەند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە730 :

موودی
مان مەحم
س م
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014051
1122295310
00542
موودی
س مان مەحم
ەوە
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ستان .ده
ھە ت کوردس
سه قز لە رۆژھ
حموودی له د اﯾکبووی سا ی  ،1974س
سل مان مه ح
س
کرماشان بووه که ھاووکات بووه لەگگەڵ ئه
ن
ئاماتﯚر له
ر
سپ کی و نه گرتنی به ش وازی
س
سەردانی خولەکانی ڕاھ نانی ھوونەری
ی
وەی مامﯚستای قوتابخانه بووه و ھەروەەھا
زموونگەرانه کاری کردوووه .ھه
ه
ئه
ه تا  3ساڵ ببه ش وازی ه
ی کردووه و ھه
"و نه گرتن"ی
"زانکﯚی ھونه ر" له تاران ،به
ی
سەری
ه تاقيکردنەوەەی سەرتاسە
تااوەکو له سا ی 1997دا له
ه بواری "و نه گرتن" سەرککەوتنی به دەستھ ناوه که لەو سا ەددا له
پللەی ناﯾاب له
زانکﯚی ھونەر
ی
دکاری و نەگررتن له
سەرتاسەری ئ راندا به تەنن  14که س وەک خو ند
س
يراون.
ە تاران وەرگير
لە
بەکالﯚرﯾﯚس گه ڕاوەتەوه بﯚ سەققز و له سا ی 2001دا
ﯾ
ه پاش وەرگررتنی بە گەناممەی
له
بگوتر ت و به
ر
ساندوه له دوانااوه ندی دا وانه ی "وﯾنه گگرتن" به خو ندکاران
بوواری ره خسا
رچوانی پﯚلی شه شی ئاماده ﯾی.ھاوکات ھه ر له
ی
گه نامه ی دﯾﯾپلﯚما بدر ت به ده
گ
وه رگرتنی پله ی7ی
نه گرتندا به ه
ست ر"ی و ه
(20له تاقيکرددنه وه ی "ماس
وسا ه دا)001
گه نامه ی ماست ری
پاش2ساڵ به گ
ی به ده س ھ ناوه و ش
ھه موو ئ ران سه رکه وتنی
ھ
حموودی له
ی
وه رگرتوه و ھه ر له وسا ه دا پ شنيار و بانگھ ژت کرردنی سل مان مه
وه که ئه
کراوه بﯚ ئه وه ی وانه ی و نه گرتن ب ته ه
ه
ی ھونه ر"ی ته ور ز
الﯾه ن "زانکﯚی
ال
الﯾه نی زانکﯚکانی
حموودی له ال
سل مان مه ح
شت کردنی س
ھﯚی بانگھ ش
وه ش بوو به ھ
ته وه ...له ئاکامدا له
مامﯚستا وانه به خو نندکاران ب ه
تا
دﯾکه ی ته ور زه وه که وه کوو
ستاش ئه
ش
ھه تا ئ
بﯚردی زانستی دامه زراوه و ھ
ی
زانکﯚی "نبی اکرم/ته ور ز"" وه ک
دامی بﯚردی زانستی ئه م زانکﯚﯾه .
ند
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ده سکه وت و خه ته ناونه ته وه ﯾيه کان-1 :خه تی "قرد له ی شين" ی
ف د راسيﯚنی ناونه ته وه ﯾی و نه گری ھونه ری و" دﯾپلﯚمای شانازی " تاﯾبه تی ده
سته ی ھه سه نگاندنی داوه ران /جيﯚﭬانی کرﯾسپی 2004ئيتاليا
2خه تی )GRAND AWARDخه تی گه وره ی دووسا نه ی و نه یمرۆﭬناسين/چين 3 2006
فاﯾناليستی ف ستيﭭالی و نه ی  SONYفه ڕه نسا2009 4براوه ی دوو خه ت له ف ستيﭭالی دووسا نه ی چين )(HUMANITY 2011و خهتی تاﯾبه تی ده سته ی ھه سه نگاندنی DOCUMENTAR 5-براوه ی خه تی
سه ت و نه گری ناﯾابی"و نه گری سرووشت" له فه ستيﭭال و نه ی
ئﯚستراليا2012
سل مان مه حموودی زﯾاتر له بواری پرۆژه به گه نامه ﯾيه کان و بواری ھه وا ه کاندا
خه رﯾکی ئه زموونگه ری ﯾه له وانه ش ئه مانه ن: -
کﯚمه ه و نه ی تاﯾبه ت به نه رﯾتی "ژن به ژن" له کورده وارﯾدا
ده رو شه کانی ته رﯾقه تی "ش خ عه بدولقادر گه ﯾالنی "ھه ورامان–سه ﯾده کانی گوندی "پارسانيان"/ده ﭬه ری ھه وشار)ڕۆژھه تی کوردستان
 )گوڕوو گرتووه کانی گوندی "بس ێ"/ده ﭬه ری موکرﯾان)ڕۆژھه تی کوردستان– )ژنانی ئه نفال "گه رميان"  /باشووری کوردستان
گﯚالوی "ورم " و ھﯚکاره ژﯾنگه ﯾيه کانی وشکبوونی–ئامه د و حه سن ک ﭫ /باکووری کوردستان–
بيناسازی که ندووان/ته ور ز
چين و گه لناسينتاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

رەگەزی کەس :پياوان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە731 :

سﯚران ئيبراھيم خەﯾات
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214153157660
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ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
مانی چاوم بە دننيا
 1975لەگەرەەکی سەرکار زی سل ی
ەداﯾکبوی ساا ی 5/12/20
لە
ھە ھ ناوە .
ھ
بﯚ کاری ھونەری باوکم
سەرەکيشم ﯚ
د لەداﯾکبوم و ھاندەری س
ی ھونەرمەند
من لەخ زان کی
م
خوشک و براکانم بووە.
ک
ھەموو
کو ھاندەری ھ
بوووە،نەک ھەرر ھاندەری من بووە ،بە ک
ند ،ھە بەت تەوواوم
سيقام خو ،
ی ھونەرە جووانەکان ،مﯚس
من تا پﯚلی 5م لەپەﯾمانگای
م
لەو تی
مە دەرەوەی و ت .ماوەی دە سا ە و
ەرم کردو چوم
ەوەی سەفە
ەکرد لەبەر ئە
نە
بﯚ کوردستان .کات کە لە پەﯾمانگا
ھاتومەتەوە ﯚ
تەج م و ماوە ی سا کە ھ
ھو ەندا نيشتە
ھ
وەک ژەنيارو
نە لەپەﯾمانگا ﯾان دەکرا ک
ەی وا سا ە
ی زۆربەی ئەوو ﭬيستيﭭا نە
بوووم بەشداری
شم وتووە .ددواتر کەچومە دەرەوەی و ت بﯚ ماوەی )(5 -4
ھەروەھا گﯚراننی و سرودﯾش
ھ
شکەش
ەروەھاش بەررنامەﯾەکم پ ش
ساڵ لە ميدﯾا  T.Vوەک ژەەنيار بەشدارﯾﯾم کردوە .ھە
س
ەو تی
ھەنگەکاندا لە
دەکرد بەناوی )سەرچاوان(( کە گﯚرانی داواکراو بوو .لەزۆربەی ئاھ
ە مانيا ،ھﯚ ەندا ،بەلجيکا و ....وەک ژەەنيار بەشدارﯾﯾم کردوە.
ئە
کردوە ئاوازو ت کستتەکەی
ە
شم بﯚ
ەنە( کەکليپيش
م ھەﯾە بەناو ی )زەردە خە
ەک بەرھەمم
ﯾە
من دەرﯾا.
سراو بە ھ ن
منی عاسف درامسە ناس
ھی خﯚمەو ممﯚسيقای ھ م
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە732 :

سﯚرران ئيسمااعيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8081256217
72084
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فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە733 :

سﯚران ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021191428
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ش وەکار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە734 :

سﯚران ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810231770151
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :شانﯚکار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە735 :

سﯚران حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120521121012384
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە736 :

سﯚران سائيب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064760
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

536

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سەقز
س

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

ژمارە737 :

سﯚرران سەفيير
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110915424
42172
شاری کﯚﯾ ش قﯚناخی سەرەتاﯾی تەواو کردووە،
ەشاری کﯚﯾ لەداﯾک بوووە ،ھەر لەش
لە
ەشاری ھەول ر
بەشی ميﯚزﯾک لە
ی
ی ھونەرەجوانەکان
ەسا ی  1994لەپەﯾمانگای
لە
سا ی  1995کوردستانی بەج ھيشتوووە.
وەرگيراوە ،لەس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە738 :

ن
سﯚرران مح دﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250931417
73891
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە739 :

سﯚرران مەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121034216
63228
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە740 :

شبەندی
سﯚرران نەقش
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811051252
22712

538

ەداﯾک بووە .ددﯾپلﯚمی
 19لە شاری سل مانی لە
ی سا ی 978
ن نەقشبەندی
و نەگر سﯚران
زۆری بە
بەو ھﯚﯾەی کە ھﯚگری ی
ی سل مانی ووەرگرتووە ،و
باا ی ن رسی لەپەﯾمانگای
 20دەستی ببەکاری و نەگگری کردووە ،سا ی
 2006بوو
2
فﯚتﯚگرافی بووو ،سا ی 003
فﯚ
کاری
بەش وەﯾەکی پرۆف شناڵ ی
سا ەوە ش
 Phھەر لەم س
ەئەندامی تﯚڕڕی hoto.net
بە
تﯚڕی ئازادی ن ونەتەوەﯾی فﯚگرافە
و نەگری فﯚتﯚگگرافيی در ژەەپ داوە .ئەندامی"  ISPOتﯚ
سراوی و نەگررانە لە دنيادا.
دوو شو نی ناس
ی"ﯾە کە و
ئاازادەکان" و "کاپای کەنەدی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە741 :

سﯚززان غەفورر
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2110325810
00437
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە742 :

سﯚززان نامﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12091643212942
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە743 :

سﯚززە حەمە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2110325610
00434
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە744 :

دا
الڤ شەﯾد
سﯚال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252318228
88508
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە745 :

سﯚللين جيھاد د پاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9241831097
73280
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە746 :

ی
ما عەزﯾزی
سﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3061408293
34010

541

....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە747 :

سﯚننيا ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02711141810528
خو ندکاری قﯚناغی
ەداﯾک بووە و ئ ستاش و
 19لە شاری سل مانی لە
ە سا ی 994
لە
مانی و ئەندامی
پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانی سل م
ی
شی شانﯚﯾە لە
س يەمی بەش
سﯚنيا لە ھەرددوو بواری ھوونەری شانﯚ و
ی باليەﯾە لە سل مانی س
گگروپی سەمای
ەکی سەرکەوتوانە کار دەکات.
سەمای باليەددا بە ش وەﯾە
س
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە748 :

ی
سﯚننيا ب توشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8181313147
72246
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە749 :

سيا سان ساررەﭬان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0091740236
62259
ەماکار
سينە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەزی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کورد
کو

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە750 :

سيارر ز باری
543

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1232252177
73851
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە751 :

وەش نازرری
سياو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0131145334
43348
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە752 :

ەل جان
سيبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12114244610802
544

ناوبراو لە داﯾکەوە بولگارﯾيە .بە م
و
سەرچاوەی تتورکی،
ەکتەرە ،بەپ ی ھەند ک س
ئە
دەکەن کە لە ھەرددوو سەرەوە کوردە .ن وبراو رۆ ی
ن
س لەوە
سەرچاوە کورددﯾيەکان باس
س
ی ب رﯾﭭاندا.
ەبوو لە درامای
سەرەکيی ھە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە753 :

ل
روان جەالل
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126409
92907
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە754 :

روان جەماال
سير
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121014595
51601

545

سيروانی کەشکﯚڵ ،سا ی
ی
ناسراوە بە
ە
چی،
سيروان جەمال خەلفە فەررەجی کەبابچ
س
 1957لەداﯾکبوووە.
7
سا ک لە بە
گەلی کوردستاندا
ی
شکﯚ ی تەلەﭬﭬزﯾﯚنی
ەرنامەی کەش
ماوەی چەند س
م
ە کوردستان بووە بەرنامەککەﯾی ئامادەککردووە.
خﯚﯾشی تا لە
ککارﯾکردووە و خ
19ەوە لە ھﯚ ندا دەژی.
ە سا ی 996
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە755 :

روان شاکيير
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02309545710195
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە756 :

سمان
روان عوس
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1200914037
75012
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە757 :

رﯾل
سير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
07271717014571
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە758 :
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زﯾار جاف
سيز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2301440266
63587
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە759 :

ما سەباح
سيم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1013372510
00385
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

خانمان
رەگەززی کەس :خ
شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شارەەکان:

سل مانی
س

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە760 :

ی
س ژاژ ەﯾی
ﭭان عەباس
سيﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2042112367
75584
مامﯚستاﯾانی شاری سل مانی لەداﯾکببووە ،قوتابی قﯚناغی
ی
سا ی  ١٩٨٧لە گەڕەکی
س
عود
جوانەکانی سل مانييە بەشی ميوزﯾﯾک ئام ری ع
ی
مانگای ھونەررە
پ نجەمی پەﯾم
دەژەن ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە761 :

وە
سو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111013323
34214
مەنی  73سا يدا
کبووەو لەتەم
ی بەفرﯾقەندی کﯚﯾەلەداﯾک
ەسا ی 1890دا لەگەڕەکی
لە
چی دواﯾيکردوووه .
1963.1دا کﯚچ
ەڕۆژی 12.09
لە
سازگاری کوردەەوارﯾن
ھەواﯾەکی س
مەقامەکانی س وەبەدەقەوو ژەﯾيەکەﯾەووه ،لەناو ئاو ھ
م
ھەمووﯾان مو کی
ەکە خو قان .بابەتەکانی ھ
ەپ ی قﯚناغ و سەردەمی ژﯾانی خە کە
بە
جوانی و
ستی ئەﭬين و د پاکی و ج
کی خﯚشەوﯾس
ککوردن و بﯚ کوورد گوتراون و پ ن لەچەمک
شەشانازﯾيان
بابەتی نەمرن و ککورد ھەميش
تی
ەمووﯾان
ئاازاﯾەتی و بەررخودان کەھە
پ وەدەکات.
رەوانب ژﯾدا ،بﯚ
ب
ەقامزان لەدەرب ﯾنی
ەندەکانی خا ەس وەی مە
لی بەﯾت و بە
شاعيری ميللی
ش
شﯚخ و شەنگی گورج و گﯚڵ و گەردن ھە کشاوی
خ
دەرخستنی ج چاکيی ئئافرەتی
سەقەر
ەو قورﯾنگی گگەردن بەرزو س
چاوگەش ،تا مماﯾنی سنوورر و کارمامزی مل بەقەر تە
چ
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با ەبان و کەوی و تەکەی خﯚی ھەبووب بەگيانلەبەری دوورەوو ت و نەبينراوی وەکو
زەرافەو کەنگەر و تاوس و تووتی نەچوواندووه.
ھەتا چﯚم و چﯚماڵ و رووبار و کﯚالوی داو نی شاخەکانی خﯚی ھەبووب  ،بيری بﯚ
دەرﯾا و دوورگەو کەنداو و کەشتی و نەچووەو تاکو دارو درەخت و گوڵ و گياو گو ی بﯚن
خﯚش و چنار و شەنگەب و س و و نارنج و ل مو و ھە ەورەﯾحانی خﯚی بووب ،
دەستی بﯚ دارو درەخت و گو ی ب گانەدر ژ نەکردووەو ھەﯾکەلی دەقەو ژەﯾيەکانی پ
ھە نەبەستوون.
ھەر چەندە س وە مەقامزان کی ميرات گری مەقامزانانی کﯚﯾەی سەدەی نﯚزدەم
بووه ،کەئەمين ئاغای حەو زی ناسراو بە"ئەختەر"ی شاعيرو مەقامشوناس بەردی
بناغەی ئەو ھونەرەی داناو مەقامەکﯚنەکانی پ ش خﯚی نو کردەوەو مەقامزانی وەک
"مەربين" و "نەشئەتی رەشيد ئاغا" لەدﯾوەخانەکەی ئەودابوونەسوارچاکی ھونەری
مەقامی رەسەنی کوردی و دوای ئەوانيش "پووت " و "حاجی ﯾەگەورە" و "عەبەی
چاﯾەچی" و "حەنيل" بوونەج گرﯾان و پەرەﯾان بەھونەری مەقام داو ئينجا
س وەلەسەردەستی ئەوان ف ری ھونەری مەقامی رەسەنی کوردی بوو ،بە م دەب
ئەو راستيەش ب ين کەس وەی ھونەرمەند کتومت مەقامەکانی ئەوانی
نەجووﯾيەوەبە کو پەرەی پ دان و سﯚزی خﯚی خستەپاڵ.
جگەلەو  5مەقامەی کەخا ەس وەلەسا ی 1952دا لەئ ستگەی رادﯾوی کوردی بەغدا
تﯚماری کردن گەل مەقامی رەسەنی دﯾکەشی بەتﯚمارنەکراوی
مانەوەلەوانەمەقامی "پاﯾيز"ە کە کەم کەس گو ی ل بووه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە762 :

سەباح خەﯾری زەﯾنەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052815561059504
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە763 :

و رەحمان
سەبباح عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226153424
41423
 (19لەشاری ھەول ر لە داﯾک بووە ،دەررچووی پەﯾمانگای
ھونەرمەند لە سا ی )945
ھ
لەبواری بەرھەم ھ نانی
ی
شی شانﯚ ،تا ئ ستا
ھونەرەجوانەککانی شاری ببەغداﯾە بەش
ھ
دراما و شانﯚ ووەک ئەکتەروو دەرھ نەر کاری کردووە ،ئ ستاکە
نﯚﯾە
بەر وەبەری شانﯚ
ِ
ەوەزارەتی رۆۆشنبيری حککومەتی ھەر می کوردستتان.
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە764 :
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ی
سەبباح مەغدﯾﯾد  -سەباح ئەربيلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0811105328
81936
ستی
ە شاری ھەوول ر لەداﯾکبوووە و  10سا ە لە بەرﯾتانيا نيشتەج يە و لەسەر ئاس
لە
ن"ی
ەواوی "قورئان
ستھ ناوە و تە
ەزائير و شارﯾﯾقە پلەی ﯾەککەمی بەدەس
جيھانی لە جە
ج
لەبارەی
ی
ستەری
سيوەتەوە و ببﯚ چاپکردن ئامادەﯾە ،ماس
ککت بی ئاﯾينی ئيسالم نووس
بەخشراوە.
ە
پلەی زۆرباش ،پ
ی
ساﯾی" لە زانککﯚی و ی بەررﯾتانيا بە
"ھونەری الس
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
خﯚشنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە765 :

سەبباح نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7121629047
72011
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە766 :

گوڵ
مەنی ڵ
سەتتار چەمەننی گوڵ  -ستار چەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1205114725
52810
سينەماککار
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە767 :

ەمين
حەمەد ئە
درەدﯾن مح
سەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004211019
99778
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
پياوان
ەزی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە768 :

عارف
خەسرەو ع
سەرربەست خ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141021396
64717
ەرەتاﯾی و ناووەندی و
سل مانی ..قﯚنناغەکانی سە
 1لەشاری س
ەداﯾک بووی سا ی 1963
لە
سا ی  1981تا 1986
شارم خو ندووەو س
م
ھەمان
دواﯾيش پەﯾمانگای ھونەرەەجوانەکانی ھ
ەشی ش وەککارﯾم تەواو ککردووە.
بە
ەو تی ئ ران و سا ی
گا ،تاوەکو سا ی  1988لە
سا ی تەواوکرردنی پەﯾمانگ
ەھەمان دواس
لە
 2011پەنابەر
2
تاوکو ئ ستا
و
ستان .لەسا ی 1991
88تا سا ی  1991پەنابەر بووم لەپاکس
8
ەﯾەو دانيشتوووی و تی نەروﯾجم .
و ناسنامەی ننەروﯾجيم ھە
کوڕی بچوکم ميرۆۆی ناوە .
ی
خ زانەکەم بوللغارﯾيەو دوو ککوڕم ھەﯾە ،گگەورەکەﯾان گگﯚران و
گاﯾانەی خوارەەوەم بەئەنجام
بانەو ئەم پ شانگ
و
ن ئەم کت
ەدر ژاﯾی ژﯾاننی ھەندەران
بە
گگەﯾاندووە :
ەم کت بانەم:
من خاوەنی ئە
م
ەرت رﯾد
لەنوسينی جوانناسی ئيگليز ھەربە
ی
ن-
ەر – وەرگ ران
1-مانای ھونەی -وەرگ ان -لەنوسينی ففەﯾلەسوفی ئيتالی بيندﯾتتﯚ
ی جوانناسی
2-چەمکەکانیککرۆسە.
ەميان
ی بەرھەمەکاانی بافلﯚف -وەرگ ان -دوووکت بەو ﯾەکە
3-ھە بژاردەیﯾانتز.
ی خ.کﯚشتﯚ ﯾا
چاپ ،نوسينی
گگەﯾشتووەبەچ
خﯚم.
ک ،نوسينی خ
سەرڕەشەکان  -کورتەچيرۆک
4-ھەستەسەی ﯾەکەم ،رۆماان -نوسينی خﯚ.
5-پەﯾامی خوواکان بەشیسينی خﯚم.
ی دووەم-نووس
6-پەﯾامی خوواکان-بەشیعيشق پيرۆزتررەچيرۆک -نوسينی خﯚم.
7-ئازادی لەعنوسينی خﯚم
ی
گ ھەنجس -ررۆمان-
8-بەسەرھات ک لەستﯚنگلەھﯚالند کردۆتەوە.
د
ی نەروﯾج و ﯾﯾەک
شانگام لەو تی
9-حەوت پ ش:www.welcome.to
ەم لەئەنتەرن ت o/sarbast
10-خاوەنی ئئەم گەلەرﯾيەجی نوسراوەو
عيشقی ب و ت -رۆمان-بەزمانی نەروﯾج
11-رۆمانی عەمگەﯾاندووەببەچاپ.
نە
نەروﯾجی نوسراوەو نەمگەﯾاندووەەبەچاپ.
ی
مانی
ەمەترسيدان  -رۆمان -بەزم
12-خواکان لەجی نوسراوەەو
ەزمانی نەروﯾج
13-م ش ک للەکﯚچدا -کوررتەچيرۆک -بەەمگەﯾاندووەببەچاپ.
نە
خواکان ،بەڕ وەەﯾەو کاری تياادا دەکەم.
14-پەﯾامی ممژدە ..پاشکﯚﯚی پەﯾامی خت ،کاری تيادا دەکەم.
ەوەو شکست
15-پەﯾامی ممژدەی گەڕانەن ..وەک ھونە
لەدووناودوون بوون دەکەن
ن
ەکانم گوزارە
16-کﯚی کت بەەرمەند لەسووڕی
ەلەکی
شتووم بەڕەچە
تاسەدا گەﯾش
ی ئينسپيراسييﯚن و ئ کستا
گگەشەی خودﯾدا لەتەوەری
ەﯾامبەرانەی راز
ەو کە ەپيراەپە
ەن .ﯾەک لە
ەڕابەرﯾم دەکە
خﯚم و گيانی باوانی د رﯾنە
خ
ەمبەر و
ەﯾامم پ دەدات ،نوح پ غە
ی گەلەکﯚمدا د تەگفتارو پە
م و لەنەستی
دەگرنەنەستم
ەوەن
نووسينەکانم گەواھی ئە
م
سرۆش ناوی دەبەم .کﯚی
شاليارەکەبەس
حەزرەتی پيرش
ح
ەوەسەر چاووگ کی
دا د رﯾنەبين ب ت و بگەڕ تە
ی ناخی خﯚﯾد
ککەمرۆڤ دەتواان ت لەقو ﯾی
ەژادی .حەز ددەکەم ب م ککەنوسين و ففەرموودەو دروودەکانم شااﯾەتن بﯚ بﯚھاتی
نە
ەکان
ستی ئاﯾينی ککورد نەبن ،مانای واﯾەئاﯾينە
ەﯾان .ئەگەر ننوسينەکانی من دەم اس
پە
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گشتيان ھە ەن .چونکەئ مەﯾن و ب سنورﯾی ھزرەکەداھ نەری پەﯾامە .مرۆڤ
پەﯾامبەری بوونەوەرەبەجەوھەر .کت بەکانم باسی جەوھەر کی توانا دەکەن .لەگيانی
ھونەر و جوانيدا .دەمەوێ ميللەتەکەم ھﯚشدار بن لەئاﯾين و باوەڕی باوانيان.
چونکەباوەڕ دەمانباتەسەر ر ی راست .خواش بەش کەلەئ مە ،کات کەھەست
دەکەﯾن ئ مەبەش کين لەو .
بﯚ پەﯾوەندی ،لەفەﯾسبوک بەناوی  Sarbast Khosrow Arifدەتوانی ببيتەھاوڕ م..
پاشان بەنامەو پﯚستی ئەلەکترۆنی دەتوانن پەﯾوەندﯾم پ وەبکەن ..ژمارەی تەلەفﯚن و
مﯚباﯾلم لەژ رەوەدا ب وانە.
سەربەست خەسرەو عارف
03/09/2011
ناونيشان و ژمارەی تەلەفﯚن و ئی مەﯾل:
Sarbasr Khosrow Arif
Mad’s vein 2 A
3179 Åsgårdstrand Norway
Tlf- home: 0047- 33048041 - Mobile: 0047-464 33 863
E.mail: sari-ari@online.no
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )سەربەست خەسرەو عارف( سەبارەت بە )ژﯾان و
کارنامەی خﯚی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2012-05-14
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە769 :

ەزا گەرمييانی
سەرربەست رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0627085238
84527
سازی و کليپ
ھونەرمەندی دەرھ نەری ببواری فيلمس
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە770 :

عومەر
سەرربەست ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302160545
51522
مامﯚستای بەشی ش وەکارﯾی پەﯾﯾمانگای
ی
ەسا ی  1971لەداﯾک بوووە،
لە
لەپارکی ھەول ر
ی
شەھيدانی ﯾەکی شوباتی
ی
نتی
ھونەرجوانەکاننی ھەول ر بووە ،مﯚنﯚم ی
ھ
ەخشاندوە .رۆۆژی -19
کات رەکانی نە
ھەر م بەکارﯾک
دروستکردوە ،دوو الپەڕەی لەگﯚﭬاری ھ
شک لە ھەول ر کﯚچی دواﯾﯾی کرد.
جە تەی م ش
 2009-02بە ج
2
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

جﯚری کەس:
ج

کارﯾکات روا ن
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە771 :

سەرحەد باپير
http://www.kurdipedia.org/?q=200912111038492970
ھونەرمەند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :ھونەرمەند
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە772 :

سەردار حەميد خورشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216110808785
لەسا ی  1985لەشاری کەالر لەداﯾک بووە وقﯚناغەکانی خو ندنی لە شاری کەالر تەواوکردووە ،ئ ستا
خو ندکارە لە پەﯾمانگای ھونەرەجوانەکانی شاری خانەقين لەبەشی نيگارک شان قﯚناغی چوار .سی
سا ە لە سەر ئاستی پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانی شاری خانەقيندا پلەی ﯾەکەمی بەدەست
ھ ناوە .لە شيعر نوسينيشدا دەست کی با ی ھەﯾە و بەشداری لە چەند کﯚڕو ﭬيستيﭭا کداَ کردووە و
پلەی ﯾەکەمی بەدستھ ناوە .لە  35پ شانگای نيگارک شاندا بەشداری کردووە لە شارەکانی کەالر
وخانەقين و دەربەندﯾخان و سل مانی و ھەول ر و کەرکوک و دھﯚک .بەشداری پ شانگاﯾەکی جيھانی
کردووە لە و تی ميسر.ھەروەھا خاوەنی پ شانگاﯾەکی تاﯾبەتيە لە سا ی .2004ئ ستاش خاوەنی
زﯾاتر لە  300تابلﯚی ھەمە جﯚرە .ئ ستاش خاوەنی س خە تی برۆنزە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

557

شارەەکان:

ککەالر

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

ژمارە773 :

و
سەرردار عەبدو

3

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126163419
91153
شانگای تاﯾبەت و 20
ی
سا ی  1986لەسل مانی لەداﯾک بووە و خاوەنی س پ
س
ەندا و سوﯾد و کەنەدا و
پ شانگای ھاووبەشی کارﯾککات رﯾيە لە و تەکانی فنلە
ککوردستان.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە774 :

سەرردار ک ستتەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0722161405
54541
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ە ،بەشداری للە
لە داﯾک بووﯾە
سالی  1973ە
ی کورد ،لە س
و نەک ش و کاارﯾکات رﯾستی
لە روژنامە
ھژمارەﯾەکی زور لە پيشانگگاﯾەکانی و ننە و کارﯾکات ر کردووە ،کارﯾﯾکات رەکانی ە
ھ
کردن.
ن
و گوﭬارەکانی کوردی د نە پەخش
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:10:09 2010-11-28
ستەﯾی( لە8 :
)سەردار ک س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کارﯾکات روا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە775 :

مان بابان
ەبدول ەحم
سەررھەنگ عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171328167
70117
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە776 :

ەوز
سەرروەت سە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811061535
52458
ەشداری
ندنی ناوەندﯾدا بە
لەداﯾک بووە .لەماووەی خو ی
ک
سا ی  1954لەشاری سلل مانی
س
ەپەﯾمانگەی
سا ی  1970لە
قوتابخانەی کردووە .ا
ی
ی
چەندﯾن پ شاننگەی چاالکی
چ
تەواو کردووە.
و
ەی بەرز
ھونەرەجوانەککانی بەغدا و ەرگيراوە .لەووێ بەشی گررافيکی بەپلە
ھ
پااشان بﯚ ماوەەی دوو ساڵ دەچ تەئەوروووپا و دﯾسان دەگەڕ تەوەککوردستان .
 197کردۆتەوەە .دوای
شی سا ی 76
مانی بەھاوبەش
شانگەی لەزانککﯚی سل ی
ەکەمين پ ش
ﯾە
ەول ر ،دھﯚک ،بەغدا و شاارەکانی
سل مانی ،ھە
ەشارەکانی س
ەوەچەندﯾن پ شانگەی لە
ئە
ق کردۆتەوە .
دﯾکەی عيراق
سا ی  1992لەگەڵ ھونەررمەند ناميق عەلی قادر پ شانگەﯾەکيان لەشاری پپارﯾس
س
شانگەﯾەکی
سەر بانگھ شتتنی فرانسوا ميتەران پيش
ککردەوە .سا ی  1993لەس
لەوە تانی دﯾکەی وەک
ە
ھەروەھا
ھونەرمەند کی کورد .ھ
د
ھاوبەشی بوووەلەگەڵ چەنند
ھ
ەڵ
شانگەی بوووە .چەندﯾن پ شانگەی ھاوبەشی لەگە
بررﯾتانيا ،ئە ماننيا و ئيتاليا پ ش
سامان کەرﯾم دارتاش بووە .
ھونەرمەند س
ھ
ەند سا ک للەڕ خراوی ماگ  MAGدا ککاری مين
ەنەوەدەکاندا بﯚ ماوەی چە
لە
ی کردووه.
ھە گرتنەوەی
ھ
شازدەی مانگی
ی
بﯚ ﯾادی سا ۆۆژی
 2004-03بوو ﯚ
ەشی 0 -16
شانگەی ھاوبە
دواﯾەمين پ ش
ەسەختی برﯾﯾندار دەب ت .لە-28
تﯚمﯚبيل ک ل ی دەدات و بە
مارت .ھەر لەو رۆژشدا ئﯚتﯚ
م
يانی
شاری بەغدا ،سەعات پ ننجی ئ وارەگيا
ی الجادرﯾەی ش
ەخﯚشخانەی
 2004-03لەنە
3
ەدەستدا.
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە777 :

ک
سەررکان تانيک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824133025
54883
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە778 :

دار
سەررکﯚ سەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2101406208
87338
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە779 :

سەررکەوت تاررۆ
561

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1061154046
63674
شانﯚﯚکار
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە780 :

وربانی
سەررکەوت قو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41109083013179
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە781 :

ەجيد
سەررکەوت مە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111216324
49317
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شـاری کەرکووک لەداﯾک بوووە ،وەسەباررەت
ی شﯚرجەی ش
ەسا ی  1963لەگەڕەکی
لە
ەژﯾانی ھونەرری دە ت:
بە
ەسەر شانﯚ.
ەسا ی  1973کەلەس ی سەرەتاﯾی بووم بﯚ ﯾەکەمجار چومەتە
لە
شانﯚ
ﯚ
ەتەسەر
ی سەرەتاﯾی و ھەر س پﯚلەکەی ناووەندی چوومە
پااشان پـ نجی
ەکەرکوک.
لە
سل مانی
جوانەکان لەس
گای ھونەرەج
سا ی  1980بﯚ ﯾەکەمجار لەم ژووی کووردا کەپەﯾمانگ
س
م لەو خو ندکاارانەی کەلەببەشی شانﯚ وەرگيرام.
ککراﯾەوەمنيش ﯾەک ـک بووم
ن(م دەرھ ناوەەو نواندنم تيا کردووە ،ھەر
ەری )دەھﯚ ی ئاورﯾشمين
1983شانﯚگە
3
ميزاد(
ەھەمان سا دا رۆ ی )سﯚﯚکﯚلﯚڤ(م بيننيووەلەشانﯚگگەری )چارەنوووسی ئادەم
لە
ھا
محەمەد( دەرھ نەری بوو ،ھەروەھ
(
فيق
م کاکە)شەفي
ککەھاوڕﯾ ئازﯾﯾز و دانسقەم
ەدارتاش(
ەوﯾستم مامﯚﯚستا )بەدﯾعە
ستای خﯚشە
ەشانﯚگەری )ﯾﯚليﯚس س زەر( کەمامﯚس
لە
دەرھ نەری بووو.
خﯚشبوو )ئار ز مەولود
1984لەشانﯚگەری )لەبادننەوەبﯚ ف ربوون( لەدەرھ ناانی خوا ل خ
4
حەمەفەرﯾق
خا ی کﯚتاﯾی( مامﯚستا )ح
ھەمان سا د ا چيرۆکی )خ
( بوو .ھەر لەھ
بەسينارﯾﯚ نووسين و ننواندن بەشدارﯾم تيا
ﯚ
من
ی  8ملم کەم
حەسەن(مان کرد بەفليمی
ح
ککردبوو.
نانی شانﯚگەری )ڕ سا و لەڕﯾﯾسا
ەی دواﯾن سا ی پەﯾمانگام دەرھ ی
1985ئەتروحە
5
بەشدارﯾم
ھا بەکاری نوانندنی )شا( بە
ەدەر(ی )بەرتتﯚلد بر خت( بوو ،ھەروەھ
بە
شبوو )ئار ز
خوا ل خﯚش
ەئەتروحەی خ
ەشانﯚگەری )ھامل ت درەەنگ بەئاگا د تەوە( کرد کە
لە
ەژﯾانی ﭬان ککوخ(
ی)تابلﯚﯾەک لە
مەولود ( بوو ،پاشان لەشااری کەرکوک لەشانﯚگەری
م
ھ نان بەشداررﯾم کرد.
ەنووسين و نوواندن و دەرھ
بە
1987لەﭬيستتيﭭا ی دووە می پەﯾمانگای ھونەرەجووانەکانی سل مانی لەمﯚنﯚﯚدرامای
7
بەشدارﯾم کرد.
م
)گاليسکەکەددەروات( بەنوا ندن و دەرھ ننان
ەڕﯾن فليمی )قەرەج(م دەەرھ نا .
1991ﯾەکەم ففليمی ﭬيدﯾﯚﯚﯾی دوای راپە
1
ەم گﯚرانی ئام ز بوو شانﯚﯚگەری
ەرﯾەکی شـيععری بﯚ مندا ن کەسەرجە
1992شانﯚگە
2
ئاوازی خﯚم بوو.
ی
دەرھ نان و
ھ
ەنووسين و نوواندن و
کەشکرد کەلە
)ئئاوڕ(م پـ شک
ی و درامی )ززام ـلی گەرمييان( کەلەنوانندن و دەرھ ناانی من
1994فليمی دۆکﯚم نتەری
4
درا لەبەر ئەوەەی باسی لەو
مانی پـيشاند
شەو لەسل م
ەتەنھا ﯾەک ش
بووو ج ی داخە
پـ شـمەرگەد رﯾنەکان و
گوزەرانی پارتيزان و ـ
ی
یو
شەڕی براکوژی
واقعەتا ەی ش
ەخﯚبردوو دەککرد.
ھاوو تيانی لە
ھ
وەبەراﯾەتی رۆشنبيری
ی
ەڕ
د سﯚز بە
ن سا دا بەھاووکاری کﯚمە
ھەر لەھەمان
ھ
بەرھ
ن بەبەڕ وەبەرری دامەزرام کﯚمە
ککەرکوکمان دامەزراند و من
ھەمی بەرچاومان
پــ شکەش کررد.
گﯚرانی
ی
ەحەوت
دا نی کەرکووک سازدا کە
ن ﭬيستيﭭا ی گﯚرانی مند
1996ﯾەکەمين
6
ی من بوو.
مندا ن لەئاوازز و ھﯚنراوەی
م
دەران لەگەڵ کاک رزگار بااھير و کاک ددکتﯚر ئارازعەببدولکەرﯾم و ککﯚمە
پااشان لەھەند
سازدا تامﯚنﯚددرامی )جوانتترﯾن
کی ھونەری و ئەدەبيمان س
بررادەری د سﯚﯚز جموجﯚ يکی
نانی من
کەرﯾم و نواندننی رزگار باھيير و دەرھ ی
حەرام( کەلەنوووسينی د .ئئاراز عەبدولک
ح
دان و
مانی ھاتەنيشاند
جيکا و بەرﯾتانييا و سل ی
ھاتەبوونەوەو لەھﯚ ەندا و سوﯾد و بەلج
ھ
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2002لەﭬيستيﭭا ی س ـيەمی شانﯚی کوردی لەشاری )ووپەرتا ی( ئە مانيا
باشترﯾن ئەکتەر و باشترﯾن نووسەرو دووەم دەرھ نەرمان بەدەس ھ نا.
ھەمان ساڵ لەتابلﯚی )خاک و ئەوﯾن( لەﭬيستيﭭا ی کەلچەری کوردی لەماستر ختی
ھﯚ ەندا بەنواندن بەشداری کرد.
وا بﯚ ماوەی چوار سالەلەشاری ناشﭭ ی ئەمەرﯾکام بەشدارﯾم لەم
بەرھەمانەکردووەبەو ئينگليزﯾەی من کەپـ وﯾست بووە:-
2005فليمی )شەمس و روومی( کەڕۆ کی سادەم گ ا.
2006فليمی )بﯚ ئەوەی باوەڕدار بيت( کەوا لەپرۆگرامداﯾەمانگی ئﯚکتﯚبەر
لەسينەماکان نيشان بدرێ ،رۆ کی ناوەندﯾم بينوه.
2007فليمی )فرۆشگای پشوودان( رۆ ی سەرەکيم تيابينيوەکەباس
لەپەناھەندەﯾەکی کوردی کەرکوک دەکات ،ئ ستا لەقﯚناغەکانی مﯚنتاجداﯾه.
2007حوزەﯾران بەشدارﯾم لەشانﯚگەری )فرم سکەکانی خوا( کرد و بەنيازﯾن جار ـکی
تر لە28ی مانگی نﯚ نماﯾشی بکەﯾنەوە.
لە 2004ەوەتاکوو ئ ستا ھەفتەی دوو کاتژم ر بەردەوامم لەپەخش کردنی
بەرنامەکانی تەلەﭬزﯾﯚنی کوردی ناشﭭ .
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

شارەکان:

کەرکوک

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

ژمارە782 :

سەعدون ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=201003142301503906
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شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە783 :

ماعيل
عيد ئيسم
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622144016
64480
پەﯾمانگای ھونەرەجووانەکانی
ی
کبووە و دەرچوووی
ەرکوک لەداﯾک
سا ی  1972لە شاری کە
س
کردووە لە  72پيشاانگەی
ە
شداری
خاوەنی پ نج پيشانگەی تتاﯾبەتە و بەش
سل مانييە و خ
س
ستان.
ھاوبەشدا لە ناوەوە و دەرەەوەی کوردس
ھ
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە784 :

سەن زادە
عيد حەس
سەع
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811070907
74067
ەمزادە
حەمەد رۆستە
لەسا ی ) (1981للەشاری بﯚکان لەداﯾک بوووە .لەسا ی  1375لەژ ر ر نموونی مح

565

دەستی بەکاری نەققاشی کردووەو ھەر ئ ستاش بەردەوامە .
پيشانگاکانی :
1997پيشانگای بەﯾەکەوە -بﯚکان
1998پيشانگای بەﯾەکەوە -بﯚکان
پيشانگای بەﯾەکەوە  -مە بەندی فەرھەنگی و ھونەری -بﯚکان
2000پيشانگای بەﯾەکەوە -مەھاباد
2000پيشانگای بەﯾەکەوە -سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە785 :

سەعيد خەﯾرو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=200902271027551444
سا ی  1980لە شاری "د ھلﯚڕان"ی پار زگای ئيالم ھاتﯚتە دنيا 15 .رۆژ دوای لە داﯾک بوونی شەڕی
ئ ران و رژﯾمی بەعس دەست پ دەکات و لە گەڵ بنەما ەکەی بەرەو شاری "ئابدانان" کە تەواوی
دانيشتﯚکانی کوردن ،سەفەر دەکەن .تا پﯚلی پ نجەمی سەرەتاﯾی لە ئﯚردوگای ئاوارەکان وانە
دەخو ن ت و ھەر لەو ش ژﯾای ئاساﯾی بە سەر دەبات و سا ی  1991دەگەڕ تەوە بﯚ شاری د ھلﯚڕان.
خەﯾرو ھی دەرچووی لقی ئارشيت کتە لە کﯚل ژی فەنی ئەندازﯾاری زانکﯚی کرماشان .لە سا ی 2000
دەستی بە نووسين و دەرھ نەری شانﯚ کردووە و تاکوو ئ ستا چەندﯾن شانﯚنامەی نووسيوەو ھەروەھا
بﯚ خﯚشی دەرھ نەری کردووە ،لەوانە" :داﯾناسﯚر ک يە" ،رۆستەم و سﯚھراب"" ،خو ندکار ک يە"،
"چرﯾکە"" ،خواوەند"" ،ھامل تی ئەتﯚمی"" ،ب توو ئەم کليلە ون ب ت" و چەندﯾن بەرھەمی شانﯚﯾی
دﯾکە.
سەعيد خەﯾرو ھی لە زۆربەی فيستيﭭا ەکانی شانﯚﯾی ئ ران بەشدارﯾيەکی بەرچاوی کردووە،
لەوانە :چەندﯾن خولی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی شانﯚی سەرشەقامی فەجر لە شاری تاران،
فيستيﭭا ی سەرتاسەری شانﯚی سەرشەقامی مەرﯾوان ،چەندﯾن خولی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی
شانﯚی خو ندکارانی ئ ران لە شاری تاران ،فيستيﭭا ی شانﯚی مانگ و چەندﯾن فيستيﭭا ی شانﯚﯾی
دﯾکە.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

شارەکان:

ئيالم

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە786 :

سەعيد زەبيحی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271025311443
سا ی  1971لە شاری کرماشان لە داﯾک بووە .سا ی  1991دەستی بە چاالکی شانﯚﯾی کردووە و
لەم ماوەﯾەدا زﯾاتر لە  20شانﯚنامەی سەرشەقامی نووسيوە و ھەروەھا دەرھ نەرﯾشی کردووە،
لەوانە" :مندا نی پشکنين"" ،زەمان خاتوون"" ،رۆژئاوا تا رۆژئاوا" و "چەندﯾن بەرھەمی شانﯚﯾی دﯾکە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کرماشان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە787 :

ەلی
عيد شاکە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131552238
87857
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە788 :

عيد عارف باپير
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151408466
66878
ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن
568

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

ژمارە789 :

عيد کاکەﯾﯾی
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0802091450
04610
ھاتﯚتە دنياوە .پ ش ھە گيرساننی
ە
ەرکوک
ی پار زگای کە
ە قەزای دوزی
لە سا ی  1960لە
شوور ،رژ می لەناوچووی ببەعسی ع رااق خﯚﯾو
شی  1975 – 1974لە کورردستانی باش
شﯚڕش
بەر ئوردوگا
پەنا دەبەنە ر
پاشان شاربەدەرﯾاان دەکەنو ە
ن
کەسووکارەکەی راپ چی زﯾندان ددەکەنو
ھەرەسی شﯚڕش ،للە
ی
کوردستان .پاش سا ک لە
.
ی
ی رۆژھە تی
کراوەککانی ن و خاکی
جە دەکر ن.
ی 1976دا دەەگەڕ نەوە بﯚ ع راق و لەو ش ئاوارەی ققەزای فەللوج
ھاوﯾنی
شاری
ستان و لە ش
دەدات بگەڕ تتەوە بﯚ کوردس
عس ر گای پ د
ستانی 1978ددا رژ می بەعس
لە زس
ەوەی سﯚسيااليستی کورددستان و
دامی بزووتنە
ت .لەو دەمەددا دەب تە ئەند
سل ماانی ج گيرب ت
ڵ کەسوکارەککەﯾدا دەگەڕ تتەوە بﯚ کەرکووک و لەو ش در ژە
ن بە دزەی رژ مەوە لەگەڵ
پاشان
خﯚی دەدات.
خو ندننی ئامادەﯾيو خەباتی ژ رززەمينی ی
لە ھاووﯾنی سا ی 1979دا دەب تتە ئەندامی تتيپی شانﯚی
ئەزموونگەری و لەگەڵ
ی
ماعيل ھەورام
مەندان ئيسم
سری و ھونەرم
مەندی نەمر حس ن ميس
ھونەرم
ميو ئيحسان مح دﯾنو
ھونەرمەندی شانﯚﯾی ی
ەندﯾن کە ە ھ
جيھاد ئەحمەدو چە
تری خە کی رەسەنی شارەەکە
ھﯚنەری
ەندﯾن نووسيننی لە سەر ھ
ی و نواندن بوووە .ھەر لەو ماوەﯾەدا چە
کی شانﯚگەری
خەرﯾک
شنبيرﯾی نو و کاروانو رۆژی کوردستاندا ب وکردۆتەوە.
ی بەﯾانو رۆش
شانﯚ للە گﯚﭬارەکانی
ە ئامادەﯾی پييشەسازی ککەرکوکو وەک کادر کی چاالکی حزبی
دوای ددەرچوونی لە
ستانی 1983ددا دەچ تە
بەکەی لە زس
ەداوای سەرککرداﯾەتی حزبە
سياليستی کورردستان و بە
سﯚس
باشووری جەنگی ئ رران-
ی
ساڵ لەبەرەکاانی
ەدەک س س
سەرباازی وەک ئەففسەر کی ﯾە
ئ راقدا دەم ن تەوە.
شکی
چرۆ ئيسماعيل رەشان )خوش
ەڵ خاتوو ۆ
ەرگەری لەگە
لە پاﯾززی  1986داو دوای ھاوسە
ست دەچ تە رﯾزی
حزبی سﯚسياليس
ی
ستا چيمەن ئييسماعيلی ننيگارک ش( و بەداوای
مامﯚس
چاالکيەکانی ھ زەکانی پ شمەرگەی
ی
الم بەشداری
شو بەنازناوی نەقيب سەال
شﯚڕش
ەندﯾل و
سياسی لە گﯚﯚﭬارەکانی قە
ەند بابەت کی ھونەری و س
ستان دەکات .ھاوکات ،چە
کوردس
ەﯾی ب ودەکاتەوە.
ش بە نازناوی ککياکسار کاکە
سور ن و پەﯾامی ئئا ی شﯚڕش
ەرەو
پاش سا ک بە
1دا خﯚی و ھااوسەرەکەی ئاوارەی تورککيا دەبن و ش
ەرەتای 1988
لە سە
ەسا ی 1993دا
زانکﯚی وﯾنيپەگ وەرردەگير ت و لە
ی
کەنەدا کﯚچبەری ددەکەن .لەو ش لە
مان زانکﯚ
سا ک لەھەم
بەکەلﯚﯚرﯾﯚسی شاننﯚو دراما بەدەەست دەھ ن ت و پاش س
ھەر لەو ماوەﯾەددا
ر
خری لە زانستتی سياسيدا بەدەست ددەھ ن ت.
بەکالﯚررﯾﯚسی فەخ
ەرەبی و کورددی ب وکردۆتتەوە لە
ن نووسينی سياسی بە زمانەکانی ئئينگليزی و عە
چەندﯾن
مرئات و
حەﯾات و ئەلم
ئەند مەﯾل و ئەلح
ەگ فرﯾپرەس و تﯚرنتﯚ ستاارو گلﯚب د
ەکانی وﯾنيپە
رۆژنامە
نوێ و خەبات.
سەت و ئا ی ئازادی و کورردستانی ێ
ەرق ئەلئەوس
ئەلمغتترب و ئەلشە
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لە بەھاری 1995دا دەچ تە ئەلمانيا و بﯚ ماوەی سا ک مەشق بە ئەندامانی تيپی شانﯚی
ئەحمەدی خانی دەکات و وەک دەرھ نەر کی ئەکادﯾميای کوردی بﯚ مەدت ﭭی کاردەکات.
لە  1996لە وەزارەتی دادی ھەر می ئﯚنتارﯾﯚ وەک وەرگ و تو ژەری کﯚمە ﯾەتی
دادەمەزر ت و پاش سال ک لە شاخەی پرۆتﯚکﯚلی وەزارەتی دەرەوەی کەنەدا کاربەدەست
دەب ت.
لە سا ی 2001دا دەچ تە زانکﯚی ھارﭬەرد و بەر گەی راھ نەری دانوستاندن بەدەست
دەھ ن ت و لەگەڵ چەند فرم کی پار زەری کار دەکات و لەپا يشەوە کﯚمپانيای
وەبەرھ نانی مەمو زﯾن دادەمەزر ن ت.
لە سا ەکانی 2003 -2002دا فليمی "لەچاوەڕوانی ھيوادا" وەبەردەھ ن ت و ،وەک
نووسەرو دەرھ نەری ئەو بەرھەمە ،خە تی چاکترﯾن درامای ن ودەو ەتی فيستيﭭالی
فليمو ﭬيدﯾﯚی نيوﯾﯚرک بەدەست دەھ ن ت.
لەسا ی 2004ەوە بﯚ  2006وەک وەرگ رو راو ژکاری سياسی گر بەست لەگەڵ وەزارەتی
بەرگری ئەمرﯾکا لە بەغدا و شاری باقوبە کاری کردووە.
لەسا ی 2007دا و بﯚ ماوەی سا ک بووەتە مامﯚستای دانوستاندن لە ئەکادﯾميای
راھ نانی سەرکردە سەربازﯾاکانی مە بەندی راھ نانی نيشتيمانی و تە ﯾەکگرتووەکانی
ئەمرﯾکا.
لە ھاوﯾنی  2008داو پاش بەدەستھ نانی ب وانامەی ماستەری ھونەری دبلﯚماسيەت لە
زانکﯚی نﯚروجی ئەمرﯾکی ،بەگر بەست کی سا ونيوی دەب تە راو ژکاری دانوستاندنو لە
وەزارەتی بەرگری ع راقدا دەستبەکار دەب ت.
لە پاﯾيزی 2009دا کﯚميسيﯚنی سەربەخﯚی ھە بژاردنەکان مﯚ ەتی قەوارەی سەربەخﯚی
پ دەبەخش ت بﯚ خﯚپا وتن لە ھە بژاردنە نيشتتمانيەکانی ع راق لە پار زگای کەرکوکدا.
بە م ،بﯚ پاراستنی بەرژەوەندی نەتەوەﯾی کورد لەو پار زگاﯾەدا ،لە ھە بژاردنەکان
دەکش تەوەو دەگەڕ تەوە بﯚ کەنەدا .ئ ستاکەش خو ندنی دکتﯚرای فەلسەفەﯾە لەسەر
ک شە ئەتنيەکانی پار زگای کەرکوک.
جگە لە ب وکردنەوەی چەندﯾن باسی ئەکادﯾمی لەسەر دۆزی کورد لە پەﯾوەندﯾيە
ن ودەو ەتيەکاندا ،سەعيد کاکەﯾی دوو کت بی بەزمانی ئينگليزی ب وکردۆتەوە بە
ناونيشانەکانی "کوردو پەﯾوەندﯾيە ن ودەو ەتيەکان" و "ت گەﯾشتنی بەڕﯾوەبردنی ملمالنی و
دانوستاندنی ھارﯾکارانە".
http://www.saeedkakeyi.net
http://twitter.com/Kakeyi
http://www.facebook.com/profile.php?id=645800085&ref=fs
http://www.freewebs.com/waiting_for_hiwa/
http://www.hks.harvard.edu/.../more_sweat_less_blood-bonnie_docherty.pdf
http://www.norwich.edu/about/news/2008/.../sgsCommencementTwo.pdf
http://www.kurdishaspect.com/doc070110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062710SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc060910SK.html
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http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2010/6/state3988.htm
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7677
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=3091
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7899
http://roshngari.com/Sbochwn.php?recordID=113
http://roshngari.com/Sbochwn.php?recordID=99
http://roshngari.com/SGR.php?recordID=75
http://www.kurdistannet.info/net/index.php?option=com_content&view=article&
id=13575&catid=110&Itemid=157
 تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )سەعيد کاکەﯾی( سەبارەت بە:سەرچاوە
4:34:43 2010-9-30 :)سەعيد کاکەﯾی( لە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
 پياوان:رەگەزی کەس
کورد

:نەتەوە

باشووری کوردستان

:و ت

ئەکتەر

:جﯚری کەس

نووسەر

:جﯚری کەس

)(ئەکادﯾمی

:جﯚری کەس
!ئەم بابەتە باشتر بکە

790 :ژمارە

سەعيد کەالری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102521194010247

571

ھونەرمەند
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە791 :

عيدە سائييب
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5171158406
64761
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سەقز
س

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

ژمارە792 :

فوەت جەرراح
سەف
572

p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818225454
44758
http
سا ی 1935
جەراحەو لەس
عەلی مەحمود ج
سەفوەت لی
ھونەرمەند ناووی تەواوی س
ھ
مداوە
کبووەو لەسا ی  1953ﯾەککەم کاری ھونەری ئەنجامد
ی کﯚﯾە لەداﯾکب
ەشارۆچکەی
لە
 195پەﯾمانگای ھونەرە جووانەکانی لەببەغدا تەواو ککردووە.
وەک شانﯚکار ،،لەسا ی 59
 2010لە شارری ھەول ر کﯚﯚچی دواﯾی کرد.
رۆۆژی 0-07-19
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە793 :

دﯾم
فوەت نەد
سەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004212947
79783
اق بووە.
ستان و ئ ق
ەکانی کوردس
ی خﯚشنووسە
ەناوبانگترﯾنی
بە
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
خﯚشنووس
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە794 :

سەفين ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200907571031
ھونەرمەندی فﯚتﯚگراف لە سا ی  1977لە شارۆچکەی کﯚﯾە لەداﯾکبووە و دەرچووی سا ی1999ی
پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانە و لە سەرەتای سا ی  2000تائ ستا س پ شانگای تاﯾبەتی کردۆتەوە و
لەچوار پ شانگاش بەشدارﯾی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

شارەکان:

کﯚﯾە

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

ژمارە795 :

سەفين ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473686
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

574

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە796 :

فين حەمييد
سەف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120912002
21596
ھونەری فﯚتﯚگگراف کار
ەداﯾک بووی سا ی )(1 973ﯾە ،لەسا ی )(1991ـەوە لەبواری ھ
لە
پر سە.
سی فرانس ر
دەکات.ئ ستاککە و نەگری ئئاژانسی پەﯾاامن ر و ئاژانس
ەوە وەک )نيووﯾﯚرک
ی رۆژنامەو گﯚﯚﭬارە جيھانيييەکان ب وبﯚتە
تاائ ستا و نەکاانی لەزۆربەی
ی ،ﯾوئيس
ليمﯚندی فەرەنسی
ی
ن پﯚست ،نيووز وﯾک ،لﯚس ئەنجلﯚس ،تتاﯾمز،
تااﯾمز ،واشنتن
عەرەبی
ی
دﯾن رۆژنامەو گﯚﭬاری کورددی و
توودەی( ،جگە لەوانە و نەککانی لە چەند
ب وبﯚتەوە.
جيھانی
چەندﯾن پ شانگای ھاوبەشی ج
ن
شداری
ەکانی ،بەش
جگە لە پ شاننگا تاﯾبەتەتييە
ج
برنﯚزی
ی
چەندﯾن خە تی ز رﯾن و ززﯾوﯾن و
ککردووە لە )ئيتتا يا و ئيسپاننيا  (2007و چ
ەدەست ھ نااوە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە797 :

دی
الم حەماد
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1020946472
21357

575

گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە798 :

الم عەدۆ  -ئاشتی
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3232225066
64436
دونيای فﯚتﯚگرافی
ی
کی دوورو در ژە لەن و
ەسا ی  1958لەداﯾک بوووە ،سا ن ی
لە
197
مانی و ھەول ر تەواوکردوووە ،سا ی 79
ککاردەکات ،قﯚنناغەکانی خوو ندن لەسل م
ەڕاوەتەوە کووردستان و ژﯾاانی خ زانی پ ک
سا ی  2004گە
رووودەکاتە ھەنندەران ،لەس
رۆشنبيری
ی
رەتی
سەر بەوەزا ی
وەکاری ھەول رە س
ی
ستا بەڕ وەبەرری ش
دەھ ن ت ،ئ س
ستان.
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ح
ەتەمەنی گە
ەند
 19بەشداری کردووە لەچە
ەنج تی لەماووەی سا نی  1975تا 979
لە
)ھەورو
و
بەتاﯾبەت لەدررامای
ەمان ش وە ررۆ ی بينيوە بە
شانﯚﯾەک ،لەددراماش بەھە
ش
فتاکان
سا نی حەفت
ھەروەک گوتی "لەس
ک
ەرکوک تﯚمارککراوە،
ەلەفزﯾﯚنی کە
سامال( لە تە
س
ەشدارﯾمکردوووە لە شانﯚوو دراما ،ھەرووەھا لە چاالککی قوتابخانەککاندا ،بە م
بە
ند کی فﯚتﯚگررافی بناسر م لەوبوارەی کە ئەکادﯾميام ل
حەزدەکەم وەک ھونەرمەند
ح
ەندە
خو ندنی ئەککادﯾمی لەو تی ھﯚلەندا وتی "ھەرچە
سەبارەت بەخ
ەواوکردووە" س
تە
ﯚگرافی خو ندنم
ھﯚلەندا لە بوواری فﯚت
فی
م بەﯾەک بوارەەوە بە م لەھ
ەﯾوەست نيم
پە
ەواوکردووە".
تە
تەواوکرد چومە
د
شەشەمی ئامادەﯾی بازرگگانيم
ی قﯚناغی ش
ەسا ی  1979دوای ئەوەی
لە
کردبوو ھەو مدا زﯾااتر لەسينەماابخو نم ئەوەبوو چووم
و
دەرەوە ،بەو نييازەی لەشانﯚﯚ کارم
ەوەبوو
سەرداھات ،ئە
شەری ئ راق و ئ رانی بەس
لەوێ بووم ش
بﯚﯚئيتاليا ،بە م لەوکاتەی لە
مانە
ەئيتاليا بووم ،لەوسەردەم
باارودۆخی کورردەکان لەدەررەوە گﯚڕا ،ماووەی 2ساڵ لە
وەرنەگرتنی ئيقامە ئيتتاليام
ی
ت ،بە م بەھﯚﯚی
ەنجام دەدات
ی سياسيم ئە
ھەند ک کاری
ھ
ەﯾمانگای
ەدۆ چەندجار ک ھەو ی دداوە کە لە پە
ج ھ ش .دﯾارەە ئەوسەردەممە سەالم عە
گيرێ ،بە م ببەھﯚی نەبووونی ئيقامەو نەبوونی ب واننامەﯾەکی رەەسمی،
ھونەری وەربگ
ھ
576

نەﯾتوانيوە لەسەر خو ندن بەردەوام ب .
دوای ئەوەی روو دەکاتە و تی ئيسپانيا قﯚناغ کی تر لەژﯾانی سەالم دەست پ دەکات
ئەمجارە بەھەمان ش وە بەردەوام دەب ت ،ھەروەک گوتی "ئەوکاتەی لە ئيسپانيا بووم
ھەر گرنگيم بەفﯚتﯚ دەدا ،لەسا ی  1983کاميرام ھەبوە ،ھەمووکات کاميرام پ بوە،
بە م ئەوسەردەمە زﯾاتر و نەی تاﯾبەت بەژﯾانی رۆژانەی خﯚم دەگرت" ئەو لەسەر
قسەکردن بەردەوام دەب دەل "لەئيسپانيا ھەرپار زگاﯾەک سا نە فيستيﭭا ی
تاﯾبەتی خﯚی دەکات ﯾەک ھەفتە بەردەوام دەب ت ،لەوکاتە من سەردانی ئەم
شو نانەم دەکرد بﯚپەﯾداکردنی بژ وی ژﯾان ،و نەی کارﯾکات رﯾم دەک شاو دەمفرۆشت".
لەو تی ئيسپانياﯾە سەالم عەدۆ چەند کﯚرس کی ھ لکاری و فﯚتﯚگرافی دەخو ن
بە م لەگەڵ ئەوەشدا بواری خو ندنی بﯚ ناڕەخس و لەو شەوە لەسا ی 1991
روودەکاتە و ت کی تر.
لەھﯚلەندا قﯚناغ کی نوێ لەژﯾانی سەالم عەدۆ دەستپ دەکات ئەوﯾش بەوجﯚرەﯾە
وەک خﯚی دەﯾگ ر تەوە "لەدوای راپەرﯾنی  1991رووم کردە و تی ھﯚلەنداو لەو ش
خەرﯾکی و نەگرتن بووم ،لەبواری فﯚتﯚگرافی پ شانگام کردووەتەوە ،دواﯾی رووم کردە
بواری فﯚتﯚگرافی بەش وەﯾەکی ئەکادﯾميی ،لەسا ی  1995لەئەکادﯾميای ھونەری
ئەمستردام خو ندنم تەواوکرد".
دوای سا ن کی دوورو در ژ لەغوربەتی سەالم عەدۆ روو دەکاتەوە کوردستان و
لەسا ی  2005ﯾەکەمين پ شانگای تاﯾبەتی خﯚی لەھەول ر دەکاتەوە ،دوای ئەوە
سەردانی شاری مەخموور دەکات و چەند و نەﯾەکی ئەوشارە شارە دەگر ت ،ئەو
ئ ستاکە رۆژانە سەرقا ی کاری خﯚﯾەتی لەبەر وەبەراﯾەتی ش وەکاری ھەول ر،
ئوم دی ئەوەی خواست بتوان ت لەئاﯾندەدا پ شانگای ش وەکاری لەمەخموورو
دەوروبەری بکاتەوە.
لەئەنجامی ئەم چاوپ کەوتنەماندا ھەندێ نھ نی زۆر سەرنج راک ش بﯚ ﯾەکەمجار
لەژﯾانی تاﯾبەتی سەالم عەدۆ بەدەرکەوت ،لەوانە تا تەمەنی  17سا ی ناوی باوکی
ھونەرمەند سەالم عەدۆ لەناسنامەکەی نەنوسراوە بە کو لەج گەی ئەو ناوی باوکی
داﯾکی تﯚمارکراوە ،دﯾارە ئەوکات باوکی ھونەرمەند خەرﯾکی کاری سياسی و
ماوەﯾەک حاکمی سياسی دەشتی ھەول ربووە ،جگەلەمەش تائ ستا شو نی
لەداﯾک بوونی دﯾارنييە وەک خﯚی دەل ت لەن وان کەرکوک و سل مانی نازان ت لەکوێ
لەداﯾک بووە ،ھەروەھا لەکاتی گەرانەوەی بﯚکوردستان ب ﯾاری داوە بەھەموو خﯚشی
و ناخﯚشيەکی کوردستان رازی ب ت و قەت پەشيمان نييە لە گەڕانەوەی بﯚ
کوردستان.
ئەم دﯾمانەﯾە لەژمارە )(2ی رۆژنامەی )دەنگی مەخموور( ب وکراوەتەوەتاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە799 :

ج
الم فەرەج
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2091015028
87355
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە800 :

ەدی
الم محەمە
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2201913278
80646
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سنە
س

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

ژمارە801 :

الم کﯚﯾی
سەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901161518
89303
ەر
ئەکتە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

ئئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە802 :

کی
سەلليم دۆسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924447
73687
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە803 :

عيلی
ما ئيسماع
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9221505578
88553
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە804 :

ماعيل
مان ئيسم
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1191133437
73802
ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

580

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە805 :

ق
مير سدﯾق
سەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1222194227
73028
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە806 :

و
مير عەبدو
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41213163618503
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە807 :

ی
مير عەلی
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3301149222
21790
نيب ژ
گﯚراني
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە808 :

سەننا تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2290926576
63576
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە809 :

دولکەرﯾم
سەننگەر عەبد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322500932993
پەﯾکەرتاش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پەﯾکەرتاش

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە810 :

سەنگەر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111512302773715
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە811 :

سەنگەر کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261011374038
583

گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە812 :

سەعدون
وسەن س
سەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1200914037
75013
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە813 :

ومەر
وسەن عو
سەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6231027406
68942
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ندنی ھەر
مانی لەداﯾکبوووەو قﯚناغەککانی خو ی
سەرشەقامی شاری سل م
ەگەڕەکی س
لە
گای
شانﯚی پەﯾمانگ
دەرچوی بەشی ش
ی
ەواوکردووە ،نااوبراو
ەو شارەدا تە
لە
ەمای
ھونەری سينە
ەرﯾشە لەبەڕ وبەراﯾەتی ھ
ھونەرەجوانەککانی سل مانيييەو فەرمانبە
ھ
 (Artograﯾە لەکەنا ی
ەشکاری بەررنامەی)aphy
سل مانی ،لەئئ ستادا ئاماددەکار و پ شکە
س
ئااسمانی کورددسات .
می ئەم
سەردانی پەڕەی فەرم
ی
سەوسەن عومەر ،تکاﯾە
ن
بﯚﯚ زانياری زﯾاترر لەسەر خاتتوو
سبووک بەم ناونيشانە:
کەن لە سەرر تﯚڕی کﯚمە ﯾەتی فەﯾس
ھونەرمەندە بک
ھ
http://w
www.facebo
ook.com/Saw
wsanOmar0
0
سات:
ەنا ی کوردس
ەکەنی لە کە
ليينکی بەرنامە
htttps://www.facebook.ccom/KurdsattArtographyyبەرنامەی ئئارتﯚگرافی
http://wwبەرنامەی ئارتﯚگگرافی
ww.kurdsat.ttv/bername
e.php?id=97
7
ھونەری
ی
http://wwبەرنامەی ھەفتتەی
ww.kurdsat.ttv/bername
e.php?id=47
7
کوردسات
ت
http://wwبەرنامەی ئ واراانی
ww.kurdsat.ttv/bername
e.php?id=62
2
http://wwبەرنامەی ھەفتتەنامەی روناکبيری
ww.kurdsat.ttv/bername
e.php?id=34
4
سەوسەن
ەبارەت بە )س
دﯾا لەالﯾەن )ککامەران( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
عومەر( لە14:25::20 2012-8-9 :
ع
دﯾا لەالﯾەن )ککامەران ئيبراھيم( سەبارەەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
17:36:0
عومەر( لە02 2013-10- 2 :
)سەوسەن ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە814 :
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ﯾدە
ە باال  -ھاﯾد
کينە دەدە
سەک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0321121427
74006
دا وەک
ھە ت لەداﯾکببووە ،لە سەررەتای الو تيد
سا ی  1942لەشاری کرمماشانی رۆژھ
س
شان ھاتﯚتە دنيای
ی بەرنامەی ))گو ە رەنگاوڕڕەنگەکان( لە رادﯾﯚی کرماش
پ شکەشکاری
رووخانی دەسە تی حەمەڕەزای پەھلەوی ،وەک
ی
ھونەرەوە ،ساا ی  1979دووای
ھ
ھەندەران و ماوەﯾەک لە لەندەن
ن
زۆۆربەی ھونەررمەندانی ئ راان رووی کردۆۆتە
رۆژی ژﯾانی
تا دواﯾين ی
ەکگرتووەکانی ئەمرﯾکا و ا
ی
نييشتەج بوووە ،دواتر چﯚتتە وﯾالﯾەتە ﯾە
ەو و تە ماوەەتەوە.
لە
چی دواﯾی ککردووە و
ەی د ەوە کﯚچ
 47سا يدا بەھﯚی سەکتە
سا ی  1990لە تەمەنی 7
س
سپ ردراوە.
کا بە خاک س
ھەر لە ئەمرﯾک
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ن
کرماشان

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

ژمارە815 :

ن
سە ح ئەمين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0121100819
93307
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە816 :

سە ح با بەررز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0415222212
24160
شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە817 :

ەن
سە ح حەسە
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815103046
64693
شتی سينەما بوو لە وەزارەتی
ەراﯾەتی گش
بەر وەبە
بەری
بەر وەبە
دەرھ نەر و ج گری
ِ
ِ
دواﯾی کرد.
ی
دڵ لە ھەول ر کﯚچی
الوان ،لە  2010-08- 11بە نەخﯚشی ڵ
رۆۆشنبيری و ال
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە818 :

رەوەی
سە ح خوسر
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811070910
04269
لەزماننی خﯚﯾەوە:
محەمەد
دووه .سا ی  1988و  89بەﯾارمەتی و وچاوەد ری م
لەشارری بﯚکان لەدداﯾک بووم و ددەرسم خو ند
ەمزادە کاری نەققاشيم ددر ژەپ دا.
رۆستە
خەرﯾکی عەکاسی و چاپی عەککس
ی
شارە
م کرد بﯚ شارری تﯚرۆنتﯚی کانەدا .لەم ش
سا ی  1990کﯚچم
ستاش
تەواو کردووە .ئ س
و
ﯾندووە و
ک و دارشتنی دژﯾتاليم خوﯾن
سی گرافيک
 19و  96دەرس
بووم .لەسا ی 995
ەم.
کاری گرافيک دەکە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

بﯚﯚکان

588

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

ژمارە819 :

سە ح داودە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0513133737
71745
حی( سەر بەشاری کەرکووک
ھونەرمەند لەسا ی ) (1 942لەگوندی )ئەلبوسەباح
ھ
يەوە ئاشنای ھونەری گﯚرانی بووە و دەستی بەگﯚررانی
ەداﯾک بووە ،ھەر لەمنا ييە
لە
سا ن دەب ت بﯚ
مەنی ﯾانزە س
گگوتن کردووە ،بﯚﯾە لەسا ی ) (1953ئەو دەمەی تەم
ھەمی تﯚمار دەکات ،ھەر لەو
چ تە رادﯾﯚی ککوردی بەغداو ﯾەکەم بەرھ
ەکەمجار دەچ
ﯾە
گﯚرانی ،دواتر لە ئ زگگەی ناوبراو
،
ی بەرھەمەککانی دەگاتە )(19
سا ەدا ژمارەی
س
بەردەواميان دەب ت
ن
پەﯾوەندﯾەکی ھاوبەش و
کی
ن(دەناسر ت و
عەلی مەردان
ھونەرمەند ع
)ھ
ی بەﯾەکەوە ببەشداری دەککەن ،بەش کی زۆری گﯚرانيەکانی
و لە چەندﯾن ککاری ھونەری
گﯚرانی )ناﯾلﯚنە
ی
تﯚﯚمار کراوون و بەش کی زۆۆرﯾشی ماوە کە تﯚمار نەککراون ،ئەو زﯾااتر بە
کاتەوە ،ھەروەەھا شارەزاﯾييەکی
زۆر بﯚخﯚی کﯚبک
بررا ناﯾلﯚنە( توانی بينەر و گگو گر کی ر
لە ناوەندی ھوونەری
کی گەورەﯾە ە
خاوەنی ئەزمون ی
نی
ھەبووە،
ی مەقامدا ھە
بااشی لەبواری
بە
ەرميان( کە ە
شی سيدﯾەک بووە بەناوی )چرﯾکەی گە
ن بەرھەميشی
ککوردﯾدا ،دواﯾن
دﯾن خە ت و ب وانامەی ر زل نانی پ بەخشراوە.
ێ بەرھەم ھ نراوە و چەند
ش واز کی نوێ
کی
لە کﯚنس رت ی
ھونەرمەندی گەورەی شارری کەرکوک دوای ئەوەی بەشداری ە
ھ
مقام( لە ھﯚ ی نەوزرۆزی شاری
)عەلی مەردان بﯚ م
ی
ی کرد کە ناووەندی
گگﯚرانی خ زانی
سەر تەختەی شانﯚ باری
ش ھاتنە خووارەوەی لەس
ی خستبوو،پاش
ککەرکوک ر کی
نەخﯚشخانەی گشتی ئاززادی
ی
بەج رەوانەی
ەندروستی ت ک دەچ ت و دەست ج
تە
ک کرا ،بە م بەداخ کی زۆرە وە لە  ،2009-05-08لە کاتژم ر )((8ی شەو
شاری کەرکوک
ش
کەوتو ما ئاواﯾی للە ژﯾان کرد.
تو
ھونەرەکەی لە ل دان
وە د ە پ لە ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

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

ژمارە820 :

سە ح رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710515078
برای ھونەرمەندی ناودار شەوکەت رەشيدە و لە سا ی  1942لە شاری سل مانی لە خ زان کی
ھونەرپەروەر لەداﯾکبووه ،پاش خو ندنی سەرەتاﯾی بەبەردەوامی خوليای مﯚسيقا و گﯚرانی ھونەری
کوردی بووه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە821 :

سە ح مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281918362728
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە822 :

ەدﯾن
سە ح نەجمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0414154507
74156
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە823 :

سە ح ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9022240156
60904
ئەکتەر
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە824 :

ەند
ور  -سام ە
سە حەددﯾن وەھابپوو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114044
44285
سا ی  1960ی زاﯾينی لەممھاباد داﯾک بووە
س
ـ ھەتا ل ک جييابوونەوی حييزبی د موک اات لەو ر کخرراوەدا ت کﯚشانی ھەبوو
ئەندامه
ه
ن" دا
ـ ئ ستا لە"کومميتەی پ کھ ننەرەوەی حيززبی د موک اتتی کوردستان
198
ـ دەرچووی داننيشسەرای ھونەری تاراننەلەسا ی 80
سەر لەنوێ ووەرگرتﯚتەوە
ـ لە 1999لەمووئيرانای نﯚرو ژ دﯾپلﯚمی ددەبيرستانی س
وەک ﯾارﯾدەدەری مامﯚستا دەررسی "ميتﯚدی
ـ لەزانستگای ترۆندھاﯾم ی نﯚرو ژ ک
دە تەوه
زانستيی ل کﯚﯚ ينەوەی کﯚممە ناسی" ە
زانستی سياسيی لەو زانستگاﯾﯾەئامادەدەکا
ی
سی
ەوقی ليسانس
ئ ستا ت زی فە
خﯚشنووسی دا
شانﯚ ،موسيقاا ،نەققاشی ،کارﯾکاتﯚر و
ی
ھونەرﯾی لەش
ـ ت کﯚشانی ھ
ھەبووە
ھ
ـ لەنووسين ددا ماوەﯾەکی در ژەکار دەکاا ،بەرپرسی گﯚﭬارەکانی " الوان" ئﯚرگاانی
کﯚشەر" ئﯚرگانی
"
ەو "ت
گﯚﭬاری پ شمەرگە
ی
ماوەز"
ی د .ک .ئ 26" ،ی سەرم
ەک تی الوانی
ﯾە
 198بووه.
سا ەکانی 87
ەشکيالتيی حيزب ھەتا س
تە
کەدەگاتەنزﯾک بەحەفتا باببەت،
ک
ڵ لەما پەڕی ددﯾمانەدا بابەتی نووسيوە
ـ پتر لە 2ساڵ
چەند مانگەلەساﯾتی بﯚرۆژژھە ت در ژەەبەنووسين ددەدا.
چ
نەققاشيی ﯾەکەم
ی
لەکاری
ی
دارﯾی
شﯚڕش بەشد
ی سەرەتای ش
ـ لەسا ەکانی
سيﯚنی
ستانی ئ ران دا کردووەکەللەالﯾەن کميس
نەکانی کوردس
ککت بەکوردﯾيەککانی قوتابخانە
ەکان برﯾتی بووون لەخو ندننی کوردی ،ززانستی
ککﯚمە ﯾەتيی حيزبەوەچاپ کراون .کت بە
سەرەتاﯾی و خو ندنی کوردﯾی
ەزموونی و مماتماتيکی سا ی ﯾەکەم و دووھەمی س
ئە
592

گەورەسا ن .بەشی عومدەی ئەو کارەفەرھەنگييانەی لەژ ر رەھ ەی تﯚپ و کاتيﯚشا
و شەراﯾتی سەختی بﯚمباران دا کردووەکەئەو دەم شەو و رۆژ لەجەرەﯾان دا بوو.
ـ تەرحی ئاڕمی حيزبی د موک اتی لەسا ی  1980دا داناوه .
ـ دامەزراندن و بەرپرساﯾەتيی کﯚمە ەی کلتوورﯾی کورد لەنوردالند و ناوەندی
کلتوورﯾی کورد لەترو ندەالگ لەو تی نﯚرو ژی لە 1997را ھەتا  2004لەئەستﯚ بووه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

مەھاباد

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە825 :

سە حەدﯾن قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091613245688752
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە826 :

زی
راﯾم سەقز
عيل زادە  -سەی بر
م ئيسماع
سەﯾﯾد ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8101139256
60627
سەر بە دەﭬەری "مياندواو" ،لە
جی لەک" س
ە گوندی "حاج
سا ی 1327ی ھەتاوی لە
س
ەﯾەکی ھەژاار و دەستکوررتی ناوچەی چﯚمی مەجييدخان دا لە دداﯾک
داو نی بنەما ە
بوووه.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە827 :

ی کوردستتانی
سەﯾﯾد عەلی ئئەسغەری
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urdipedia.orrg/?q=2008
8111013234
44210
htttp://www.ku
کوڕی سەﯾيد جامييە ،سا ی 1882
ی
مەددﯾنی
عەلی کوڕی سەﯾيد نيزامە
نااوی سەﯾيد ع
ەداﯾکبووە.
ما ەﯾەکی ئاﯾيينی ناودار لە
شاری سنەلەبنەم
ی
ی نزﯾک
ە وەت ئاوا(ی
ەگوندی )سە
لە
موئمينی مەرردۆخو
مزگەوت و الی مامﯚﯚستا عەبدولم
ت
ەمندا ی خراوەتەبەر خو نندنی
بە
شارەزاﯾی
ندەواری بووەو ش
و
سنەف ری خو
ف
شاری
چەند مامﯚستتاﯾەکی تری ش
چ
ەدەرسەدﯾينييەکاندا پەﯾدا کردووە.
لە
ەسەر باشقەی
ھرەی دەنگخﯚﯚشی تيادەرککەوتووەو بﯚتە
ھەر ئەو سەرردەمەش بەھ
ھ
سنەلەبﯚنەئاﯾيننيەکاندا.
دەنگخﯚشەکاننی شاری س
بەتەنگ ما ی
گ
ی ئەسغەری ککوردستانی ووەک سﯚفی ژﯾاوەو
سەﯾيد عەلی
س
دنياوەنەھاتووەە.
خو ندنەوەی ئئەدەبياتی کووردﯾيەوەبەسە
زووربەی کاتی خﯚی بەخوا پەرستی و خ
ەر بردووە
ەڵ ئەشراف و
دو تﯚ ی لەگە
سا ی  1905خ زانی پ کەووەناوە ،پەﯾوەندﯾيەکی توند
س
دروستکردووە.
ە
شاری سنەو دەوروبەرﯾدا د
نااودارەکانی ش
يداوەگﯚرانی رەسەنی ککوردی
ی
ھەو
و
گی ﯾەکەمی جيھانی
دوای کﯚتاﯾی ھاتنی جەنگی
ەسەر قەوان تﯚمار بکات و زﯾاتر لەچوارردەگﯚرانی بﯚ
کﯚمپانياکانی ئەو
ی
لە
ەسغەر ئەو
ەﯾيد عەلی ئە
سەردەمەتﯚماارکردووە .سە
س
ەکوردﯾيەکانی پاراست و شيعری بەرزی
ی
ەقامەرەسەنە
ھونەرمەندەبلييمەتەﯾەکەمە
ھ
شاعيرانی کووردی کرد بەگگﯚرانی.
ش
تەرﯾقەتی نەقشی ووەرگرتووەو لەو چوار
ی
تی ش خ عەللی حسامەددﯾن
ەسەر دەستی
لە
تانی کردووە ،س جاری بﯚ زﯾارەتی بييارەبووە.
ەردانی باشوووری کوردستا
جارەی کەسە
ج
سا ی  1935ببوو
ەندەگەورەﯾەبﯚ باشووری کوردستان س
دوا سەردانی ئەم ھونەرمە
دەبەغداو لەووێ بەدﯾداری ش خ مەحموود شاد
ی شيرﯾن-ەووەخﯚی گەﯾاند
ەر ی قەسری
لە
مانی ماﯾەوه.
بووو ،لەگەڕانەووەشيدا ماوەﯾﯾەک لەکەرکووک و سل ی
193
لەتەمەنی پەنجاو
ی
ئابی سا ی 36
کوردی لە 6ی ی
ی
مەقامی
ەم مامﯚستا گەورەﯾەی مە
ئە
چوار سا يدا ککﯚچيدواﯾی کرردو لەگوندەککەی خﯚی بەخاک سپ ردررا.
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە828 :

سەﯾﯾد قەدەمييار حوس ننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5211033325
58078
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

شارەەکان:

ککرماشان

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی لوڕڕی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە829 :

ی
قوڕەﯾشی
ەد ئەمين ق
سەﯾﯾد محەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227101930
01441
ستا دانيشتوووی ئەم شاررەﯾە.
ی بﯚکان ھاتﯚﯚتە دونيا و ئ س
سا ی  1330لە شارستانی
س
خاوەنی ب وانامەی دﯾپلﯚمای تەبيعی لە
ی
ست و تەنزنوووسە،
ی کارﯾکات رﯾس
ھونەرمەند کی
ھ
خاوەنی
بواری کارﯾکات ر .خ
ی
چاالکی ھونەری دەکات لە
ی
سا ە
سا ی  ،1348ماوەی  40س
س
فەرھەنگ و
گ
ب وانامەی موممتاز لە ئەنجوومەنی ھونەررەکانی ش وەەکاری وەزارەتتی
چاالکانە
ناوخﯚ و دەرەوەی و تی ئ ران چ
ﯚ
چەندﯾن پ شاننگادا لە
سالمی ،لە چ
ئييرشادی ئيس
ەدەستھ ناوە.
ن نازناوی و نناونيشانی بە
ەشداری کرددووە و چەندﯾن
بە
ناوخﯚﯾی و دەرەوەی ئ ران،
ی
سی کارﯾکات ررە و لە گەڵ چاپەمەنييەککانی
راھ نەری کالس
ھەروەھا ب ﭬﭬﯚکە
چاپەمەنييە پ تيراژەکانی ئ ران ،گﯚﭬارەکانی فارس و کوردزمان ،ھ
چ
ی ئ ران )دەو ەتی و نادەو ەتی( بە تاﯾببەت ئەو گﯚﭬاار و
خو ندکارﯾيەکانی زانکﯚکانی
خ
596

ب ﭬﯚکە خو ندکارﯾانەی کە بە زمانی کوردی دەرچوون ،ھاوکاری کردووە .نەفەری
دووەمی باشترﯾن کەساﯾەتييەکانی کوردی و تی ئ رانە لە بواری کارﯾکات ر لە الﯾەن
ل ژنەی ناوبژﯾوانی فيستيﭭا ی ناوەندی ب وکردنەوەی فەرھەنگ و ئەدەبياتی کوردی
)ئينتشاراتی سە حەدﯾنی ئەﯾوبی).
سەﯾد محەمەد ئەمين قوڕەﯾشی دامەزر نەری کارﯾکات ری کوردﯾيە لە و تی ئ ران.
دوو کت بی کارﯾکات ری بە ناونيشانی کارﯾکاتﯚرستانی  1و  2بە بەشداری براکەی
خﯚی سەﯾد ﯾاسين قوڕەﯾشی و بە ھيمەتی ئينتشاراتی سە حەدﯾنی ئەﯾوبی لە
ورم و ئينتشاراتی زانکﯚی ﯾەزد چاپ کردووە .لە ک ب ک يەکی کارﯾکات ر کە لە الﯾەن
گﯚﭬاری کارﯾکات ر لە تاران بەڕ وەچوو ،پلەی س يەمی بەدەستھ نا بە ش وەی ھاوبەش
لە گەڵ سەﯾد ﯾاسين قوڕەﯾشی .ھەروەھا گرﯾمﯚر و ئەندامی پ شووی ئەنجومەنی
نماﯾشی بﯚکان و ئەندامی ھەﯾئەت ئومەنای سينەماکارانی ئازاد بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

کارﯾکات روان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

بﯚکان

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

ژمارە830 :

سەﯾد محەمەدی سەفاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126105427515
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1311
حەمەدسەفاﯾﯾی “سا ی 1
مەدی ناسراو بە “سەﯾدمح
حەمەد ئەحمە
ھونەرمەند مح
ھ
نەخو ندەوار
و
ھەوشار لە دداﯾک بوە
ەی ناوچەی ھ
ھەتاوی لە گووندی “بلووز ″ی سەفاخانە
ھ
ساڵ لە کوردستاانی ع راق ژﯾﯾاوە کە
ڵ
ی ھ ناوە ماوەەی چوار
بووەو لە ژﯾانی دا س ژنی
شاری
شين بون لە ش
کەوە لە خانوووﯾەکدا کر نش
ەن زﯾرەک پ ک
ە گەڵ ھونەررمەند حەسە
لە
کە ئيستەﯾش
سەقز ژﯾاوە ە
شاری ساﯾين ققە و بﯚکان و لە شاری س
تييکاب و لە ش
ەقز نيشتەج ن.
بننەما ەکەی لە شاری سە
ەوەکان و ن و ماڵ و
لە کﯚڕوکﯚبوونە
گەل گﯚرانی ە
سەفاﯾی ل
سەﯾدمحەمەدس
ھونەرمەند س
ھ
شار تﯚمار کرد ککە لە شاﯾی
ی ناوچەکانی ھەوەتوو وتيللەکﯚ وھەوش
دﯾوەخانەکانی
گﯚرانی
ھەمووجارێ بە کە ک ووەرگرتن لە گﯚ
ێ
نەو موناسبەتتە ملليەکان ددا
گگﯚﭬەندان وبﯚنە
گﯚرانی ﯾەکانيدا
ی
ەگەڵ
ەﯾدمحەمەد لە
دمحەمەد ﯾادووبيرەوەری ر ززدەگرن ،سە
ەکانی سەﯾد
ﯾە
بەتاﯾبەت لە
ت
شی
ەتيەکانی ناووچەکەی خﯚﯾش
ەرﯾتە کﯚمە ﯾە
کلﯚرو داب ونە
ەردەوام فولکل
بە
ی ھەرواپاراستتوە و شەستتەوشەقامە ووشکارۆکانی
ەرگ وزاراوەی
بوواری جل وبە
شتيەکەی پ
سپی و شا ی سەوزو رەش
ی سﯚرانی س
شاروشارستاننيەت نەﯾتوانی
ش
گﯚڕ ت.
بگ
ەمەدسەفاﯾی زۆربەﯾان فللکلورن ولە زﯾﯾندووراگرتنی
ی
ی سەﯾد محە
گگﯚرانی ﯾەکانی
ھەتا بە ئ ستتە بە
ی کوردی دا دەست کی با ی ھەبوە .ھ
ەرھەمی فوللکلﯚری گﯚرانی
بە
ەمە تﯚمارکراووانەی کە
ەزمی ترﯾن گگﯚرانی ب ژی نناوچەکە بوە کە ئەو بەرھە
ەشەترﯾن وبە
نە
دووی ئەو کەﯾف خﯚشی ووبەشارەتەی ن و
ئ ستە لە بەرددەست داﯾە ننموونەی زﯾند
ری
ھەر بە ئام ی
حەمەد زۆرتر ھ
ی ﯾەکانی ئەوو ھونەرمەندەەن .سەﯾد مح
فەزای گﯚرانی
فە
مەندان
لە گەڵ ھونەرم
دجار کيش ە
رازاوەتر ئەکرد چەند
ر
ەکانی
ی گﯚرانی ﯾە
دەفەکەی خﯚی
مانە
دی و عووسم
ی ،عەلی عابد
ەردﯾن تاھيری
رەەشيد فەﯾزنژژاد ،رەسووڵ ميرزاپوور ،فە
سوور گﯚرانی ﯾان تﯚمارکرددوە…..
س
نەخﯚشی
ی
م ھونەرمەندەەی دەﭬەری سەقز سا ی  1373ھەتاوی
ە داخەوە ئەم
بە
کردو لە
و
کﯚچی دواﯾی
ی
ھەتاوی
ش رپەنجەی پپيا ئەپ چ و لە ر کەوتی  1374/9/8ھە
داﯾانی
ی شاناز لە ن و خەم وپەژاررەی کەس وکاری وشەﯾد
شاری سەقز لە گﯚڕستانی
ش
ئەسپەردەی خاک کرا.
ی
ەمەدسەفاﯾی
ی
ی سەﯾدمحە
گگﯚرانی ﯾەکانی
سەرچاوە :ما پەڕی شار نييوز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە831 :

ود موکری
سەﯾﯾد مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2071257303
33168
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

کارﯾکات روان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە832 :

عيدﯾان
سەﯾﯾوان سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204074548
82797
ھونەرمەنند
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە833 :

ەر
سەﯾﯾوان عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
92816453018666
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە834 :

خەوان 2
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209410011176
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە835 :

خەوان حەمەڕەزا
شاخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0325215457
71676
ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی و
غی خو ی
شاری سل ماانی ﯾەو قﯚناغ
ە داﯾکبووی ش
لە
ھەبووە و
ييەوە ئارەزووی گﯚﯚرانی وتنی ھ
ە
سل مانی خو ندووە .ھەر لە مندا
ئاامادەﯾی لە س
گﯚرانی وتن کردوووەو
ی
ستی بە
ەرەتاﯾيدا دەس
شەشی سە
بﯚﯚ ﯾەکەم جار لە قﯚناغی ش
خو ندنگاکەی دا بەشداربوووە.
الکييەکانی خ
ەزۆربەی چاال
لە
سا ی  1992بﯚ ﯾەکەم جارر لەسەر شاننﯚ لەﯾەک ک لە بﯚنەکاندا گگﯚرانی وتووە و بە
س
شداری
محەمەدی مامل ﯾە بەش
بەرھەمی مامﯚستا م
ی
گگﯚرانی )تﯚبە نم پ بدە( کە
ککردووە.
گﯚرانيب ژ پەﯾمان عوومەر کە
ب
مەندی
ەگەڕ تەوە بﯚ کچە ھونەرمە
ی کردنەش ئە
ەم بەشداری
ئە
ندنگای ب ندی سەرەتاﯾی.
ی
ستای شاخەووان بووە لە ووانەی سرود لە خو
ەوکات مامﯚس
ئە
کە لە ئاواز وھﯚﯚنراوەی
)شەوی شادی( ە
ی
ەناوی
ەمی خﯚی بە
سا ی  1997ﯾەکەم بەرھە
س
مار دەکات.
ەسەن(ە تﯚم
)ئئازاد کەرﯾم( و دابەش کرننی )عادل حە
ئاواز و ھﯚنراوەی )ئازاد
ز
م( کە لە
ەم بە ناوی )ﯾﯾارە ئازﯾزەکەم
سا ی  2000دووەم بەرھە
س
ش کردنی )عا دل حەسەن( ە تﯚمار دەککات.
ککەرﯾم( دابەش
بەرھەمی بەناوی دﯾداار لە ئاوازی ففﯚلکلﯚر و ھﯚننراوەی
ی
ەم
 2002س ﯾە
دواتر سا ی 2
عەبدول رەحماان( ە تﯚمار ددەکات.
ک )ھ رش ع
ەمەد( و موزﯾک
)ئئەحمەد محە
دەکات و لە
ت
ناوی )فرم سک( تﯚمار
خﯚی بە ی
ەم سی دی خ
دواجارﯾش شااخەوان ﯾەکە
ەوە .
سا ی  2009ب وی دەکاتە
س
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە836 :

دﯾق
خەوان سد
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202226183
32897
ش وەکار و رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ش وەەکار

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە837 :

کە مەم
خەوان کاک
شاخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05242232314311
دەرھ نەرر و و نەگر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە838 :

و
خەوان کەﯾﯾخەسرەو
شاخ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112610094
40504
بەگﯚرانی وتن
ی
ستی
ەبجە لەداﯾکبوووه ،لەسا ی  1987بﯚ ﯾەککەمجار دەس
لەسا ی  1974لە شاری ھە ە
سل مانی )کﯚﯚڕالی زانکﯚ( کردووە .
سە حەدﯾن و س
کردووەە .بەشداری چاالکی ھوننەرﯾی ھەردووو زانکﯚی ە
لەسالل 1996ەوەە لە ئە مانيا ددەژ ت.
ی )بەرەو نادﯾﯾار( ی لەسا ی 2005دا ب وکردۆتەوە.
سی ئەلبومی
وەکو ککاری تاکەکەس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

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

ژمارە839 :

دان فوئاد
شاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0616204634
44408
شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە840 :

ی
دی ئەميری
شاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804130526
64656
ئەکتەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە841 :

ەد
دی محەمە
شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151041006
63840
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

604

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە842 :

عەلی
دﯾە جەزا ع
شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1171605203
34602
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە843 :

شارا بابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2202015076
64267
فﯚتﯚگراففەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

فﯚتﯚﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە844 :

شانااز محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40616251317968
ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە845 :

ﯚ کەمال
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1181005353
32820
ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

606

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە846 :

شانييا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803103044
44621
ھەﯾە.
کی کوردﯾی ھ
بە و ئەلبوم ی
گگﯚرانيب ژە ،بە رەگەز عەرەبە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە847 :

ھرووخ فەﯾﯾزنەژاد
شاھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0513105102
24233
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خﯚی لە سا ی 61
ھونەری ی
فەﯾزولالبەگيە و چاالکی ھ
ە
ەر پەروەری ف
ە ھﯚزی ھونە
لە
ەوە دەستی داوەتە
ھەتاوﯾەوە بە ش وەکاری ددەست پ کرردووە و ھاوککات لە گەڵ ئە
ھ
 70دەستی داوەتە
ش عر و نووسيينی بابەت وەەک چيروکی کورتی کوردی .سالی 7
ھەنگی و ھوننەری موکرﯾاننی
نيات نەرانی نناوەندی فەرھ
پييکەرسازی و ﯾەک ک لە بني
پەﯾکەر سازی بووە و ئەمە
ر
کاری و
ستای ش وەکا
شو نە مامﯚس
سەقزە و چەنند ساڵ لەو ش
س
20
ەنيا بەش کە لە ژﯾانی ماممﯚستاﯾەتی ئئەم ئەدﯾب و ھونەرمەنده .سالی 005
تە
ککﯚمە ە چيرۆکک کی بەناوی چارداخ کی بەھەشت و  7کت بی چيرروکی بﯚ مندا ن لە
ستان چاپ کرددووە و ئيستا رۆمانی )ئامﯚﯚژای چاو مەگگەشی(
دەو ەتی ھەرر می کوردست
گيری( لە ژ ر چاپدا ه.
جستە و قالبگ
مه ،نقش برج
ئاامادەی چاپە و کتبکی بەنناوی )مجسم
ھونەری وانەی
ی
مامﯚستا فەﯾزنەژاد ھەنووککە لە شاری کەرج دەژی و لە چەند ف ررگەی
م
بەردەوام خەرﯾکی کاری
م
خﯚی
ھەروەھا لە ئئاتوليەکەی خ
ی دە تەوە و ھ
ەﯾکەر تاشی
پە
ھونەرﯾه.
ھ
مەحمود شاککری( سەبارەەت بە
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:49:39
9 2010-5-12
شاھرووخ فە ﯾزنەژاد( لە2 :
ھونەر مەند ش
)ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە848 :

ی
کر رواندزی
شاک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0817144924
44715
ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

رواندز

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

ژمارە849 :

کيرۆ
شاک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0404160608
84101
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە850 :

شل ر کﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11410294710714
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە851 :

ی
ﯚ ئەحمەدی
شنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0110859126
62281
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە852 :

ﯚ محەمەد زاخﯚﯾی
شنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1181210417
74910

610

دەستی
ی
ەنی  12سا ييەوە
کبووە ،لەتەمە
سا ی  1980لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
بەشدارﯾی کردووە ،وەک شانﯚ
ی
شيعر کردووە و لەچەند بواار کی ھونەری
ەنووسينی ش
بە
ناوی “ج ژوان” بەچاپ گەﯾااندووە.
کی شيعری بەنا
 201کت ب ی
و ش وەکاری ،لە سا ی 10
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە853 :

ن
ە حەسەن
شنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081304247
71876
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە854 :

611

شوان جافەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9251036306
62092
شانﯚﯚکار
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە855 :

شوان رەباتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260853106
62569
پەﯾکەرتاش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەﯾکەرتاش
پە

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە856 :
612

شوان زەنگنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2160955143
37544
ھونەری ش ووەکاری و فﯚتﯚﯚگراف بەشدااری
ەرمەندانی ککەرکوک و بەھ
ەک کە لەھونە
ﯾە
تاﯾبەتی کردووە.
ی
شو
ەدەﯾان پ شاننگەی ھاوبەش
لە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە857 :

ی مستەفا
شوان عاسی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122914004
48940
پەﯾمانگەی ھونەرەجووانەکانی
ی
199
ک لەداﯾکبووە و سا ی 90
 19لە کەرکوک
ە سا ی 968
لە
شانگەی
ستا بەشداری لە دەﯾان پيش
19ەوە تا ئ س
سل مانيی تەوواو کردووە ،لە سا ی 987
س
کردووەتەوە.
ە
تاﯾبەتيشی
ی
پيشانگەی
ی
ھاوبەشی کرردووە و چەند ﯾن
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە858 :

ف
شوان عەتوف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1215155026
62999
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە859 :

خی
شوان قەرەداخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0329150714
41684

614

سا ی
ھونەری بﯚ س
ەکەم کاری ھ
مانی 1979ﯾە
ی شاری سل م
ە داﯾک بووی
لە
خاک تی ﭬی تتﯚمارکردووە ککە تازە دامەزرابوو
ەوە ،ﯾەکەم گگﯚرانيی بﯚ خا
1997دەگەر تە
7
ەول رو لەگەڵ گروپی
دواتر چەندﯾن گﯚرانيتری تﯚﯚمارکرد ،سا ی 1999ھاتﯚﯚتە شاری ھە
دەستی بە کاری ھونەری
ی
ميوزکی نا ی و تيپی سەتتەالﯾتی کورددستانی ئەو ککات
م
شداری
ژەنياری زەرب بەش
ی
کوردستان وەکو
ن
سەتەالﯾتی
ی
ی
ت لەگەڵ تيپی
ککردووە ھاوکات
ەردەوامە .
تاکو ئ ستاش بە
ی کردوەو کو
سەرجەم کاروو چا کيەکانی
س
جيبە کەرﯾم  -ما پەڕی روووناکی
سەرچاوە :نەج
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە860 :

شوان کەمال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0722163843
34544
ە شاری سل مانی لە گەررەکی جولەککەکان کە ئەککەو تە خوار گگەرەکی سەررشەقام
لە
تەواو کرداوە
و
سەرەتاﯾی لە قوتابخانەی تانجەرۆ
 19لە داﯾک بووه،قﯚناغی س
ە سا ی 967
لە
ەليک،لەبەر ئاەزو وحەزی ببﯚ و نە ک شان لە
دواﯾی چﯚتە نااوەندی گﯚﯾژەە لە تووی مە
سولەﯾمانی،للەبەر ئەوەی کە بە
چﯚتە پەﯾمانگگەی ھونەرە جوانەکانی س
سا ی  1982چ
س
غداد
برﯾوە لە ئەکادمياای ھونەرەجووانەکانی بەغ
ە
ەرسازی
پللەی ﯾەکەم ببەشی پەﯾکە
 1991لە ﯾەن
1
ەسا ی
پەﯾکەرسازی بە پلەﯾەکی بەرز برﯾوە،لە
وەرگيراوە ل رەش بەشی پە
ەر دەست بە مەرج ک
ندنی خراوەتە بە
ەرزی خو ی
سەوە گەل ک پپاﯾەو پلەی بە
رژژ می بەعس
ەوە بﯚ سولەﯾﯾمانی و بوە
ەو سا ە ھاتە
ەگەر تەوە بﯚﯚ کوردوستان،،بە م ھەر ئە
نە
نەرەجوانەکان و ب ھيچ
ن
ەشی پەﯾکەر سازی لە پەﯾﯾمانگەی ھون
مامﯚستای بە
م
موچەﯾەک دەررسی ئەوتەووە،بە م لەبەر بارو دۆخی سياسی کووردوستان و
م
کﯚچی
ی
گرت و ر گای ئاووارەﯾی
خﯚی ھە ت
ی شەری ناووخﯚ سەری خ
ھە گيرساندنی
ھ
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ھە بژارد.
ئەندامی ﯾەک تی ھونەرمەندانی ع راقی لە ئەمەرﯾکا
ئەندامی ﯾەک تی ھونەرمەندانی ئەلەمانی ناسراو بە /بی بی کا
ئەندامی ﯾەک تی ھونەرمەندانی جيھان بﯚ رﯾليف و مەداليا
1987دبلوم لە پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانی سولەﯾمانی
1991بکالورﯾوس لە ئەکادميای ھونەرە جوانەکانی بەغداد
1991بﯚ  1993مامﯚستای بەشی پەﯾکەرسازی لە پەﯾمانگەی ھونەرە جوانەکانی
سولەﯾمانی.
1991بﯚ 1994گەل ک پرۆژوی ھونەری لە شارەکانی کوردوستان ئەنجام داوە،بەالم
لەبەر بارو دۆخی سياسی کوردوستان زۆربەی ئەم کارانە شک نراون و نەماون،لەو
پرۆژانە،پەﯾکەری تﯚفيقی کارەبالە ھەلەبجە لە سا ی ،1991پەﯾکەری حەمە
سەعيدی ئەندازﯾار لەبەردم دائرەی کارەبای سولەﯾمانی دانراوە لەسا ی
،1992پەﯾکەری شەھيدانی چيمەن سا ی ،1993پەئکەری رۆژنامە نوسی ئەلەمانی
گادگرۆس ،1993پەﯾکەری بەختيار عەسکەری لە ھەول ر  1994وگەل ک کاری ھونەری
تر.
1994لەبەر بارو دۆخی سياسی کوردوستان و شەری ناوخﯚ کﯚچ کردن بەرەو
ھەندەران .
1995کاری سەر بەردی مەرمەر لە شاری ئەسينا لە ﯾونان.
1996بﯚ  2000کاری قا ب کردن لە سليکﯚن و لم وکﯚپی کردن وگەورەکردنی پەﯾکەر
بە نو ترﯾن ش وە لە کارگەی کيت سەر بە ئەکادميای ھونەرلە شاری دوسلدۆرف لە
ئەلەمانيا.
2000تا ئ ستا ل پرسراوی بەشی ھونەری مﯚد ل کﯚپی کردن وگەورەکردنی لە
کارگەی )رۆلف کاﯾزەر( بﯚ دارشتنی ميتاڵ،برۆنز و ئەلەمينيوم و ئاسن لە شاری
دوسلدۆرف لە ئەلەمانيا ئەم کارگەﯾە ناسراوە لە جيھان و ئەوروپا ئەو کارانەش لە
گەل ک لە شارەکانی جيھان دانراون وەک نييﯚرک و سانفرانسيسکﯚ و پارﯾس و
لەندەن و بەرلين و.......
1982بﯚ  2010بەشدارﯾکردن زﯾاتر لە  25پ شانگە لە کوردوستان و ع راق و ئەوروپا وە
چەندﯾن خە تی ھونەری بەدەست ھ ناوە
2009بﯚ  2010دروست کردنەوەی پەﯾکەری ئەرنﯚلد رۆسی م ژوﯾی بﯚ شاری
فوپەرتاڵ لە ئەلەمانيا
پرۆژەی داھاتو دروست کردنی پەﯾکەری موسيقاری جيھانی ميندلسﯚنە بﯚ شاری
ھامبورگ لە ئەلەمانيا.
بﯚ داھاتوش زۆر کاری م ژوﯾی پالن کراوە بﯚ گەل ک لە شارەکانی ئەوروپا و
ئەلەمانيا،کە ئەبواﯾە ئەم توانا ھونەرﯾە و شارەزاﯾانە بﯚ جوان کردنی کوردوستان و
نوسينەوەی م ژوﯾی کوردی بەکاربھاتاﯾە،بە م لە نا رۆشنبيری و نەزانی دەستە تی
کوردی و گو نەدان بە ھونەرمەندانی ب الﯾەن،تا ئ ستا ھيچ پرۆژەﯾەک لە ئاست کی
ھونەری بەرزدا ئەنجام نەدراوە لە کوردوستان.
بﯚ دروست کردنی چەند پرۆژەﯾەکی ھونەری جوان شاﯾانی کوردوستان ب ت،پ شنيارم
کردوە لە حکومەتی کوردوستان کە بﯚ م ژوو چەند پەﯾکەر ک لە برۆنز دروست بکەم بﯚ
شارەکانی کوردوستان،ھيوادارم کە بەدەنگمەوە ب ن و ھەوڵ بەﯾن کوردوستان جوانتر
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کەﯾن.
بک
ن( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ننيان عوسمان
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22
2:28:30 201
ل( لە11-2-7 :
)شوان کەمال
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
)شوان
ن
 (lawaسەباررەت بە
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:04:5
51 2010-9-1
ککەمال( لە18 :
)شوان کەمال(
ن
الﭬە( سەبارەەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ال
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:18:19 20
ە010-10-9 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە861 :

مان
علە س م
شوع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032228227
71674
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە862 :

ەرپوور
ھرە قەمە
شوھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0909092514
49452
جوانترﯾن ژنە ئئەکتەری سيينمای ئ رانە .بﯚ خﯚی دە :
ج
سەری
ی
ەمی مانگی رەزبەرم .لە ررەگ و رﯾشەووە لە
ی رۆژی ﯾەکە
من لەداﯾکبووی
م
م ،بە م ناسننامەکەی لە تاران
لەداﯾکبووی کوردستانم
ی
بااوکييەوە کورددم .لە راستييدا
دەزانم و
م
بە کورد
وەرگيراوە .لە راستيدا ﯾەک ک لە شانازﯾﯾيەکانم ئەوەﯾﯾە کە خﯚم ە
خو ندەواری
کبوونم ﯾەک ک لە شارەکاننی سەر بە ککوردستانم .خ
شو نی لەداﯾک
ش
حەزﯾش لە
ش
م .زۆر
شقی ھونەرم
سابدارﯾيە .ئاش
ئااکادﯾميکم نيييە ،خو ندەوارری من حيس
شارەزاﯾانە گيتار
ە
م ،دەتوانم ب م بە جﯚر ک موزﯾسيەنم ،بە ش وەﯾەککی
موزﯾک دەکەم
م
ی گيتار ل دان دەکەم ،بە م لە حەو ی ئەوەدام کە کﯚڕ ک
ە کيش ف ری
ل دەدەم .خە
پ ک ب نم.
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەرپوور( لە1:46:01 2010-9-9 :
)شوھرە قەمە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە863 :

کرو
شوک

خانی
شخ

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804130234
44655
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە864 :

خان بەکر
شﯚخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10209481510547
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە865 :

خان حس ن  -بانو
شﯚخ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241554177
71172
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە866 :

ی
شﯚررش ئاھی
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071022
20871
مبەر
ەوەحەز کی تتاﯾبەتيم بەرام
ھەر لەمندا يە
ەداﯾک بووم ھ
ی مەھاباد لە
 (197لەشاری
لەسا ی 78) 1357
ەرسازی
ەھيد عەبدو قادر ئاھی( ککەکاری پەﯾکە
کەرتاشين بوووەو بەھﯚی بباوکمەوە)شە
بەنەقققاشی و پەﯾک
اوکوردستاندا شەھيد بوەەنەمھ شتوەڕ بازەکەی کو رب تەوەو
ا
شەڕەکانی نا
و ش ووەکاری کردوووەوپاشان لەش
شاوەلەسا ی
ەمەنم ھ ک ش
ەم لەگەڵ تە
چەکەی و ئەو حەز وخولياﯾە
ەو پەڕەمووچە
دەستتم داوەتەف چە
کوەرگرتن لەئام ری
ەش وەی ھ کاری و کە ک
دن لەقوتابخاننەنەقاشيم بە
(198لەکاتی دەرس خو ند
87)66
مەدی
موستای بەر ززم کاک محەم
بچمەالی مامو
م دەست پ کرردو خوليای ف ربوونی زﯾاترر ھانی دام بچ
قە ەم
ھونەری ش وەکاری و
تەواوی چومەتەناو ناخی ھ
(93) 72وەبەتە
کی ل وەرگرم و لەسا ی 2
ەمزادەو کە ک
رۆستە
ھاوبەش و
ش
گای
لەزﯾاتر لە 18پيشانگ
ر
ەزموونی جﯚرراجﯚرم تاقيکرردۆتەوەھەتا ئ ستا
پەﯾکەرەتاشين و ئە
ه ،بﯚکان،
ەشارەکانی تاران ،ورم  ،تەور ز ،سنه
ی ھونەری لە
ڵ و ميھرەجانی
ەند فستيواڵ
ەسی و لەچە
تاقەکە
بەرک ی
ک
ەﯾەکەم پيشانگا وک
ەشداربوون لە
م کردووەکەگررﯾنگترﯾنيان بە
مەھابباد ،سەقز ،باانەبەشدارﯾم
خانەی
لەزانکﯚی تاران بەڕ وەەبردرا کەکارەککەم بﯚ موزەخ
ی
ت)بوو کەبﯚ ﯾەککەم جار لەئ رران
سپتچواڵ ئارت
)کانس
ی پ درا.
ھونەررھای معاسر ئ ران قەبوڵ بوو وخە تی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە867 :

ن2
شﯚڕڕش ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131025326
63248
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە868 :

شﯚڕڕش قادر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122605024
41935
مانی لە داﯾــک بووە ،سەرەتتای چونە
شاری سل ی
چوارباخی ش
سا ی  1963لە گەرەکی چ
س
قوناخی
ی
دکاری
ەری دەگەڕﯾتتەوە بﯚ سا ننی  1974کات ک کە خﯚ ند
نااو دنيای ھونە
کردوە لــــە
ە
شداری
سەرەتاﯾی بوووە لە قوتابخانەی کوردی لە شاری سل مانی و بەش
س
ئامادەی کردووە بﯚ
ی
ەند سە ح رەووف
ئﯚﯚپەر تی )نەووەی شﯚڕش(( کە ھونەرمە
ەلەفيز ﯚنی ککەرکوک ئەو کاتە.
تە
ەکان و
ھونەرە جوانە
دەکاتە پەﯾمانگای ھ
ە
ناوەندﯾش روو
ش
دوای تەواو کرردنی قوتابخاننەی
خﯚی دە ت
ئاشنای ھونەر دەب و وەک ی
ی
ی زانستی و ئەکادﯾميی زﯾاتر
بـــە ش وەﯾەکی
ست
ەند پ ش دەس
نيم ،ھونەرمە
ھونەر و جواني
ش ھەر بەردەووام عاشقی ھ
ھەتا ئ ستاش
ھ
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پ کردنی خﯚ ندنی بەشی شانﯚ لــە پەﯾمانگا و پاش تەواوکردنی خو ندن
بــــــــەشداری چەندەھا کاری شانﯚﯾی و تەلەفيز ﯚنی و سينەماﯾی کردوە لە تيپی
شانﯚی ساالر ،دوای راپەڕﯾنە مـــــەزنەکەی سا ی  1991چەند کار کی ھونەری بــە
ئەنجام گەﯾاندوە لە بواری دەرھ نان لەوانە زنجيرەی چرا ،کە چيرۆکی )غائب توعمە
فەرمان( و سينار و و ئامادە کردنی فوئاد مەجيد ميسرﯾيە ،بارمته.
سا ی  1991شﯚڕش قادر روو دەکاتە ھەندەران و لە ھﯚ ەندا لەو ساتەوە لە گەڵ
خ زانەکەی لە شاری دەنھاخ نيشتەج يە ،دوای ماوەﯾەک لە ھﯚ ەندا بەردەوام بووە
لە کاری ھونەری و ھەو ی داوە بە ھەموو تواناﯾەوە کە دانەب ێ لە ھونەر بﯚﯾە ماوەی
سا ک شانﯚی خﯚ ندوەو وەک تەکنيک کـاری ت دا کردوه.
دوای راپە رﯾنەکەی سا ی  1991چە ندە ھا کاری ھونە ری بە ئە نجام گە ﯾاندووە لە
بواری دە رھ نان و نواندنا ،لە وانە فيلمی  5فيلم بە شداری کردووە وە ک ﯾارﯾدە دە
ری دە رھ نە رو و نە گرتن و نواندن بﯚ نمونە بە ھە شتی سوتاو کە بە کام رای 35
مليم گيراوە وە ک ﯾارﯾدە دە ری دە رھ نە ر و ئە کتە ر لە گە ڵ فيلم کی خﯚم بە ناوی
بارمتە کە لە نوسينی ئە مير ش خلی و سينارﯾﯚو دە رھ نانی شﯚڕش قادر ،وە زنجيرە
ی چرا لە نوسينی غائب طوعمە فرمان ئامادە کردن و سينارﯾﯚی فوواد مە جيد
ميسری ،وە بە شدارﯾم لە چە ند کار کی شانﯚﯾی وە ک ئە کتە ر لە وانە شانﯚﯾی
کە لە سە ری جابر ،ناچار بوونم لە سا ی  1996بە ھﯚی شە ری براکوژی و رژ می
بە عسی فاشی ﯾە وە رووم لە ھە ندە ران کرد لە شاری دانھاخی ھﯚ ە ندا نيشتە
چی بووم ،زۆر ھە و م دا بچمە ناو کاری شانﯚ لە ھؤلە ندا بە م ئاسان نە بوو بﯚ
نمونە تە کنيکی شانوم بﯚ شە ش مانگ خو ند بە م ب سود بوو بﯚ دە ست کە وتنی
ئيش ،ئە وە بوو ھە و م دا بە رە و کاری تە لە فيزﯾﯚن بچم ﯾە ک ساڵ مﯚنتاجم
خو ند ،بە بﯚنە ی ئە م کارە تازە وە داخلی ميدﯾای ھﯚ ە ندی بووم ،ھە ر لە ھە مان
کاتدا بﯚ فيستيفا ی کوردی لە ئە وروپا بە شدار بووم وە ک کورد ک ئە وە بوو
شانﯚﯾی خە ون لە گە ڵ ھونە رمە ند سالح رووف و بورھان محە مە د بە شيوە ﯾە
کی ئاھە نگ ئاميز بﯚ گە النی جيا جيا پ ش کە ش کرد ،وە شانﯚﯾی پ نج تابلﯚ لە
ئامادە کردن و دە رھ نانی بە ندە بﯚ فيستفا ی بە رلين ئامادە کرد کە کار کی
مﯚنﯚدراما بوو ﯾە ک کە س لە ﯾە ک کاتدا دە وری چە ند کارە کتە ر کی ئە بينی ئە
وﯾش ھونە رمە ند شە مالی عە بە رە ش بوو توانيمان  2جائيزە ب نين ھە م وە ک
نواندن ھە م وە ک دە ق پلە ی ﯾە کە م بە دە ست ب نين و تا ئ ستاش لە کاری
ھونە ری دانە براوم وە ک کار و ھە م وە ک خزمە تی ھونە ری کوردی ،لە ھﯚ ە ندا
چە ندە ھا رﯾپﯚرتاژی ھﯚ ە ندﯾم بە ئە نجام گە ﯾاندووە بە زمانی ھﯚ ە ندی بﯚ تە لە
فيزﯾﯚنە ھﯚ ە ندی ﯾە کان بﯚ نمونە تە ی فی ف ست ،وە ھە روە ھا وە ک ت کە
وبونم لە گە ڵ کە لتوری ھﯚ ە ندی دوو فيلمم بە ئە نجام گە ﯾاندووە ﯾە کە م
فيلمی نامﯚﯾی لە نوسين و دە رھ نانی خﯚم و نواندنی چە ند ئە کتە ر کی کوردو
ھﯚ ە ندی وە ک ماری فيلم و شە ما ی عە نە رە ش و شادان فوواد و سە الح مە
جيد و زاھير مە حمود و جە مال سابير ،وە فيلمی دووە م لە سا ی  2005فيلمی
ب ﯾار نوسين و دە رھ نانی خﯚم بواندنی زانا عە لی و بە رمين نوری و ھاورێ حە مە
سالح و لە تيف عومە ر و چە ند کە س کی تر ،وە لە کوردستان زنجيرە درامای سە
مفﯚنيای مە رگ لە دە رھ نانی خﯚم لە  10زنجيرە پ ک ھاتووە ئ ستا ئامادە ﯾە بﯚ
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نانی خﯚم.
ھای نوسين و دە رھ ی
پ ش کە ش ککردن لە گە ڵ فيلمی ساتتە کانی تە نھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە869 :

ﭬان ئەنوەرر
شﯚﭬ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0620132910
04452
ييەوە لە
ە
سل مانی-ﯾه ،لە تەمەنی ) (7سا
سا ی) ( 1990ی شاری س
ە داﯾکبووی س
لە
گوزاری
شی خزمەتگ
مادەﯾيە لە بەش
خو ندکاری دووا قﯚناغی ئام
سوﯾد دەژی و ئەو ئ ستا خ
س
ەندرووستی.
تە
نەری
کوڕو کچ ،شﯚﭬﭬان وەک نو نە
کەی ) (100کو
ەشداری نزﯾک
ی ئازاددا بەبە
ە دەنگدان کی
لە
کﯚمە ەی ھونەرە جوانەکان.
ە ئەندامی دەەستەی بەڕ ووەبردنی مە
گگەنجان بوو بە
ستان ن ت
سەرچاوە :زاناا گە ی  -ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە870 :

و ب رۆژ
شياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12613272510882
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە871 :

ەبەﯾانی
روان ش رە
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01709543410128
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە872 :

ت
روان عيزەت
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11116574310675
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە873 :

خان
ی حەمە خ
روان عەلی
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0919104446
69553
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە874 :

ح
روان فەتاح
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271012177
75354
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە875 :

رﯾن پەروەرر
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104004333
32425
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گﯚرانيب ژ
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە876 :

ی
رﯾن جيھانی
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
08111359511945
بەشی زمان و
ی
کبووە،
ەسا ی  1980لەشاری ممەھابادی رۆژژھە تی کورددستان لەداﯾک
لە
ەشداری لە ککﯚرسی سيننەمادا
ەدەبياتی لە زانکﯚی مەھااباد تەواو کرددووە ،دواتر بە
ئە
می دۆکيوم نتتاری لەسا ی 2004
کورتە فيلم و فيلم
ە
چەندﯾن
ککردووە .دوای دەرھ نانی چ
ستان روو
سمانی کوردس
بﯚ کەنا ی ئاس
ەمەبەستی مﯚنتاژکردنی فيلم کی دۆۆکيوم نتاری ﯚ
بە
شووری کوردستان
ەکجاری لە باش
ە باشووری ککوردستان دەەکات و سا ک دواتر بە ﯾە
لە
نييشتەج دەەب ت.
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە877 :

ەد
رﯾن محەمە
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151041016
63843
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە878 :

الن جەبار
شيال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226131455
53736
199بەشی و نە
مانی لەداﯾک بوووە ،سا ی 96
شيالن سا ی  1976لەشااری سل ی
ش
نەرەجوانەکانی سل مانی تەواوکردووەو ئ ستا لەو تی
ی
ک شانی لەپەﯾمانگەی ھون
ککەنەدا دەژی.
ەتی کردۆتەوە لە
شانگەی تاﯾبە
 (200چوار پيش
ی )06 -1994
ھونەرمەند لەن وان سا نی
ھ
بەشە
شانگەی ھاوبە
زﯾاتر لە ) (20پيش
ر
ەنەدا و سورﯾﯾا ،ھەروەھا خاوەنی
سل مانی و کە
س
).
سورﯾا،کەنەدا )
ە)سل مانی ،ئە مانيا ،سو
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە879 :

دی
الن سەعد
شيال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824214915
54901
لەزانکﯚی تاران
ی
ەمادا
سی لەسينە
شاری مھاباد-ەو بەکالﯚرﯾﯚس
ەداﯾکبووی ش
لە
ەمای الوانی مھابادە،
ئەندامی کﯚڕی سينە
ی
ەدەستھ ناوەە ،وەک دەرھ نەرو فﯚتﯚگرافەر
بە
شداری لە) (13ف ستيﭭا دا کردووە،
ەبواری فيلم و فﯚتﯚدا بەش
ھەمەکانی لە
تاائ ستا بەبەرھ
نانی
کاری دەرھ ی
ەبواری تەلەفززﯾﯚنيشدا ی
ستھ ناوە ،لە
خەالتی بەدەس
چەندﯾن جار خ
چ
ﯾاندووە .
دۆکيوم نتاری بەئەنجامگەﯾا
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە880 :

مان
الن عوسم
شيال
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8123100165
54961
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
موزﯾک ،سا ی - 1992
ھونەرەجوانەککانی سل مانييم ،بەشی م
من دەرچووی پەﯾمانگای ھ
م
ھونەرﯾم کردوە،
م
ی ئام ری )فلووت(م ،وەک ددەنگ بەشدارری چەندﯾن ککاری
 1993ژەنياری
3
کەوت
ھونەرمەند ک لەوانە ھە ک
ەت بە چەند ھ
ھونەرﯾی تاﯾبە
چ لە پەﯾمانگا چ لەکاری ھو
ەشدارﯾم کرددوە.
ی کارەکاندا ووەک دەنگ بە
زاھير لەزۆربەی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە881 :

ی
ما سادقی
شيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0825143924
41962
شانﯚگەرﯾيەکانی
ی
مندا ييەوە لە ش
ا
سەرەتای
شاری کرماشاان لە داﯾکبوووە .ھەر لە س
سا ی  1981لە ش
"بندﯾانە" خە تی ﯾەکەمی باشتررﯾن
"
ەری
 19بە شانﯚگە
ە سا ی 999
خانە رۆ ی دەبينی تاکوو لە
قوتابخ
20
سادقی تا ئ ستا للە نزﯾکەی 2
ی
ستھ نا.
ی قوتابيانی ئ رانی بەدەس
ئەکتەری ئافرەتی سەرتاسەری
کی سەرکەتوو رۆ ی بينيوە و
ک و تاران وەکووو ئەکتەر ی
شانﯚگگەری لە پار ززگاکانی کرماشان ،ئەراک
ناوە.
ی بەدەستھ نا
کﯚمە ک خە تی پ باﯾەخيشی
ە شانﯚکاری ککورد تا ئ ستاا دەرھ نەری بﯚ س شاننﯚگەری بە ناووەکانی "لەﯾللی و مەجنووون"،
خانمە
ەن" ئەنجامداووە .ئەو
بدە و تلسم" و "ﭬيﯚ ﯚنەکاننتان کﯚک کە
"شعبد
ستا
بەکالﯚﯚرﯾﯚسی ئەدەەبياتی شانﯚﯾﯾی لە سا ی  2005لە زاننکﯚی ئازادی ئەراک تەواو کردووە و ئ س
زانکﯚی "تەربييەت مودەرﯾسی تتاران".
ی
ەری شانﯚﯾە کە لە
ی ماستەرناممەی دەرھ نە
سەرققا ی نووسينی
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سەرچاوە :مەنسوور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

کرماشان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە882 :

شيوا فتوحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121615093112886
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە883 :

ش با ئيسماعيل
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6230810107
78283
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە884 :

ی
ش خ ئەحمەد بەرزنجی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111115054
47295
سەر بەشاری ددەربەندﯾخان لەداﯾک بووه،دواتر
ەسا ی  1961لەگوندی ففەق جنەسە
لە
دی تەواو
ەکانی سەرەەتاﯾی و ناوەند
ەرجەم قﯚناغە
ن و لەوێ سە
چونەتەشاری دەربەندﯾخان
چ
ککردوه.
ن( تەواو کرد،چەند سا ک
)پەﯾمانگای مامﯚستاﯾان
ی
ی
ی سولەﯾمانی
پااشتر لەشاری
شان بەھﯚی ببارودۆخی
کوردی کردوه ،پاش
ی
منا نی
مامﯚستا بووەوو خزمەتی من
م
راپەرﯾنەکەی بەھاری  ،1991پاش
ی
ەوه ،تا کاتی
ی دوورخراوەتە
لەمامﯚستاﯾی
ککوردستانەوەلە
ەو تی سووﯾد
راپەرﯾنيش ئاووارەی ئ ران بوووه ،تا سا ی  1992لەو ککاتەوەرووی لە
ەسەر.
ککردوەو لەشارری ستﯚکھﯚ م ژﯾان دەباتە
شاری
جەﯾه ،کوڕی ش
ما ەی بەرزنج
لەش خانی بنەم
ھونەرمەند ش خ ئەحمەد بەرزنجی ش
ھ
خووی
ی
گﯚرانی و مەقامەوەھونەرمەند بەزۆری
ی
دەربەندﯾخان هه ،لەرووی ھوونەری
ەنی کوردی دەرببارەی
داوەتەمەقام و زﯾاتر زﯾندوکرردنەوەی ھوننەری مەقاماتتی رەس ی
ستی
مەد بەرزنجی ھەر لەمندا ی ﯾەوەھەس
د ش خ ئەحم
ی ،ھونەرمەند
ژﯾﯾانی ھونەری
الکی
لەپﯚلی ﯾەکەمی ناووەندی لەچاال
ی
ﯾەکەم جار
م
شی خﯚی کرددووه،بﯚ
ەدەنگ خﯚش
بە
خو ندنی 1976-1975
شداری کردووەەبﯚ سا ی و
قوتابخانەبەشد
قو
 1979-1978للەکاتی ئاھەننگی
ەکەم بەرھەممی تﯚمارکراووی ھونەرمەنند لەسا ی 8
ﯾە
داری چەند
شل بوو بەبەشد
ھونەری ﯾەبەنناوی ئای ل
ەو بەرھەمەھ
پ ناسين دا،ئە
سەرپەرشتی ھونەرمەند مامﯚستا
ی
ی مامﯚستاﯾان تﯚمار کرا بەس
ی پەﯾمانگای
ھونەرمەند کی
ھ
گروپی موزﯾکا چەندﯾن
ی
ەلەگەڵ
ﯾەکەم بووەبﯚی کە
م
عەلی حەمەڕڕەزا کەﯾارمەتييدەری
ع
ەبﯚی
ەھ ز بوو ی
ھاندەر کی بە
گگﯚرانی ئەو کااتەی بﯚ تﯚمارر بکات ،لەگەڵ ئەوەشدا ھ
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ەدا ف ری موزﯾﯾک
کەسی لەو ماوەﯾە
ی
ەدەﯾان
ھونەری ،وەبە
ککەبەردەوام ب ت لەکاری ھ
ەشداری کردوووەئەو
بەچەند گﯚرانيەک بە
د
1980
سا ی 0-1979
ی ر زە .....س
ککردوە ،ج گەی
کورد باری
د
مەندانی
ەوه ..وەک زۆرربەی ھونەرم
گگﯚرانيانەلەشاری سولەﯾماانی ب وبوونە
ەی خﯚی بەرددەوام
ئەم ھونەر مەندەەلەھونەرەکە
ەی نەدا م
رامياری و کﯚممە ﯾەتی ر گە
ەم
ەناوی سﯚز ب و کردەوه ،ئە
کی تازەی بە
ب ت تا سا ی  1996لەئەورروپا بەرھەم ک
شيد وعەلی شاکوری
ەھاوکاری ھونەرمەندان کااک خالی رەش
ھونەر مەند بە
ەرھەمەی ھو
بە
تﯚﯚمارکرا
سا ی
گەکەی ھونەررمەند کەبەناووی زاﯾە ەی تەمەن ەلەس
ھەمەبەناوبانگە
ھەرچی بەرھ
ھ
مەد
ئيبراھيم پور و ئەحم
م
عارف
ەھاوکاری ھوونەرمەندان ع
 2002لەئە مانيا تﯚمارکرا بە
2
 2003ب وی کردەوه.
ميوزﯾک لەسا ی 3
ک
ستران
ەنوشه ،زاﯾە ەی تەمەن س
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە885 :

ن موس ی
ش خ عوسمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009172536
69910
گگﯚرانيب ژ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە886 :

ش خ فاروق ش خ لەتيفی دانساز
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111127121280
سا ی  1937لەداﯾکبووە و ئ ستا بە ھونەری خﯚشنووسی و چەخماخسازﯾيەوە سەرقا ە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

خﯚشنووس

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە887 :

ش خ لەتيفی دانساز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125163839492
سا ی  1886لەشاری سل مانی لەداﯾکبووە و  24پيشەی زانيوە لە دﯾارترﯾنيان خﯚشنووسی و
ھە کﯚ ين لەسەر کانزا و دانسازی و سەعات چ تی بووە و سا ی  1948کﯚچی دواﯾی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

خﯚشنووس
خ

ی کەس:
جﯚری

ەھرەمەند
بە

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە888 :

ی
رزاد ئيﭭرﯾنی
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02311074610199
شاری
 197گوندی ))کوردە( ی ش
ن عومەرە ،لە داﯾکبووی 78
عەبولرەحمان
نااوی سە ح ع
خو ندنی ھووننەری تەواو ککردووە،
ستان ،لە شارری ھە ەب خ
ئييﭭرﯾنە لە رۆژئاوای کوردس
ەﯾە لە
شانگاﯾەکی تاﯾبەتی ھە
ی
سورﯾا ،ئ ستا پ
ەشداری چواار پ شآنگای کردووە لە س
بە
 2007ەوە لەوو ندەر دەژی لە ھەمان کاتدا لە بواری دﯾزاﯾينی مﯚببيلە کار
سوﯾد کە لە 7
س
دەکات.
خی
ەﯾس قەرەداخ
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە889 :

ول ەحمان
رزاد عەبدو
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206130129
92836
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ەﯾاندکار.
گگﯚرانيب ژ و راگە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە890 :

رزاد فەﯾزو
شر

بەگی

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112112223
34429
لەمەھاباد لەداﯾکبووه.
د
13
بەگی سا ی 320
ی
ەگ لەخ ی ففەﯾزو
ی فەﯾزو بە
ش رزاد لەنەوەکانی
خانھی
خو ند
بووه .ماوەﯾەک کارمەندی کارخ
.
ەتەور ز
شەی بابی لە
دی لەبەر پيش
ی و دواناوەند
دنی سەرەتاﯾی
ھونەری
ی
رەسەنەکەی لەالﯾەن ئيدارەی فەرھەننگ و
ی
ەبەر ھونەرە
ی پيرانشار بوووه .پاشان لە
قەندی
مەھاببادەوە وەرگيرراوه.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ
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شارەەکان:

مەھاباد
م

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

ژمارە891 :

ەت
رزاد ھيداﯾە
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091643385
57812
سينەماکار
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە892 :

ی
رزاد ھيرانی
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823172059
94860
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ەوە دەستی کرردووە بەکاری ھونەری
ەداﯾکبوی شاارۆچکەی ھييرانە و لەسا ی  1987ە
لە
شداری زﯾاتر لە  7پ شانگاای ھاوبەش کردووە و
ی ھەﯾە و بەش
و حەوت پ شانگای تاﯾبەتی
کوردﯾيەکاندا ب وکراوەتەووە.
ا
زۆۆر ک لە فﯚتﯚﯚکانی لە رۆژننامە و گﯚﭬارە
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە893 :

م ئەحمەد ھيرانی
رزاد کەرﯾم
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128163154
41214
شانگای تاﯾبەتتی
ەداﯾکبووە ،تائ ستا چوارپ ش
 19لە شارەد ی ھيران لە
ە سا ی 970
لە
شداربووە.
شاری ھەول ر بەش
ی
شدا لە
ی ھاوبەشيش
ککردۆتەوە و لەپ شانگاﯾەکی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە894 :
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ﯚتی
روان ب رکﯚ
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317171329
93990
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە895 :

دا
روان شەﯾد
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20814402312418
حەﯾرانب ژ ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ﯾرانب ژ
حەﯾر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە896 :

ی
رکﯚ جيھانی
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02111202011285
ەھاباد لەداﯾکببووە
سا ی  1977لە شاری مە
س
دوو ھاوڕ ی
ەتی ئ ران لە تاران لەگەڵ و
دژ بە دەو ی
ی چاالکی ژ
سا ی  1984باوکی بەھﯚی
س
مەکەی ھەرگگيز نابيننەوە.
ی لەس دارە ددەدر ن و تەرم
دﯾکەی کوردی
سا ک دواتر بوووەتە
سا ی  1994دەستی بە ننووسينی شييعر و چيرۆک کردووە و س
س
جوومەنی ئەددەبی شاری مەھاباد.
ەندامی ئەنج
ئە
مەھاباد و "مووسسە
ەوانان لقی م
ەنجوومەنی سينەمای جە
سا ی  1997تا  1999لە ئە
س
نووسينی
ی
دﯾزاﯾنی دﯾمەنی ففيلم،
ی
گرافی،
ە بواری فﯚتﯚگر
سام ھنر" لە
دانشگاھی رس
م پەروەردەی ددﯾتووە
ھ نانی فيلم
س نارﯾﯚ و دەرھ
نەی
سی لە و ی
چاالکی لە سياس
کی
 2و  2006بە تاوانی
ە سا ەکانی 2003 ،2000
لە
ە ر کخراوی ممافی مرۆﭬی کوردستان و نووسراوەکاننی دژ بە دەو ەت
ەندامەتی لە
ئە
جار ماوەی  19ررۆژ ب ﯾاری مانگرتن دەدات لە
کەنجە کراوە و دواترﯾن ر
زﯾﯾندانی و شک
دان.
خواردن لە زﯾند
خ
سا ی 2004
سنوورە نادﯾاررەکان" لە ا
تە فيلمی خﯚﯚی بەناوی "س
ەکەمين کورتە
ﯾە
بە
ەرھەمھ ناوە .دووﯾەمين ففيلمی کورت بەناوی "ئەو ژﯾانەی ھی من نييە" لە سا ی
فﯚتﯚگرافی پشت سەح
ی
ەر و
م ھاتووە .سا ی  2007وەک ﯾارمەتيد ر
 2005بەرھەم
5
حنە ،لە
داری
جيھاندا بەشد
می شيرﯾن ج
ن" لە بەرھەم
فيلمی "ئەستت رەکان لە رۆۆژدا ب رەنگن
في
ککردووە.
سا ی  2008بەھﯚی ر پ واان ک کە بﯚ ئازادی فەرزاد کەمانگەر لە شاری مەھاباد
س
ەو تە
نی گﯚڕﯾوە ناکە
سەر ما ی جييھانی و ناوبرراو کە شو ی
ش دەکر تە س
دەکر ت ،ھ رش
تی سو د
بەناچاری و ت بەج دەھ ت و تائ ستا لە و ی
ی
تو
دەستی ھ زەکانی دەو ەت
دەژی.
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

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

ژمارە897 :

ل
رکﯚ جەالل
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625130142
24512
ش وەکار و راگگەﯾاندکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە898 :

ی
ی عەباسی
شەپپﯚل ئيبنی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925193057
79628
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کوردی رۆژھە تی کوردستتان
سينارﯾستی کو
فيلمساز و س
في
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە899 :

شەررﯾف قەﯾراان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0128204645
53341
گﯚرانيب ژ
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە900 :

مەد
فيق محەم
شەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113162543
33264

642

....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە901 :

م فوئاد
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8220958536
60019
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە902 :

شەماڵ بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111041511272
سا ی  1973لەشاری سل مانی لەداﯾکبووە ،دەرچووی سا ی 1996ی کﯚليژی ھونەرەجوانەکانی
زانکﯚی بەغداﯾە و خاوەنی ھەشت پ شانگای ھاوبەش و دوو پ شانگای تاﯾبەتييە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە903 :

شەماڵ جوام ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041823432356755
ھونەرمەند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

644

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە904 :

ماڵ رەشييد
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4181315248
82693
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە905 :

ب
ماڵ سائيب
شەم
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071119
92881
ل سائيب
شەماڵ جەالل
ش
ەالل
کوردی "شەماڵ جە
ی
گﯚرانی
کەرەوەی ھونەری گﯚ
ی
ی نو
1دا گﯚرانيب ژی
ە1986.11.07
لە
ەرمەکەی
ەول ر کﯚچی دواﯾيکرد و تە
شييەکی در ژخاﯾەن لەھە
سائيب" لەئەننجامی نەخﯚش
س
ەکەﯾان ن ژرا و ميللەتی کوورد ھونەرمەنند کی
ستانی بنەما ە
برراﯾەوەسل ماننی و لەگﯚڕس
ستچوو.
گگەورەی لەدەس
مانی لەداﯾکبووەو سەبارەت ببەوەی
1931دا لەشااری سل ی
ەم ھونەرمەنندەلەسا ی 1
ئە
شەماڵ
مقام بووەو لەزۆر لەقەزا و کاروفرمانی ددﯾوه ،بﯚﯾە شە
ککەباوکی قاﯾم
چاوی کراوەتەوەو دوای
ی
شارۆچکەی کوردستاندا ژﯾاوەو
ی
ەگەل ک شاررو
ەمندا ييەوەلە
لە
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تەواوکردنی قﯚناغی خو ندنی سەرەتاﯾی ،چووەتەکﯚليژی مەليک فەﯾسەڵ لەبەغدا
کەقوتابخانەﯾەکی دواناوەندﯾی بوو و بەزمانی ئينگليزی وانەی ت دا دەخو ندراو تەنيا
قوتابييەﯾەکەمەکانی ع راقی وەردەگرت.
دوای تەواوکردنی قﯚناغی خو ندنەکەی لەپەﯾمانگای ھونەرەجوانەکان وەرگيراوەو
لە1951دا کﯚليژی ئاداب بەشی م ژوو لەزانکﯚی بەغدا وەرگيراوەو لەسا ی 1956دا
خو ندنی زانکﯚی تەواوکردووەو ب وانامەی بەکالﯚرﯾﯚسی لەم ژوو وەرگرتووەو
کراوەبەمامﯚستا لەدوا ناوەندی ئەعزەمييەی کوڕان و لەسا ی 1959دا
بووەتەمامﯚستای بابەتی رۆشنبيرﯾی مﯚسيقا لەپەﯾمانگای ھونەرەجوانەکانی بەغدا.
لەدوا دوای سا ی 1963دا چﯚتەئەمەرﯾکا بﯚ تەواوکردنی خو ندنی با و ب وانامەی
ماستەری لەئەدەبدا وەرگرتووەو کەگەڕاوەتەوەکوردستان لەسا ی 1971دا لەزانکﯚی
سل مانی کراوە بە مامﯚستای ﯾارﯾدەدەر لەکﯚل ژی ئاداب و کەئەو زانکﯚﯾەگو زراﯾەوەبﯚ
ھەول ر و کراو بەزانکﯚی سە حەددﯾن ئەميش گو زاوەتەوەبﯚ ئەو زانکﯚﯾەتاکو کﯚچی
دواﯾی کردووه.
شەماڵ سائيب لەسەردەمی مندا يەوەف ری عود ژەنين بووەو لەسەرەتای ژﯾانی
ھونەرﯾدا السای مﯚسيقازان و گﯚرانيب ژی ميسری فەرﯾد ئەترەشی کردۆتەوەو
لەپەنجاکانی سەدەی رابردووش بﯚتەخاوەنی ھونەرو دەنگی تاﯾبەتی خﯚی و ئاوازی
نو ی بﯚ گەلی گﯚرانی تازەداناوەو گوتوونی و سوود کی زۆری لەشيعرو ئاوازی
فﯚلکلﯚری کوردﯾش وەرگرتووه.
ئەم ھونەرمەندەل ھاتووەلەسا ی  1956وەوەک دەنگ کی نوێ و ھونەرمەند ی نو کار
ھاتﯚتەگﯚڕەپانی ئاوازو گﯚرانی کوردی و گەل ک گﯚرانی کوردی و گەل ک گﯚرانی
سەرکەوتووی وەک "شوانەھﯚ شوانه" و "بەردەبەرده" و "ھاتی بﯚ ھاتی" و "ھاتم
ھاتم" و "ھەرەلەﯾل " و "جوان ئ مەجوانين" و "بارزانی" و "زولەﯾخا"ی داناو
بەدەنگەخﯚش و زۆ ەکەی گوتنی و سەرکەوتن کی گەورەی وەدەستھ نا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە906 :

ماڵ عادل سەليم
شەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004211949
99782
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە907 :

ماڵ عەبە رەش
شەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0118225033
33300
دی لە
لە داﯾکبووەو قﯚﯚناغی سەرەەتاﯾی و ناوەند
 19لە شاری سل مانی ە
ە سا ی 955
لە
سل مانی تەواوکردووە ،لە سا ی
خ .سا ی
 1974خو ندن بە ج د ی و روودەکاتە شاخ
1
س
دا تەواوکردووەەو سا ی  1977بﯚتە
جوانەکانی لە شاری بەغد
ەی ھونەرەج
 1976پەﯾمانگە
6
واستراوەتەوە بﯚ
ە
بﯚ ماوەی  6ماننگ پاشان گو
سەرەتاﯾی لە ککەناروێ و ﯚ
مامﯚستای س
م
سا ی  1993کوردستان ج د يت و
تابخانەکان لە سل مانی .س
ی چاالکی قوتا
ەڕﯾوبەراﯾەتی
بە
سا ی  1972ددەبيتە
شاندنەوەی تيپپی سﯚران س
رووو لە ھەندەرران دەکات .پااش ھە وەش
ئەندامی
ی
ستا
کوردی و لە سا ی  1975تا ئيس
ی
شانﯚی
ی پ ش ەوی ش
ەندامی تيپی
ئە
ەمەکانی لە کﯚمە ە
لە سل مانی ززۆربەی بەرھە
ککﯚمە ەی ھوننەرە جوانەکاننی کوردەو ە
مادەبوونی خﯚﯚی
ەدا بە ب ئام
کی شاﯾستە
سا ی  2009للە ر وڕەسم ک
ەنجامداوە .س
ئە
شرا.
مەداليای ئا تووونی وەک ر ززل نان پ بەخش
م
ن:
ی لە ھەندەران
ەرھەمەکانی
بە
، RT
ھﯚلەندی لە تيﭭیTL4
ی
 1کورتە فيلم بە زمانی کووردی وەرگ اننی
سا ی 1994ودﯾن.
ھﯚ ەندی لە ددەرھ نانی حس ن س ن
ھ
ھﯚ ەندی
ھونەرمەندی ناسراوی ﯚ
نادوێ – لەگەڵ ھ
ێ
ھەرزەکارەی کە ئ تر
فيلمی ئەو ھ647

Ben Sombogardلە سا ی  1995لەگەڵ جەند ھونەرمەند کی دﯾکەی کورد لەوانە
ئەکرەم سل مان دﯾمەنەکانی ئەم فيلمە لە و تانی بەلجيکا مەغرﯾب ھﯚ ەندا
و نەگيرابوون.
سا ی  1996بەشداری لە کارﯾکی شانﯚﯾی کرد بﯚ منا نی پەنابەر لە ھﯚ ەندابەناوی -تاجەکەی شازادە
سا ی  1997وەک ﯾارﯾدەدەری دەرھ نەر بەشداری لە موزﯾکەالل کی ) (Oparetیھﯚ ەندی کرد لەگەڵ دەر ھ نەری ھﯚ ەندی)(Erik van Waalaijk van Doorn
سا ی  1998بە شانﯚی دوبارەی داستان ک بەشداری ﯾەکەم فيدستﭭا ی شانﯚیکوردی لە تاراوگە کرد لە بەرلين ئەم شانﯚﯾە لە ئامادەکردن و دەرھ نانی ھونەرمەند
سيروان رەحيم بوو
سا ی  2000بەشداری لە دووھەم فيستﭭا ی شانﯚی کوردی لە تاراوگە کرد بەشانﯚی پ نج ) (5تابلﯚ لە ئامادەکردن و دەرھ نانی ھونەرمەند شﯚڕش قادر بوو ھەر
لەم فيتسﭭا ە خە تی باشترﯾن ئەکتەری پ بەخشرا.
سا ی  2001رۆ ی سەرەکی بينی لە فيلمی سينەماﯾی  35ميلم رۆژانی زەرد ئەمبەرھەمە بەشداری چەندﯾن فيستﭭا ی جيھانی ردووە کە بەرھەم کی ئە مانی بوو.
سا ی  2002رۆ ی سەرەکی بينی شانﯚی  -شەوی زاواﯾەتی -بە زمانی ھﯚ ەندیکە لە نووسين  Vera Aikensدەرھ نانی ھونەرمەندی عەرەب رسول السغير
ھەر لە سا ی  2002رۆ ی سەرەکی بينی لە درامای تەلەفزﯾﯚنی  Hallo Holandکە
لە نووسين و دەرھ نانی ھونەرمەند ئەکرەم سل مان بوو.
لە سا ی  2004رۆ ی سەرەکی بينی لە درامای تەلەفزﯾﯚنی )نامﯚﯾی( کەلەنووسين دەرھنانی ھونەرمەند شﯚڕش قادر بوو.
ھەر لەھەمانسا دا  2004بە رۆ ی سەرەکی بەشداری لە فيلمی دەرﯾاﯾەک لەبيرەوەرﯾم-ﯾکرد کە لەنووسين و دەرھ نانی ھونەرمەند کامەران رەئوف بوو.
سا ی  2005رۆ ی سەرەکی بينی لە کورتە فيلمی  Gekleurde Ijsبە زمانیھﯚ ەندی بﯚ  Art Universatyلە دەرھ نانی ھونەرمەند کاک ئاکﯚ سيرﯾنی بوو
سا ی  2006رۆ ی سەرەکی بينی لە شانﯚی  De Herineringenبە زمانیھﯚ ەندی ئەم شانﯚﯾە لە نووسين و دەرھ نانی ھونەرمەند کامەران رەوف و
وەرگ رانی بﯚ ھﯚ ەندی شەما ی عەبەڕەش پ داچوونەوەی زمانTom Theo Smit
سا ی  2006بەشداری لە زنجيرە درامای تەلەفزﯾﯚنی بە زمانی ئينگليزی بە ناوی –Casualtymلە دەرھ نانی ھونەرمەندی بەرﯾتانیBen Morrisھەر لە سا ی  2006رۆ ی سەرەکی بينی لە کورتە فيلمی)د شاد( کە لەنووسينو دەرھ نانی ئاکﯚ سيرﯾنی بﯚ  Art Universatyبوو لەUtrecht
سا ی  2007رۆ ی سەرەکی بينی لە  8ئە قەی زنجيرە درامای Nederlands aanhet werkبە زمانی ھﯚ ەندی کە لە دەرھ نانی ھونەرمەندی ھﯚ ەندی (Ruben
)Bults
ھەر لە ھەمان سا دا رۆ ی سەرەکی بينی لە شانﯚی )دەرگە( بە زمانی کوردیئەم شانﯚﯾە لە نووسينی نووسەری ناوداری حەرەب )ﯾوسف السغير( و وەرگ ان بﯚ
کوردی جەمال خەمباری شاعير ،وە وەرگ انی بﯚ ھﯚ ەندی ھونەرمەند شەما ی
عەبەڕﯾش بوو
سا نی  2008و سەرەتای  2009رۆ ی سەرەکی بينيوە لە 5ئە قەی زنجيرە درامای648

ئەکرەم
م
دەرھ نانی
ھ
نووسين و
کﯚمپانيای  Ooitلە و
ی
نی ھﯚ ەندی بﯚ
منا ن بە زمانی
م
سول مان کە ئ ستا لە ھﯚ ەندا نماﯾش دەکر ت.
س
کخستن و
ن
شدارﯾکردووە لە ر
ە
ە بەرﯾتانيا بەش
ە دوای نيشتتەج بوونی لە
لە
شدا
کردنی فيستتﭭا ی مﯚنﯚدرامای کوردی لەلەندەن لە ھەمانساليش
سەرپەرﯾشتيک
س
ماﯾەکی نو ی کە
 Guardرۆ ی ببينيوە کە درام
ی 'dians of thee Museum
زننجيرە درامای
ناا یBBC1.
سەرچاوە :زاناا گە ی  -ما پەڕی ک وڕڕۆژنە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە908 :

مەد
ماڵ محەم
شەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824154643
34899
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە909 :

مدﯾن
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10315081210560
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە910 :

ھين پوور
ھباز شاھ
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0322205152
24021
لە داﯾک بووە.
سا ی  1972لە بنەما ەﯾەککی ھونەردۆست لە شارری مەھاباد ە
س
تەواو کردووە و
خو ندنی سەرەتاﯾی ،ناوەنندی و دواناوەەندی لە شارری مەھاباد تە
خ
ستەری
ھەروەھا ماس
کﯚی تاران و ھ
ی لە کﯚل ژی ھونەری زانک
ەکالﯚرﯾﯚسی لقی موزﯾکی
بە
ن زانکﯚ وەرگرتتووە.
ھەر لە ھەمان
ئااوازدانەری ھە
لە سا ی 1994
چوونە ناو زانکﯚ ە
ە
خﯚی بە
ی ھونەری خ
چاالکی جيدی
ەو ئام رژەنە چ
ئە
موزﯾکی ب ققسە و بە دەنگی
دەست پ کرد و تا ئ ستا نززﯾکەی  100ئااواز و پارچە م
موزﯾکی کوردی ئامادە
ئﯚرکسترا ی موزﯾکی سونەتی و م
ا
گگﯚرانيب ژانی ککورد بە ش واززی
ککردووە.
ناوەندی مەھاباد و ھەروەھا
ی
"شاھين پوور"" ئ ستا لە را دﯾﯚ و تەلەفيززﯾﯚنی
ی فەرھەنگ و ئيرشادی م
ەر وەبەراﯾەتی
مەھاباد وەکووو ئام رژەن ،ئئاوازدانەر ،گﯚررانيب ژ و
بە ِ
لەگەڵ
ڵ
ی سەنتوور و ئاوازدانەرﯾدا ھاوکاری دەەکات و
مامﯚستای واننەکانی ئام ری
م
باباشەھابی و
ی
عەالئەدﯾن
ن
ھرۆخ و ھەرووەھا گﯚرانيب ژژان
گگﯚرانيب ژی کوررد عەزﯾز شاھ
650

عادڵ ھەورامی لە شارە جﯚراوجﯚرەکانی ئ ران و ھەر می کوردستان بە ئام ری
سەنتوور کﯚنس رتی پ شکەش کردووە.
ئەم ھونەرمەندە بە ھاوکاری گرووپەکانی موزﯾکی "الوژە" و ھەروەھا "چ کارد"ی
موکرﯾان بە دەنگی ب ھنام تاھيری لە شارە جﯚراوجﯚرەکانی و تانی سوﯾد ،بەلژﯾکا و
پﯚ ەندا کﯚنس رتی موزﯾک و کﯚرانی کوردی ساز کردووە.
موزﯾکزانی کورد بە ئام ری سەنتوور و ھەروەھا لەگەڵ گرووپەکانی موزﯾکی شاری
مەھاباد لە فيستيﭭا ە جﯚراوجﯚرەکانی موزﯾک و ھەروەھا لە فيستيﭭا ی رادﯾﯚ و
تەلەفيزﯾﯚنی ئ ران بەشداری کردووە و چەندﯾن خە تی گرﯾنگيشی بەدەستھ ناوە،
لەوانە :تەندﯾسی باشترﯾن موزﯾکی سا ی پ غەمبەر لە فيستيﭭا ی ناوەندەکانی
رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنی ئ ران لە شاری ئيسفەھان و پلەی باشترﯾن دابەشکردنی موزﯾک
لە 17مين خولی فيستيﭭا ی ناوەندەکانی رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنی ئ ران لە شاری
بەندرعەبباس.لە سالی  2010لە فيستيوالی بين المللی فە جر لە تاران و
فيستيوالی کوردی شاری سنە بە عينوانی سە ر پە رشت و دابە ش کردن و دانانی
ئاواز،وﯾرای گروپی "ژی" پلە ی ھە وە لی موسيقای ئيرانی وکوردی بە دە ست
ھينا .سەرچاوە :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )شەھباز شاھين پوور( سەبارەت
بە )شەھباز شاھين پوور( لە15:39:46 2010-10-22 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

مەھاباد

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

ژمارە911 :

شەھرام شەمسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241204324881
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محەمەد
قوتابخانەی مامﯚستا م
ی
سا ی  1970ی رۆژھە تی کوردستانە ،لە
ەداﯾکبووی س
لە
ەکادﯾمی
شنووس کی ئە
توانيوﯾەتی بب تە خﯚش
ی
سی خو ندوووە،
پووورﯾان وانەکانی خﯚشنووس
خﯚشنووسی لە قوتابخانەککاندا وانە
مﯚستاﯾانی خ
ﯾەک ک لە مام
ککورد ،لە ئ ستتاشدا وەک ﯾە
جياجياکانی
شار و ناوچە ج
ھونەری لە ش
ستا چەندﯾن پيشانگای ھ
دە تەوە ،تائ س
شار کی تردا کردووەتەوە ،خاوەن سەلييقە و
رۆۆژھە تی کووردستان و تارران و چەند ش
ھونەری خﯚشنووﯾدا.
ی
توواناﯾەکی کەممو نەﯾە لە بوواری
ن
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
خﯚشنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە912 :

ھرام عەلييدی
شەھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81124114415468
چاالکی شانﯚﯾﯾی
سا ی  1982چ
کبوووە ،لە س
 19لە شاری سنە لە داﯾک
ە سا ی 971
لە
وەکاری ئەنجام داوەە،
ی
بواری ش
ی
ەکی لە
چەند چاالکييە
سا ی  1988چ
ھەبووە ،لە س
ھ
ھونەرەجوانەکاانی زانکﯚی تتارانە ،لە ھەمان
شی ش وەکارری کﯚل ژی ھ
دەرچووی بەش
خە تی
ی لە سينەمما بەدەستھ نناوە .لە س پ شب ک ی ش وەکاری ە
ککﯚل ژ ماستەری
ە سا نی  1991و  1992و  ،1993چاالککی لە بواری
ەکەمی بەدەەستھ ناوە لە
ﯾە
ەکانی
کﯚميتەی پەﯾوەندﯾيە
ی
ندا ن کردووەە ،ئ ستا ئەندامی
ەنيمەﯾشنی بﯚ کت بی مند
ئە
دامی دادوەرری
تی ئ رانە و ئەند
سينەماکارانی الوی و ی
ی
ن ونەتەوەﯾی ئئەنجومەنی س
ەی پەﯾوەندﯾييە ن ودەو ەتيييەکانە لە
فيستيﭭا ی )ببەند عەباس(( لە ئ ران و ئئەندامی ل ژنە
في
بننکەی کورتە فيلمی ئ ران .
دەرھ نەر خاوەەنی چەندﯾن
ەن:
سينەماﯾی و دﯾکﯚم نتيييە ،کە ئەمانە
ی
فيلمی
ی
ن کورتە
1
مامل ( دﯾکﯚﯚم نتی 1998
(م
شﯚت( 1999
(ش
ەشت( دﯾکﯚمم نتی 2000
(ددەرگای بەھە
ت و ئاسمان دوور( 2000
(ززەوی سەخت
ی 2000
س( دﯾکﯚم نتی
(ش رکﯚ ب کەس
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(دواﯾين گوندی سەرژم ری نەکراو( 2002
(دوگمە( 2003
(گوندی ئەد شە( 2003
(ھەناسە( دﯾکﯚم نتی 2005
(شاخەکانی تاران( دﯾکﯚم نتی 2006
فيلمی دواﯾين گوندی سەرژم ری نەکراو کە ﯾەک کە لە فيلمە ھەرە بەھ زەکانی
دەرھ نەر ،چەندﯾن خە تی بەدەستھ ناوە ،خە تەکان ئەمانەن:
خە تی فيستيﭭا ی ) (Sonyتاران 2002
خە تی فيستيﭭا ی )ئاوانکا( پورتوگال 2003
ھە بژ ردراوی فيستيﭭا ی پووسان کﯚرﯾای باشوور 2003
خە تی فيستيﭭا ی )رﯾﯚدۆژانيرۆ( بەرازﯾل 2003
خە تی فيستيﭭا ی )دورن زی( فەرەنسا 2003
لە بەشی پ داچوونەوﯾەک بە فيلمە کوردﯾيەکانی دنيا ،خە تی فيستيﭭا ی )فيلمی
کوردی بەرلين( 2003
خە تی فيستيﭭا ی )م د فيلم ) Med Film Festival 2003
خە تی بەشی ن ونەتەوەﯾی فيستيﭭا ی )کل رمونت( فەرەنسا 2003
خە تی باشترﯾن بەرھەمی نەتەوەﯾی فيستيﭭا ی )کورتە فيلمی تاران( ئ ران 2003
خە تی باشترﯾن سينارﯾﯚ لە فيستيﭭا ی )ئارۆکا( پورتوگال 2004
خە تی تاﯾبەتی ل ژنەی ناوبژﯾوانی فيستيﭭا ی )فيلمی سل مانی( 2004
خە تی تاﯾبەتی بينەران لە فيستيﭭا ی )ئيماگﯚ( پورتوگال 2004
خە تی تاﯾبەتی فيلم کی راشکاوانە لە فيستيﭭا ی )ھامبﯚرگ( 2004
خە تی تاﯾبەتی ناوبژﯾوان لە فيستيﭭا ی )تﯚر نتﯚ( ئيتاليا . 2004
جگە لەم بەرھەمانە دەرھ نەر چەندچاالکييەکی دﯾکە ئەنجامداوە:ﯾارﯾدەدەری
دەرھ نەرو دﯾزاﯾنەری تاﯾتل لە فيلمی کاتی دەرھ نەر محەمەد تاغی جەليلی-
دﯾزاﯾنەری برۆشﯚر لە فيلمی )پەری دەرﯾا(ی دەرھ نەر )ميەرنووس فارس( -دﯾزاﯾنەری
شانﯚ و جل و بەرگ لە فيلمی )گﯚرانييەکانی و تی داﯾک(ی دەرھ نەر )بەھمەنی
قوبادی(  -وەک وانەب ژ ک بەشداری لە وۆرکشﯚپی )ت گەﯾشتن لە ر زبەندی
روداوەکان( لە و تی ئ ران کردووە  -وانەب ژ لە وۆرکشﯚپ ک دەربارەی سينارﯾﯚ لە
فيستيﭭا ی کان لە سا ی  - 2004وەک بەرھەمھ نەر لە فيلمی )گەڕانەوە بﯚ بام(ی
دەرھ نەر )جيفان تی و ز نسيزی( کاری کردووە.
بەرھەمە سينەماﯾيەکانی دەرھ نەر تا ئ ستا لە چەندﯾن ھﯚ ی سينەماﯾی جيھانی و
کەنا ە ئاسمانييە جيھانييەکان نماﯾشکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە913 :

چين
ھرام گو چ
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3242306596
62177
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە914 :

ری
ھرام موکر
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0124155139
93321
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سا ی  1979لە شاری کرمماشان لە داﯾﯾکبووە و ب واننامەی بەکالﯚﯚرﯾﯚسی سيننەمای لە
س
زانکﯚی سوورەەی تاران وەر گرتووە.
ستی
"برق گرفتگی و مگس"ی بە کام رای دەس
ھەر لەم زانکﯚﯚﯾە فيلم کی بە ناوی ق
ھ
شترﯾن
خولی فيستييﭭا ی قوتابيانی ئ ران خە تەکانی باش
ە چوارەمين خ
ساز کرد کە لە
س
فيلم ،سينارﯾﯚﯚ ،تەدوﯾن ،و ننەگری و دەررھ نانی بەدەەستھ نا و لە فيستيﭭا ی فيلمی
في
ی وەرگرت.
SONYخە تی
Y
سا ی
موکری دواتر ﯾﯾەکەمين کورتتە فيلمی خﯚﯚی بە ناوی ""توفانی سەننجاقەک" لە س
م
تی
ەندﯾن خە ی
ستيﭭا ەکانی نناوەوەو دەرەووەی ئ ران چە
 2004ساز کردد کە لە فيس
4
پ باﯾەخی بەدەستھ نا.
لە ميانەی
ھەمھ نا کە ە
ی داﯾرە" واتە ""دەوروبەری ببازنە"ی بەرھ
ککورتە فيلمی "مەحدودەی
شاری تاران بﯚ
ی
جر لە سينەمااکانی
ونەتەوەﯾی فيلمی فەج
ی
25مين خولی فيستيﭭا ی ن
5
تی
ەندﯾن خە ی
فيلمەش تا ئ ستا چە
ش
ەری سينەماا نماﯾشکرا و ئەم
ھﯚگرانی ھونە
ھ
ەدەستھ ناوەە.
بە
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

شارەکان:
ش

کرماشان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە915 :

م نازری
ی  -شارام
ھرام نازری
شەھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111015353
39253
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سا ی  1328ی ھەتاوی) 1949-50ی زاﯾينی( لەکررماشان لەن و
شارام نازری س
ش
لەسەردەمی
ی
ھەر
ر
بننەما ەﯾەکی ھونەرپەروەرددا چاوی لەڕوووی ژﯾان ھە نا .ئەو
ەﯾيە ،ئەو
،
کی بنەما
ەﯾان ميرات ی
ک زۆربەی گﯚ رانيب ژان کەدەنگەزو ەکە
مندا ييەوەوەک
م
داﯾکی بەميرات پ دەگات .وەەکی دە ن بااوکی
ی
ەباوک و
دەنگەخﯚش و لەبەرد نەلە
خاسما
گﯚرانی چ ﯾنی بەرﯾﯾنانی خﯚدا خ
ی
شی پ وەبووە و بەدوای ش وازی
دەنگ کی خﯚش
ھە بەت
ەر لەمنا ييەووەبار د ن  .ھ
ەکوڕەکەی ھە
ەمر "ش خ دااوودی" دا چوووە .ھەر بﯚﯾە
نە
مامﯚستا" حاجی خانی ناازری"
ەبواری ھونەررﯾی دا نەمر م
ەما ەکەﯾان لە
پ شەنگی بنە
ەو مﯚسيقای رەسەنی ئ ررانی
کرماشانی ف ری نﯚتە
ی
ی ھونەرمەندا نی
بوووەکەزۆربەی
ککردووە.
مﯚسيقاﯾی ئ ران،
ی
ەوا و دەزگاکاننی
تی دەگەڵ ھە
بااوکی شارام نازری سەربااری ئاشنا ی
شارام لەن و وا ما ببات کدا
م
کی خﯚشی پ ووەبووە.
شی دەنگ ی
س تارﯾشی ژەەنيوە ،داﯾکيش
ەروەردەبووە .ھەر ئەو خا ەلەسەر شارام نازری شو ندانەر دەب و ئەو لەتەمەنی 9
پە
ری تاری نەمر
شان بەئام ی
ھونەری خﯚ للەڕادﯾﯚ کرماش
م بەرنامەی ھ
سا ندا ﯾەکەم
س
شکەش دەکات.
ش
شان پ
ەناوبانگی دەەﭬەری کرماش
"دەرو شی" للەژەنيارانی بە
مەنی  11سا ندا لەڕادﯾﯚ تتەلەﭬزﯾﯚنی ئ ران چەن
شارام نازری پپاشان لەتەمە
ش
ەرنامەﯾەکی ھونەری بەڕ وەدەبات .بﯚ
ی
بەرزکردنەوەی پلەی زانيارری و
ی
بە
ناسياری خﯚ
نەعمەت عەلی
ت
"دەرو ش
و
خﯚ "عەلی ناازری" و
ی کوڕەمامی خ
دەگەڵ مﯚسيققا ئەچ تەالی
شنا دەب ت .پپاشان بﯚ
ی" و پتر دەگگەڵ دونيای گگﯚرانی و ئاواززی کوردی ئاش
خانی خەراباتی
خ
سا ی
مامﯚستای پاﯾەبەرز .س
ی
دەچ تەالی گەل
ەرفرەکردنی زانستی ھوننەری خﯚ چ
بە
خانی دەوامی"،
ی
عەبدو
 1345ی ھەتااوی بەالی ماامﯚستاﯾانی وەک نەمر "ع
5
عەلی وەزﯾری" ،مەحمود ککەرﯾمی
د"" ،عەبدولعە
"نوورعەلی خاانی بروومەند
ەوەنيشتەج ی تاران دەب ت و
ھەر لەو دەمە
و...در ژەبەخو ندنی ھونەرری خﯚ دەدا .ھ
جەالل
"ئەحمەد عيبادی"" ،مەحمود تاج بەخش" " ،ج
د
ستاﯾانی دی وەەک
ەالی مامﯚست
بە
ەری خﯚ بەرز دەکاتەوە .
زووولفنوون" و " مەحمود ھااشمی" ﯾەوەەزانياری ھونە
ژەنيار و مﯚزﯾکژەناننی ئەو دەﭬەررەوەک "
ر
شارام نازری ن زﯾکەی سا ک لەتەور ز لەگەڵ
ش
بوون لەسەر
ەرنام قيتانچييان" کەلەقوتابييانی "ئيقبااڵ ئازەر" ن
بييجگەخانی"وو "مەحمود فە
ی دەب ت.
مﯚسيقاﯾی ئ ررانی چاالکی
م
نوورعەلی بروومەند لەدەزگەی رادﯾﯚ
ی
ەسەر پ شنييازی
سا ی  1354ی ھەتاوی لە
س
شەﯾدا
لەگەڵ تيپی ش
ەکەم بەرنامەی ھونەری لە
ەلەﭬزﯾﯚن دادەمەزرێ و ﯾە
تە
مەولەوی و
ی
کی ن و مەسنەووی
ی "محەمەد رەزا لوتفی" بەش عر ی
ەسەرپەرشتی
بە
مﯚسيقای "عاارف
ی" بەڕ وەدەبات .پاشان دەەگەڵ تيپی م
ش خ بەھاﯾی
گگﯚرانييەکی "ش
ژەبەھارﯾکای خﯚ
ی
شکاتيان" در
شتی "حوس ن عەليزادە" و "پەرو ز مووش
"بەسەرپەرشت
مين تاقيکاری مﯚسيقای ررەسەنی ئ راننی
تاوی لەﯾەکەم
 1355ی ھەتا
دەدا .سا ی 5
تيپی
 1356ی ھەتاوی ھاوڕ ی ی
1
ەی ﯾەکەم وەەدەس د ن  .سا ی
دا)باربوود( پلە
"حوس ن ناھيد" بﯚ
س
ھاری" و
سەرپەرشتی ""ئەسغەر بەھ
ەماعی" بەس
ھونەری "سە
ھ
ھەتاوی دەگەڵ
ی
 13ی
ت .سا ی 358
ککﯚنس رتکردن بەشداری ف ستيﭭا ی "تتووس" دەب ت
زۆر دژواردا
ەدەب ت لەباروودۆخ کی ر
ئەندام کی ئەو تيپە
م
گگرووپی "چاوووش" کەبﯚ خﯚﯚشی
شارام
ھونەردۆس دەگەﯾين  .ش
سەن بەگو ی جەماوەری ھ
دەنگی ئاواز و گﯚرانی رەس
ەتاوی چاالکا
نەئەلبﯚمەکانی  7 ،4 ،3 ،2و 8
ی
ناازری لەسا ی  1357ھەتاا  1360ی ھە
ی،
مەد رەزا لوتفی
ەھاوکاری تيپپی چاووش ،شەﯾدا و عاررف بەسەرپەرشتی محەم
بە
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حوس ن عەليزادەو پەرو ز مووشکاتيان ،ئەلبﯚمی مەسنەوی مووسا و شوان
بەھارﯾکاری ژەنيارانی دەزگەی پاراستن و ب وکردنەوەی مﯚسيقای رەسەنی ئ رانی و
تيپی مەوالنا بەسەرپەرشتی جەليل عەندەليبی ،ئەلبﯚمی "پەﯾﭭی عەشق
"بەھاوکاری گرووپی "تەموورەی شەمس" و "عاشقەکەی وەک من" و بەھارﯾکاری
تيپی ھونەری عارف بەسەرۆکاﯾەتی پەرو ز مووشکاتيان ئامادەدەکات .شارام نازری
لەسا نی  1360تا  1364ی ھەتاوی ،رادەی چاالکی ھونەری و مﯚسيقاﯾی خﯚ کەم
دەکاتەوەو ز تر روو لەوانەوتنەوەی مﯚسيقا و ف رکردنی دەزگاکانی مﯚسيقاﯾی
بەھﯚگرانی دونيای مﯚسيقا دەکات.
لەسا ی  1364ی ھەتاوی بەم الوەدەگەڵ چەندﯾن تيپی مﯚسيقای ئ رانی گەل
بەرھەمی بەپ ز پ شکەش دەکات کەئەو بەرھەمانەز تر رووﯾان لەخانەی مﯚسيقای
عيرفانی و رەسەنی ئ رانييە .لەبەرھەمەشازەکانی ئەو سەردەمەدەکرێ
ئاماژەبکەﯾنە" :گو ی سەت چ " بەھاوکاری مامﯚستا جەالل زوولفنوون" ،ئاوری ن و
قاميشە ن" بەھارﯾکاری دﯾسان مامﯚستا جەالل زوولفنوون ،کﯚنس رتی
"مامﯚستاﯾان" بەھاوکاری مامﯚستا فەرامەرز پاﯾوەر و "ب قەرار" بەھاوکاری جەليل
عەندەليبی.
شارام نازری بەدر ژاﯾی سا نی چاالکی خﯚ ،گەل کﯚنس رتی بﯚ مﯚسيقای
رەسەنی ئ رانی پ شکەش کردووەو لەسەردانی خﯚ بﯚ و تانی ئاسياﯾی و ئەورووپی
و ئەمرﯾکا ،بەرنامەی ھونەری بەڕ وەبردووەو بەشداری گەل ف ستيﭭا ی جيھانيش
بووە .بەم سا نەش لەبەر پ شوازی بەرفرەی جەماوەر ،سەرباری نەبوونی
کەرەستەو ئام ری پ وﯾست و کەند و کﯚسپەکانی سەر ر ی دونيای ھونەر بەتاﯾبەت
پاش سەرکەوتنی شﯚڕش ،دەنگی زو ی خﯚی بەگو ی جەماوەر گەﯾاندووە.
بەشداری خﯚی و کوڕەکەی بەسا ی 1380ی ھەتاوی لەکﯚڕەج ژنی مﯚسيقای
فەجەر ،ﯾەک لەگرﯾنگترﯾن رووداوەکانی دەورانی ئەو ف ستيﭭا ەد تەئەژمار کەخە تی
ﯾەکەمی ئەو کﯚڕەج ژنەش بﯚ باشترﯾن سترانب ژی مﯚسيقای رەسەنی ئ رانی
بەشارام نازری بەخشرا .ئەو ھەروەھا خە تی تاﯾبەتی دەستەی داوەرانيشی
لەف ستيﭭا ی "م ھر" بەرکەوت بە م دﯾارەھيچ کامەلەو خە تانەشاﯾانی
ھونەرمەند کی پاﯾەبەرزی وەک شارام نازری نەبوونە .لەگرﯾنگترﯾن ئەلبﯚم و
بەرھەمەھونەرﯾيەکانی شارام نازری دەکرێ ئەمانەن و بەرﯾن  :مەسنەوی مووسا و
شوان ،پەﯾﭭی عەشق ،بەھارانی ئاوﯾەر ،شنەی بای بەھار ،ش عر و
عيرفان)ڕوخسارت وەدەر خە(،ﯾادگاری دۆس ،ساقی نامەو سﯚفی
نامە)سووتەد ن(،چرپە ،ھاواری قاميش ،پەﯾﭭی نوێ ،دﯾوانی شەمس ،گو ەی
بەھار ،شﯚقی دڵ و گەل بەرھەمی دی.
ئا بوومەکانی ئەم ھونەرمەندە کوردە برﯾتين لە:
ئالبوومی آواز اساتير
ئالبوومی آتش در نيستان
ئالبوومی بھاران آبيدر
ئالبوومی بنمای ای روخ
ئالپوومی بشنو از نی
ئالبوومی بيقرار
ئالبوومی چشم بە راە
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ئالبوومی کنسرت اساتيد موسيقی اﯾران
ئالبوومی کنسرت دﯾگر
ئالبوومی کنسرت 77
ئالبوومی در گلستان
ئالبوومی دل شيدا
ئالبوومی غم زﯾبا
ئالبوومی حيرانی
ئالبوومی کيش مھر
ئالبوومی اللە بھار
ئالبوومی ليلی و مجنون
ئالبوومی لوليان
ئالبوومی مسی و شبان
ئالبوومی مترب مھتاب رو
ئالبوومی ناجوا
ئالبوومی سفر بە دﯾگر سو
ئالبوومی ساقينامە 1
ئالبوومی ساقينامە 2
ئالبوومی ساز نو آوا نو
ئالبوومی صدای سخن عشق
ئالبوومی شورانگيز
ئالبوومیThrough Eternity
ئالبوومی سخن تازە کە لەم ئاھەنگانە پ ک ھاتووە :قرار غم ،آواز ،سخن تازە ،سە
گاە ،آواز اصفھان ،نغمە ،بيات اصفھان ،شرح جان
ئالبوومی ﯾادگار دوست
ئالبوومی نوروز
ما پەڕی ئوستاد شەھرام نازری
http://www.nazerismusic.com/home.asp
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
)شەھرام نازری( لە23:01:38 2010-9-9 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە916 :

ق
ھرام ناميق
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0122131249
93309
شانﯚکار و فليمساز
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە917 :

ۆستەمی
ھرامی رۆ
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2070921427
75636
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە918 :

ھرﯾار
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326101637
74042
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ننەتەوە:

کورد

س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە919 :

وردی
ھرﯾبانا کو
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0119095913
33301
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

و ت:

باکووری ککوردستان

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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س :خانمان
ررەگەزی کەس
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە920 :

ھال جاف
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209121930
02934
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە921 :

ھ ن جەماال
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9292223546
62162
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە922 :

ونم غەفارری
شەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1106121746
62490
تورکيە و لە داﯾک و
ە
شاری ئانکاراای پ تەختی و تی
سا ی 1988ی زاﯾينی لە ش
س
سا دا
سەقز لە داﯾک بووە و دواتر لە ھەمان س
کی گوندی بااشب غی س
بااوک کی خە ک
چی کردوە و تا ئ ستا لەو و تە نيشتەج يه .
ەکەﯾدا بﯚ و تتی کانادا کﯚچ
ەگەڵ بنەما ە
لە
سەما بووە
شەونم ھەر للە تەمەنی ممندا ييەوە خووليای جوانی و ھە پەڕﯾن و رەقس و س
ش
کردن بە
ن
بە سەما
و سەرەتا بە ش وەی فەرممی و پ ۆفشنناڵ لە دوو پﯚللی تاﯾبەت ە
راھ نانی بينيوه.
سی ئاگر ،ھ
ەی پارس و گگرووپی رەقس
نااوەکانی :بالە
ستی بەشداری لە ک ب ک ی
شەونم لە ھاوﯾنی سا ی 2006ی زاﯾيننی بە مەبەس
ش
شاری وانکﯚﭬ ر
ەو خولە لە ش
نو نەراﯾەتی ئە
ەﯾوەندی بە و
شاجوانی و تتی کانادا ،پە
ش
شاجوانی کاننادا
ش چەندﯾن خوولی تاﯾبەت ببﯚ بەشداری لە ک ب ک ی ش
دەگر ت و پاش
دﯾاری دەکر ت.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە923 :

662

شيد
وکەت رەش
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5291643156
60118
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە924 :

سعود
ﭬيار مەسع
شەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2111028257
74298
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە925 :

شەﯾﯾدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2281547016
63561
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە926 :

شەﯾﯾدا خ راباتتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907105814
49392
ەک کە لەو ھوونەرمەندە ئاففرەتانەی کە ھەر لە سەررەتای ژﯾانيدا خوليای گﯚراننی گوتن
ﯾە
کوردستان چاوی بە دونيا ھە ھ ناوەە،
ن
تی
شاری )سنە((ی رۆژھە ی
بوووە ،ئەو لە ش
سا ە دانيشتوووی
ەی  40ساڵ دەب ت ،بە م ئ ستە بﯚماوەی پ نج س
ەمەنی نزﯾکە
تە
ﯾەکەم
م
،1992
شاری سل ماننييە ،سەرەتاای کاری ھوننەری دەگەر تتە بﯚسا ی 2
ش
گگﯚرانيشی بەناوی )تﯚرﯾام(( بووە.
موکراتی کورددستان
ی الوانی دﯾم
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾەک تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە927 :

شەﯾﯾما جاف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0307231449
93839
ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

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

ژمارە928 :

ل زرار
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8081256207
72082
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە929 :

ی
ل ھەورامی
عادل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209160444
42937
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە930 :

ف ئام دی
عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1031955287
74609
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ئاام دی
666

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

ژمارە931 :

عەلی شروە
عربع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5070914085
57536
کوردستان خزمەت کی بەرچاوی بە ھونەری کورددی
ن
ی
سا ن کی زۆرر لە رۆژھە تی
س
ھا لە
شی ،گﯚزەگەرری ،ھەروەھ
ن ،پەﯾکەرتاش
ی و نەک شان
ککردووە لە زۆرببەی بوارەکانی
 140بەرھەمی ننووسين
خاوەنی زﯾاتر لە 1
ی
شدا کاری وەررگ انی کردوووە و
بوواری ئەدەبيش
و وەرگ انی ککت بە.
تی
ەی رۆژھە ی
بە شاری سنە
ھونەرمەند عرربعلی شروە خە کی )قرووە(ی سەر ە
ھ
ککوردستانە و للە ر کەوتی  2011/5/4کﯚﯚچی واﯾی کررد.
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە932 :

667

سمان چ وار
عوس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111010042
28192
سمان چ وار ناووبانگی دەرکررد،
ھونەرمەند عووسمان محەممەد ئەحمەد ،کە بە عوس
ھ
لەداﯾک بووە و سا ی 1969
ک
مانی
سەرکار ز(ی شاری سل م
سا ی  1946لەگەڕەکی )س
س
ەﯾمانگەی مامﯚستاﯾانی تتەواو کردووە .
پە
مان و شارباژ و قەرەداخ و ھە ەبجەو
چەکانی چﯚم
سا ک لەناوچ
ماوەی چەند س
م
بەشداری کردووە
ی
شنبيرە ھەر ززوو
سل مانی ماممﯚستاﯾی کرددووە .ئەم ھونەرمەندە رۆش
س
شمەرگەدا راببەر
ەکاندا و ماوەﯾﯾەک لەناو پ ش
شمەرگاﯾەتيە
سياسی و پ ش
ە چاالکييە س
لە
گی
ەئيزگەی دەنگ
 19پەﯾوندی ککردووە بە شﯚﯚڕشەوە و لە
سياسی بووەە .سا ی 974
س
چاالکی قوتابخانەکاننی پ
ی
پرسراو تی
و
 197ل
خزمەتی کردوووە .سا ی 75
ککوردستاندا خ
سپ ردراوە.
س
ەرﯾيەکاندا
چاالکييە ھونە
ستەکانەوە بەشداری لە چ
عوسمان چ وااری جوانەمەرگ لە شەس
ع
رەوتی
ی
خستنی
ککردووەو وەک شانﯚکار و دەەرھ نەر رۆ ی گەورەی بيننيوە لە پ شخ
ەکانی )ب ﯾار و ئەنجام( و ))سەرﯾنی باداری( و
دا ،بەرھەم و شانﯚگەرﯾيە
شانﯚی کوردﯾد
ش
فيلمی
ی
ەک( و
)النەوازان( و ))پا تﯚ( و )ئاب ووقە( و )خەج و سيامەند( و )گو ەم خە
ەﯾەکن
شانﯚگەری )ئەحەی کوڕنو( چەند نموونە
ەھەشت کی سوتاو( و ش
سينەماﯾی )بە
س
ەرمەندە
مر بەشداری تياﯾاندا کردووە .ئەم ھونە
ھونەرﯾيانەی ککەچ واری نەم
ەو شاکارە ھ
لە
تەلەفزﯾﯚنی گەلی کورددستانيشدا پ شترﯾش
ی
ی
ە دامەزراندنی
خﯚنەوﯾستە لە
خ
گی ھەبوو.
ھونەرمەندانی کوردستان((دا رۆ ی گرنگ
ی
ی )ﯾەک تيی ھ
ەدامەزراندنی
لە
ەردەوام سەررۆکی تيپی پ ش ەوی
کەماوەی دەسا ی بە
ی
ەند،
عوسمان چ وااری ھونەرمە
ع
 19بەنەخﯚشيييەکی کت و پ
ماﯾسی سا ی 996
ی
21ی
ی بوو ،رۆژی 1
شانﯚی کوردی
ش
ککﯚچی دواﯾی کرد.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە933 :

مەن
ەد واﯾەرم
جی محەمە
سمان حاج
عوس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120213352
21556
مانی لەداﯾکبووەە .بە عوسماننی
شاری سل ی
چوارباخی ش
سا ی  1954لە گەڕەکی چ
س
سراوە.
واﯾەرمەن ناس
ەکان تﯚمارکرددووە.
ی تاﯾبەتيی بﯚ تەلەﭬزﯾﯚنە
پی کوردەوارﯾی
ککﯚمە ک کليپی
پييشەی ميکاننيکی ئوتومبيللە لە شاری سل مانی.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە934 :

حمان  -حەسکﯚ
سمان رەح
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824111543
34876
ەردەوام
ەرﯾی خﯚی بە
لەگەڵ کاری ھونە
ڵ
سەدەی رابرددووەوە
ھەشتاکانی س
ەسەرەتای ھ
لە
شاری
ی
195ی
ی کوردی بووە و لەداﯾکبوووی سا ی 56
ی تيپی ميللی
بوووە ،ئەندامی
ەوتبوو.
ﯚشييەکەﯾەوە لەج گادا کە
ە
ە بەھﯚی کارﯾﯾگەرﯾی نەخﯚ
د سا کيشە
ھەول رە ،چەند
ھ
 2010کﯚچی دواﯾی کرد.
رۆۆژی 0-04-26
ەندان
من مامەند  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
669

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە935 :

سمان شاررباژ ی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8050827546
60552
ەلی حاجی )مارف(ە.
عوسمان کوڕڕی حاجی عە
عداﯾک بووە.
چوارباغ لە ک
لە گەڕەکی چ
ی سل مانی ە
 194لە شاری
للە سا ی 40سەرەتای لە شارۆچکەی چوارتا تەواو کردوە.
ققوتابخانەی ستەواو کردوە.
و
ستاﯾانی
للە شاری سللەﯾمانی قوتاابخانەی ناوەنندی و مامﯚس 196بووە بە ممامﯚستاو چﯚتتە شاری خﯚﯚشەوﯾستی رواندز ج ی
للە سا ی 63مەزارگەی گﯚﭬاری زارری کرمانجی.
ی
شای )کﯚڕە-گگەورە( و ج ی
م رنشينی پاش
للە شەق وەوو پيرزﯾن مامﯚﯚستا بووە.ستای
مە بەندی چاالکی قوتابخاانەکان مامﯚس
 1970-196لە ھە ول ر لە م
للە سا ی 69وانەی سروودو مﯚسيقا بوووە.
ەوالناخاليد،گﯚﯚﯾژە(
ن،ڕاپەڕﯾن،مە
ت،سە حەدﯾن
للە سل مانی لە قوتابخانە کانی )خەباتبووە.
مامﯚستای واننەی سروودوو مﯚسيقا ە
م
ەوە.
ژﯾن ھﯚنراوەی ب و کردۆت ە
 1956لە گﯚﭬارری ھە تاو و رۆژنامەی ن
للە سا نی 6گﯚرانی تﯚمار کردووەە،تا ئەم و نزﯾﯾکەی 30
ی
ەکەم
 1960/8/16ﯾە
ی کوردی لە 6
للە ئ ستگەیگگﯚرانی بﯚ ئەوو ئ ستگەﯾە تﯚﯚمار کردووە.
 21گﯚرانی رەش و سپی و  7گﯚرانی ررەنگاو رەنگی ھە ﯾە.
ی کەرکوک 1
للە تەلەفز ﯚنیبﯚ
ھاتە عيراق ﯚ
مارکی )ﯾﯚرکاان پل تنەر( ھ
سا ی  1973مﯚسيقاری جيھانی دانيم
سنەتەوەکانی رۆژھە ت ج ی شاناززی بووە
ی
ميللی
ی
لﯚری و
ککﯚکردنەوەی گگﯚرانی فﯚلکلﯚ
سمان شارباژ ی چەند گﯚررانيەکی بﯚ
ی داوە بە ما مﯚستا عوسم
ککە ئەو رەواﯾەی
تی دانيمارک.
تﯚﯚماربکات،لەگگەڵ خﯚی گﯚررانيەکان بەر تتەوە بﯚ و ی
عوسمان شارباژ ی:
ی مامﯚستا عو
چاپکراوەکانی
-چ

1دﯾاری و ﯾادگگاری-ھﯚنراوەە1962-2ئەست رەی بەﯾان-ھﯚنراووە1969 -
23کاروان-ھﯚنرراوە1969-
319
ی گەالن969-
ک پەند-پەندی
4ھە زارو ﯾەک
4670

5ل دوان کی کورت لە مﯚسيقاومەقامی کوردی-تﯚژﯾنەوە1972-6بەستە و مەقام1979-7گەوھە رێ -گﯚرانی ﯾەکانی حەسەن زﯾرەک1982-8گەنجينەی گﯚرانی کوردی1985-9کوردنامە-ھﯚنراوە2006-10دڵ و دەو ەت-ھﯚنراوە2011-11کت بی )نوسينەوەی م ژووی کﯚن و نو ی گﯚرانی و ميوزﯾکی کوردی(...ئامادەﯾە بﯚچاپ.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )دﯾلمان عوسمان شارباژ ی(
سەبارەت بە )عوسمان شارباژ ی( لە7:15:08 2012-4-28 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە936 :

عوسمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001081328093161

671

 1944لە گەڕەەکی
عوسمان عەللی ،سا ی 4
ھونەرمەندی ناسراوی کوررد مامﯚستا ع
ھ
خو ندووە،
سەرەتاﯾی خ
پﯚلی پ نجەمی س
ی لەداﯾکبووەە ،تاوەکو ی
شاری سل مانی
مە کەندی ش
م
کردنی بژ وی ژﯾان چووەتە بەر کارکردن.
دواتر بﯚ دابينکر
شەوەو
سی کوردستاننەوە چووەتە رﯾزی شﯚڕش
سا ی  1963بەھﯚی بارود ۆخی سياس
س
ەرگە.
بوووە بە پ شمە
 19بووە
ستپ کردووەو للە سا ی 969
196ـەوە دەس
ی ھونەرﯾی لە سا ی 65
سەرەتای کاری
س
بەشی موزﯾکو گﯚررانی ،کە دواتتر وەک
ی
ە ئەندام لە ککﯚمە ەی ھو نەرو و ژەی ککوردی
بە
خﯚی دﯾوە لەو بواارەدا.
ن رۆ ی ی
ەک ک لە گﯚرانيب ژە کاراکان
ﯾە
کی ھەﯾە.
سا ی  1967خ زانی پ کھ ناوەو س ککچ و کوڕ ی
س
لەگەڵ ئەندامانی تتيپی مﯚسيقاای
ڵ
ەﯾلول،
گيرسانەوەی شﯚڕشی ئە
ە دوای ھە گ
لە
ەگەڵ
ی مﯚسيقای شﯚڕش کارﯾاانکردووە ،دواتر لە سا ی 1975ـەوە لە
سل مانيو تيپی
س
ژﯾانی
ی
ھەتا دوا چرککەکانی
تييپی مﯚسيقای سل مانی وەک ئەندام کی چاالکو ھ
سيقای مەولەوی،
ی :تيپی مﯚس
ت ھاوکاری ببەرھەمەکانی
ەردەوامبووە ،بە م ھاوکات
بە
شی کردووە.
تييپی مﯚسيقای شﯚڕشو تتيپی مﯚسيقاای نەورۆزﯾش
رتو ف ستيﭭا ەککان دا لە
نيشتيمانييو ککﯚمە ﯾەتييەککانو کﯚنس و
ھەروەھا لە زۆۆربەی بﯚنە ني
ھ
ع راقو ھەر م دا بەشدارﯾککردووە.
ستان بووە.
ەندانی کوردس
ﯾەک تی ھونەرمە
دام کی چاالککو دﯾاری ک
ھەميشە ئەند
ھ
زی
بە ل پرسراوی کارگەی جلووبەرگی ھ ی
1ـەوە بووە ە
ھونەرمەند لە سا ی 1996
ھ
پ شمەرگەی کوردستان.
ە شەوی  22/21ـی حوزەەﯾرانی سا ی  2005دا و لە کاتی چ ﯾننی مەقام دا دوا
لە
ئەوەی لەگەڵ
ی
ھونەری کورددی ،بﯚ
يھانی قەشەنگو فراوانی ھ
ھەناسەی بەخشی بەجيھ
ھ
لەﯾەکتری دانەب ن.
ی
ەو ھونەرەدا بﯚ ھەتا ھەتا ﯾە
ئە
خش بە
شماوەﯾەکی بباﯾەخدار ببەخ
خوال خﯚشبوو توانی لە م ژژووی ئەو فەررھەنگەدا پاش
خ
ناﯾاب تﯚمار بکات.
ەرشيفی موززﯾکی کوردﯾو کﯚمە ک بەرھەمی ب
ئە
بژ ری لە
ی ،کەنا ی کووردسات ئەلبوووم کی گو ژ
سمان عەلی
دوای مەرگی مامﯚستا عوس
مەند ئامادەو ب وکردەوە.
ما ەی ھونەرم
ھاوکاری بنەم
گگﯚرانيو بەرھەمەکانی ،بەھ
دﯾا لەالﯾەن )ددانازعەبدول ەەحمان( سەباارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەلی( لە23:34:04 2012-8-9 :
عوسمان عە
)ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

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

ژمارە937 :

سمان قادرر
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824102524
44872
ستھ نانی ب وانامەی
ەداﯾکبوی ساا ی  1962ی سل مانييە و دوای بەدەس
لە
دکاری
کارﯾدا( بووە و ئ ستا خو ند
ەنفال لە ھ ک
ی کەلەسەر )کارەساتی ئە
ماستەرەکەی
م
گای
ەر جينﯚساﯾدی کورد لەڕ ی ھ کارﯾيەووە لە دانيشگ
دوا قﯚناغی دککتﯚراﯾە لەسە
ھا ھونەرمەند لەماوەی کاررکردنی ھونەرﯾدا لە شاخ و شار
ەندەن بﯚ ھوننەر ،ھەروەھا
لە
خاوەنی  8پ شانگای تاﯾبەتە لە کوردستان و دەروەی
ی
چەندﯾن کاری ھونەری کرددووە و
چ
ەنفالدا.
سيمينار لەپ نااو ناساندنی کارەساتی ئە
سازدانی چەنندﯾن کﯚڕ و س
ککوردستان و س
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە938 :

دو
ەمەد عەبد
سمان محە
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316214657
73972
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شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە939 :

حمەد
عروف ئەح
سمان مەع
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08241503314897
شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە940 :

ورامی
سمان ھەو
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009081916
69905
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە941 :

ران ش خ موس
عومر
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071026
63174
چﯚتە مﯚسکﯚ و
سا ی  1988چ
ی -رۆژئاوای ککوردستان لەداﯾکبووە و س
شاری قامشلی
سا ی  1967لەشا
ستان دەژی و وەک ئەنداززﯾاری نەوت ککار دەکات.
لەسا ی 1989وە للەئا مائاتا لە و تی کازاخس
ەتا  1988لەئاکاد می
ی نەقاشی بووە و لەسا ی  1985ھە
ن ھەر لەمندا يەوە خەرﯾکی
ھونەررمەند عومران
زۆرتر لەرۆن و ئاککرﯾل پ ک د ن و
ر
ق بەشی گراففيکی تەواو ککردوە .بەرھەمەکانی
ک لەدﯾمشق
گرافيک
ی ،بيرەوەری و
ی گرافيکە .ت م و بابەتی ککارەکانی بيرﯾتتين لەمندا ی
مەکانی کاری
بەش ک لە بەرھەم
عەرەبی
ی
مانی
ەچيرۆک بەزم
ی نەقاشی ھﯚﯚنراوە و کورتە
کﯚمە گای کوردەوارری .عومران جگە لەکاری
س ت.
دەنووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژئاوای کوردس
ستان

ی کەس:
جﯚری

ەﯾکەرتاش
پە

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە942 :

ش
ەر ب بەش
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0829161426
64958
196
ە داﯾک بوی ککەرکوکە 63 -
لە
نج و
ھەشتا و پ ج
جوانەکانی سل مانی سا ەکانی ھ
ی
ەرە
ﯾمانگای ھونە
دەرچوی پەﯾمەش
ھەشتا و شە
ھ
ن دا پيشەی مامﯚستاﯾی بووه
لە کوردستانەمچەماڵ
ھونەرە جوانەکانی کورد لقی چە
ە
کﯚمە ەی
ە
ستەی دامەززر نەری
ئەندام و دەسل پرسراوی ببەشی ش وەەکاریەمچەماڵ
ئەندامی ﯾەککيەتی ھونەررمەندانی ﯾەککگرتوی کوردستان ،سەرۆۆکی لقی چە19
ککەرکوک 994 -
تاکە کەسی و س ميناری ھوونەری
کردووه ،جگە لە ە
،
چەندﯾن پ شاننگای
بەشداری چتی کوردستان و پار زگای ئاازەرباﯾجانی ررۆژھە ت
کەر لە باشورر و رۆژھە ی
چەندﯾن پەﯾکی وان)
و باکوری کورددستان )شاری
ھانکﯚ و تورکووی فينالند
چەند کار لە شارەکانی ھhttp:///www.omarrbebash.com
m
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە943 :

676

ەر چاوشيين
عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
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)عەلی شەونم() ،ع،ع،شەونم).
مامﯚستا عەلی شەونم کەسەرپەرشتياری تيپی سروودی قوتابخانەی ھە ەبجە
بووە ،بەھەست و سﯚزی ھونەرﯾيانەی خﯚی درکی بەبەھرەی دەنگ خﯚشی عومەر
رەزا کردووە،ھەو ی لەگە دا داوە و لەتيپی سروودی قوتابخانەی ھە ەبجە داﯾناوە و
بەﯾانيان عومەر رەزا لەگەڵ ھاوڕێ قوتابيەکانی بەدەنگ کی خﯚش سروودە رەسەنە
نەتەوەﯾيەکانی گەلەکەمانيان خو ندووە ،وەک )خﯚشم ئەوێ و تەکەم ،ئەی رەقيب،
ئەی دل ران ،خواﯾە وەتەن ئاواکەی.....،تاد)
ئەو بەردەوامييەی عومەر رەزا لەناو تيپی سروودی قوتابخانەی ھە ەبجە زﯾاتر
مامﯚستا عەلی شەونمی ھانداوە کە گرﯾنگی زﯾاتری پ بدات ،تا ئەو ج گەی ئەو
مامﯚستا ھونەرمەندە دوو گﯚرانی بﯚ عومەر رەزا ئامادەبکات لەھە بەست و ئاوازی
مامﯚستا عەلی شەونم خﯚی بووە،داوﯾەتی بە عومەر تا بيخو ن  ،گﯚرانيەکانيش
برﯾتی بوون لە )ھاتم ھاتم ،پە پو بيانووم پ مەگرە( ئەو گﯚرانيانە دەکەونە سەر
زاری ھاوڕ کانی و خە کی و ج گەی خﯚشی و داخوازی خە کی دەبن
بەمش وەﯾە عومەر رەزا بەردەوام دەب ت لەخو ندن و ژﯾان لە شاری ھە ەبجە ،تا
سا ی ) (1957بەما ەوە دەگەڕ نەوە شاری سل مانی و ھە ەبجە بەج د ن ،بە م
ئەمجارە لەگەڕەکی )سەرچيمەن( ی شاری سل مانی نيشتەج دەبن،
ئەو گەڕانەوەﯾە بﯚ عومەر دەب تە ھﯚی دەستبەرداربوونی لە خو ندن بەھﯚی سەختی
ژﯾان و ناچار لەگەڵ باوکيدا شان دەداتە بەر کر کاری و دەب تە کر کار لە دروستکردنی
کارگەی جگەرەی سل مانی  ،بە م لەگەڵ ناڕەحەتی ژﯾان و ئەو ئەرکە گرانەی
سەرشانی ،بە م دەست بەرداری ھونەری گﯚرانی وتن ناب ت و ھەميشە لەخەمی
ئەوەدا دەب ت کە گەشەبەھونەری گﯚرانی گوتن بدات ،ئيستگەی کوردی بەغدا
کارﯾگەری زۆری لەسەر بيسەران و ھەوادارنی ميوزﯾک و گﯚرانی دانابوو عومەر رەزا
لەپ ناو ئەوەی کە ھونەرەکەی لەڕ گەی ئەو رادﯾﯚﯾەوە بگەﯾەن تە گو گر لەسا ی
) (1958عومەر رەزا روو دەکاتە شاری بەغدا لەوێ بەڕ کەوت )خەليل عەبدو و
ئەحمەدی ش خا ی و ھونەرمەند شەماڵ ائيب( دەبين و زۆر خﯚش حاڵ دەب ت بە
دﯾتنی ئەو کەساﯾەتيانە ،دوای باس و خواسی ھونەری داوای گﯚرانی ل دەکەن و
عومەرﯾش گﯚرانيان بﯚ دەچ ێ ،ئەوانيش سەرسام دەبن بەدەنگی و ب ﯾاردەدەن
لەگەڵ خﯚﯾان بيبەن بﯚ ئيستگەی کوردی،
کات ک دەﯾبەنە ئيستگە لەوێ وەرﯾدەگرن و ناوی دەنووسن بە )عومەر رەزا( ناوی
)حەمە( کەی ل دەکەنەوە ،لەو کاتەوە بە )عومەر رەزا( ن وبانگی دەرکردووە،
لەئيستگەی کوردی بەغدا ئەو دوو گﯚرانيەی کە مامﯚستا )ع،ع ،شەونم( لەشاری
ھە ەبجە بﯚی ئامادەکردبوو ،لەوێ لەگەڵ تيپی موزﯾکای رادﯾﯚ ،بەميوزﯾکەوە
دەﯾانخو ن ،
ھونەرمەند عومەر رەزا دە ت )من خﯚم ھەستم بەو بەھرەی دەنگخﯚشيە نەئەکرد
کە لەمندا ھەﯾە بە م مامﯚستای گەورەو پيرۆزم )ع،ع،شەونم( ئەو بەھرە
ھونەرﯾيەی لەمندا بەدی کرد ئەو گﯚرانيانەی بﯚدانام،بە م کات ک چوومە بەغدا و
لەئيستگە ئەو گﯚرانيانەم بەميوزﯾکەوە خو ند ،تام و چ ژ کی زۆری ھەبوو ،ھەستم
بەخﯚشی و دونياﯾەکی گەورە دەکرد و لەخﯚشيدا گەشکە ئەﯾگرتم)
دوای تﯚمارکردنی ئەو گﯚرانيانەو ب وبوونەوەﯾان لە ر گەی ئيستگەی کوردی بەغداوە،
دەب تە ج گەی خﯚش حا ی خە ک و زﯾاتر بووە ھﯚی ناساندنی عومەر رەزا لەن و
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خە کيداو بەھﯚی ئەو رادﯾﯚﯾەوە دەنگی عومەر رەزا سنوری بەزاندوو لە رۆژھە تی
کوردستانيش ن وبانگی دەرکرد،
ئەو سەردەمە لەشاری سل مانی گﯚرانيەکانی عومەر رەزا رۆژ بەڕۆژ لەن و جەماوەردا
دەنگی دەداﯾەو و خە کی پ ی ئاشنا دەبوون ،لەھەمانکاتدا تيپی موزﯾکای مەولەوی
بەسەرپەرشتی ھونەرمەندی گەورە )قادر دﯾالن( کارە ھونەرﯾيەکانيان ئەنجام دەدا،
ھەروەھا ھەردوو ھونەرمەند لەﯾەک گەڕەکدا دەبن و ھاوس ی ﯾەکترﯾش دەبن،
ھونەرمەند قادر دﯾالن عەمەر رەزا دەبات بﯚ تيپی موزﯾکای مەولەوی ،لەوێ بەم
ھونەرمەندانەی دەناس ن وەک )وليەم ﯾوحەننا ،نەجاتی عەبدە )نای ژەن( ،حازم
حەداد )عود ژەن( ،ھادی عەنبەر )کەمانچە ژەن( ،حاتەم سەعيد )ئيقاع( ،بەھجەتی
سەعاتچی و خا ە حەمەفەرج و چەند کەساﯾەتيەکی تر وەک لەتيف حەمدی( )ﯾادﯾان
بەخ ر)
ھەرچەندە ھونەر بەگشتی لەو سەردەمەدا ج گەی باﯾەخ نەبووە لەن و کﯚمە گادا
ئەوﯾش ھﯚکاری داب و نەرﯾتی کﯚمە گا بووە ،تەنانەت لەالی ھەند ک خ زان و
بنەما ەی ئەو شارە پەسەند نەبووە بە کو بەکەميش سەﯾرکرا وە ،بە م ئەو
ھونەرمەندە بەڕ زانە توانيان بەھەموو ش وەﯾەک خزمەتی راستەقينەی ھونەری
کوردی بکەن و بناغەﯾەک بﯚ ميوزﯾک و گﯚرانی کوردی داب ژن)،ھەزار رەحەمت
لەگ کﯚکانيان)
دوای ئەوەی ھونەرمەند عومەر رەزا بەتيپی موزﯾکای مەولەوی ئاشنا دەب ت  ،و
دەکەو تە کارکردن لەگە ياندا ،ئەو ت کە وبوونە دەب تە ھﯚی تﯚمارکردنی چەند
گﯚرانيەک وەک گﯚرانی )لەﯾارەوە( لە ھﯚنراوەی شاعيری گەورە )ئەحمەد ھەردی( ﯾە
ھونەرمەند قادردﯾالن ئاوازی بﯚ دادەن ت پاشان گﯚرانی )دﯾاری( کە ھونەرمەند
)نەجاتی عەبدە( بﯚی ئامادەکردووە ،ھەروەھا مامﯚستای گەورە )وليەم ﯾوحەننا(
گﯚرانی )گو ەی ژﯾان( ی بﯚئامادەکات ،بەو گﯚرانيانە عومەر رەزا زﯾاتر ناوبانگی
دەرکردو ناسرا ،ﯾەک ک لەکارە گرﯾنگەکانی تيپی موزﯾکای مەولەوی کەبەرامبەر
ھونەرمەند عومەر رەزا ئەنجاميان داوە و خودی ھونەرمەندﯾش ھەميشە
سوپاسگوزاری ئەو کارە باشەﯾە،کە تيپی ناوبراو توانيوﯾانە عومەر رەزا وەک فەرمانبەر
لە فەرمانگەی دارستانی سل مانی )دائرە غابات( وەک چاود ر داﯾبمەزر نن ،لەسا ی
) (1959لەالﯾەن ئيستگەی کوردی بەغداوە بانگھ شت دەکر ت ،بﯚمەبەستی
بەشدارﯾکرنی لەئاھەنگی ﯾادی شﯚڕشی  14ی تەمموز ،لەھﯚ ی ئوت لی بەغداد ،کە
چەندﯾن کەساﯾەتی نيشتمان پەروەری کورد و عەرەب و بەڕ ز عەبدولکەرﯾم قاسم
ئامادەی ئەو ئاھەنگە بوون،
ھونەرمەند عومەر رەزا لەھەمان سا دا لەئيستگەی کوردی بەغدا بەھاوکاری
ھونەرمەند )شەماڵ ائيب( چەند گﯚرانيەکی تر ئەخو ن  ،گﯚرانی )بﯚتﯚﯾە دڵ بﯚ تﯚﯾە
و تاکەی تاکەی( کەلەئاواز و ھە بەستی شەماڵ ائيب بوون،
سەبارەت بە و گﯚرانيانە و ھاوڕ يەتی و دۆستاﯾەتی لەگەڵ شەماڵ ائيب ،عومەر رەزا
بەم ش وەﯾە دەدو ت:
(ھەر لەسا ی  1959دا بوو رۆژ ک شەماڵ ائيب بانگی کردم و وتی وەرە دوو دﯾاری
چاکم بﯚ ئامادەکردووﯾت ،بەخو ندنی ئەو گﯚرانيانە دەبيت بە )فەرﯾد ئەترەش( )ئەو
کاتە فەرﯾد ئەترەش ﯾەک ک بوو لە ھونەرمەندە گەورەکانی عەرەب و کارﯾگەری لەسەر
ھونەرمەندانی کورد بەتاﯾبەت شەماڵ ائيب دانابوو( منيش وتم دەستەکانت ماچ
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ئەکەم کاکە شەماڵ ،ھەربﯚﯾە کاکە شەماڵ بەعودەکەی خﯚی لەئيستگە سووکە
پرۆﭬەﯾەکی پ کردم ،شەماڵ وتی ب ۆ بەخوا خﯚﯾەتی!!!!!! سبەﯾن عەسر وەرە
بابەکو رەکانی لەبەر بکەم و تەسجيلی کەﯾن ،مەبەستی کو رەکان،
(گرووپە ميوزﯾگژەنەکانی رادﯾﯚی کوردی بەغدابوو( ئەوەبوو لەکاتی دﯾارﯾکراودا کە
ھونەرمەند شەماڵ ائيب داﯾنابوو ئەو دوو گﯚرانيە تﯚمارکراو و ب وکراﯾەوە ،دەنگی
داﯾەو و سەرکەوتن کی گەورەبوو بﯚمن)
دوای ماوەﯾەک ھەردوو گﯚرانی )ئەرێ لەﯾل و بﯚتﯚﯾە دڵ( ھونەرمەند شەماڵ ائيب
بەدەنگی خﯚی تﯚماری کردونەتەوە
لەسا ی ) (1961مامﯚستای ھونەرمەند )لەتيف حەمدی( چەند ئاواز کی بەت کستی
باش و سەرکەوتوو بﯚ عومەر رەزا ئامادەکات وەک گﯚرانی )ﯾاری چاوکاڵ و گﯚرانی
ئە م وەک ساماڵ( ئەو گﯚرانيانەش دەچنە سەر خەرمانی ھونەری عومەر رەزا و
زﯾاتر ناوبانگ لەن وەندی ھونەرﯾدا پەﯾدا دەکات،
ب وبوونەوەی ئەو بەرھەمانەو زﯾاتر ئاشنابوونی دەنگی عومەر رەزا لەن و خە کيدا بووە
ھﯚی ئەوەی لەالﯾەن کﯚمپانيای )چەقماقچی( داوالەعومەر رەزا بکر ت کە گﯚرانی
)ھاتم ھاتم( لەسەر قەوان تﯚماربکات بەال ً َ◌م بەش واز کی نوێ و کﯚرسی کچانی
لەگە دا دەب ت،ئەوکارە بﯚ ئەو سەردەمە زۆر دەگمەن بووە ،لەبەرابەر تﯚمارکردنی ئەو
گﯚرانيە لەسەر قەوان کﯚمپانيای چەقماقچی ب ی ) (200دﯾناری ئەو سەردەمەی
وەک دﯾاری دەدەن  ،لەناوەڕاستی سەدەی پ شوو ھاوشانی کاری ھونەری ميوزﯾک
و گﯚرانی ،کاری ھونەری نواندن و شانﯚ لەبرەودادەب ت و کﯚمە ک ھونەرمەندی
بەتوانا کﯚمە ک کاری باشيان ئەنجام داوە ،لەن وان سا ەکانی ) 1960بﯚ (1961
شانﯚگەری و ئاھەنگی گﯚرانی و ميوزﯾک بەﯾەکەوە پ شکەشکراون ،عومەر رەزا وەک
ھونەرمەند کی گﯚرانيب ژ لەگەڵ تيپی موزﯾکای مەولەوی لەچەندﯾن ئاھەنگدا لەگەڵ
شانﯚگەری )بەرەو دوا() ،مەم و زﯾن( و )پيسکەی تەڕپير( بەشداری کردووە ،لەو
شانﯚگەرﯾانەدا ھونەرمەندی شانﯚکارو دەنگخﯚش مامﯚستا )رەفيق چاالک( رۆ ی
گرﯾنگ و بەرچاوی ھەبووە ھەروەھا ﯾادﯾان بەخ ر )ھونەرمەندان رەووف ﯾەحيا و
ئەحمەد دەنگ گەورە( و لەگەڵ چەندﯾن ھونەرمەندی تری شاری سل مانی لەبواری
شانﯚدا ،ھونەرمەند عومەر رەزا بەﯾەک ک لەگﯚرانيب ژانی ئيستگەی کوردی بەغداد
د تە ئەژمارکردن ،عومەر رەزا کەساﯾەتيەکی ب دەنگ و ھونەرمەند کی ھەست
ناسک و خﯚشەوﯾستی ن و ھاوە ەکانی دەب ت ،پەﯾوەندﯾەکی پتەو و خﯚشی لەگەڵ
ھونەرمەندانی ئيستگەی کوردی بەغداد دا دەب ت ،وەک )مامﯚستا عەلی مەردان،
تاﯾەر تﯚفيق ،باکوری ،رەسوڵ گەردی ،شەماڵ ائيب ،محەمەد عارف جزﯾری و
حەسەن جزﯾری و جەالل کﯚچەر....تاد)
دوای تﯚمارکردنی ئەو بەرھەمانە ،بەھﯚی دروستکردنی خ زان و بوونی منداڵ و
قورس بوونی ئەرکەکانی سەرشانی و بەھﯚی کەمدەرامەتيەوە ئەو ھونەرمەندە لە
ھونەری گﯚرانيب ژی دوور دەکەو تەوە ،نەبوونی و سەختی ژﯾان تەنگی پ ھە دەچن ،
لەسا ی ) (1984لەسەر داخوازی تەلەفزﯾﯚنی کەرکوک ھەموو گﯚرانيەکانی
ھونەرمەند بەش وەی )پلەی باگ( بﯚی تﯚماردەکەنەوە ،ئيتر عومەر رەزا رۆژ بەڕۆژ لە
ھونەری گﯚرانيب ژی دووردەکەو تەوە ،در ژە بەژﯾان دەدات تا راپەڕﯾنە مەزنەکەی سا ی
 1991وەکو ھەرتاک کی ئەو کﯚمە گاﯾە خراپی و دژاوارﯾەکانی ژﯾان زﯾاتر بەرۆکی
پ دەگرن و خەم و کەسەری لەدەستدانی ھاوسەری ئەوەش بﯚ عومەر رەزا خەم و
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داڕووخان کی تر دەب ت ،عومەر رەزا دەب ت بە کارمەندی خزمەتگوزتر لەدﯾوانی
پار زگای سل مانی ،ھونەرمەند بەم ش وەﯾە باس لە پار زگاری ئەو کاتەی شاری
سل مانی بەڕ ز )ساالر عەزﯾز( دەکات کە ش وازی مامە کردنی لەگەڵ عومەر رەزادا
بە چ ش وەﯾەک بووە:
(ھيچ کات د سﯚزی و ھەستی پاک و ب گەردی و مرۆﭬدۆستی کاکە ساالر عەزﯾز
لەﯾاد ناکەم  ،چونکە ئەو کاتە من فەڕاش بووم زۆر ب دەرەتان بووم ،ئەو بەڕ زە وەک
ھاوە کی ساکار و سادەی د رﯾنی خﯚی دەست لەمالنم دەبوو ،ھەميشە ھە گری
خەمەکانم بوو ،د نەواﯾی دەکردم و قسەی خﯚشی بﯚ دەکردم بﯚئەوەی خەمەکانم
ب ەو تەوە ،بەردەوام ھاوکاری ما ی دەکردم و ھيچ کات فەرامﯚشی نەدەکردم ،ھەموو
کات چاکە و پياوەتی ئەو مرۆڤ دۆستەم لەﯾادە ،بەھاوکاری کاکە ساالر عەزﯾز
ﯾارمەتی بەڕ ز مام جەالل بﯚ ھونەرمەندان بﯚم ب اﯾەوە و ھەموو مانگ وەرم دەگرت)
ھونەرمەند عومەر رەزا خانەشين دەب ت ،و باری تەندروستی رۆژ بەڕۆژ روو لە خراپيەو
مووچەی ر زل نانيشی ب اوە لەبەر ئەوەی کە مووچەی خانەنشينی وەردەگر ت ،ئاﯾا
ئەو مووچەی خانەشينەی کەوەرﯾدەگر ت تﯚب ی بەشی ژﯾانی بکات ،ئ ستا ئەو
ھونەرمەندە لەژﯾانداﯾەو بە م باری تەندروستی باش نيە و داواکارم لەسەندﯾکای
ھونەرمەندان و ﯾەک تی ھونەرمەندان ئاوڕ ک لەو ھونەرمەندە بدەنەوەکەڕۆژان ک بوو
خزمەت کی بەھونەری ميوزﯾک و گﯚرانی نەتەوەکەمان کردووە ،ئوم دی لەش ساغی
و سەرفرازی بﯚ ھونەرمەند عومەر رەزا و ﯾادی ھەموو ئەو ھونەرمەندە کﯚچکردووانەی
گەلەکەمان بەگشتی بەخ رو رووحيان شاد ب ت
گﯚرانيەکانی ھونەرمەند عومەر رەزا:
1:ھاتم ھاتم  /لە ئاواز و ھە بەستی ) /ع،ع ،شەونم)
2:پە پ و بيانووم پ مەگرە  /لە ئاواز و ھە بەستی ) /ع،ع ،شەونم)
3:لەﯾارەوە  /ئاوازی  /نەجاتی عەبدە  ....ھﯚنراوەی  /ئەحمەد ھەردی
4:گو ەی ژﯾان  /ئاوازی  /وليەم ﯾوحەننا
5:ﯾاری چاوکاڵ  /ئاوازی  /لەتيف حەمدی
6:گﯚرانی ئە م وەک ساماڵ  /ئاوازی  /لەتيف حەمدی
7:بﯚتﯚﯾە دڵ بﯚتﯚﯾە  /لە ئاواز و ھە بەستی  /شەماڵ ائيب
8:تاکەی تاکەی  /لە ئاواز و ھە بەستی  /شەماڵ ائيب
سەرچاوە :جەمالی دەالک  -ما پەڕی چرا تی ﭬی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە945 :

عومەر خەمزەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122216470692751
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە946 :

عومەر در ژ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261708004191
خە کی کەرکوکە ،مەقامب ژە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

شارەەکان:

ککەرکوک

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

ژمارە947 :

ی  -ھﯚمەر دزەﯾی
ەر دزەﯾی
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103142139
92299
دەشتی ھەول ر لە داﯾکبووە.
ی
+ 1936لە گووندی "دووگرددکان"
6
ەم گﯚرانی لەررادﯾﯚی بەغدا تﯚمارکرد.
+ 1955ﯾەکە
5
شت و چووە تورکيا و  1959بﯚ ﭬيەننا.
ستانی ج ھش
+ 1958کوردس
8
ەری پ کھ نا.
خانی دزەﯾی ژﯾانی ھاوسە
ەڵ "رووناک"خ
+ 1970لەگە
0
بەدەستھ ناوە.
ھ
+ب وانامەی ززانستی سيااسيی لە ﭬيننەنا
چە.
+باوکی دوو کوڕ و دوو کچ
حەﯾران" ب وکرردۆتەوە.
+دوو کت بی بەناوەکانی ""چيرۆکی ئەووﯾندارﯾم" و "تتو ژﯾنەوەی ح
200ەوە راو ژژگاری سياسييی سەرۆک کﯚماری ع راقە.
+لەسا ی 06
حەمەد گﯚران  -ما پەڕی کووردستانی نووێ
سەرچاوە :مح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە948 :

ەر د پاک
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0722145935
54535
عەبدو
عومەر تﯚفيق ع
نااوی تەواو :عو
ەداﯾکبووە
سابونکەرانی سل مانی لە
ی
سا ی  1945لە گەڕەکی س
س
می )تيپی نوواندنی سل ماانی(ە
سا ەکانی 197 0وە ئەندام
ە سەرەتای س
لە
ە
کی ئەو تيپەﯾە
ئ ستا سەرۆکی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە949 :

ەر دەرو ش
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212114123
31299
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سل مانی لەدااﯾکبووە و تا ئ ستا چواردە پ شانگای تاﯾبەتيی لە کووردستان
ە  1957لە س
لە
دانيمارک و فنلەندا و ﯾابان و
ک
ەروﯾج و ئە ماانيا و
سا و سوﯾد و ھﯚ ەندا و نە
و ئ ران و نەمس
شانگای لە
ی
دﯾن پ
ەشيی چەند
ن کردۆتەوە و ھاوکات ھاوبە
ی تری جيھان
چەندﯾن و تی
چ
نااوەوە و دەرەووەی و ت کرددووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە950 :

ەر عەلی ئەمين
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0206090813
31253
مەن ،دواجار نووسەر
ەر کردنی تەم
ئ وارەی  2009/1/13پاش ))حەفتاو س ساڵ( لە بە ِ
)عومەر عەلی ئەميين( د ی لە ل دان کەوت و
ر
و ئەکتەر و دەررھ نەری شا نﯚﯾی
مەندە،
ھونەرﯾی ئەم ھونەرم
ی
بلﯚگرافيای ژﯾاانی
ەﯾرکردنی بيبل
ما ئاواﯾی لە ژژﯾان کرد ،سە
م
ھونەرمەندانی ئەم
ی
دەو ەمەندﯾيەککی زۆری پ ووە دﯾارە کە رەەنگە بەشی ھەرە زۆری ھ
ەری کوردی ل ی ب ئاگاببن ،ئەو لە ماوەی زﯾاتر لە نيو سەدە کاارکردنی
ەوەﯾەی ھونە
نە
ەشدا بە بەرااورد بەو
موو ئەو بوارانە
ھونەرﯾی لە ززۆر بواری ھوننەرﯾيدا کارﯾکرردوەو لە ھەم
ھ
ھونەرﯾی
شەنگەکانی ھ
ەک کە لە پ ش
عەلی ئەمين( ﯾە
ی
می ھونەرﯾی )عومەر
قﯚناغەی رﯾتمی
قﯚ
ھونەرمەندە و زۆری ترﯾش ،ب
وەندەکەی ئ مە ئەم ھ
ی
ەم و تە ،بە م بە داخەوەە ن
ئە
منەتانە بەر دەەکات ،لە مرددنەکەﯾدا ئەو تيپ و گروپە شانﯚﯾيانەی کە الفيتەی رەشيان
م
پرسەکەی ل دەدا ،لە ژﯾانی ئەودا
ی
کەی الوازﯾيان بﯚ
ی و برووسکە
بﯚﯚ ھە دەواسی
ەی ئەدەبی و ھونەرﯾی گگەالو ژ(
ئاامادەنەبوون گگو ک بکەن بە ﯾەخەﯾەوەە ،رەنگە )بنکە
شانﯚکارە ،کە پپار ساڵ
ە ھەموو ئەو تيپە شانﯚﯾياانەی سل ماننی بە وەفاتر بوو بﯚ ئەو ش
لە
ە ف ستيﭭا ی گەالو ژدا ر زﯾان لەو نا..
لە
شيف کی بەرففراوانی
ھونەرﯾی ئەم ھونەررمەندە ،ئەرش
ی
پااش ئەو ھەمموو سا ە لە ککاری
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لە نواندن و نووسين و دەرھ نانی لە دوای خﯚی ج ھ وە ،بە جﯚر ک کەم شانﯚکاری
نەوەی ئ مە ھەﯾە ئاگای لەو ئەرشيفە ب ت..
لە بواری نواندندا بە دەر لەو کارە شانﯚﯾيانەی کە ئﯚپەر ت و کاری مندا ن بوون ،تەنھا
لە کاری شانﯚﯾی لە سا ی  1970تا سا ی  1986وەک ئەکتەر بە شداری چەندﯾن
نماﯾشی شانﯚﯾی کردووە ،کە ھەرﯾەک لەو شانﯚﯾيانە لە م ژووی شانﯚی کوردﯾدا
)گﯚرھە کەن) (1970 -بازرگانی
پ گەی تاﯾبەتييان ھەﯾە ،گرنگترﯾنی ئەو کارانەش
ِ
ﭬينسيا) (1972-پژمين) (1973-پەﯾکەر ) (1974-کوپە ) (1978-پردی ئارتا (1978-
)بەرەو خﯚر (1986 -ئەمە جگە لە نووسينی زﯾاتر لە  30درامای تەلەفزو نی و 60
بەرھەمی راد وﯾی کە زۆربەﯾان خﯚی کاری نواندن و دەرھ نانی بﯚ کردوون.لە بواری
شانﯚگەری و ئﯚپەر تی مندا نيشدا بەرھەم کی زۆری ھەﯾە ،چ وەک نووسين چ وەک
دەرھ نان و نواندن ،لەوانە) ...بازنی ز رِ) (1973 -مامﯚستا ش ر) (1973-ئەنﯚف لس-
) (1976ب خەمی ناوی بەرميل) (1973-دارقەﯾسی) (1976-بوکە بە باران (
)کانييەکە سەمای نەکرد( )بولبولە گﯚرانيب ژەکە(....ھتد
خاوەنی بيرۆکەی دەرکردنی ﯾەکەمين گﯚﭬاری ھونەرﯾی کوردﯾيە ،بەناوی )تيشکی
ھونەر( کە دواتر لەگەڵ )ئەحمەد دەنگ گەورە و فەتاح کاوە( چەند ژمارەﯾەکيان
ل دەرکردووە.
ئەمە جگە لە بواری ش وەکاری و و نەک شاندا بەشداری چەندﯾن پ شانگەی تاﯾبەتی
کردووە ،ھەرچەندە ئەو الی ئ مە وەک ش وەکار نە ناسراوە ،بە م بەردەوام ئاگای لە
جموجﯚڵ و م ژووی ش وەکاری کوردی بووەو چەندﯾن وتار و بابەتی لەو بوارەدا
نووسيوە ،ئەمە جگە لە و نەک شانی بەردەوام و بەشدارﯾکردن لە چەندﯾن پ شانگی
ش وەکارﯾدا.
دﯾارترﯾن خا ی ژﯾانی ئەم ھونەرمەندە بەردەوام حەزی بە گو گرتن و کەم قسەکردن
بوو ،پ چەوانەی بەش کی زۆری نەوەی خﯚی لە کاری ھونەرﯾيدا ،ئەو زۆر ر زی لە
ئەزموونی ھونەرمەندە الوەکان دەگرت و بەردەوام لە نماﯾش و بەرھەمەکانياندا ئامادە
بوو ،بﯚ بەش کيان قسە وسەرنجی تاﯾبەتی خﯚی ھەبوو ،بە تاﯾبەتيش قسە لەسەر
)بوون و نەبوونی دەقی شانﯚی کوردی ،فﯚلکلﯚر لە دەقی کوردﯾدا ،ئەزمووونگەری لە
شانﯚی کوردﯾدا( چەندﯾن بابەت و تەوەری تر ،تا دوا رۆژەکانی تەمەنی بەشداری
نماﯾشەکان و
کﯚری رەخنەﯾی و ف ستيﭭا ە شانﯚﯾيەکانی دەکرد ،بە پ ی ئەو ھەموو
ِ
ئەزموون و توانا ھونەرﯾيەی لە بواری نواندن و دەرھ نان و نووسيندا ھتەﯾبوو ،بە م
ئەو بە ب دەنگی ژﯾا و بە ب دەنگی کاری ھونەرﯾی دەکرد و بە ب دەنگی مرد!
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر
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جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە951 :

ی
ەر گوندی
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301135144
43782
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە952 :

ی
ەر ﯾوسفی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312112276
62673
خﯚشننووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

خﯚﯚشنووس
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە953 :

عيرفانی وەستا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042371873
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ئەکتەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە954 :

عيزەتی خﯚشنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120117011863063
سا ی  1941لە سل مانی لە داﯾک بووە ،پەروەردەکار کی د رﯾن و مامﯚستا و ھونەرمەند کی
خﯚشنووسی روحسوکی شاری سل مانيی بووە ،سا ن کی دوورودر ژ لە قوتابخانە سەرەتاﯾيەکانی
سل مانی دا و خزمەتی پەروەردە و خو ندنی کردووە ،رۆژی  2011-11-27لە ر گەی کﯚﯾە و ھەول ر
لەگەڵ ھاوسەرەکەی خاتوو )شيرﯾن حس ن بەرزنجی و بژار خانی کچی( ،تووشی کارەساتی
وەرگەڕانی ئﯚتﯚمب ل بوون ،بەداخەوە بﯚ رۆژی دواﯾی مامﯚستا عيزەت کﯚچی دواﯾی کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

خﯚشنووس
خ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە955 :

ی
سا بەرواری
عيس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309220132
23858
سا ی  1933لەگەڕەکی
عيسا حوس ن ﯾونس ناسرراو بە)عيسا بەرواری( لەس
ع
ماميدا
ا
 10سا ييەوە للەگەڵ
شاری موس لەداﯾکبووە .للەتەمەنی 1
جوولەکانی ش
ج
ەی ماميەوە،
شەوچەرەی کﯚﯚڕو دﯾوەخانەکانی کردووە .ھەر لەڕ گە
ەشدارﯾی ش
بە
خان(ی ناسيوووە .لە)سا ی
ی(و )مرﯾەم خ
ەمﯚ )سەعيد ئاغای جزﯾری
سەعيدێ حە
س
غدا
زگەی رادﯾﯚی بەغ
ی
ەم گﯚرانی خﯚﯚی )مەدﯾنەﯾ ( لەئ
(1950دا ﯾەکە
0
ناو کی خوازراووبووە ب وکردۆۆتەوە .
ی(ﯾەوە کە و
ەناوی)عەبدوولقادر بەرواری
بە
ەتی شو نەوواری
ە)بەڕ وەبەراﯾە
195دا وەک ککارمەند ک لە
ی لەسا ی 52
عيسا بەرواری
ع
ھونەرﯾی تەرخان کرردووەو
ی
موس ( دامەززراوە .لەحەفتتاکاندا بەتەواوی خﯚی بﯚ ککاری
م
ەغدا
ەی کوردی بە
بەشی موزﯾکی ککوردی لەئ زگە
ی
شدا وەک بەرپپرسی
ھەر لەوکاتەش
ھ
لەگەڵ ھونەرمەندانی ئەو سەردەمەی
ڵ
دەست بەکارببووە ،لەمەوە پەﯾوەندﯾی تتەواوی
کی
ەند فيستيﭭا ک
دارﯾی لەچ د
ئ زگەی بەغدا پەﯾداکردووە  .ھەر لەحەففتاکاندا بەشد
دەرەوەی عيراقدا کردووە .
1990
ھەتا سا ی 0
مانی وتووە ،ھ
ی فﯚلکلﯚرﯾيو الوکی قارەم
ی زۆرتر گﯚرانی
عيسا بەرواری
ع
خﯚی لەوێ تﯚمارککردووە.
ەئ زگەی کورددی بەغدا کاری کردووەو کﯚمە ک بەررھەمی ی
لە
بەرھەمی
ی
300
لەگﯚرانی وتن ھ ناوە ،کە زﯾاتر لە0
ی
ەدوای سا ی 2000وە ،واازی
لە
چی
ەری کوردی ککردووەو لە2002/7/19دا ،لەموس کﯚچ
جيھانی ھونە
پ شکەش بەج
دواﯾی کردووە.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

موس

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

ژمارە956 :

ی تاھر
سام حەجی
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192305076
62002
کورد دا کار
د
بوارێ دﯾزاﯾن دا د روژنامە و گوﭬار ن
ێ
دﯾزاﯾنەرێ کورردێ باشور ،تتا نوکە د
جی تاھر ل رروژا
ی دﯾزاﯾنەرێ رروژناما وار و گگوﭬارا ھيزلە ،عيسام حەج
ککرﯾە ،نوکە ژی
 1969/2/5ژ دداﯾک بووﯾە ،ل دھوک خوواندﯾە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

دەرھ نەر

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

شو ن:
ش

شار

شارەکان:
ش

دھﯚک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە957 :

عيمااد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103091300
02235
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە958 :

عەبااس ژاژ ەﯾﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113161034
43259
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە959 :

عەبااس سە ح داودە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02409482610213
691

گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە960 :

شﯚ
کری  -رەش
عەبااس لەشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2311743238
86992
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە961 :

مەد
عەبااس محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1052155072
22049

692

گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە962 :

ەی ھەمزاغا
عەبااسی محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1301538147
74061
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کورد
کو

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
گﯚ
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە963 :

مەندی
عەبااسی کەم
693

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111012483
35205
ەی رۆژھە ت لەداﯾکبووە.
ەسا ی  1952لەجورئاوا للەشاری سنە
لە
شی،
ەبواری نەقاش
ەمەندی جيا لەھونەری مﯚﯚسيقا شارەززاﯾی زۆری لە
ھونەرمەند کە
ھ
دەنگی شاری
ی
ماوەی  35ساڵ لە رادﯾﯚ
ی
ھەﯾە و
ی کوردﯾدا ھ
ەما و ئەدەبياتی
ەئاتر و سينە
تە
سنە ب وچان ککاری کردووه .
س
کيژه.
ه
 2ساڵ ژﯾانی ھاوبەش دەستپ دەکات و باوکی کوڕ ک و دوو
ەتەمەنی 23
لە
شەھ ن تا ەباننی گﯚرانيی
ەدەی  20لەگگەڵ خاتوو ش
ەفتاکانی سە
سەرەتاﯾی ھە
س
سەبرﯾيان تﯚماررکرد.
ەناوبانگی س
بە
شو نەواری خ
سيقای کورد ش
ن و پرشەنگ لەسەر مﯚس
ئاا بﯚمی گەالوو ژ ،ھەورامان
خﯚﯾان
داناوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە964 :

عەبدولی حەمەجوان
ە جوان  -ع
دول حەمە
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107095237
73138
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ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە965 :

د
ن مەحمود
جەاللەدﯾن
دولخالق ج
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061055565
57325
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە966 :
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عەبدولرەحمان ميرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071105252894
سا ی  1977لە شاری پاوە سەر لە داﯾکبووە .بەکالەرﯾﯚسی زانستی قورئانی لە زانکﯚی تاران
وەرگرتووە و تەکنيسي نی کﯚمپيووتەری ھەﯾە و خولی دەرھ نەری سينەمای لە ئەنجومەنی سينەمای
الوانی ئ ران نووسينگەی تاران تەواو کردووە.
کورتە فيلمی "مافوورەی دار" لە گوند گی کوردی لە الﯾەن عەبدولرەحمان ميرانی و نە گيراوە ،ئەم
فيلمە چيرۆکی دانيشتوانی گوند ک دەگ تەوە کە دارەکانی پردی گوندەکەﯾان لە بەر ھاتنی س و
خراپ بووە و خە کانی ئاواﯾی پەﯾوەندﯾان لەگەڵ دەرەوە نەماوە .ھەند ک لە خە کی ئاواﯾی بە
سەختی لە شو نی دوور داری بﯚ د نن و سەر لە نوێ ئەم پردە نﯚژەن دەکەنەوە.
ئەم فيلمە ھەوڵ و ت کﯚشانی ب وچانی خە کی گوند ک لە کوردستان بﯚ بينەر دەگ تەوە کە بە
ش وەﯾەکی شاعيرانە و ھونەری و فەنی دەﯾانەو ت پردی گوندەکەﯾان نﯚژەن بکەنەوە.
کورتە فيلمی دﯾکﯚم نتی "مافوورەی دار" پ شتر لە فيستيﭭا ی جﯚراوجﯚری ن ونەتەوەﯾيدا نماﯾش کراوە
و چەندﯾن خە تی گرﯾنگيشی بەدەستھ ناوە ،لەوانە:
ـ تاب ﯚی فەخری و ميدا يای نوقرەی ﯾونيکا لە 69مين خولی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی کﯚمە ەی
دەرھ نەرە ئاماتﯚرەکانی سينەمای دنيا ،سا ی .2007
ـ نيشانی ورچی نوقرەﯾی لە 36مين خولی فيستيﭭا ی فيلمی نەتەوەکان لە شاری ئﯚبنزە لە و تی
نەمسا ،سا ی .2008
ـ خە تی ﯾەکەمی فيستيﭭا ی کامزﯾک لە و تی ئيسلﯚﭬاکيا ،سا ی . 2008
ـ خە تی دووەمی بەشی ک ب ک ی ن ونەتەوەﯾی 25مين خولی فيستيﭭا ی کورتە فيلمی
"ھامبوورگ" ،سا ی .2009
ـ خە تی تاﯾبەتی بەشی ک ب ک ی 57مين خولی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی کورتە فيلمی "تر نتﯚ "
Trentoلە و تی ئيتاليا ،سا ی .2009
ـ خە تی ﯾەکەمی بەشی ک ب ک ی ن ودەو ەتی چوارەمين خولی فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فيلمی
"کﯚرتﯚ پﯚت رۆ" لە و تی ئيتا يا ،سا ی .2009
ئەم فيلمە ھەروەھا لە چەندﯾن فيستيﭭا ی کورتە فيلمی ناوخﯚی و تی ئ رانيش خە تی
بەدەستھ ناوە ،لەوانە:
ـ پلەی ﯾەکەمی فيستيﭭا ی فيلمی "ئوم د" لە شاری شيراز.
ـ تاب ﯚی فەخری لە زانکﯚی تاران.
ـ پلەی س يەم لە فيستيﭭا ی فيلمی دﯾکﯚم نتی "کيش ".
سەرچاوە :مەنسوور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

شارەەکان:

پااوە

ەورامی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی ھە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە967 :

شارباژ ی
دولستار ش
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818171036
64756
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە968 :

گنە
سابير زەنگ
دولعەزﯾز س
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041349126
60545
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چەندﯾن
ەشداری لەچ
حەفتاکانەوە بە
سا ی ) (1957لەکەرکوک لەداﯾکبووە ،لەساالنی حە
س
مەز ک
تازەی لەﯾل ،گومە
ی
حەسيرکردی ،گ کﯚی
چی کردی ح
شانﯚﯾی کردوە وەکو )ھەرچ
ش
شداری
ەکتەر ک بەش
 (200وەکو ئە
ەدوکەڵ ،کاوەەی ئاسنگەرر ،مەرەزە( تاککو سا ی )09
لە
ەند کی
کەرکوک وەک کارمە
ک
شانﯚﯾی کردوووە ،لەتەلەفزﯾﯚنی
ەنزﯾکەی)((30بەرھەمی ش
لە
ی بەکاری ھوننەری داوە.
ەتوانا در ژەی
بە
چی دواﯾی ککرد.
جەوە لەئ وارەەی رۆژی ) (2011/8/1کﯚچ
شی ش رپەنج
ەھﯚی نەخﯚش
بە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە969 :

ەسەن
دولقادر حە
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1200926263
32854
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە970 :

ستەفا
دولقادر مس
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1200930343
32855
شانﯚدا
سا ی  1956ﯾەکەمين رۆ گ ِرانی لە ش
سا ی  1943لە ھە ەبجە لەداﯾکبووە ،س
س
ی بوو لە شاننﯚی "ئﯚت للﯚ"ی دەرھ نەر ئەنوەر توفی.
ەشدارﯾکردنی
بە
ەری کردووە ووەکو
 12کاری ھونە
شداری لە 20
ھونەری ،بەش
ەدر ژاﯾی  55ساڵ کاری ھ
بە
ەکتەرو دەرھ نەر .
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ژمارە971 :

دولقەھار زاخﯚﯾی
عەبد
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121313352
21637
تا نوکە ھژمارەەکا زور
باژ رێ زاخو ژ دداﯾک بووﯾە ،ا
 197ێ ل ژ
سترانب ژێ کوورد ل ساال 76
س
ەم بەرھەم ب ش وەﯾەک
 2004ێ ئ کە
ﯾنە ،ل ساال 4
ترانا تومار کرﯾن
ەرھام ن ستر
بە
پرروف شنال توممار کرﯾە ل وەەالت تورکيا.
ەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ووﯾکيپ دﯾا( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:06:51 20
عەبدولقەھارر زاخﯚﯾی( لە 010-12-12 :
)ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

زاخﯚ

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

ژمارە972 :

ی
ب گەردی
دولموتەليب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10309441910555
ەداﯾک بووە
1968لە ھەولل ر .کوردستانی ع راق لە
8
ی رﯾکخراوی
ی .ع راقە.
ھونەرمەندانی کوردستانی
ی
ەندامی کارای
ئە
ھونەری ش ووەکاری )ھەوول ر).
فەرمانبەرە لە وەزارەتی رۆۆشنبيری ،بەررﯾوبەراﯾەتی ھ
فە
تی ﯾەکان
پ شانگا تاﯾبەتی
دﯾا
1991ﯾەکەم پ شانگای تاﯾﯾبەتی ھەول ر گەلەری ميد
1
دﯾا
1999دووەم پ شانگای تاﯾببەتی ھەول ر گەلەری ميد
9
2001س يەم پ شانگای تا ﯾبەتی ھەول ر گەلەری مييدﯾا
1
شەھيدان
دھﯚک گەلەری ش
ک
2001چوارەم پ شانگای تا ﯾبەتی
1
2004پ نجەم پ شانگای تا ﯾبەتی ھەول ر گەلەری مييدﯾا و سل ماننی
4
2004پ نجەم پ شانگای تا ﯾبەتی بەغدا.
4
ی تاﯾبەتی ھەول ر گەلەری کوردستان
ەم پ شانگای
2006شەشە
6
700

2010حەوتەم پ شانگای تاﯾبەتی ھەول ر .ميدﯾا
پ شاگا ھاوبەشی ﯾەکان
1988رۆژی ھونەری ھەول ر
1989رۆژی ھونەری ھەول ر
1993پ شانگای ميناتﯚری ھەول ر گەلەری ميدﯾا
1994پ سانگای وەرزی بەھار ھەول ر گەلەری سەردەم
1998ﯾادی ھە ەبجە ھەول ر گەلەری ميدﯾا
1999. 2001بەشداری لە خولەکانی گەلەری کوردستان کردووە ھەول ر.
2000پ شانگای )ھونەر پرد کە بﯚ ئاشتی( ﯾونسکﯚ گەلەری ميدﯾا ھەول ر.
2000ﭬيستيﭭا ی جەزﯾری دھﯚک.
1999. 2010بەشداری خولی گەلەری دھﯚک بەردەوام بووە.
2000پ شانگای ئەرشيفی ھونەرمەندانی کورد ،ھەول ر.
2007پ شانگای ھاوبەش لە دﯾاربەکر لەگەڵ سﯚران اسماعيل
سەرچاوە :ئاشتی گەرميانی  -ما پەڕی چرا تی ﭬی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە973 :

عەبدولموتە يب ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006011159084346
لەسا ی  1964لەشاری ھەول ر لەداﯾکبووە ،جگە لەکردنەوەی حەوت پ شانگای تاﯾبەت ،لە 40
پ شانگای ھاوبەشيشدا بەشدارﯾکردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

ھەول ر

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

ژمارە974 :

عەبدول ەحمان حەسەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573688
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە975 :

عەبدول ەحمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573995
ئەکتەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ئەکتەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە976 :

عەبدول ەزا کاکاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121311081463253
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

شارەکان:

کرماشان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە977 :

عەبدو

رەزاﯾی

http://www.kurdipedia.org/?q=200902220124551374
سا ی  1984لە شاری سەقز لەداﯾک بووە .مامﯚستای شانﯚگەری بووکە يە لە شاری سەقز .سا ی
 1996دەستی بە کاری شانﯚﯾی کردووە و لە  20شانﯚگەرﯾدا وەکوو ئەکتەر رۆ ی بينيوە ،لەوانە:
بەشداری لە شانﯚگەری سەرشەقامی "معرکە ﯾک پا ەوان" واتە "مەعرەکەی پا ەوان ک" لە
فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی فەجر ل شاری تاران ،شانﯚگەری سەرشەقامی "انفالنزای انسانی" واتە
"ئانفوالنزای با ندە"" ،زخم ھزار اواز" واتە "زامی ھەزار گﯚرانی"" ،تالﯾەدران راز عروسک" 3 ،ب 3
703

ھا شانﯚگەرﯾييە بووکە ەکاننی "روباە و ککالغ" واتە "ر وی و
ق" و ھەروەھ
تالق" واتە "س ببە س تە ق
قەلە ررەشە"" ،خرووس زری ،پيررھن زری" واتتە "کە ە ش ری ز رﯾن ،کرراس ز رﯾن"" ،خروسک پررﯾشان"
واتە "کە ەش ری پپەر شان" و....
 2008بە شاننﯚگەری
ی کورد عەبدوو رەزاﯾی ))ھاوڕ ی رەزاﯾﯾی( سا ی 8
ج ی وەبيرھ نانەوەەﯾە شانﯚکاری
ھە بژ ردراوەکانی شانﯚی
بەشی بەرھەمە ە
ی
ی" واتە "ئانفوالنزای با ندە " ،لە
"انفالننزای انسانی
شداری کردبوو.
شەقامی ئ ران لە 26مين خولی فيستتيﭭا ی ن ونەتتەوەﯾی شانﯚﯚی فەجر بەش
سەرش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە978 :

دو
عەبد

سوڵ
رەس

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1203222337
72789
کی زۆر
ھەر لەتەمەن ی
ر
ھاتﯚتە دونيا و
ە
ھەول ر
 1لە شاری ھ
ھونەرمەند لە سا ی 1952
ھ
قوتابخانەی دواناوەندی چﯚتە
ی
تەواوکردنی
ی
دوای
ن بووە و ی
چوکيدا خوليای و نەک شان
بچ
بەپلەی ﯾەکەم
ی
خو ندن
چوارساڵ لەخ
ەغدا .دوای چ
ن لەشاری بە
ەﯾمانگای ھوونەرەجوانەکان
پە
ھونەری
بﯚتە مامﯚستای پەروەردەی ھ
ەشی ش وەککاری تەواوکرردووه .بﯚ چەنندسا ک ە
بە
ستای
کيش مامﯚس
بﯚماوەی چەند سا ک
ی
الوە.
شاری شەقال
ەقوتابخانەی ناوەندی لە ش
لە
سل مانی بووە .عەبدو ی ھونەرمەند للە
ەﯾمانگای ھوونەرەجوانەکاننی شاری س
پە
ەر ئاستی ع راق
لە پ شنگای تااﯾبەتی لەسە
ھونەرﯾەکەﯾدا ژمارەﯾەک ە
ەزمونگەرﯾە ھ
ئە
ھاوبەشيش کردوە ھوونەرمەند
ش
ەک لەپ شنگاای
ککردۆتەوە ھەرروەھا بەشدارری لەژمارەﯾە
نی ھەشتاکان
ھونەرمەندانی ش وەکارلەددوای سا ی
ی
مونەی بەش کی زۆری ھو
نم
تەج بووە .ببە م
ەرا لەشاری للەندەن نيشتە
رووﯾکردۆتە ھەنندەران و لە و تی ئينگلتە
خەرﯾکی
ەڕاوەتەوە بﯚ کوردستان خ
ەرلەس سااڵ لەمەوبەر ھونەرمەند ببەﯾەکجاری گە
بە
ەرەجوانەکانی شاری ھەوول ر.
ی
ەروەردەی ھوونەرﯾە لەئەکاادﯾميای ھونە
پە
سەرچاوە :ش رکﯚ جەالل  -ما پەڕی چررا تی ﭬی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

ھەول ر

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

ژمارە979 :

عەبدو

ھروری

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021350932873
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە980 :

عەبدو

ی ئيبراﯾم شەمزﯾن

http://www.kurdipedia.org/?q=200911051213432467
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کﯚماری
ی
داﯾکی نيشتمان بوووە لە سەردەمی
ی
ئااکتەری سەررەکيی شانﯚگگەرﯾی
ککوردستان.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە981 :

دو
عەبد

ەﯾات
ی خە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041354166
60547
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە982 :

عەتاا ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271153518
87055

706

....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە983 :

ن
عەتاا چاوشين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7110019136
69027
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە984 :

خی 2
عەتاا قەرەداخی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1110215356
62531
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە985 :

عەتاا قەزاز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11614390910744
سا ن کی زۆرە دانيشتووی ئيتالياﯾە.
ش وەکارە ،س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە986 :

ل
عەدنان جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2140938086
63273
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە987 :

ی
مان عەلی
عەدنان عوسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908222128
89450
عەدناان عوسمان
شارۆچکەی مەخموور
ی
 1969ھەول ر –
ەداﯾک بوون9:
ساڵ و شو نی لە
ھەول ر
الحەددﯾن – ھ
ە دەرھ نانی سينەماﯾی.ززانکﯚی سەال
ەکالﯚرﯾﯚس لە
ی خو ندن:بە
ئاستی
گﯚﭬارە کوردﯾيەکان بابەتی
ە
ی نووسينەوەە:تائ ستاکە للەزۆر بەی رۆژنامەو
چاالکييەکان لەڕووی
ەماﯾی ب و کرردۆتەوە.
سينە
وەک
جەماوەر،ھونە
گو ن،رامان،ککاروان،ميدﯾا،ج
ەتی،خەبات،ددجلە،ئاسﯚ،گو
)براﯾە
ەر،ھونەرستان،ميدﯾا،
ەش .
ی کوردستان( و زۆری دﯾکە
چاو،ھەر می
ت،ھەناسە،چ
دەشت
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س کت بی سينەماﯾی بەم ناونيشانانەن ئامادەﯾە بﯚ چاپکردن)دەستەواژەکانی
سينەما،ل کﯚ ينەوەی سينەماﯾی،بنەماکانی زمانی سينەما).
دوو کت بی چاپکراوی ھەﯾە بە ناوی)چيرۆکی سينەما (2011و )سينارﯾﯚکانم)2012
چاالکييەکان لەروی ھونەرﯾەوە:تا ئ ستاکە  12کورتە فيلمم دەرھ ناوە و بەشداری زۆربەی
ف ستﭭالەکانی ناوەخﯚ و چەند ف ستﭭا کی دﯾکەی دەرەوەی کوردستانيانم کردووە.
لەگەڵ زۆربەی دەرھ نەرە کوردەکان کاری فيلم سازی کردووە و زﯾاتر لە  60فيلم و
زنجيرەی تەلەﭬزﯾﯚنی و نەگرتووە و مﯚنتاژی چەند فيلم کی کردوە،وەک ئەکتەرﯾش لە
چەند فيلم ک بەشدارﯾی کردوە.
سازدانی چەندﯾن وۆرک شﯚپ و خولی ف رکردنی و نەگرتن و سينارﯾﯚ و دەرھ نان.
ئامادەکردن و پ شکەشکردنی پرۆگرامی بەرەو سينەما بﯚ ماوەی س ساڵ لە رادﯾﯚ
کوردﯾيەکان
سەرنووسەری رۆژنامەی سينەما کوردﯾکا وەک م ژو بە ﯾەکەم رۆژنامەی سينەماﯾی
کوردی د تە ژماردن
ئەندامی کارای سەندﯾکای ھونەرمەندانی کوردستان
زﯾاتر لە  10ساڵ کارکردن لە تەلەﭬزﯾﯚنە کوردﯾيە ناوخﯚﯾی و ئاسمانييەکان
دوو ساڵ وانەب ژ بوو لە بەشی سينەمای کﯚليژی ھونەرە جوانەکانی زانکﯚی
سەالحەددﯾن
دەرھ نان و و نەگرتنی کورتە فيلمی کوپە ە بە سيستەمی  35ملمی سينەماﯾی
و نەگرتنی فيلمی دﯾکﯚم نتی )پانﯚراما(بە سيستەمی  35ملمی سينەماﯾی
لە ناوەراستی سا ی  2011ﯾەکەم فيلمی دڕ ژی سينەماﯾی دەرھ ناوە
بەناوی)س گﯚشەی مەرگ).
خە تەکان
1خە تی باشترﯾن فيلمی تاﯾبەت لە فيستﭭا ی ئا ی ز رﯾن لە ھەول ر  2005فيلمیئاواز ک بﯚ ئاﯾندە کە لەالﯾەن وەزارەتی ناوخﯚ دابين کرابوو.
2ب وانامەی ر ز ل نان لە فيستﭭا ی کوردی لە لەندەن فيلمی ئاواز بﯚ ئاﯾندە3خە تی ر زل نان لە فيستﭭا ی کوردی لە رۆما فيلمی ئەنتينا4بەشداری کردن لە لەبە شی پ شب ک ی سەرەکی لە فيستفا ی دﯾتمﯚ د لە ئە مانيابە فيلمی ئەنتينا
5خە تی باشترﯾن دەرھ نان لە فيستﭭا ی ئيمپيرﯾا لە ئيتا يا بە فيلمی ئەنتينا6بەشداری لە بەشی پ شب ک ی سەرەکی لە فيستفالی ئەرەب کاميرا فيستفال لەرۆتردام بە فيلمی س گﯚشەی مەرگ
7بەشداری بەشی پ شب ک ی جيھانی لە  35خولی فيستﭭالی قاھيرەی ن و دەو ەتیبە فيلمی س گﯚشەی مەرگ
8ب وانامەی ر زل نا لە فيستﭭا ی سوس ی ن و دەو ەتی لە مەغرﯾب بﯚ فيلمی ئەنتينا9خە تی باشترﯾن دەرھ نان لە فيستﭭا ی بابل لە ع راق لە فيلمی ئەنتينا10خە تی ر زل نان لەالﯾەن سەندﯾکای ھونەرمەندانی کوردستان لە فيلمی ئەنتينا11بەشداری کردن لە بەشی پ شبرک ی سەرەکی لە ﯾەکەم خولی فيستﭭا ی دھﯚکبە فيلمی س گﯚشەی مەرگ
12خە تی تاﯾبەتی ل ژنەی دادوەران لە فيستﭭا ی بەغداد ی ن و دەو ەتی بە فيلمیس گﯚشەی مەرگ.
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سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )عەدنان عوسمان( سەبارەت بە
)عەدنان عوسمان عەلی( لە22:00:55 2013-12-15 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

مەخموور

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

ژمارە988 :

عەدنان عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120612060187396
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە989 :

ب
عەدنان وەھاب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10042134119785
ش وەکار
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە990 :

ی
عەدنان کاکەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004213948
89786
خﯚشنووس
خ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
خﯚشنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە991 :

وکی
عەدنان کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10609465010580
لە
بە عەدنان کەررکوکی لە  1958/12/10ە
حە ناسراو ە
حوس ن فەتاح
نااوم عەدنان ح
داﯾک بووم و
ما ئەت ەسی کﯚن لە ک
گگەڕەکی عەرەەفەی شاری کەرکوک لە پ ش سينەم
حکومەتی عييراقەوە
مان لەالﯾەن ح
بوو گەڕەکەکەم
م  7سا ن و
 19کەتەمەنم
ە سا ی 965
لە
حيماواو
شتوانەکەی کووردبوون ،ئەوەەبوو چووﯾنە گگەڕەکی رەحي
%8ی دانيش
روووخ نرا کە 80
ج بووﯾن.
ەوێ نيشتەج
لە
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە992 :

م
عەدنان کەرﯾم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110094610187
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ژاژ ەی
ەبنچينەدا خە کی د ی ژ
ەسا ی  1963لەشاری ککەرکوک لەداﯾﯾک بووە ،و لە
لە
ی شارباژ ە .
سەر بەناوچەی
س
دووە.
ەشەی سەند
ژﯾانی ھونەری گە
ی
ەرەتای
مانی ژﯾانی مندا ی و سە
ەشاری سل م
لە
سل مانی
ەﯾمانگای ھوونەرەجوانەکاننی شاری س
سا ی  1985بەشی نيگارک شانی لەپە
س
ستا لەسوﯾد لەگگەڵ
ا
شتووەو ئ
 1دا کوردستاانی بەج ھ ش
ەسا ی 1991
ەواو کردوە.لە
تە
ی ھاوسەری و س مندا ەکەی لەشاری ئوپساال ددەژﯾن سەرەتای
مەھاباد خانی
م
مﯚسيقای سل مانی بەگﯚرانی
ی
ی دەگەڕ تەوەببﯚ سا ی  1979لەگەڵ تيپپی
ککاری ھونەری
موسيقای
ی
کازﯾوەی لەگەڵ تيپپی
ی
شان لەسا ی  1980دا گﯚﯚرانی
دەسما  .پاش
شانﯚﯾی تيپی شانﯚﯚی
ی
کەبەرھەم کی
م
سل مانی تﯚماار کرد بﯚ شانﯚگەری زەلکااو
س
ەئامادەکردنی ھونەرمەند دل ر
ی
سل مانی .ئەم گورانييەکەلە
پ ش ەوی کورردی بوو لەسل
ەچەدورﯾان بووو ،سەرەتاﯾەککی باش بوو بﯚ ناسينەوەی
ئييبراھيم و ئاوازی ئارام خە
ھونەری ﯾسا ی  1983گﯚررانی
دەنگی خﯚی و تاﯾبەتمەند تی ھە بژارددنی رەوتی ھ
غی .ی
ەنوەر قەرەداغ
ەئامادەکردنی مامﯚستا ئە
ی
شەوی تارﯾک و ب دەنگی تتوماردەکات لە
ش
بەتيپی
ی
ەسەر
مﯚسيقای نەورۆزەوەکە
ی
بەتيپی
ی
ەھەمان سا دا پەﯾوەندی دەکات
لە
شتی دەکرد .ﯾسا ی
مەد سەرپەرش
مﯚسيقای سلل مانی بوو و مامﯚستا عوسمان محەم
م
سيقای سل ماانی
پيرەم رد ی سەر بەتيپی موس
م
سيقای
 1984بەھاوکااری تيپی موس
4
سەرپەرشتی دەکرد ،ئەم گﯚرانيانەتﯚمار دەکات گﯚﯚرانی
ی
ف
سە ح رەووف
ککەمامﯚستا س
ەند سە ح ررەووف و ھﯚنرراوەی
ھەر س ئاووازی ھونەرمە
ژا ە ،گو ە ،ئئازﯾزەکەم کەھ
ستا سە ح رەووف و
حەسيب قەرەەداغی شاعيير بوون .گﯚراننی پەروانەلەئاوازی مامﯚس
ح
ھاوسەرەئازﯾززەکەم لەئاواززی
مەد ساالر .گگﯚرانی ئەی ھ
ھﯚنراوەی ھوننەرمەند ئەحم
ھ
ير .پاشان لەگگەڵ
ستياری شاعير
ج وھﯚنراوەی بەرزان ھەس
ەمگين فەرەج
ھونەرمەند غە
ھ
ماڵ...
شەوێ ئەی شەم
ێ
ی ھونەرەجواننەکان ........گگﯚرانی
تييپی موسيقای پەﯾمانگای
ھەورامی شاعير ...گگﯚرانی بﯚ
ی
ستا ئەنوەر قەررەداغی و ھﯚﯚنراوەی سەﯾﯾدی
ئااوازی مامﯚس
ەڵ تيپی
خﯚی و ھﯚنراوەەی ب خود ی شاعير لەگە
دڵ ئاوازی ھوننەرمەند عەددنان کەرﯾم خﯚ
مەندی تردا تييپی مﯚسيقای
ەندێ ھونەرم
سا ی  1989دا لەگەڵ ھە
ەورۆزدا ...لەس
نە
ەوەگەورەکەی کورددا
ی
 199دا لەکﯚڕە
نن .لەسا ی 91
ن دادەمزر .
ککﯚمە ەی ھوننەرەجوانەکان
ھاباد بﯚ ماوەﯾﯾەک ج گير بووو .لەو
ەرەو رۆژھە تی کوردستا ن کەوتەڕێ و لەشاری مھ
بە
موسيقی ناوچەی موکرﯾاندا
ی
لەگەڵ ھونەرمەنداننی
ڵ
دﯾن کاری ھوونەری
ماوەﯾەدا چەند
م
ھەمی ھونەرری ﯾان بﯚ ھوونەرمەندانی وەک
ک عود ژەن و چەندﯾن بەرھ
ەنجام دا وەک
ئە
ی،
حمەد ئيسالمی
محەمەد دانش ،ئەح
د
مامل ،
ل
حەمەدی
ەرزی کورد مح
ماموستای بە
م
تی سوﯾد و
سا ی  1992ددەگاتەوو ی
ەندی تر .لەس
د ک ھونەرمە
شاھی و ھەند
ئييسماعيل ش
تی بيرتان
ستان کاس ی
در ژەدەدا بەکااری ھونەری و ﯾەکەم بەررھەمی لەدەرەوەی کوردس
گورانی لەخﯚ گرتبووو،
ی
فەرەنسی تﯚمار کرا ووحەوت
ی
لی
دەکەم بوو کەلەشاری ليل
گﯚرانی ﯾەکانی ھە ەبجە،
ی
عيل و
ەوانەچوار گﯚررانيان ئاوازی ھونەرمەند ررزگار ئيسماع
لە
199
خﯚی بوو .لەسا ی 95-1994
ەرمەند عەدناان کەرﯾم ی
ەئاوازی ھونە
ککﯚچ ،ئازادی لە
تﯚمارکردنی دەنگ
ی
تەکنيکی
ی
سی
ن و بﯚ ماوەی سا ک کﯚرس
ەسوﯾد دەچ تتەبەر خو ندن
لە
ھونەرﯾەکانی
ئەوەی بەرھەمەھ
ی
ەھﯚی
ەمەش دەب تە
و موسيقا تەوواو دەکات و ئە
19
بەرھەمی راز لەسەر ککاس ت دەردەکات.
ی
ت .سا ی 995
ەدەستی خﯚﯚی تﯚماربکات
بە
شەوی ﯾە دا
ەسەر سی ددی بەناوی ش
ەمی خﯚی لە
سا ی  1996ﯾەکەم بەرھە
س
ەالﯾەن تيپی موسيقای کﯚﯚمە ەی
ەسل مانی لە
دەردەکات کەممﯚسيقای ئەم بەرھەمەلە
714

دەنگی خﯚی
ی
مەند عەدنان کەرﯾم
سوﯾد ھونەرم
ھونەرەجوانەککانی ئامادەکرراو پاشان لەس
ھ
ەڕۆی ئﯚغر د ن تەبەرھەم و
ەسەر تﯚمار ددەکات .لەساا ی  1999دا سی دی ئە
لە
کردنی دەگر تتەئەستﯚ .تاززەترﯾن
ەرکی دابەشک
گين فەرەج ئە
ھونەرمەندی بەتوانا غەمگي
ھ
شـــــنەی بـا ﯾەکەبﯚ نەورۆۆزی
سی دی ی ش
ەرھەمی ھوونەرمەند عەددنان کەرﯾم س
بە
ەرمەندانی بەتوانای
بەرھەمە 11گگﯚرانی لەخﯚگگرتووەو ھونە
ەوە ....ئەم بە
 2002ب وکراﯾە
2
وەک گوران کاميل و فەرھا د محەمەد و غەمگين فەررەج دابەشکرردنی موسيقااﯾان بﯚ
ککردوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە993 :

م
عەزﯾﯾز سەليم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004211406
69779
گرد لەسا ی 1915
وان پشدەرو بنگ
ککوڕی سەليم بەگی کەالرە لەگوندی م رزی لەن ن
دﯾواری ماڵ و مزگەوتەکاندا
ی
ەسەر
ەوە لە کەالر بەخەل!وز لە
لە  6سا ی ﯾە
ەداﯾک بووە،لە
لە
می بکات.
الکاﭬمی بﯚ گرتوە تا ف ری رەسم
ی
رەەسمی کردووە،باوکی ماممﯚستا عەلی فاتح
فەر لە
نی ش خ جەعف
گای تاﯾبەتی خﯚی لە سا ی  1932دا لەقەبرستا ی
ەکەم پ شانگ
ﯾە
ھە سپاردبووو،خە ک
بەقەد ک لەکانەوە ھ
د
لەخﯚ گرتوە
ﯚ
سل مانی گرتﯚﯚتەوە کە  12تابلﯚی
س
ن)ئەمە شەﯾﯾتانە و
تاابلﯚکانيان دڕاندبوو خﯚشيا ن بەرد باران کردبوو مەالککانيش وتبوﯾان
ەتی
شاوە لە حا ی
شەوکەت زەنگنەی دانسازی ک ش
ت
ەی
ەﯾدا بووە(،تاببلﯚﯾەکی و نە
پە
دانک شانی داﯾکی دا،
سل مانی کردۆۆتەوە
ەسا ی  1934دا دووەم پ شانگای لە قوتابخانە ی گەالو ژ لە س
لە
دﯾسان خە ک نەﯾانھ شتوەە بەردەوام ب ت
شﯚرﯾجە لە
جە
شانگاشی للە شاری کەررکوک لە گەڕەەکی
ەدا س يەم پ ش
ھەر لەو سا ە
ھ
ھەندێ لە تابللﯚکانی
بووە لە  6تابلﯚ،ھ
شانگاکەی برﯾتی ە
ی
چاﯾخانەی ﯾداااللە کردۆتەوەە،پ
چ
دﯾنار،ھەر لەوێ
ر
(10
کەرکوک بە )4و6و0
ک
نەوتی
فەرمانبەرانی شەرﯾکەی نە
فرۆشتوە بە فە
فر
ە کی دوزخوررماتوو ئەناس کە نيگار ک ش ک بووە عەزﯾز
ی کوردی خە
ئييبراﯾم خەليلی
م کردن.
نداوە بﯚ رەسم
سەليمی ھاند
س
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لە سا ی  1936دا حوس ن حوسينی موکرﯾانی ئەناس ت ئەوﯾش بە دانيال قەسابی
مامﯚستای قوتابخانەی ئين خەلەکانی لە ھەول ر دەناس ن ت،لە ھەمان سا دا بە
ھاندان و پشتگيری موکرﯾانی لەگەڵ دانيال قەساب دا پ شانگاﯾەکی ھاوبەش
دەکەنەوە،عەزﯾز سەليم بە  12تابلﯚ و دوو نەحت لەشدار دەب ت،پ شانگاکە 4رۆژی
خاﯾاندووە،عەزﯾز سەليم لەو تابلﯚﯾانەدا تراژﯾدﯾای ژﯾانی جوتيارانی پيشان دابوو،ﯾەک ک
لەو تابلﯚﯾانە ئاغاﯾەک تياﯾدا بە قامچی لە پيشتی جوتياران دەدات ھەر لەو
ماوەﯾەشدا باوکی ئيعدام کرابوو،بﯚﯾە حوس ن حوسنی موکرﯾانی دەﯾباتە الی مەالی
گەورەی کﯚﯾە و لەوێ لە ما ی مەال دﯾق دەﯾشارنەو ە پاشان رادەکات بەرەو پشدەر
و لەو شەوە دەچ تە الی جافەکانی ئ ران.
لە سا ی  1939-1937لە سل مانی بە نھ نی ژﯾان بەسەر دەبات و لەگەڵ شاکير
فەتاح و ھەمزە عەبدو و عەزﯾز پشتيوان و رەفيق حيلمی لە حيزبی ھيوا کار
دەکات،ھەر لەو ماوەﯾەدا تابلﯚﯾەکی بەنرخی دروست کرد بە ناوی تابلﯚی شەڕی
بازﯾان
لە سا ی  1943دا پ شانگاﯾەکی ھاوبەشی کردۆتەوە لە مەھاباد لەگەڵ
ھونەرمەندانی کوردستانی ئ ران،لەوانە وەلی زادە)کرماشان(،خەليل زادە)مەھاباد(
مەحمود مەحدور)مامﯚستاﯾەکی خە کی سنە بووە)
لە سا ی  1944دا پ شانگاﯾەکی تری بﯚ 12-10ھونەرمەندی تری کوردستانی ئ ران
کردۆتەوە لە شاری باکﯚوخﯚشی بەشدار بووە ،لە سا ی  1946دا لەکﯚماری مەھاباد
دا لە وەزارەتی ئيالقاتی خارﯾجی و فەرھەنگ کاری کردوە،لەگەڵ پ شەوا قازی
محەمەد و عەبدولرەحمان زەبيحی دا برەوﯾان بە ژﯾانی رەسم و ھەنەری داوە.
لە سا ی  1949دا لە تورکياوە بەرەو ئەوروپا سەر ھە دەگر ت و  6مانگ لە پارﯾس
دەم ن تەوەو )لەوێ بيکاسﯚ دەناس ت( ھەر بە ئەوروپا قوتابخانە تازەکانی وەک
)کوبيزم و سورﯾاليزم(ئاشنا ئەب ت .لە زستانی  1949دا لە ئوت ل کی پارﯾس بە 36
تابلﯚ پ شانگاﯾەک دەکاتەوەو  10رۆژ بەردەوام دەب ت)،مسيﯚ ر نی( کە وەزﯾری داراﯾی
ئەوکاتەی فەرەنسا بوو تابلﯚﯾەکی ل دەکر ت بە ناونيشانی)مردووەکان قسە دەکەن(،
تا سا ی  1956لە ئەوروپا بووە.پ شانگای لە
فەرەنسا،ئيتا يا،چيکﯚسلﯚﭬاکيا،ﯾﯚگﯚسالفيا ،لەندەن و ﭬيەنا کردۆتەوە،تابلﯚکانيشی بە
ئيمزای )کوردﯾش ئارت( دەناسر تەوە
لە سا ًی  1969دا تابلﯚی حەپسەخانی نەقيبی ک شاوە کە لە مﯚزەخانەی بەغدا
پار زراوە.
لە  1972-5-19دا نزار سەليم پ شانگاﯾەکی ئەوی لە بەغدا کردۆتەوە
پ شانگاﯾەکی تاﯾبەتی لە مانگی  1991- 8جا لە سل مانی لە ھﯚ ی کﯚميتەی بەرە
کردۆتەوە کە  137تابلﯚی لە خﯚ گرتوە،
ئيسماعيل فەتاح التورک لە دەفتەری ﯾەک ک لە پ شانگاکانی دا نوسيوﯾەتی تﯚ
بەراستی )ئيبتيکارت کردوەو شتی تازەت داھ ناوە(وە ) (30تابلﯚشی
ل ک ﯾوە.کﯚمە ک لە ھونەرمەندە ع راقيەکانيش تابلﯚﯾان ل ک ﯾوە.
تابلﯚی)شمش ر بازﯾی ژنان(ی لە مﯚزەخانەی لﯚﭬەر لە فەرەنسا
پار زراوە،تابلﯚﯾەکيشی لە مﯚزەخانەی ئەمستەردام لە ھﯚ ەندا پار زراوە،ھەند ک
تابلﯚی ترﯾشی لە واشنتﯚن و رﯾﯚدۆ ژانيرۆ و تفليس و ﯾەرﯾﭭان و کو ت و عەدەن و
لوبنان و ميسر و تونس و جەزائير پار زراوە.
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خی
ەﯾس قەرەداخ
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە994 :

ی
عەزﯾﯾز وەﯾسی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0309133107
71623
کرماشان لە ئ ران لەدداﯾکبووە.
ن
سەر بە پار زگگای
ی باوەجانی س
سا ی  1968لە سەالسی
س
خاوەنی
کی ميلييە و خ
کوردستانە .گﯚرانيب ژ ی
.
تی
ئ ستا دانيشتوووی جوان ۆ للە رۆژھە ی
ەمە.
چەندﯾن بەرھە
چ
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ن
کرماشان

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

717

ژمارە995 :

ۆخی
عەزﯾﯾزی شارۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02271600011460
لە داﯾک بووە ،لە بنەما يەککی ھونەری پپەروەردە
ی مەھاباد ە
 (194لە شاری
ە سا ی )42
لە
بوووە ھەروەک دە ن باوک و براﯾيەکی گگﯚرانی و قەتاارە رەسەنەککانی کوردﯾان
ەکەم جار لە رادﯾﯚی مەھاباد گﯚرانی تﯚﯚمار کردووە ،تا
شارۆخی بﯚ ﯾە
دەگوتﯚەوە ،ش
ەوە،
سيدی ب و کردۆتە
ی
کاس ت و
ی گﯚرانی بە ش وەی س
دﯾن بەرھەمی
ئ ستاکە چەند
دواﯾين بەرھەممی خﯚی بەنناوی "سکا " لە ر گەی ککﯚمپانيای چووار چرا لەسا ی 2006
ب وکراوﯾەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە996 :

شەھابی
الدﯾن بابە ش
عەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103234107
73074
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گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە997 :

ی توانا
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0311211947
73888
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە998 :

ی جﯚ
عەلی
719

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103160929
92326
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە999 :

عەزﯾز
ی حەمە ع
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6270756177
78256
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەﯾکەرتاش
پە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1000 :

ی دەرو ش
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0303162749
93809
720

جی
کت بە دەرسيەکانی سەرنج
ەداﯾک بووە و و نەی ناو ت
سا ی  1966لەکەرکوک لە
س
ەسا ی  1992کە
ی ھونەری دەەبا .عەلی دەەرو ش بەر لە
رادەک شی و بەرەو جيھانی
بووە.
ەر سەرقا ی کارﯾکات ر ە
ەش وەﯾەکی جيدی ھاتە ناو بواری کاررﯾکات رەوە ھە
بە
جيھانی کارﯾکاات ری خﯚی پ شانی
ەکەرکوک بﯚ ﯾەکەم جار ج
سا ی  1996لە
دەرو ش لەس
لەو نەی دەﯾان ھونەرمەند و نووسەر و رووناکبيری
م پ شانگاﯾە ببرﯾتی بوو و
خە ک دا ،ئەم
خ
شوازی زۆر بااشی
ی کەرکوک و ئئەو کات ئەو پ شانگاﯾە پ ش
ەتەوە جياوازەەکانی شاری
نە
"لەدوای پ شانگاکە ،ککەساﯾەتی ککارﯾکات رەکانم ھاتن و
ل کرا و عەلی دەرو ش دە
ھاتە
لەسا ی  1998ھ
ھەروەھا سا
خﯚﯾان بردەوە" .ھ
ن
ی و نەکانيان لەگەڵ
ەش کی زۆری
بە
ەوە کەرکوک .ئەو دە
ەھەول ر ژﯾا و دواتر گەڕاﯾە
سا ی  2003لە
ھەول ر و تا س
ھ
لەخەتی سوور بدا و شتە شاراوەەکان پ شان ببدا ،بە م
ی
ت ئەرکی ئەووەﯾە
"کارﯾکات رﯾست
الی ئ مە
سوور بدەﯾن و ی
ر
ەخەتی
ەمانتوانيوە لە
مە )کارﯾکات ررﯾستەکان( نە
ھەتا ئ ستا ئ م
ھ
لەسەر چەند کارﯾکاات ر ک،
ر
کەی ،سا ی 1999
سی ئاﯾين بک
قەدەغەﯾە لەککارﯾکات ردا باس
قە
ھەڕەشەم ل کرا.
ە
الميە توندڕەوەەکانەوە
ەالﯾەن ئيسال
لە
سەرچاوە :ورﯾﯾا بوداغی  -مما پەڕی سﭭييل
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کارﯾکات رووان

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە1001 :

ی زەنگنە 2
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0816131058
84709
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1002 :

ی
ی سﯚفی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0091751456
62263
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1003 :

ی
مە جووقی
ەزاﯾی ئا م
ی غو مرە
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0327175204
44065
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کەوتوو لە پارﯾزگای
شاری چناران ھە ک
ی
سەر بە
مە جووق س
سا ی  1932لە گوندی ئا م
س
شی گەری" ف ری
خزمەت "بەخش
ک بووە .سا ن کی زۆر لە خ
سان لە داﯾک
بااکووری خوراس
شھر کھنگی"" ،خان
محەمەد بەخشی ش
د
ەوەز
ی دووتار بووە  ،لەوانە" :عە
ژەەنينی ئام ری
حەمەد
غاجی" و "مح
شی بەش ئاغ
ی"" ،عەلی ئئەکبەر بەخش
شی قەﯾتاغی
محەمەد بەخش
م
ە سەلمان".
حوس ن ﯾەگانە
ح
ەمەد حوس ن ﯾەگانە" لە رادﯾﯚ خوراساان
سا ی  1941لەگەڵ "محە
غو مرەزاﯾی س
غ
شکەش کردوووە ،موزﯾکی نناوچەﯾی باکوووری خوراسان لە گەڵ مووزﯾکژەنی
ەرنامەی پ ش
بە
ژەنيوە و
ە
ی" ئام ری دوووتاری
نااسراو و بە تووانای کوردی کرمانج بە ناووی "بەخشی
حەمرا
ەخشی"" ،ح
ە" :حەﯾدەر بە
ی کرمانجی چ ﯾوە ،لەوانە
ھەورەھا گﯚراننيب ژی کوردی
ھ
عەباس
دەر عەلی تيتتکانلووﯾی" ،ع
ی بەخشی ﯾاحی"" ،حەﯾد
غەرﯾب عەلی
ەخشی"" ،غ
بە
".
بەخشی فەرخانی "
ی
ەلی
ی" و "چراغعە
ی زﯾدانلووﯾی
عەلی بەخشی
ع
موزﯾکژەنی پ شەنگی موزﯾکی کرماانجی
ی
دواﯾی
ی
ی کﯚچی
ە کوردە دوای
ەم موزﯾکژەنە
ئە
ەﯾە کە بە ھوونەری
لﯚدی و موزﯾکەکاننی ئەم ناوچە
ی
سان ،رەسەننترﯾن م
بااکووری خوراس
"بەخشی گەرری" ناسراوەە ،بە ش وەﯾەکی شارەزاﯾانە و ل ھاتووﯾييەوە بە ئام رەەکەی و
موزﯾکی بەخشی ددەکات.
ی
شکەشی ھﯚگگرانی
ی خﯚی پ ش
ھەروەھا بە دەنگی خﯚشی
ھ
شم
شوودا بە دووتتاری ھەور ش
ە جووقی" لە سا نی پ ش
"عەلی غو مررەزاﯾی ئا مە
کت ب
دەکات و بە  35ت
ت
ستاکە بە دووتاری سيمی ژژەنياری
ی بە م ئ ست
ئاام ری دەژەنی
 15ش وە دەرب ﯾنی
کەی  10تا 1
م لەم کت بە گ انەوانە نز ک
ەﯾە ،ھەر کام
گ انەوەی ھە
بە شارەزاﯾيەککی
ئەم م لﯚدﯾانە ە
م ھونەرمەندە تەواوی م
جياوازی لە خﯚﯚگرتووە و ئەم
ج
ەواوەوە دەزانن ت.
تە
خوراسان ئ ستا لە گووندی
ن
ی کوردی کرمانجی باکووری
نياری بە توانای
گگﯚرانيب ژ و ژەني
ئاا مە جووق ،ژﯾان بەسەر دەبات و بەو کشت و کا ە کەمەی کە ھەﯾەتی رۆژژگار زۆر
ە سەختی ت پەڕدەکات.
بە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

خﯚراسان

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1004 :

ی لەتيف
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0719234112
21842
مانی لەداﯾک بوووه ،لەسا ی 1964
شاری سل ی
چوارباغ لە ش
سا ی  1944لە گەڕەکی چ
س
بﯚ ﯾانەی
ﯾەکەم ﯾاری ﯚ
مانی و ھەر لەو سا ەدا ﯾە
بژاردەی سل م
ھە بژ ردراوە ببﯚ ﯾانە وھە بژ
ھ
مانی،
ەغدا لە ﯾارﯾگاای ئيدارە مەحەلی سل م
ی کارەبای بە
سل مانی کردد لەگەڵ ﯾانەی
س
کە و گﯚڕەپان و ﯾاری بالە ببوو پاشان بوووە بە
ی پ و باسک
عەلی لەتيف ﯾارﯾزانی تﯚپی
ع
کە پاشان ناوببژﯾوانی
تﯚپی پ و باسک
ی سل مانی لە ﯾاری ی
ەو ھە بژاردەی
راھ نەری ﯾانە
سراو
ساﯾەتيەکی ناس
شان بەشانی وەرزش کەس
پللە ﯾەک بووە لە تﯚپی پ و باسکە شا
ی و چەندﯾن پ شانگای کرردۆتەوە لە و تەکانی ئەورروپا و
بوووە لە ھونەرری ش وەکاری
ﯾاابان و کەنەداا و چەندﯾن و تی تر ،مامووستا عەلی دەستی شييعرﯾشی ھەببووە و
2009-07
سەرکەوتووەککان .لە 0 -18
ن ﯾەک کە لە گگﯚرانی ب ژە س
ککوڕەکەشی بە ناوی دﯾالن
ککﯚچی دواﯾی کرد.
پەڕی ک وڕۆژنە
ی
سەرچاوە :ئەننوەر خەراجياننی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1005 :

ەد ئەرسەالنی
ی محەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1072109496
63696
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خە کی پار زگاای ئيالمی رۆژھە تی کووردستانە.
ھونەرمەندی گﯚرانيب ژە ،خ
ھ
ەش ک لە چااالکييەکانی:
بە
ەداو سيما)
ناوەندی ئيالم )سە
ی
ی دەنگ و رەەنگی
1-ئامادەکردنیئاواز و گﯚرانی فﯚﯚلکﯚر
ز
2-دەسپ کردننی کاری ھوننەری بە3-بينينی کﯚررس کی ف ربووونی گﯚرانی لە ژ ر چاود رری شەجەرﯾﯾانی گەورەھونەرمەندی ئ رانی.
ھ
ئيالم
م
ی چەندﯾن کﯚﯚنس رت لە پاار زگای
4-ئەنجامدانیبﯚ چاپ
ی ئامادەن ﯚ
شيعری کوردی
5-کﯚمە ک شەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ئيالم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1006 :

ی
ی مورادی
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227143639
91453
ەکتەرﯾدا
لە بەشی دەررھ نەری و ئە
لقی شانﯚﯾە ە
ە داﯾک بووە .دەرچووی ی
شاری ئيالم لە
سا ی  1977لە ش
سەنەم تاکوو
د" واتە "لە س
ەی نووسيوەە ،لەوانە" :از سنم تا سمد
دﯾن شانﯚنامە
و تاکوو ئ ستا چەند
چەندﯾن
ن
ەدالن" واتە ""د سووتاوەکاان" و
سنی"" ،سوتە
ەد"" ،مزرعە اھنين" واتە "مەزرای ئاس
سەمە
شانﯚننامەی دﯾکە.
شی
لەوانە" :شوق وساال" واتە "خﯚش
:
چەندﯾن شانﯚﯚگەرﯾشی دەەرھ نەری کردووە،
ی ھەروەھا چ
مورادی
شار تاکوو سنوورری شادی"" ،خال" واتە
ر
شتن بە د دارر"" ،از شھر تا مرز شور" واتە "لە
پ گەﯾش
واو".
سرگشتە" واتە "بولبولی سەرل ش و
"بﯚشااﯾی"" ،بلبل س
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1007 :

ن
ی مەردان
عەلی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110124611204
ستان لەداﯾکبوووە ،خاوەنی گﯚرانی و
شووری کوردس
سا ی  1904لەشاری کەررکووک لەباش
س
کوردی بەزﯾندوﯾی رراگرێ و
ی
توانی سەدان مەقامی
ی
نی کوردی بوووە .ئەو
ەوای رەسەنی
نە
گەﯾاندن .
ھانيدان و پ يگ
دەھا الوی کووردی بەھرەدداری گرت و ھ
دەستی چەند
حەمەگو ە .داﯾﯾکی
عەبدولقادر کوڕی وسماانی کوڕی حە
ر
ی
ن کوڕی عەلی
عەلی مەردان
ع
ی ،تورکی و فارسيشی
نااوی شاناز بووو ،عەلی مەردان جگەلەککوردی عەرەبی
دا
ەسﯚز و ئاوەزەەکانی مەقامد
شارەزاﯾی لە
ەر لەسەرەتاددا ئاشناﯾی وش
خو ندووە ،ھە
خ
ەﯾداکردووە.
پە
ی رەسەن و بەپ زی کوردەواری ئە وەﯾسی ھەروەەھا
بﯚﯚ ﯾەکەم جار ف ری مەقامی
ی ئای و خاووکەر وەقەتار ف ربووە .
دواﯾش سەربااری ھﯚرەو ئای
پەتی و سەری ککﯚتەوە ،جوتياری و
بﯚ گﯚﯚزەرانی ژﯾانم ،بەپای ی
ن دە
عەلی مەردان
ع
سفەھانی
ەزاخانی ئيس
ھاوڕ ی مورتە
غداد بووم بەھ
شوانی و گاوانيم کردووە .لەشاری بەغ
ش
شت لەوانەوەف ربووم،
ەعيدی ساب غی و زۆر ش
ھەمەدانی و محەمەد سە
و ئەسغەری ھ
زۆر
مان گرت و ر
ستانی ﯾەکم
سکەری کوردس
د عەلی ئەس
چل شەوﯾش لەگەڵ سەﯾد
چ
ھونەرمەندانەپپ کەوەژﯾاﯾن .
ھ
کوردی
ی
ستگەی
 193دا لەئيس
بوو لەسا ی 39
ی ئای ئای و
م کەمەقامی
ەکەم مەقامم
ﯾە
رادﯾﯚی تاران و
ی
196دا لەئيستتگەی
تﯚمارکردووە .لەسا ی 65
.
ەزمانی کوردی باجە نی
بە
مارکردووە .
ەندﯾن مەقام و گﯚرانی تﯚم
ککرماشاندا چە
ەئيستگەی ککوردی
ەلی مەردان بەستەﯾەک بووەکەلەسا ی 1972دا لە
دوا گﯚرانی عە
ی کردووە .
ەغداد تﯚماری
بە
 1981 .24.1ددا کﯚچی دواﯾی کردووە ،للەشاری
ی ر کەوتی 1
ن رۆژی ھەﯾنی
عەلی مەردان
ع
کوردستان سپ ردراوە.
ن
ەخاکی پيرۆززی
ککەرکووک لەگﯚﯚڕستانی ش خ مح دﯾن بە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە1008 :

کی
ی کەرکوک
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02419340410219
کەکوکی کوردان لە داﯾک
ی
شاری
سەر لە سا ی  1962لە ش
ەمەند و نووس
شاعير و ھونە
ش
بوووە ،ھەر لەووێ خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی و ددواناوەندی و ئينيستيتﯚی ھونەری
لە نووسينەکانييدا
ەربەخﯚﯾە ،ە
يشتمانی سە
ەتەوەﯾی و نيش
ەواو کردووە ،کەس کی نە
تە
ئەو و تەﯾە
مانيا دەژی و ھاو تی و
ھەست بەو ررەوتە فيکرﯾە دەکر ت ،سا آن کە لە ئە م
ھ
مە
نەداوە .خاوەنی کﯚم
.
شە لە دونيای کوردەواری و کورداﯾەتی ککﯚ ی
ە م ھەميش
بە
دووتﯚی کت ب کدا کﯚﯚﯾان
ی
کدا لە
ەستيەوەﯾەتی لە فرسەت ک
ی
نوووسين و ھﯚﯚنراوەﯾە بە دە
سروود و شيعری بﯚ کەرکوک ئامادە کردووە ،ککەس کی
ە
کاتەوە ،کﯚمە
بک
شرح
کوردﯾەکانی نااوچەی گەرمييان و کەرکوووک .إضافة ش
سەردەرچووە لە مەقامە کو
س
ی کەرکوکی شاعير و ھوونەمەند و نوووسەر لە سا ی  1962لە شاری
مامﯚستا عەلی
م
ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی و
ککەکوکی کورددان لە داﯾک ببووە ،ھەر لەووێ خو ی
شتمانی
ەوەﯾی و نيش
ەس کی نەتە
دواناوەندی و ئئينيستيتﯚی ھونەری تەوااو کردووە ،کە
ت ،سا آن کە لە
ھەست بەو رەوتە ففيکرﯾە دەکر ت
ت
سەربەخﯚﯾە ،لە نووسينەککانيدا
س
ھەميشە لە دونيای کوردەواری و
ە
بە م
ئەو و تەﯾە ە
ی و ھاو تی ئە
ە مانيا دەژی
ئە
نووسين و ھﯚنراوەﯾە بە دەستيەوەﯾەتی
کﯚمە
ە
خاوەنی
ککورداﯾەتی کﯚ ی نەداوە .خ
سرووود و شيعری بﯚ
کﯚﯾان بکاتەوە ،کﯚﯚمە
ن
ە فرسەت کدا لە دووتﯚی ککت ب کدا
لە
ەی
ەس کی سەرردەرچووە لە مەقامە کورددﯾەکانی ناوچە
ککەرکوک ئامادە کردووە ،کە
گگەرميان و کەررکووک.
عەلی
ی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز قەﯾس قەرەەداخی بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەببارەت بە
س
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2
2010-10-24
ککەرکوکی لە 4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1009 :

ی کەرﯾم
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10302123112164
19وە
لەھاوﯾنی سا ی 968
ی
شاری کەرکوککە و
ە داﯾکبوی ش
ەلی کەرﯾم لە
ھونەرمەند عە
ھ
شانﯚگەری
بەرھەميش کەبەشدارری کردووە،ش
ش
ەم
ھونەری،ﯾەکە
دەستی کردووە بە کاری ھ
راق )ﯾوسف العاانی(و
ەورەی ع ق
ەنوسينی ھونەرمەندی گە
نەکە(ﯾە کەلە
)پارەی دەرمانە
لەکاری شانﯚی و
ی
محەمەد رەمەزان(بووو،جگە
د
دەرھ نانی ھوونەرمەند )ئەننوەر
زمانی کوردی
ی
ھەردوو
عەلی کەرﯾم بە ھ
ی
ەرمەند
ە بواری نوسيينيشدا،ھونە
ەلەفزﯾﯚنی لە
تە
ئەزمونە
ە
شانﯚو
سەبارەت بە ش
و عەرەبی لە گﯚظاروڕۆژناممەکاندا وتارو ل کﯚ ينەوە س
کت بی بە چاپ گەﯾاندوە ،دوواکت بی بەناووی
شانﯚﯾيەکان دەنوس ت ،تائئ ستا پ نج ت
ش
)نواندن لەسيننەمادا( لەژ ررچاپداﯾە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1010 :

ی ﯾارە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1191340373
32832
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1011 :

ی ﯾاسين محەمەد  -عەلی ئئەرکادی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21913555113004
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خانەقينی تەوواو
سا ی  2009بەشی ش وەەکاری پەﯾماننگەی ھونەرەەجوانەکانی خ
س
فﯚتﯚگرافی کردووە ،تا ئ ستا لە
ی
ھونەری
ی
ککردووە ،لەساا ی 2004ـەووە خﯚی سەررقا ی
 10پ شانگای ھاوبشە کرددووە.
ی تاﯾبەت و 0
پ نج پ شەنگای
پەﯾامن ر
ن
سەرچاوە :زﯾررەک نامﯚ  -ماا پەڕی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1012 :

عەلييرەزا حەنييفی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0301102130
01482
لەو شارە
سەرەتاﯾی ،ناوەەندی و دواناووەندی ھەر لە
ە داﯾک بووە .خو ندنی سە
شاری سنە لە
سا ی  1958لە ش
ی ھونەر
ساڵ
ڵ
ەکان و 4
چووە پەﯾمانگای ھونەرە جوانە
ە
 1بﯚ خو ندنی
تەواو کرد و پاشان سا ی 1975
جوانەکانی
ن لە لقی ئەددەبياتی شانﯚﯚﯾی لە کﯚل ژژی ھونەرە ج
ی و موزﯾکی ف ربوو .پاشان
ھونەرری ش وەکاری
ی تاران وەرگييرا .
زانکﯚی
سنە دەستپ کرد و لە
ە
حەنيففی کاری شانﯚی لە سا ی  1970لە ققوتابخانەی دواناوەندی لە شاری
شانﯚنامەی نوووسيوە کە لە الﯾەن
بيان دەگوتەوەە .کﯚمە ک ش
نەری بە قوتابي
ە وانەی ھونە
در ژەددا لە قوتابخانە
س"" ،گالدﯾاتوورھا"،
سفر بە فانتس
"ھرمز و کمان"" ،س
ز
ەوانە:
ھونەررمەندانی شاانﯚکارەوە نماﯾﯾش کراوە ،لە
ن" و چەندﯾن شانﯚنامەی ددﯾکە.
ی برای مردن
"دليلی
تە "سەربازی شاڵ ب ند " A Soldier With a
شال بلند" وا ە
ەی "سرباز ش
ج ی وەبيرھ نانەوەەﯾە شانﯚنامە
ی ،لە
حەنيفی و لە دەرھ نانی زەھرا رەشيدی
ی عەليرەزا ح
Long Sلە نووسينی شانﯚکاری سنەﯾی
Sash
ەمە دەقە شاانﯚﯾيەکانی
ەشی "بەرھە
نماﯾشنامەخووانی" واتە بە
ن نماﯾشی نم
ی "توليد متون
بەشی
شانﯚی
مين خولی فييستيﭭا ی ن وونەتەوەﯾی ش
" Playy And Play Rلە 27م
شانﯚننامەخو نی ئ ران Reading
شانﯚی شاری تاران خو ندرااﯾەوە.
فەجر لە تەالری کﯚﯚنفرانسی کﯚﯚمە گەی شا
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1013 :

ماعيلی
عەليي ەزا ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062350142
21090
جومەنی شا نﯚی سەقز
سەرۆکی ئەنج
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1014 :

عەليي ەزا رەزاﯾﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0731145318
81909
 19دەستی بە چاالکی ھوونەرﯾی لە بووارەکانی شاننﯚ و
ھونەررمەند "عەلي ەەزا رەزاﯾی" للەسا ی 990
لە فيستيﭭا ەککانی
ەمی جوانی خولقاند و ە
سينەمادا کرد و وەەک ئەکتەر و دەرھ نەر کﯚممە ک بەرھە
ەری و تی ئ رران چەندﯾن خە تی
ی کوردستان و سەرانسە
تی رۆژھە تی
شانﯚﯾﯾی و سينەمااﯾيدا لە ئاستی
731

ی بەدەستھ ننا.
گرنگی
ەی ناوبژﯾوان بووە ،بەردەووام لە
ندامی دەستە
سينەماﯾی ئەند
يستيﭭا ی س
ە چەندﯾن فيس
ی ھەروەھا لە
رەزاﯾی
ئازارەکانی مرۆﭬی کورد لە کوردستتان کردووە و
ی
شتی لە ئاوارەەبوون و ئ ش و
ەکانيدا گوزارش
فيلمە
شەکانی کورردستان و نە بگر ت.
ی کورد لە بەش
ی ژﯾانی گەلی
ييەکانی باری
ھەو ييداوە سەختيي
ھﯚی
مە  3 /14بەھ
رۆژی چوارشەمم
رەزاﯾی" ئ وارەی ی
"
ی کورد "عەليي ەزا
ەماکاری الوی
ھونەررمەندی سينە
گيانی لە دەستدا.
ی
ن سنە
گەی مەرﯾوان
پ کداددانی ئﯚتﯚمب ل لە سەر ر گ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھو

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1015 :

ی
عەونی سامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2041356143
33119
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1016 :

ﭬدا ی زەﯾننەکی
عەﭬد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10821381610636
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1017 :

عەﯾننەدﯾن مەررﯾوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0513154523
34244
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

مەرﯾوان

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

ژمارە1018 :

د
ی محەمەد
غازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02314432010206
ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە1019 :

غەرﯾﯾب خدرﯾارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21615040212884
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ
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جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1020 :

فاتيمە دەست مەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040616151321612
سا ی  1982لە شاری مەرﯾوان لە داﯾکبووە ،دەرچووی ئەندازﯾاری ناسينی زەوﯾيە لە زانکﯚی زانستی
سەرەتاﯾيەکانی شاری داموغان و ئ ستا ف رخوازی دەرھ نەری سينەماﯾە لە نووسينگەی تارانی
ئەنجوومەنی سينمای الوانی ئ ران.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

شارەکان:

مەرﯾوان

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

ژمارە1021 :

فاخير ھەرﯾری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261014034040
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گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1022 :

ی
س سەعدی
فارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161309233
32790
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1023 :

قين ئازاد
فارقي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271107145
58744
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1024 :

فاروق باپير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227144222
21455
ەرە
شارۆچکەی رەواندزە ،ددەرچووی پەﯾﯾمانگای ھونە
ی
سا ی  1967ی
ە داﯾکبووی س
لە
شاری موس ی سا ی )(1988ە ،ھونەرمەند لە سا ی )(1996ەووە چﯚتە
جوانەکانی ش
ج
نانی
ەرھەم ھ ی
ﭭاڵ و کﯚنس ررت و کاری بە
ەشداری چەنندﯾن فيستيﭭ
ھەندەران و بە
ھ
ی گﯚرانيب ژی کردووە.
ھونەرمەندانی
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1025 :

سا ح
فاﯾەق حەمەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131128123
32722
فﯚتﯚگراففەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

فﯚتﯚﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1026 :

فاﯾەق داودە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103115046
62253
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

738

ژمارە1027 :

فرم سک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071708136
65070
نيب ژ
گﯚراني
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1028 :

ستەفا
فرم سک مس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0208164017
71255
ەوە:
ەزمانی خﯚﯾە
لە
ندنی سەرەتای و ناوەندی و دوا ناوەندﯾم لەوێ
مانی لەداﯾکببووم .خو ی
ەشاری سل م
لە
ستاش ژﯾان للە
جوانەکانی بەغدام تەوواوکردووه .ئ س
ی
ەواو کردوه .ککﯚليژی ھونەررە
تە
ەر دەبەم .
ە مانيا بەسە
ئە
ەللەسەر.
سا ی  1983بﯚ ﯾەکەمجار چوومە سەرشانﯚ بە شاننگﯚگەرﯾی کە
س
لە شاری سل مانی.
مامﯚستاﯾان ە
ە پەﯾمانگای پ گەﯾاندنی ما
ە مامﯚستا لە
1988بوومەتە
8
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1029 :

د
د ئەحمەد
فرﯾاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1191133437
73801
ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1030 :

فرﯾدا باک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918101215
59537
شارەی رۆژھە تی کوردستتان
سا ی  1941لەسەقز لە دداﯾک بوو .دەرربارەی ئەو ش
س
ھەروەھاش دە
ش
ت و خە کی ئەم شارەم باش لە بيرە".
ستا سروشت
"تاکو ئ س
دە
ەبيب )ﯾان حاخام(
 1لە تارانەوە دەرکران بﯚ ئييسرائيل .حە
"خ زانەکەمان سا ی 1950
داﯾکم رەحمەﯾە و ئەوﯾش
م
چی دواﯾی کررد .ناوی
-6سا يدا کﯚچ
ە تەمەنی 61
باابی منە و لە
ەنی 71
ھەﯾە ناوی ﯾوووسفە و تەمە
چی دواﯾی کررد .براﯾەکم ھ
-7سا يدا کﯚچ
ە تەمەنی 72
لە
کە چەند
ردی فرﯾدا بوو ە
ئاﭬی ناوی م ی
سا ە ،کە تا ئ ستا بە ش ووازی کوردی ددەژی ".ی
س
ساحی
ھەﯾە :ئ يال -40سا ييە ،س
سا ک لەمەووبەر کﯚچی د واﯾی کرد و س کوڕی ھ
س
-39سا ييە و ئئﯚف ر -35سا ييە.
9
ستان شتومەککفرۆش کی گگەڕۆک
ی گﯚتی "باوککم لە کوردس
ی باوکی خﯚی
دەربارەی کاری
ت ،گوند بە گونند و شار
دەشت بە دەشت
ت
بە دۆڵ،
ە چيا ،دۆڵ ە
بووو ،لە سەر ککەر ک چيا بە
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بە شار ھەمووی دەگەڕا و لە ئيسرائيل گەل ک چيرۆک و رووداوی بﯚ دەگ اﯾنەوە و
دەﯾگﯚت کورد ئاشتيخوازن ،ميوانحەزن و ھەميشە ئامادەی ﯾارمەتيدانن".
فرﯾدا باسی رووداو کی دوای دەرکردنيان لە ئ ران و گەﯾشتنيان بﯚ ئيسرائيل
دەگ تەوە و دەل "ئەو کاتەی گەﯾشتينە ئيسرائيل ،لە ف ۆکەکە دابەزﯾن ،باوکم
خاکی ئيسرائيلی ماچ کرد ،پاشان ئ مەش لە دوای ئەو وامان کرد ".ھەر لە گەڵ
گ انەوەی ئەو بيرەوەرﯾەدا ﯾەکسەر گﯚتی "ھيوادارم رۆژ ک لە رۆژان و ھەر بەم
ش وەﯾە خاکی کوردستانی خﯚشەوﯾستيش ماچ بکەم ،ئەگەر مافی ئەوەم ھەب ".
ھەروەھا باسی خﯚشەوﯾستی و ھەردەم زﯾندووﯾی ﯾادی کوردستانی الی باوکی
خﯚﯾشی کرد و گﯚتی "باوکم لەو رۆژەی کە گەﯾشتە ئيسرائيل و تا کﯚچی دواﯾی
کردنی ھەر دەﯾگﯚت" :بە قوربانی خاکی کوردستان بم ".
دەربارەی کوردە جوولەکەکان لە ئيسرائيل فرﯾدا گﯚتی" :ژمارەمان  200 000ھەزار
کەسە .ژﯾانمان کوردەوارﯾيە و ئ مە پەﯾوەستی م ژووی کوردﯾن ،بﯚﯾە من بە کوردی
ستران دەب ژم .ھەروەھا ئ مە ئاراميش دەزانين ،ئ دی بە ئاراميش ستران دەخو نم و
جاربەجارﯾش بە فارسی و عيبرانی" .ناوبراو دەربارەی کەلتووری کوردی گﯚتی
"ھونەر ،جلوبەرگ و خواردنە کورﯾيەکان لە ئيسرائيل ژﯾانمانە .ئ مەی کورد گەل ک
مﯚرکی جﯚربەجﯚرمان ھەﯾە ".لە در ژەی قسەکانيدا لەو بارەوە گﯚتی "ستران کی
تاﯾبەتيمان ھەﯾە و من زۆر حەز لە دەنگی ھونەرمەندانی چوار پارچەی کوردستان
دەکەم ".فرﯾدا لە سەر سترانە فﯚلکلﯚری و ميللييە کوردﯾيەکان در ژەی داﯾ و گﯚتی
بە نيازە لە ئاﯾندەﯾەکی نزﯾکدا و بەو تەمەنە مەزنە سی دی-ﯾەکی ب و بکاتەوە ،ئ دی
گﯚتی "من لە مەکتەب مامﯚستا بووم و س مندا م ھەبوو ،بﯚﯾە لە کاتی گەنجيدا
نەمتوانی کاری ھونەری بکەم ".دەربارەی سی دی-ﯾەکەﯾشی روونی کردووە و
گﯚتی "ماوەﯾەکی کەم لەمە و بەر ب ﯾارم دا سی دی-ﯾەکی کوردی تﯚمار بکەم،
چونکە من بە ھونەری کوردی زۆر سەرب ندم و دەمەوێ لە ئيسرائيليش نيشانی
بدەم کە ئ مەش ھونەر کی دەو ەمەندمان ھەﯾە ،بﯚﯾە پ ش ھەموو شت ک گەرەکە
ئەو سترانانەی کە لە داﯾک و باب ،برا ،خزم و دراوس يەکانی خﯚم ف رﯾان بوومە،
بيانپار زم.
ئەو زۆر شانازی بە داﯾک و باوکييەوە دەکات ،چونکە ھەميشە ھانيانداوە کەلتووری
کوردی بپار زێ "ھەموو ھيواﯾەکيان ئەوە بوو لە گەڵ کەلتووری خﯚم بژﯾم ،ھەروەھا
سوپاسداری براکەمم کە لەم بوارەدا ﯾارمەتی داوم" .ئاماژەی بەوەشدا کە
مەبەستی سەرەکی ئەو لەو بەرھەمە ھونەرﯾيە پاراستنی زمان ،ھونەر و م ژووی
نەتەوەی کوردە ،ھەروەھا بﯚ دﯾارکردنی کەساﯾەتيی کوردﯾيە "چونکە ئامانجی من
تەنيا کورداﯾەتييە ".ھەروەھا گﯚتی شانس کی باشی ھەﯾە کە ھونەرمەندی مەزن
ﯾﯚنی شاخام ،بەرپرسی ستودﯾﯚ  10ﯾارمەتی دەدات کە ئەم سی دی-ﯾە کوردﯾيانە
بەرھەم ب ت .فرﯾدا ھونەرمەند ﯾﯚنی شاخامی بەو ش وەﯾە ھە سەنگاند "ئەو بە
ناوم فرﯾداﯾە نەک
رەگەز پﯚلﯚنييە و گەل ک دۆستی نەتەوەی کوردە" .فرﯾدا دە
)فرﯾدا(ی عەرەبی و داوای کرد ناوەکەی تەعرﯾب نەکەﯾن .لە ھەمان کاتدا لە بارەی
ناوی سيدﯾيەکەشی گﯚتی "ھ شتا ناو کم بﯚ سی دی-ﯾەکەم دانەناوە ،بە م چەند
ستران کی ل ئاشکرا دەکەم :د ەکەی وەرگرتم ،ژان ئەکا ،ليمﯚ ھەی ليمﯚ ،ئامين و
ئامين ،لە سەر کانی ،بزانن چی زەردم لە حەوران گﯚڕاوم و رﯾحان ".فرﯾدا دەربارەی
وەرگرتنی ﯾارمەتی لە وەزارەتی رۆشنبيری ئيسرائيلی بﯚ بەرھەمھ نانی
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سيدﯾيەکەی ،حاشای کرد و گﯚتی" :نە خ ر ،وەرمنەگرتووە ".پاشان کﯚپ ەﯾەک لە
ستران کی ناو سيدﯾيەکەی بﯚ گﯚتم:
د ەکەی وەرگرتم ،وازی ل ھ نام
نەمزانی ک بوو ،جەرگی دەرھ نام
فرﯾدا زﯾاتر باسی لە خﯚشەوﯾستی خﯚی بﯚ کوردستان و دەربارەی کورد و
کوردستانيش گﯚتی "من د نيام کە نەتەوەی کورد دەب تە بە خودان دەو ەتی
سەربەخﯚ" ھەروەھا ھيوای خواست جار کيتر کوردستان ببين تەوە و گﯚتی "ھيوادارم
ئەگەر بکرێ جار ک سەردانی و تەکەی خﯚم بکەمەوە" .لە کﯚتاﯾيدا فرﯾدا بە
شانازﯾيەوە گﯚتی" :من بە کوردی ستران دەخو نم و ئەو رۆژەی کە مردم ،با بە
کوردی لە سەر گﯚڕەکەم ستران بخو ندرێ .فرﯾدا لە کﯚتاﯾی قسەکانيدا گﯚتی "ئ دی
بﯚ کورد و کوردستان گەل ک شەلﯚمم ھەﯾە ".
فرﯾدای دەنگخﯚش بەو ھەستە و بە ھە ک شانی ھەناسەﯾەکی قوو ەوە ،لەو دﯾدارە
تەلەفﯚنيەدا چوار جار گرﯾا ،بە م نەموﯾست ل ی بپرسم لە بەر چ دەگرﯾ .
فرﯾدا باک سترانب ژ کی زۆر زﯾرەکە و خودان دەنگ کی جﯚشە ،بﯚﯾە لە ئيسرائيل بە
دەنگی چياکانی کوردستان بە ناوبانگە .ئەو زﯾاتر بە کوردی ستران دەب ژێ ،ھەروەھا
بە ئاراميش ستران دەخو ن و جاربەجارﯾش بە فارسی و عيبرانی و ئاوھای گﯚت
”موزﯾکی کوردی ژﯾانی منە ،بﯚﯾە من لەم تەمەنەدا و لەم رۆژانەدا ھەر خەرﯾکی
سيدﯾيەکەی خﯚ بوومە و داوای لە تﯚ دەکەم کە لە راگەﯾاندنی کوردﯾدا باسی ئەم
بەرھەمە بکەﯾت” .
فرﯾدا ئ ستا زۆر نەخﯚشە و کەوتووتە نەخﯚشخانەﯾەک و ئەو بەم وشانە ھەستی
خﯚی دەرب ی ”ھيوادارم کە لە پ ش مردنم مافم ھەب بگەڕ مەوە بﯚ کوردستان و
ئەگەر نەگەڕ مەوە ،تﯚ لە جياتی من خاکی کوردستان ماچ بکە و ئەم سيدﯾيە بﯚ
سەنتەرە رۆشنبيرﯾيەکان پ شکەش بکە ،ھەروەھا گەلەک شەلﯚمم بﯚ کورد و
کوردستان ھەﯾە” .
ئ ستا بەرھەمی فرﯾدا تازە تەواو بووە و گەﯾشتووە سەنتەرە رۆشنبيرﯾيە کوردﯾيەکان
لە ھەموو ئيسرائيل ،ئەوﯾش بە ﯾارمەتی ھونەرمەندی مەزنی ئيسرائيل )ﯾﯚنی
شاخام(ە کە بە رەگەز جوولەکەﯾەکی رۆمانييە و بەرپرسی )ستودﯾﯚ (10ﯾە .فرﯾدا
دەربارەی ئالبوومەکەی خﯚی ئاوھای گﯚت ”وﯾستم بە ش وەﯾەکی کوردی ئالبووم ک
تﯚمار بکەم ،لە ستودﯾﯚکە ھەستم کرد کە دەنگم زﯾاتر بﯚ موزﯾکی ئەورۆپی دەچ ،
بﯚﯾە من زﯾاتر لەگەڵ ئام ری پيانﯚ و گيتارم ستران خو ندەوە” .پاشان ناوی
ئالبوومەکەی خﯚی بﯚم ئاشکرای کرد کە بە عيبرانييە )شيرەت ھا رەﯾحان  /بە
نيخووەخ کوردستان( ،و واتاکەی بە کوردی )سترانی رەﯾحان  /لەگەڵ بﯚنی
کوردستان( کە برﯾتيە لەم سترانانە :د ەکەی وەرگرتم ،ژان ئەکا ،ليمﯚ ھەی ليمﯚ،
ئامين و ئامين ،لە سەر کانی ،بزانن چی زەردم لە حەوران گﯚڕاوم و رﯾحان و چەن
ستران کی دﯾکە بە ئارامی و فارسی و ئاوھای گﯚت ”وﯾستم لەگەڵ موزﯾکی کوردی
ستران بخو نم ،بە م نەبوو .واتە وﯾستم نان کی کوردی بب ژم ،سەموون کی ئەورۆپی
دەرکەوت .ئ دی بە کورتی ئەمن کوردم ،ھونەرەکەم کوردﯾيە و ر بازەکەم
کورداﯾەتييە”!
وەک دەزانرێ کە راگەﯾاندنی کوردی لە کوردستان و ئەورۆپا و بە تاﯾبەت کەنا ە
کوردﯾيەکان باﯾەخ بە ھونەرمەندانی کوردە جووەکان نادەن ،منيش بە تەنيا زۆر ھەو م
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سەر ورﯾابوون و
ھەر نەمتوانی ،ئئەوﯾش لە س
ر
م ،بە م
داوە کە ئەم ددﯾوارە بشک نم
وەﯾەک ر گا نادەنە بە کوردە
ک
ھيچ ش
ی کەنا ە کورددﯾيەکان دەم ننی ،کە بە ھ
ھﯚشياربوونی
ھ
گﯚت ”ئەمن
لەم بوارەدا فرﯾدا ئاوھای ت
شکەش بکەن .م
ش
بەرھەمی خﯚﯚﯾان پ
جووەکان کە بە
ج
بﯚ
م تەمەنەدا زۆۆر خﯚم ماندووو کردووە کە ئالبووم ک ﯚ
پييرەژن کی  68سا يم و لەم
قەدری
ی
کە نرخ و
بﯚم دەرکەوت ە
کەچی درەنگ م
ی
خزمەتی کوردداﯾەتی تﯚمار بکەم،
خ
ئەدی کوو؟ حا ی بووﯾت کاک ببەشير؟
ی
ەماوە،
ە ﯾەکجاری نە
ککورداﯾەتی لە کوردستان بە
دانەﯾەکی بﯚ چەند کەننا ە
ی
ەند
ش زۆرە ،ھەرروەھا من چە
ەم بەرھەمەش
مەسرەفی ئە
م
ی کەنا ە کورردﯾيەکان خﯚﯾﯾان خەشيم ددەکەن کە ھ شتا
ککوردﯾيەکانم نااردووە ،کەچی
ەرھەمەکەم نەگەﯾشتووەە دەستيان” .
بە
سرائيل
 2009-200ئيس
ی بﯚتانی08 ،
ەشير سەبری
بە
mailto:hu
unername@hotmail.com
m
سەبارەت بە پ ۆفاﯾلی فرﯾﯾدا باک
ەبری بﯚتانی س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز بەشير سە
س
20
ە 010-09-17
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد  -جووولەکە

و ت:

ئيسرائيل

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1031 :

د
د ئەحمەد
فوئاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128190627
72725
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1032 :

ەو ی در ژ
د حەمەميين ئاغای حاجی عە
فوئاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112516240
04489
پيری پ او کی ئاﯾنی و خواپەرست
سل مانی لەداﯾک بووە ،باپي
ەسا ی  1933لەشاری س
لە
بەناوبانگ بووە،
گ
ەبەعەو ی ددر ژ
سا ح بووە کە
جی عبدو ی حاجی ئاغا س
بوووەناوی حاجی
ەنی حاجی کاک ئەحمەددی ش خ بووەە ،وەک
ەئاﯾن خيرکەرر بووەھاوتەمە
پ او کی زۆر بە
ەم
ھەروەھا خانی عەجە
ا
ی گەورەئەم ددروستی کرددوە،
دەگ نەوەمنارەی مزگەوتی
ھﯚی ئەوەی ئەم
چونکەمو کی خﯚی بووەبەھ
مانی ئەم بينناﯾەتی ناوەچ
ەشاری سل م
لە
حمەدی ش خ بوەپ ش وەففات کردنی ووەس تی
جی کاک ئەح
ەوﯾستی حاج
پ اوەزۆر خﯚشە
کەحاجی عەو در ژ وەفاتی
ی
گﯚڕەکەی بن ژن بﯚﯾەکاات ک
ی
ی عەو لەنزﯾﯾک
ککردوەکەحاجی
حاجی
گەورەنزﯾک مەرقەدی ح
ک
مزگەوتی
ی
چی لەگﯚڕستتانی
ککردوە لە سا ی  1322کﯚچ
ژراوە!.
ە
ەدەکە ن
ی ش خ لەدەەرەوەی مەرقە
ککاک ئەحمەدی
ە ،ئيبراھيم ئئاغا،
حاجی ئاغا فتح اللە
ی
مانەن
ھەبوە کە ئەم
حاجی عبدو چوار کوڕی ھ
ح
چوار کوڕی
ەمان ش وەچ
ستا فوئادە و ئەوﯾش بەھە
ەباوکی مامﯚس
ەمين ئاغا کە
حمەئاغا ،حمە
ح
ھەبوە کەئەماانەن
ھ
غا ،خسرەو ئاغا ،کاک فوئاد!!.
مەرەشيد ئاغ
نووری ئاغا ،حم
مانی تەواو کردووەو
شاری سل ی
سەرەتاﯾی و نناوەندی لەش
مامﯚستا فوئادد خﯚ ندنی س
م
سا ی 1953
مامﯚستاﯾان لەبەغدا و س
ن
ەﯾمانگای
ی
ەسا ی  1950دا دواتر چوووتەپ
لە
سل مانی بووە ببە مامﯚستا ،دواتر لەسا ی 1957
ەڕاوەتەوە ل
ەﯾمانگای تەوواو کردوەو گە
پە
ناوی خاتوو
سل مانييە و ی
کی شاری ل
ەکەی خە ی
ژننی ھ ناوەو خ زانی پ کەووەناوە ،خ زانە
خاوەنی ھەشت مننداڵ بەناوەکانی
ی
ی حەسەن( ەەو پ کەوھەبووونەتە
)نەزﯾرە عەلی
ن ،شوان ،کاووان ،سامان ،حەمە ،شارا و شەم).
)شادان ،بەﯾان
ەقوتابخانەی سەرەتاﯾی ش خ
ھونەرمەندی نەمر مامﯚستتا فوئاد تا سا ی  1969لە
ھ
وەبەری
ی
بووە بەﯾارﯾدەرری بەڕ
ستاﯾی ماوەتەوە و دواﯾی بو
مەحمودی کوڕڕان بەمامﯚس
م
قوتابخانەکە!.
قو
مانی ماوەی س ساڵ لەو
ی قوتابخانەکانی سل ی
چوتە چاالکی
سا ی  1975چ
س
 197چﯚتەبەڕڕﯾوەبەر تی رۆۆشنبيری
دواتر لەسا ی 78
ر
يە خزمەتی ککردوە ،تا
ەڕﯾوەبەراﯾەتيە
بە
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جەماوەر لەسل مانی و ماوەی شەش ساڵ لەو بەڕ وەبەراﯾەتيە بوە و دواتر خﯚی
خانەنشين کردوەلەسا ی  1984دا وەک زۆر لەھونەرمەندان ھەر لەمندا يەوەخوليای
ھونەری شانﯚ بووەو بﯚ ئەم مەبەستەلەقوتابخانەو لەگەڵ ھاوڕﯾانی گەڕەک بەشداری
کاری ھونەری و شانﯚﯾەکان بوەکەئەمەش گرنگی خﯚی ھەبووەلەپ گەﯾاندنی
ژمارەﯾەکی زۆر لەشانﯚکاران و دروست بونی خﯚشەوﯾستی و نزﯾک بونەوەلەشانﯚ،
لەسا ی  1969لەگەڵ کﯚمە ک لەھونەرمەندان و رۆشنبيران لەوانە
(محەمەد سدﯾق مەحمود ،محامی ،،نوری وەشتی ،،تەھا خەليل ،،نەوزاد مەجيد،،
ش رکﯚ ب کەسی شاعير ،،عەلی جﯚ  ،،عەلی توانا( وەک ئەندامی دەستەی
بەڕ وەبەر تيپی ھونەر و و ژەی کوردﯾان دامەزراندوە لە شاری سل مانی کەتيپ کی
گەورەبو وەو شانبەشانی تيپی نواندنی سل مانی خزمەت کی زۆرﯾان بەھونەری شانﯚ
و مﯚسيقاو بوارەکانی تری ھونەرکردوەلەسل مانی و کوردوستان ،دوای ئەوە ئەم
تيپەناوی گﯚڕدرا بەتيپی کﯚمە ی ھونەرەجوانەکانی سل مانی ،ماوەی زﯾاتر لە 39
سا ەئەم تيپەبەھەمان تواناوەبەردەوامەلەخزمەتکردنی ھەموو بوارەکانی ھونەر و
کلتوری کوردی!.
ھونەرمەند مامﯚستا فوئاد حمەمين ئاغا وەک ئەکتەر کی سەرکەوتو بەشداری
کردوەلەنواندنی چەندﯾن کاری شانﯚﯾی و درامای تەلەفيزﯾﯚنی و فيلمی سينەماﯾی و
تەمثيلی رادﯾﯚﯾی.
کارە ھونەرﯾە شانﯚﯾی و درامی و سينەماﯾيەکانی
(شانﯚﯾەکان)
ش خی تەپلەڕەش نوسين و ئامادەکردنی عەلی توانا دەرھ نانی نەوزاد مەجيد،،
شاﯾی خﯚﯾناوی نوسينی گارسيا لﯚرکا دەرھ نانی نەوزاد مەجيد  ،،1971پيسکەی
تەڕپير نوسينی
مﯚل ر دەرھ نانی ئەحمەد ساالر  ،،1972تاوان ک لەئاسماندا نوسينی تەھا بابان
دەرھ نانی
نەوزاد مەجيد بﯚ شانﯚ و حسين نەسراوی بﯚ تەلەفيزﯾﯚن  ،،1972چاوی ﭬيتنام
نوسينی رﯾدسﯚن
دەرھ نانی تەھا خەليل ،شانﯚﯾی ئاﯾاری سەرکەوتنە ،،جەنابی موفەتيش نوسينی
گﯚگﯚل
دەرھ منانی ئەحمەد ساالر  ،،1971پژمين نوسينی عومەر عەلی ئەمين دەرھ نانی
تەھا خەليل  ،،1973کيچ نوسينی حەمەسدﯾق مەحمود دەرھ نانی نەوزاد مەجيد
 ،1970دﯾوار نوسينی سارتەر دەرھ نانی تەھا خەليل  ،،1974پەﯾکەر نوسينی بﯚل
برۆ دەرھ نانی تەھا خەليل  ،،1974ئﯚپەر تی داﯾکی نيشتمان و ئﯚپەر تی بوک و
زاوا ،چرا دەرھ نانی کامەران رەؤف ،،شانﯚﯾی نامەﯾەک لە خنکاوەوە ،،سارا خان
نوسينی ئەلفر د فەرەج دەرھ نانی جەمال محەمەد  ،،1973کاوەی ئاسنگەر
نووسينی ش رکﯚ ب کەس دەرھ نانی تەھا خەليل  ،،1977دکتﯚری ت نوسينی مﯚل ر
دەرھ نانی عەبدولی حەمەجوان  ،،1977کابرا سەﯾرەکەنوسينی نازم حيکمەت
دەرھ نانی عەبدولی حەمەجوان  ،،1985بليت و زاوا نوسينی جەمە سدﯾق
دەرھ نانی حسين نەسراوی  ،،1972مرۆڤ و زەوی نوسينی تەھا بابان دەرھ نانی
حکمەت زەنون  ،،1977شار نوسينی حسين عارف دەرھ نانی کامەران رەؤف ،،1997
بازرگانی ﭬنيسيا نوسينی مﯚل ر دەرھ نانی ئەنوەر توفی .1972
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(دراما تەلەفيز ﯚنيەکان)
ژﯾان نوسينی جەليل زەنگنەدەرھ نانی حکمت زەنون  ،،1977گو ە نووسينی
حەمەرەشيد ھەرەس دەرھ نانی شاما ی عەبەڕەش.
(فيلمەکان)
ن رگز بوکی کوردوستان  ،،1990خولەپيزە ،نوسين و دەرھ نانی جەليل زەنگنە 1998
مامﯚستا فوئادی حەمەمين ئاغا جگەلەبواری ھونەری و کاری وەزﯾفی سا ی 1965
لەمەلەوانگەی سەرچنار راھ نەری مەلەوانيتی بوەو ھەروەھا ئەندام و راھ نەری
ﯾاری شەترەنج بووەتوانيوﯾەتی خزمەتی باشی ئەم دوو بوارەش بکات ،ھونەرمەند
فوئادی حەمين ئاغا مرۆﭬ کی خاوەن ھە ﯚ ست و کورد پەروەر بووە ،لەتەمەنی
الو تيدا پەﯾوەندی ھەبوەلەگەڵ حيزبی شيوﯾعی کوردوستاندا و ھە گری بيروباوەڕی
چەپ و کﯚمﯚنيزم بوەئەمەش وای کردوەلەسا ی  1963لەکاتی نەکبەی )مەنعی
تەجەولەکەی( شاری سل مانيدا لەالﯾەن رژ می بەعسەوە بگير ت و ماوەی نﯚ مانگ
لەبەندﯾخانەلەشاری کەرکوک بەند )سجن( بکر ت؟
ئەوەی شاﯾانی باسکردنەل رەدا خيزانەکەی مامﯚستا فوئاد ،خاتوو نەزﯾرەتوانيوﯾەتی
بەشداری کاری ھونەری لەدرامای نامەﯾەک لەخنکاوەوەو فيلمی ن رگز بوکی
کوردستانەو فيلمی خولەپيزەو لەم دواﯾانەش بەشداری لەدرامای )لەگول ک کا ترو و
گەڕان ک بەدوای سيبەرەکانداو ژﯾلەمﯚ( بکات و بەتاﯾبەتی لەدرامای گەڕان ک بەدوای
سيبەرەکاندا رۆ کی بەرچاوی بەرجەستەکرد کەج گای رەزامەندی بينەران بو،
بەمەش خاتو نەزﯾرەسەلماندی کەلەسەر رﯾبازی مامﯚستا فوئاد
بەردەوامەلەخزمەتکردنی ھونەری کوردی داو مامﯚستافوئاد زﯾندو نەمرەو توانيوﯾەتی
لەپاش ئەو ھەموو سا ەی خزمەتی خﯚی بﯚ ر بازی ھونەری کوردی ھاوسەر کی ئاوا
لەپاش خﯚی بﯚ در ژەپ دانی ئەو رﯾگاﯾەی کەلەژﯾاندا ھە يبژاردبوو بەفي ۆ نەدات.؟
ھەروەھا ھونەرمەندی شانﯚکار )خاتو شادان( کەکچی گەورەی مامﯚستا فوئادە وەک
خانمە ئەکتەر کی کورد لەم ژەلەچەندان کاری شانﯚﯾی و فيلم و درامای کوردﯾدا
بەشداری کارﯾگەرو سەرکەوتوی کردوەو ئەکتەر کی بەتواناﯾە ،ب گومان ئەمەش
دەگەڕﯾتەوەبﯚ ئەو تواناو خﯚشەوﯾستيەی کەمامﯚستا فوئاد توانيوﯾەتی دروستی بکات
لەناو خ زانەکەی دا بﯚ ھونەری کوردی ،لەھەمان کاتدا خاتو شادان خ زانی ئەکتەری
بەتوانای کورد شەما ی عەبەڕەشەکەپ کەوەچ لەکوردوستان و لەھەندەران )
ھو ەندا( خزمەتی زۆری ھونەری کوردی نەتەوەکەﯾان کردوەو چەندەھا شانﯚﯾی و
فيلمی کوردی بەھ زﯾان نماﯾش کردوەبەتاﯾبەتی لەو تی ھو ەندا
ھەندی لەوانەش فيلمی ھﯚ ەندی )ئەو کوڕەی ئيتر نادۆێ ،ئﯚپەر تی ھﯚ ەندی
کﯚﯾستی فەناﯾد ،شانﯚﯾی دووبارەی داستان ک ،فيلمی رۆژانی زەرد ،فيلمی ھەلە و
ھﯚ ەندا ،فيلمی نامﯚی)
جگەلەوەی ھەردوو کچەکانی شاﯾی و شارۆ و خە تی ﯾەکەمينيان وەر گرتوە.
لەسا ی  1999ھونەرمەند فوئادی حەمەمين ئاغا کوردوستان بەج د ی و بەرەو
ھەندەران کﯚچ دەکات و لەھو ندا جيگير دەب ت بە م بەداخەوەدوای ساڵ و نيو ک
جە تەی م شک لی ئەدات و لەئەنجامدا توانای قسەکردنی نام ن تا لەڕۆژی 7
مانگی ئازاری سا ی  2004لەنەخﯚشخانەدەکەو ت و پاش سيانزەڕۆژ لەکات ژم ر
س و نيوی بەکاتی ھﯚ ەندا لەبەرواری نوزدەی ئازاری سا ی  2004ئەو
ھونەرمەندەمەزنەما ئاواﯾی ﯾەکجاری ل کردﯾن و کەسەر کی
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ەج
ی بەگشتی و ھونەرمەندان و بينەران بەتاﯾبەتی بە
گگەورەی لەد ی نەتەوەکەی
ی ئازای ھەماان سا يشدا تەرمەکەی ھ نراﯾەوەسل مانی
ھ شت ،لەڕۆژژی  25مانگی
ەگردی سەﯾووان ن ژرا.
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1033 :

د شامار
فوئاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112610234
40506
وەک خ زان کی
ک لەگەڕەگی ئيسکان لەدەەﯾکبووە و ک
 1لەکەرکووک
ەسا ی1967
لە
ری گيتارەبووە ،ئامادەی
ەوە سەرقا ی ھونەر و ژەەنينی ئام ی
ھونەردۆست لەم ردمندا يە
ھ
تيپی مﯚسيقای شا و
پييشەزازی لەککەرکوک خو نندوەو ،لەسا ی 1987دا للەئام زی ی
خﯚی
عومەر و ئيدرﯾﯾس رەحيم خ
عەلی باخەوان ،سيروان ع
ەگەڵ ھونەرممەندان دل ر ع
لە
مﯚسيقای شا و
ی
ەن بەناوی تيپپی
ەدا بەر ھەم ک تﯚماردەکە
ھەر لەو سا ە
دەبين تەوە و ھ
شامار چ ﯾوﯾەتی ،پاشان
ر
بەرھەمی فواد
ی
وەھەشت بەررھەم ب ودەککەنەوە کە س
بەتيپی
ی
ھﯚ ەندا
ەوەو ھەرلە ھ
دا دەگيرس تە
تااراوگە دەب تە ميوانی فوئادد و لەھﯚ ەند
ھﯚ ەندی دا دەەۆز تەوە
مﯚسيقای ھﯚﯚ ەندی ئاشناا دەب ت و خﯚﯚی لەتيپ کی مﯚسيقی ھ
م
دەکات.
ت
لەسو د
ھﯚ ەندا بەج د ت و روو لە
شامار  2001ھ
و پ کەوەکاردەکەن ،فواد ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1034 :

د عەلی
فوئاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818095057
74731
تاشی
ەندی پەﯾکەرتا
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ەرتاش
پەﯾکە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1035 :

ک فاروق
ف نک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7050948497
71702
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1036 :

ی
فەتانە وەليدی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1020010036
62095
ستان لە
رۆژھە تی کوردس
ە
سنەی
سا ی  1953لە بنەما ەﯾ ککی ھونەرمەنندی شاری س
س
ەر لە مندا يە
ەوە رووی کردە ھونەری مﯚﯚسيقا و ئاوازز .بەداخەوە ژژﯾانی
داﯾک بوو و ھە
دەروونيەوە زۆر زوو
ە
نەخﯚشی
ی
ژﯾان و
باری نالەباری ن
ھونەرمەندە ببە ھﯚی ی
ھونەری ئەو ھ
ھ
توانی رۆ کی م ژژووﯾی لە ھوننەری
ی
ھات .بە م لەوو تەمەنە کوررتەشدا
ککﯚتاﯾی پ ھا
ژانی ژنی رۆژھە تی
ﯾەکەمين گﯚرانيب ی
ن
مﯚسيقای کورردﯾدا ببين  .ناوبراو ﯾەک ک لە
م
ەنانەت
شی فرەﯾ ک لە ھونەرمەنندانی ژن و تە
ککوردستان بووو کە دواتر بوەە ئيلھام بەخش
پيياوی تر لە کووردستان.
ەتانە
ەبارەت بە )فە
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:19:16
وەليدی( لە6 2010-12-9 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سنە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1037 :

م
حی کەرﯾم
فەتح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091544312
22078
کار
فيلمک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1038 :

ش
خری خورۆش
فەخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0312112402
21638
 192لەشاری
فەخری ئەسوودی کە ناسرراوە بە )فەخرری خورۆش( لەسا ی 29
فە
سينەماو
ەﯾەو خاوەن ککاری زۆرە لەس
ککرماشان لەدااﯾکبووە و ،ب ووانامەی بەکالﯚرﯾﯚسی ھە
فيلمی
ی
ەندﯾن
شاھی ئ ران ببەشداری چە
شانﯚ دا .ناوبراو لەسەردەممی شاھەنش
ش
ەکەم
سەردەمەکەی بوو .ئەو ﯾە
ی
ئەکتەرە دﯾارەکانی س
ە
سينەماﯾی کرردووەو ،ﯾەک ک لە
س
ەشداری زۆرترﯾن
بەباشی گ اوە و بە
ی
ەکانی
ەرەکی فيلمە
ەکتەری ژن ببوو رۆ ی سە
ئە
داری لە
تائ ستا بەشد
دا .خورۆش تا
لەسەردەمی شای ئ راند
ی
فيلمی سينەمماﯾی کردووە
في
سينەماﯾی کرددووە کە  12فييلمی لەسەردەمی شاو 26
فيلميشی
ی
 38فيلمی س
8
ش ،ئ ستا خەرﯾکی
ەخری خورۆش
ەمھاتوون .فە
سالميدا بەرھە
ەسەردەمی کﯚماری ئيس
لە
ستی سا ی  2009ب ودەکر نەوە.
سينەماﯾی کە لەن وڕاس
ی
ی
چەند فيلم کی
رۆۆل گ انە لەچ
تين لە )تاراج –
ەشداری ت دا کردوون ،برﯾتي
ی فەخری بە
ە ن وبانگترﯾن ئەو فيلمانەی
بە
 (19و )بھلول – ). 1957
سوتەدالن977 -
) ،(1984دادا) ،(1982 -سو
4
ەوەی
سالمی پ يانواﯾﯾە بەھﯚی ئە
سينەماکارانی ،،سەردەمی کﯚماری ئيس
ھەندێ لە سي
ھ
کدا رۆ کی وورووژ نەری گ اوە،
ەچەند فيلم ک
ی خورۆش لە
ەسەردەمی شادا ،فەخری
لە
بەشداری فيلمە سيينەماﯾيەکان ببکات،
ی
دات
ی ر گەی پ بد
ماری ئيسالمی
ەدەبواﯾە کﯚما
نە
ران ر گەی پ درراوەو
ی ئيرشاد و ففەرھەنگی ئييسالمی ئ ن
الﯾەن وەزارەتی
ە م ئەو لەال
بە

750

تاائ ستاش بەرردەوامە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1039 :

فەرامەرز سدﯾقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11720530110768
بوە و
سا ی 1328ی ھەتاوی لە شاری سەققز لەداﯾک ە
ن سدﯾقی س
ککوڕی سەروان
تا وەرگرتنی ددﯾپلﯚم لە شارەکانی سەققز و تاران درﯾژژە داوە و دواتر لە
خو ندنی ھەتا
خ
سانسی
وەرگيراوە و فەوقەليس
ە
شانﯚ
خو ندکاری ش
ی تاران وەک خ
زانکﯚی ھونەرە جوانەکانی
شانﯚ و سينەممای لەو زانکﯚﯚ وەرگرتوە و ھەنووکەش نيشتەج ی شاری تارانە.
ش
ھەتاوی
فەرامەرز سدﯾﯾقی دەسپ ککی کاری ھوننەری دەگەڕ تتەوە بﯚ سا ی 1347ی ھ
فە
وی ھونەر
ی "رۆستەم و زۆراو" پ ی نناﯾە ن و گﯚڕەپاانی بەرب ی
ککە بە دەورگ ان لە شانﯚی
شمە" کە
ھەتاوﯾدا بە ددەورگ ان لە فيلمی "چش
و دواتر لە سا ی 1351ی ھ
ی "ئاربی ئونااسيان" بوو جيھانی پ دەەنگ و رەنگی
سينەماشی ناسی
ی
دەرھ نەرەکەی
دا دەور و رۆ ی بەرچاوی بيينيوە.
شانﯚ و تلوزﯾﯚند
سينەما و ش
و تا ھەنووکە بەردەوام لە س
ەقزی
ئەکتەری توانای سە
ی
دﯾقی
فيلمانەی کە ھەتا ئ ستا ففەرامەرز سد
ەش ک لەو في
بە
کافی
مارال ،ھزاران زن مثل من ،عشق ی
ه :قدمگاه ،م
دەوری ت دا بيننيوە برﯾتين له
دندان مار،
ن
آخرﯾن پرواز،
ن
شدگان،
نييست ،اسکاددران عشق ،پاﯾيز بلند ،داادستان ،دلش
شان،
ھرسە نفرش
غم ،تيغ و ابرﯾﯾشم ،گفت ھ
ت رفته ،روزنه ،،ساﯾەھای غ
مان از دست
زم
مە و ....ھتد.
ھنە تا ظھر با سرعت ،زن باکره ،چشم
ی ميرﯾزد ،برھ
مشب اشکی
ام
بە فيلمی
دەکر ت ئاماژە ە
ر
دەوری بەرچاوی گ اوە کە
ی
شی دەرھ نەررﯾشدا
نااوبراو لە بەش
نەری فيلمەکە ککاک فەرامەرززی سدﯾقييە و
ی
ن کە نووسەرر و دەرھ
طعمە" بکەﯾن
"ط
ەکتەرە بەناوببانگەکانی و تی ئ ران ت ييدا رۆ يان بينييوە .فەرمەرز سدﯾقی
ککﯚمە ک لە ئە
بينيوە و لە سا ی 1351ی
ە
ستا دەوری بەرچاوی
ەر"ﯾش تا ئ س
وەک "ﯾارﯾدەدەەری دەرھ نە
ﯾارﯾدەدەری
ی
وەک
"ساعت فاجعه" ،ک
ت
ط" و
ھەتاوﯾدا لە دووو فيلمی" :ررضا ھفت خط
ھ
بەناوبانگەی شاری سەقز و سينەما و
ی
ھونەرمەندە
ە
م
دەرھ نەر رۆ ی بينيوه .ئەم
نانی فيلم و
ەرھەمھ ی
ەر لە بواری بە
تللوﯾز ونی و تی ئ ران ،بە خﯚشييەوە ئ ستاﯾش ھە
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سووڕ و چاالکە و بەردەوام بەررھەمەکانی للە
ڕ
ی ،ھە
سرﯾاڵ و زنجيررەی تلوﯾزﯾﯚنی
س
ەوە .
ککەنا ەکانی تللوﯾزﯾﯚنی ئ رانندا ب و ئەب تە
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1040 :

ی
فەرززاد ئەدﯾبی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226165434
41433
لقی
ھاتﯚتە دنيا .سا ی  1990لە ی
ە
سونقور لە کرمااشان
سا ی  1967لە شاری سو
س
دﯾن
ستا لە چەند
گگرافيک لە کﯚلل ژی ھونەرە جوانەکانی ززانکﯚی تاران وەرگيرا .تا ئ س
ەکی چاالک
شدا بە ش وەﯾە
گای ھاوبەش
پ شانگای تاﯾببەت و ھەروە ھا  40پ شانگ
ەشداری کرددووە.
بە
ران ،گﯚﭬاری "کتااب ماە"
،
ەھری ،ئ
ە لە رۆژنامەکاانی ھەمشە
ە کرماشانييە
ەم گرافيستە
ئە
رۆژنامە و گﯚﭬاری ددﯾکە بابەت و وتاری ب وکرردۆتەوە و
مە
چەندﯾن
واتە "کت بی ممانگ" و لە چە
ەی
ەساز لە زۆربە
ی ھونەرﯾی ،دﯾزاﯾنەری گگرافيک و و نە
ەر و بەرپرسی
وەکوو بەڕ وەبە
ی" واتە
جﯚرەکانی ئ راان کاری کردوووە ،لەوانە"" :شيعر"" ،ادبييات داستانی
گگﯚﭬارە جﯚراوج
ەق"،
سەحنە" ،مەقاام"" ،شەھرﯾﯾار"" ،زەمانە""" ،فيدای حە
چيرۆکی"" ،س
"ئەدەبياتی چي
چەندﯾن
ن
رۆژنامەکانی "زەن"" ،فەردا" و
ی
ھەروەھا
ا
ش" و
"پەﯾکی خاوەرر"" ،سرووش
رۆۆژنامە و گﯚﭬااری دﯾکە.
ەروەھا
گرافيک و و نەساززی ئ ران و ھە
ک
يەکانی
يﭭا ە ھونەرﯾيە
تاا ئ ستا لە زۆۆربەی فيستيﭭ
خە تی
ران بەشداری کردووە و ە
ﭭا ی چاپەمەننييەکانی ئ ن
ە چەندﯾن خوولی فيستيﭭا
لە
سەرەکيی و پ باﯾەخی بەددەستھ ناوە ،کە ھەند کياان برﯾتين لە:
س
ی،
خولی ئﯚ ەمپييای فەرھەنگی
1پلەی ﯾەکەممی دﯾزاﯾنی پوستەر" ،لە "ﯾەکەمين خ
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وەرزشی قوتابيانی سەرانسەری و تی ئ ران" ،سا ی .1993
2پلەی دووەمی "ﯾەکەمين پ شانگای قوتابيانی گرافيکی زانکﯚی تاران" ،سا ی
.1993
3پلەی س ھەمی "دﯾزاﯾنی پوستەر بﯚ رۆژی ئافرەت" ،لە کﯚل ژی ھونەرە جوانەکانی
زانکﯚی تاران ،سا ی .1993
4پلەی ﯾەکەمی "دﯾزاﯾنی پوستەر" بﯚ شەشەمين خولی پ شانگای ن ونەتەوەﯾی
کت بی تاران" لە سا ی .1993
5پلەی ﯾەکەمی دﯾزاﯾن و رازاندنەوەی الپەڕە ،لە س يەمين خولی فيستيﭭا ی
چاپەمەنييەکانی ئ ران ،سا ی  ،1996کە لەوحەی سوپاس و پ زانينی پ بەخشرا.
6پلەی دووەمی دﯾزاﯾن و رازاندنەوەی الپەڕە ،لە پ نجەمين خولی فيستيﭭا ی
چاپەمەنييەکانی ئ ران ،سا ی  ،1999کە لەوحەی سوپاس و پ زانينی پ بەخشرا.
7پلەی س ھەمی "دﯾزاﯾنی پوستەر" ،لە "ﯾەکەمين پ شانگای گرافيک لە خزمەت
خەبات لە دژی مادە س کەرەکان" ،سا ی .1999
8پلەی ﯾەکەمی دﯾزاﯾن و رازاندنەوەی الپەڕەی ﯾەکەمی گﯚﭬار ،لە شەشەمين خولی
فيستيﭭا ی چاپەمەنييەکانی ئ ران ،سا ی  ،2000کە پ نووسی بلووری پ بەخشرا.
9پلەی ﯾەکەمی و نەسازی ،لە حەوتەمين خولی فيستيﭭا ی چاپەمەنييەکانی
ئ ران ،سا ی  ،2001کە پ نووسی بلووری پ بەخشرا.
10پلەی ﯾەکەمی دﯾزاﯾن و رازاندنەوەی الپەڕە ،لە حەوتەمين خولی فيستيﭭا ی
چاپەمەنييەکانی ئ ران ،سا ی  ،2001کە پ نووسی بلووری پ بەخشرا.
11پلەی دووەمی دﯾزاﯾن و رازاندنەوەی الپەڕەی ﯾەکەمی گﯚﭬار ،لە حەوتەمين خولی
فيستيﭭا ی چاپەمەنييەکانی ئ ران ،سا ی  ،2001کە پ نووسی بلووری پ بەخشرا.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1041 :

فەرزاد عەندەليبی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002101728223447
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ھونەرمەنند
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1042 :

ەری
فەرززﯾن پشدە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006101856
69816
می
کورتە فيلم و فيلم
ە
چەندﯾن
ران و خاوەنی چ
نکﯚکانی ئ ن
ی فيلمە لەزانک
دەرچوووی بەشی ددروستکردنی
ستيﭭا ە
خەالت لەف س
مبەر(ە کە تواننيو تی ) (8خ
چيرۆککييە ،کە دﯾارتترﯾنيان کورتە فيلمی )بﯚمب
ەڵ ستاف کی ئيتا ی
20ش وەک ﯾاارﯾدەدەری دەەرھ نەر لەگە
ت ،سا ی 009
ەدەستبھ ن ت
ن ودەوو ەتييەکان بە
کاری لەفيلمی )رۆۆ ەکانی کەرککوک(دا کردوووە .
ی نوێ
ی کوردستانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1043 :

ونی
فەرززﯾن سابوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3261007372
21816
وەکوو
و
لە زﯾاتر لە  60شانﯚگەری ببە ھ ز،
ی سنەﯾە و تااکوو ئ ستا ە
خە کی شاری
خ
سەرکەوتوو رۆۆ ی بينەوە و سا ی
ﭭا ی
خولی فيستيﭭ
 2004لە 22مين خ
2
ەکتەر کی س
ئە
چکﯚلە" وەکوو
"
جر" بە دەورگ ان لە شانﯚگگەری "س ما ی
شانﯚی "فەج
ن ونەتەوەﯾی ش
ستيﭭا ە ھە ببژ ردرا.
ەکتەری دووەەمی ئەم فيس
ئە
ەماکاری ناودداری
مانگ" لە دەررھ نانی سينە
ەماﯾی "نيوە م
سابوونی لە ففيلمی سينە
س
کە لە
ەھمەن قوباد ی" وەکوو ئەکتەری سەرەەکی رۆ ی بيينيوە و ﯾەک ک
ککوردستان "بە
ەرﯾانەی
ژەی ئەو شانﯚگە
سا ک ر ی
ی و تی ئ ران کە ھەموو س
ەکتەر پ کارەککانی شانﯚی
ئە
ژمارەﯾان لە تەواوی
ئەکتەرەکانی شانﯚی ئ ران زﯾاترە.
ی
ن
ککە ئەو تياﯾدا ببەشداری دە کات،
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1044 :

ی
شيد نورانی
فەرش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0703153326
64533
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گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1045 :

ڵ
ھاد پيرباڵ
فەرھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112614333
37531
خە کی باشووری
زانکﯚی کوردە و ە
ی
فەرھاد پيرباڵ ،نووسەر ،ل ککﯚ ەر و مامﯚﯚستای
فە
سل مانی
ەول ر لە داﯾکبوووە و لە  84للە زانکﯚی س
ەو لە سا ی  1961لە ھە
ککوردستانە .ئە
نووسەرانی
ی
تی
چووەتە رﯾزی ﯾەک ی
ە
1984
خو ندنی تەواو کردووە .ئەوو لە سا ی 4
خ
شاخەوە ،ھەرر لە ناو ﯾەک تتی نووسەراننی شاخيش ﯾەکەمين کت بی چاپ کرددووە کە
ش
ەتی
ئاواﯾی و تەکەم .ئەو لە پ ناو ئەوەی خزمە
ی
شانی ما
ە بە بەناونيش
شانﯚنامەﯾەکە
ش
دواﯾی چووەتە
ی
مانگ لە ئ ران ماووەتەوە.
ھەشت گ
سەربازﯾی رژ م نەکات چوووەتە ئ ران ،ھ
س
ەڕەنسی
حکومەتی فەڕ
لەوێ ماوەتەوە ببە زەمالەی ح
ێ
ە مانيا ئينجا دانيمارک و ددوو ساڵ
ئە
بﯚ ماوەی
چووەتە فەڕەنسا ﯚ
ە
ەوە دابەش ددەکرا،
ەنيستيتوی ککوردی پارﯾسە
ککە لەالﯾەن ئە
سا ک لە فەڕەەنسا ماوەتەووە.
ھەشت نﯚ س
ھ
ەفتەﯾەک دوای
سا ی  1994گەڕاوەتەوە ککوردستان .ھە
پييرباڵ مانگی ئﯚکتﯚبەری س
ەدەبی نو ی کوردﯾدا
ە زانکﯚی سﯚﯚربﯚن ،لە بوارری م ژووی ئە
ەواوکردنی دووکتﯚراکەی لە
تە
حەدﯾن دامەزراوە.
ن
ی سە
 19لە زانکﯚی
ە سا ی 994
لە
سەرپەرشتياری بەشی ئەدەبی و
ی
پييرباڵ کات ک ککە لە دانيماررک و ئە مانيا بووە وەکو س
زۆر لە گﯚﭬارەکانی وەک خەررمانە و
سەران لە ر
وەکو پەﯾامن ر و ئەندامی د ەستەی نووس
نوودەم لە ستﯚﯚکﯚ م ،ﯾەکگررتن و دەروازە لە دانيمارک ،ھيوا لە پارﯾﯾس وە ھەروەەھا
ی دﯾکەش وە کو دەستەی نووسەرانی گﯚﭬارەکان کااری کردووە ،لە 1994
گگەل ک گﯚﭬاری
سی الپەڕە بوووە ،لە
ککە ھاتووەتەوەە کوردستان لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ بەرپرس
ئەو
سەر بووە کە لە وەزارەتی رۆشنبيری ددەردەچوو .و
گگﯚﭬاری وەرگ ان سەرنووس
سەرنووسەر ببەشدار
کە دا وەکوو نوووسەر ﯾان س
ھەروەھا لە زۆۆر گﯚﭬار و ب وکراوەی دﯾک
ھ
بوووە.
سيوە و ب و
 200چلوس کت بی نووس
فەرھاد پيرباڵ ھەتا وەرزی ﯾەکەمی 09
فە
کە
لە حەکاﯾەتەکاانی باوکم ە
ی فەرھاد پيررباڵ برﯾتييە ە
ککردووەتەوە .تاازەترﯾن کت بی
 4الپەڕەﯾيە.
رۆۆمان کی 450
جافە.
ە
ەری ھﯚزانەوا ن تەرزە
ن وبراو ھاوسە
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 وﯾکيپ دﯾا:سەرچاوە
divltr
CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAIL
Name: Ferhad
Family name : PIRBAL
Iraq ،Arbil ،Date and place of birth : 20. 08. 1961
tow childrens ،Marital status: married
Arbil; Tel. 00964750 445 0311 ،Zanko Village ،Hom address: No.81
Email : ferhadp@yahoo.com
Education
،1994 – Awarded ph.D. in Kurdish Modern Literatur; University of Sorbonne
France. ،Paris 3
،Paris 3 ،University of Sorbonne ،1990 – Awarded degree Master of Literatur
1990 ،Oct ،France
College of ،Kurdish Department ،1983 – Complete B.Sc. Kurdish language
1979،07 ،Iraq ،University of Sulaimanie ،Arts
Languges:
Turkmen. ،Arabic ،Persan ،English ،Franch ،Kurdish
Expereinces
،1994 – 1996 Lecture of Kurdish Modern Literatur in Kurdish Department
Arbil. ،University of Salahaddin ،College of Arts
Arbil. ،1994 - 2010 Editor of Weearan Magazin
Arbil. ،1994-1996 Journalist in Kurdistani Niwee Newspapar
Arbil. ،1995 – 1996 Director of Central Library of Univesity of Salahaddin
Sulaimanie. ،1995 Participating to Founding the Zamowa Gallery of painting
Arbil. ،1995- 1996 Director of Arbella Gallery of Painting
1996 – 2002 Lecture of Kurdish Modern Literatur & Eshtetica in Kurdish
Arbil. ،University of Salahaddin ،College of Education ،Department
،College of Economie ،College of Low ،1996 – 2002 Lecture of Kurdology
Arbil. ،University of Salahaddin
College of ،1996 – 1997 Lecture of Franche in English Department
Sulaimanie. ،Languages
،1996-1997 Editor of Wegeeran Magazin published by Ministary of Cultur
Arbil.
1997 –1998 playing a key role in founding the College of Fin Arts in
University of Sulaimanie.
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College of Fin ،1997- 1998 Lecture of Eshtetica in Plastic arts Department
Sulaimanie. ،Arts
1997 – to date : Gave theoretical & practical lecturs in Kurdish Modern
M.Sc. & Ph.D. students. ،Literatur & Eshtetica to B.Sc.
Kurdish Department in ،1998 – to date : Supervising one 7 M.Sc. students
Germany 2010. ،Salahaddin University and University of Berlin
Arbil. ،1999- 2001 Presenting Emission in KTV Satalyte
Arbil. ،2000 to date : Director of MSB Cultural Center
،2002 – 2003 Lecture of Philosophie of Art in Journalism Department
University of Sulaimanie.
Khanaqin ،in Litr. Dep. ،2003- 2004 Lecture of Moderne Kurdish Literatur
(Un. Sul.).
،2003 playing a key role in founding the Dapartement of Franche Litr
College of Arts in University of Arbil.
Arbil. ،2004 - 2005 Editor of Shin Magazin published by Aras Ed.
College of ،2004 - 2005 Lecture of Traduction in English Department
University of Koysanjaq. ،Literatur
،College of Fin Arts ،2005- 2010 Lecture of Eshtetica in Painting Department
Arbil. ،University of Salahaddin
Sulaimaniye. ،2009- 2010 Presenting Emission in GelTV Satalyte
،College of Fin Arts ،2009- 2010 Head of Cinematographics Departement
Arbil. ،University of Salahaddin
Publications
Publishing in journals such as: Zanko – the scientific journal of Salahaddin
University ; Brayeti Center ; Zanko y Sileimani – the scientific journal of
University of Sulaimanie; Zanko y Dihok – the scientific journal of University
of Duhok; Etudes Kurdes – the scientific journal of Kurdish Institut of Paris
(In franch language).
Publishing also in journal KurdishGlobe 55 articls about Kurdish culture in
in Arbil. ،english languge
Books :
published by Ed. ،- 59 books and studies about Kurdish culture and Litr
،Bedrxan ،Renj ،Spireez (Duhok); Gelaweej ،Hetaw (Arbil) ،Gulan ،Aras
Serdem (Sulaimanie) 1996- 2010.
9 pieces of theatre and one Scenario. ،3 books of poems ،- 5 Romans
one book translated to Franche (Action ،- 3 books translated to Persan
Rabita – t ،and two books translated to Arabic (Dar Al jamal ،Poetique)
Bayrout). ،Kawa
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Traning Courses and Conferences
Iraq ،Arbil ،2000 – 4th Scientific Conference of Salahaddin University
France. ،Strasbourg ،1992- International Conference of Students
in Paris. ،1992 _ International Conference about Kurdes
،Stockholm ،1991 – 13rd Scientific Conference of Kurdish Institut of Paris
Sweeden
،Kurdish Institut of Paris ،1989– Scientific Session of Kurdish Literatur
Sweeden ،Stockholm
References
110 Rue ،President of Kurdish Institut of Paris ،1- Mr. Kendal NEZAN
Paris 10me. ،LaFayette
،College of Arts ،Kurdish Department ،2- Prof. Dr Izzeddin Mustefa RESUL
Sulaimanie.
enddivltr
2010-09-09  نامەﯾەکی بەڕ ز فەرھاد پيرباڵ سەبارە بە کارنامەی خﯚی لە:سەرچاوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
 پياوان:رەگەزی کەس
باشووری کوردستان

:و ت

)(ئەکادﯾمی

:جﯚری کەس

نووسەر

:جﯚری کەس

ھﯚزانەوان

:جﯚری کەس

ش وەکار

:جﯚری کەس

ھەول ر

:شارەکان

 سﯚرانی-  کرمانجيی باشوور: ش وەزار- زمان
گﯚرانيب ژ

:جﯚری کەس

کورد

:نەتەوە
!ئەم بابەتە باشتر بکە
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ژمارە1046 :

ھاد شەرﯾﯾف
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6191338547
70167
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1047 :

ھاد قادر
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20514481212355
ستان لەداﯾکبوووە،
لەرۆژھە تی کوردس
ە
ەسا ی  1970لەشارە جووانەکەی مەررﯾوان
لە
رووخانی شای ئ راننو
ی
ەگە
بەشی کارەباﯾە ،لە
ی
سازی
دەرچووی ئامادەﯾی پيشەس
ەسا ی
وەک خ زان کی شﯚڕشگ لە
ئيسالمی ئ ران ،ک
می
سە تی کﯚمماری
ھاتنەسەر دەس
ھ
گيردەبن.
ن
مانی ج
شاری سل ی
1979دا د نە بباشووری کورردستانو لەش
9
دوای شەھيد
ھەست کی
ت
ە ،وەک
دبوونی ئامﯚزا ﯾەکی لەسا ی  1986لەڕڕﯾزی کﯚمە ،
سل مانی
ەناو شاری س
بەھﯚی بچوکی تەمەنييەوە ،لە
ی
مەرگەو
شﯚڕشگ انە دەب تە پ شم
ش
ژەش بەخو ندن ددەدات.
ەوەو در ش
ەبارەگای کﯚممە ە دەم ن تە
لە
دا وەک
نووسين ئاشنا دەب ت و لەچەندﯾﯾن شانﯚگەرﯾد
ن
ھونەرو
ەسا ی  1989بەدنيای ھو
لە
ەﯾەکدا
کی شانﯚﯾی دەنووس ت و لەچەند بﯚنە
چەند نووسين ک
داردەب ت و چە
نووواندن بەشد
ماﯾشدەکر ت.
نم
ەکدارەکانی ))ی.ن.ک(ەوە دەکات و
پەﯾوەندی بەشانە چە
ی
19دا
ی سا ی 990
ەکﯚتاﯾيەکانی
لە
ستان بەشداردەب ت و لەگررتنی ئەمنە
شووری کوردس
ی ئاداری باش
ەڕاپەڕﯾنەکەی
لە
شدارﯾدەکات.
ﭬا ەکانيدا بەش
سوورەکەشداا لەگە ھەﭬا
س
ی
ەسا ی 1992دا وەک خوللياو حەز ک ت کە
لە
بەکاری ميدﯾا بووەو ھەر لەو سا ەدا
760

لەگە چەند ھاوکار کيدا رادﯾﯚی کورداﯾەتييان دامەزراندووە ،لەسا ی  1995چووەتە
رادﯾﯚی ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان لەسل مانيو لەگە دامەزراندنی تەلەفزﯾﯚنی
ھەمان حزبی ئيسالميدا لەسا ی  ،1996وەک پەﯾامن رو ئامادەکارو پ شکەشکاری
چەندﯾن بەرنامەی راستەوخﯚ کارﯾکردووە .بەدەر لەکاری راگەﯾاندن لەو کەنا ە
ئيسالمييە ،فەرھاد قادر دەب تە ل پرسراوی راگەﯾاندنی کﯚمە ەی تاالسيميای
کوردستان.
لەسا ی  2000واز لەکاری راگەﯾاندن د ن ت و ر کخراو کی مرۆﯾی تاﯾبەت
دروستدەکات بەناوی )کﯚمە ەی خو نبەخشانی کوردستان( کە ئەندامەکانی بەب
ھيچ بەرامبەر ک خﯚبەخشانە خو ن دەبەخشن ،لەگە ئەوەشدا ت کە بەدنيای
رۆژنامەگەری دەب ت ،لەسا ی 2003دا دەچ تە کﯚمپانياﯾەکی بەرﯾتانی بەناوی )بی
پالن( کە تاﯾبەت بووە بەبواری )ن تﯚرکين(و کاری )ﭬيدﯾﯚ کﯚنفرانسين( ،دوای کەمتر
لەسا ک دەب تە بەرپرسی بەشی راگەﯾاندنی ئەو کﯚمپانياﯾەو لەسا ی 2004دا
دەب تە بەڕ وەبەری ئﯚفيسی سل مانی کﯚمپانياکە ،لەسا ی  2008دەب تە ل پرسراوی
راگەﯾاندنی کﯚمپانيای ئا تون و لەھەمان سا يشدا لەئاژانسی ھەوا ی ناوخﯚ
دادەمەزر ت ،وەک ھەوا سازو تائ ستاش لەو ئاژانسە بەردەوامە لەسەر کارکردنو
لەئ ستاشدا ل پرسراوی بەشی ھەوا ە ،لەگە ئەم کارەشيدا وتەب ژی فەرمی
کﯚمە ەی تاالسيميای سل مانييەو ج گيری سەرۆکی ئەنجومەنی با ی کﯚمە ەی
تاالسيميای کوردستانە.
فەرھاد قادر ئ ستا لەرۆژنامەکانی )ئاسﯚ ،دەستوور(و چەند رۆژنامەﯾەکی تردا
بابەتەکانی ب ودەکاتەوەو سەرنووسەری ب وکراوەی )تاالسيميا(ﯾە.
فەرھاد قادر ،خﯚشەوﯾستی بﯚ دروستبوونی دەو ەتی سەربەخﯚی کوردی ھەﯾەو
وەک رۆژنامەنووس کی سەربەخﯚو ئازاد کاردەکات و ر ز لەھەموو فکرو
ئاﯾدۆلﯚژﯾاﯾەکيش دەگر ت.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )سارا جاف( سەبارەت بە )ژﯾانی
رۆژنامەنووس فەرھاد قادر( لە11:26:17 2010-12-5 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

مەرﯾوان

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

ژمارە1048 :

شانی
ھاد کرماش
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2151257366
63318
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

گﯚراننيب ژ

ەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ن:
شارەکان

کرما شان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1049 :

ھەنگ غەفور
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1281209253
33072
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ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1050 :

عاتيفی
ھەنگی عا
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182220437
78788
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1051 :

ش
فەرﯾﯾد ئەت ەش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02315083710209
ەز کوردی رۆژئئاواﯾە .برای
سرە ،بەڕەگە
ەناوبانگی ميس
گگﯚرانيب ژ و موززﯾکژەن کی بە
ەسمەھانە.
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1052 :

فەرﯾﯾقە کو ر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81125160216482
ناوچەی قەراخ ھاتﯚتتەدنياوە.
ی
 21.05.1922لەگوندی تاففانی
2
ە
کی ھەژار ،لە
ەداﯾک و باب ک
لە
بەبيانوی ئەوەی
ی
ق( وە
سە تدارانی ))دەو ەتی کﯚللﯚنيالی ئ راق
سا ی  1967لەالﯾەن دەس
س
ەکەی دەپشکنن و
ی
ی شﯚڕش دەکات ،دەگير ت و ما
ککەبەئام ری ب تەل ھاوکاری
دەکەنن ،بﯚ ب تتەلەکە
ەﯾئەی
دەگەڕ ن ،پاشان ررەوانەی )ھە
ەڕ
حەوشەی ما ەکەی ھە د
ح
نی و ب سەر و شو ن
)شەش( مانگ دەنگووباسی نام ی
(
ککەرکوک(ی دەەکەن و بﯚ ما وی
ترﯾش لەسەر کوررداﯾەتی دەگيير ت.
جار کی ش
ش ئەوە بەردەرر ت و چەند ج
دەکر ت .پاش
تدارانی دەو ەتی ئ راقی داگيرککار کاسيەتەککانی
ی
ەم سا نەی دوواﯾشدا دەەستە
لە
کارکەر و
ر
ن .فەرﯾق مرۆۆﭬ کی
ەتﯚمارگەو باززاڕدا ﯾاساخ د ەکەن و ناھ ن بفرۆشر ن
لە
ن(
وی ژﯾانی خيزاننەکەی ،لە )پپردی عەالفان
 195بﯚ بژ ی
ەشسوک بوووە ،سا ی 54
لە
کاری چاﯾچ تی ددەکات .لەسا نی
سل مانی ،چاﯾﯾخانەﯾەک دەکاتەوە و ی
ەدەرەوەی س
لە
خﯚی و جەزۆ قاوەکەﯾەوە لە ناوبازاڕ قاووەی
شت ،ﯾان بەخ
ھەفتاکاندا ،مااستاو دەفرۆش
ھ
دەفرۆشت.
کی کوتوپ لەل دان کەوت .لەگردی
ەند بەمەرگ ک
 1د ە گەورەککەی ھونەرمە
ە18.06.1987
لە
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ک سپ ردرا.
سەﯾوان بەخاک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی
کەساﯾەتی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1053 :

ەح رﯾاز
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02512025410235
ش وەکار
ەرەداخی
ی قەﯾس قە
سەرچاوەە :فەﯾسبووکی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشو وری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1054 :

ەﯾدون دارتتاش
فەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1029211947
72136
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1055 :

ەﯾدون ھەول ری
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1040952422
21907
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1056 :

ل
ەک خەليل
فەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004215615
59788
سورﯾا.
دێ تەعلک ،س
 1972ێ گوند
ژ داﯾک بووﯾا 2
ەکە.
سوﯾة ل حەسە
مانگەھا النسو
دەرچووﯾا پەﯾم
ھونەرمەند ن
ﯾا ساالنە ﯾا ھ
ھا ھونەری ا
ی د پ شانگەھ
ل ساال  1998ێ بەشداری
حەسەکە دا ککرﯾە.
ح
حەلەب دا کررﯾە.
ل  1998ێ ێ بەشداری د کومبوونا ھوونەرمەند ن ح
ەندا کەلتورﯾا
ەرمەند زب ر ﯾووسف ،ل ناﭬە
ە د گەل ھونە
ەشداری کرﯾە
ل  1999ێ بە
حەسەکە.
ح
دا کەلتوری.
ەﭬکار ن خو کررﯾە ،ل ناﭬەند
1999بەشدارری دگەل ھە
9
ت.
ل ئەلمانيا دژﯾت
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت بە
0:29
9:27 2010-1
ل( لە12-31 :
)ففەلەک خەليل
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1057 :

می
ھيمە کەرﯾم
فەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0604105929
91790
ەندﯾن
ستانە ،بەکالﯚﯚرﯾﯚسی لە ددﯾزان ھەﯾە و تا ئ ستا چە
ھە تی کوردس
ی بانەی رۆژھ
کبووی شاری
لە داﯾک
زﯾاتر لە 20
ر
ەتی کردوە و
شانگای ن ودەو ی
ی
دﯾن پ
ی ناوخﯚﯾی ئ رانی وەرگرتتووە و بەشد اری لە چەند
خە تی
کراوە.
ندکارانی ئ ران چاپک
ی
گرافيکی خو
ی
ەمی پﯚستەرری لە کت بکاننی سا نەی گرافيکی ئ رران و
بەرھە
ەڕی پەﯾامن ر
چاوە :پەسار فاﯾەق  -ما پە
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

شارەەکان:

باانە

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

ژمارە1058 :

شيد گەو ی
فەڕش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0221114220
01369
ەﯾمانگای ھوونەری ش وەککاری
سنە لە داﯾکبوووە .ب وانامە پە
سا ی  1975لە شاری سن
س
ش" واتە
خراوەی "اموززش و پرورش
ستا کارناسی کاروباری فەررھەنگی ر کخ
وەرگرتوە ،ئ س
وەکوو ئەکتەر
و
سنەﯾە.
شاری سنە و مامﯚستای ککارگەی ف رکارری شانﯚی س
ەروەردەی ش
پە
شانﯚگەری رۆ ی بينيوە ،لەوانە" :دختر افتاب" واتە "ککچی ھەتاو"" ،دادگاە
ە چەندﯾن ش
لە
مەتی"،
چەھا کمک" واتە "ئەی منندا ەکان ﯾارم
حيوانات" واتە "دادگای ئاژەە ن"" ،ای بچ
ح
ی" واتە
خيس اتلسی
ە" و "خيال خ
جير" واتە "پرۆۆمتە لە زنجيرردا"" ،تەوتەئە
"پرومتە در زنج
سی".
ساوی ئەت ەس
"خەﯾا ی خووس
نﯚنامەکانی؛ ""ھليا"" ،زﯾر ﯾﯾک سقف" وااتە "لە ژ ر
گگەو ی سا ی  1988شانﯚ
کی
پاﯾيزی" واتە ""شاﯾەد رۆژ ک
شاﯾد ﯾک روز پا
سەربان کدا"" ،ھمزاد"" ،مععشوق"" ،ش
س
کچە" و ...نووسيوە و
"
شتا ھەر
م ھنوز باکرە است" واتە "مرﯾەم ھ ش
پااﯾيزی"" ،مرﯾم
پنج شد
داوە ،لەوانە" :ساعت ج
ەندﯾن شانﯚگگەری ئەنجامد
ھ نەری بﯚ چە
ھەروەھا دەرھ
ھ
باابا" واتە "کاتژژم ر بووە  5بااوە"" ،سحوری"" ،بە من ميگن مک کننا" واتە "بەم من
سرانجام ﯾزد گگرد" واتە
ەڕی کﯚر"" ،س
کنا"" ،جنگ کوور" واتە "شە
دە ن مەک کن
ی ﯾەزدگرد" و....
"سەرئەنجامی
ينی شانﯚنامە
ەری و نووسين
ەمی دەرھ نە
خە تی ﯾەکە
شانﯚکاری کوررد ھەروەھا خ
ش
ەی لە
ندکارانی ناوەندی
ی
کوردستان و ھەروەھا فيستيﭭا ی خو
ن
شانﯚی پار زگاای
فيستيﭭا ی ش
في
ەروەردەی مامﯚستاﯾی کووردستان بەدەەستھ ناوە.
پە
ەرەکی
لە بەشی سە
ەری "دﯾدار" ە
ج ی وەبيرھ ننانەوەﯾە فەرەەشيد گەو ی بە شانﯚگە
شداری
ەجر" لە سا ی  2006بەش
ونەتەوەﯾی شانﯚی "فە
ی
25مين خولی فيستيﭭا ی ن
5
768

گەی شانﯚی شااری تاران
"ساﯾە"ی کﯚمە ی
ی
تەالری
جياوازدا لە ال
ککرد کە لە دووو سانسی ج
ماﯾش کرا.
نم
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1059 :

سمان
سەل عوس
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131700526
63258
ەو
مە ەی ش وەەکاری عيراقە
 (19لەھەول ر لەداﯾکبووە ،ئەندامی کﯚم
ەسا ی )956
لە
ەندامی سەنندﯾکای ھونە
مامﯚستای
ی
(سا ە
ەرمەندانی کووردستانە ،ماووەی ) 10ا
ئە
ەﯾمانگەی ھوونەری جوانە کانی ھەول ر بووە ،لەسا ی ) (2009ککت ب کی بەناووی
پە
ھەول ر بالوکرردۆتەوە.
ش وەکارانی ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1060 :

سماعيل
سەڵ ئيس
فەﯾس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310113152
23868
کوردی.
ی
کلﯚری
ەڕ وەبەری تييپی نارﯾن بﯚ ھونەر و فﯚلک
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1061 :

خانی
سەڵ ش خ
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202218043
32892
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1062 :

ەمەد سا ح
سەڵ محە
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1200914037
75009
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1063 :

قادر ئەسعەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7171551556
60451
داﯾک بووە ،سا ی  1985ﯾەکەم بەرھەمی خﯚﯾی
ەول ر لە ک
سا ی  1967لە شاری ھە
س
رۆژئاواﯾی تﯚمار کردوووەکە لەو بەررھە مەدا خاووەنی
ی
ە گەڵ تيپی موسيقای ژا ەی
لە
ە سا ی
ەمی خﯚﯾی للە گەڵ ھەمان تيپ
 1988دوەم دەھە
1
چوار گﯚارنييە ،ھەروەھا لە
چ
سا ی  1989ببەرھەم کيتر پاشان سا ی  1992بە بﯚﯚنەی دامەزراندنی
ب وکردەوە ،س
ھەمان تيپ بەرھەم کيترﯾان
ن
لە گەڵ
مانی کوردی للە باشورری کوردستان ە
ەکەم پەرلەما
ﯾە
يش لە بەر بارووودۆخی
 19خ زانی پ ک ھ ناو ھەر مان سا ش
پ شکەش کردد ،سا ی 993
کرد ،سا ی 1996
،
تی سو د
ی ئەوساﯾی کوردستان ررووی لە و ی
شەری براکوژی
ش
می )ئازﯾزان(
ھەر لە و تی سو د ئەلبوم
ەلبوم کی بەناوی ئازﯾزان ب وکردەوە،ھ
ئە
شاﯾی( ب وککردۆتەوە،
شق( )الوەالووە( )ببورە( )ننﯚستە جی( )کەرکوک( )ش
)سەفەری عش
ھونەرمەندی ناسراو قادر ئەسعەد
کەی  100گﯚرانی زﯾاترن ،ھ
سەجەم گﯚراننيەکانی نزﯾکە
س
گای مامﯚستتاﯾانی مە بەنندی
ەشی ھونەرەە جوانەکان بوووە لە پەﯾمانگ
خو ندکاری بە
خ
ی چەندﯾن ب ووانامەی ر زل نانە.
ھەول ر ،تاکو ئ ستا خاوەنی
ھ
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پرەک
ک
تاﯾبەت بوو ھە
ت
سا ی  2011بەرھەم کی تر کە
س
ھاتبوو لە  10تراک ب و کرددەوە.
ھ
دﯾا لەالﯾەن )ئئارﯾان( سەباررەت بە )قادر
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەسعەد( لە18:57:42 2011-7-14 :
ئە
دﯾا لەالﯾەن )ئئارﯾان( سەباررەت بە )قادر
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
19:51:16 2
ەسعەد( لە2011-11-24 :
ئە

ی( پ ک
شانی )شاﯾی
بە ناونيش

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1064 :

قادر جەالل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01320260810062
مانی
شاری سل ی
سا ی  1955للەگەڕەکی کاان سکانی ش
ھونەرمەندی شانﯚکار لەس
ھ
ەداﯾکبووە.
لە
سەرچاوە :ما پەڕی دەستووور
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1065 :

قادر زﯾرەک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110811425
54113
کبووه،
 19لە گوندی ب رکﯚت لەداﯾک
ەسا ی 954
نااوی تەواوی ققادر ئەحمەد مستەفاﯾە لە
کوردی ھەبوو ،کە لە
ی
سيقای
ی منا ييەوە ئەوﯾنی بﯚ گﯚﯚرانی و مﯚس
ھەر لە تەمەنی
ھ
گەی
بەھرەﯾەی تيدا بەدی ککراوەو توانيوﯾﯾەتی لەڕ ی
ی
ەم
سەرەتاﯾەوە ئە
قوتابخانەی س
قو
ساﯾی کردنەوەش بەھونەر و دەنگی
ەھرەکەی بدات ،ئەم الس
ەوە پەرە بەبە
الساﯾی کردنە
ال
الساﯾی کردۆۆتەوە و
ەوەبوو ،بەئەوﯾﯾنی ئەوەوە ال
ەن زﯾرەک" ئە
ەورە "حەسە
مامﯚستای گە
م
دەنگی "حەسەن زﯾرەک" بووه ،نازناوی زﯾرەەکيش
ی
ھەر لە زووەوەە خوليای گﯚررانی و
ھ
نەرﯾيە دەگەڕ تەوه.
ھەر بﯚ ئەو کاررﯾگەرﯾيە ھونە
ھ
کردووه ،دواتر د تە شار و ققﯚناغی
ەقﯚناغی سە رەتاﯾی لە ب ررکﯚت تەواو کر
قادر زﯾرەک لە
قا
بارودۆخی ژﯾان ناتوان خو ندن تەوواو بکات و تاککو س ی
ی
ە شار تەواو دەکات ،بەھﯚﯚی
لە
نااوەندی دەخوو نی.
لەئەوﯾن و
ن
1دا ژﯾانی خ ززانداری پ کدەەھ نی و ما ک پ
ەسا ی 1969
قادر زﯾرەک لە
قا
ھونەر لەگەڵ "نەسرﯾن ئە
بەناوەکانی
ە
ست دەکات .ددوو مندا ييان دەب ت
ەحمەد" دروس
ھ
"ئەﯾوب" و "ژﯾاان".
ساڵ
ەردەوامی ژﯾاننيان ھەب ت ددوای چوار س
ە م مەرگ نااھ ت قادر و نەسرﯾن بە
بە
ەسرﯾن"ی خ زانی و
ن ،بەھﯚی کا رەساتی سوووتان لەسا ی 1973دا "نە
ەﯾەکەوە بوون
بە
بەتەنياﯾی و خەم و گررﯾان
ی
ساڵ
ن ،دوای  3س
لەژﯾان دەکەن
ی ما ئاواﯾی لە
"ژﯾان"ی کچی
کی نوێ دەددات.
دەردوکەسەر ،،ئەمجارەﯾان ھەو ی ژﯾان ک
کدەھ ن ت و
ھ
ەر تی پ
ەبدولعەزﯾز" ژژﯾانی ھاوسە
خاتوو "ئاواز عە
ەسا ی 1976دا لەگەڵ خ
لە
لەداﯾک دەبن.
ک
ەم خ زانەش "ئوم د"" ،ئاووات" و "ئەردەەالن"
لە
ەبەغدا تﯚمار کردووە
ەی کوردی لە
197دا لە ئ زگە
ەکەم گﯚرانی لەسا ی 77
قادر زﯾرەک ﯾە
قا
ھونەرمەند بووو لەو
ەکی باشی ھ
ئەم گﯚرانييە ددەنگدانەوەﯾە
م لە ﯾاران" ،ئە
ەناوی "دوورم
بە
شيفی ناوبراوو ،کە تا ئ ستااش ئەم گﯚرانييە ھەر
ککات و ساتەدا و بووە م ژوووﯾەک بﯚ ئەرش
کستی "رزگار
ی
ن ،ئەوەی ئاوواز و ت
ە نەمری ماوەەتەوە و ﯾەک ککە لە گﯚرانيييە رەسەنەکان
بە
خﯚشناو"ە.
خ
مەی
بکات لەوانە "دوگم
کە تﯚمار ت
ھەم کی دﯾک
نی چەند بەرھ
دواتر لەسا ی 1980دا توانی
ەو دوو
زﯾرەک لەماوەی ئە
ک
کو ستان" ،ئيتتر قادر
سينه ،ئەمان ساقی ،لەبننەوار ،بازی و
س
وەرگرت ،کە بﯚنی رەسەناﯾەتی و پاکی
،
ەوان
ھەمەکەی ئە
سا ەدا ناسراو خە ک بەرھ
س
ل دەھات.
ەی
کی لەگەڕانەو ی
زﯾرەک لەگەڵ چەنند برادەر ی
ک
 19قادر
981/07/18-1
ە بەرواری 17
لە
خەليفان-ھەررﯾر"
بەگ بەرەو ھەول ر لەڕ گای "خ
ی عەلی گ
گگەشت ک لە ب خاڵ و گەلی
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دەدەن.
ن
زﯾرەک و ھاوڕ يەککی گيان لەدەست
ک
ێ و قادر
ن وەردەگەڕێ
ئﯚﯚتﯚمبيلەکەﯾان
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1066 :

قادر مەردان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112610395
52510
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەسا ی  1937لەشاری ککەرکوک لەداﯾﯾکبووم ،مەردان باوکمە ناززناو و عەشيررەت نييه.
لە
ەکانی
کردووە بەگﯚرانی وتتن و لە سا ە
ە
ەتەمەندی  6بﯚ  7سا ی وردە وردە دەەستم
لە
گﯚرانيم تﯚمارکردووه.
م
ەکەم
ەی بەغداد ﯾە
 1956لەئيزگە
6
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

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

ژمارە1067 :

ەورامی
سم عارف  -قاسم ھە
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10710104410588
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1068 :

سم عەزﯾز
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091548322
22081
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1069 :

ن
سم غەمگين
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113421314998
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1070 :

دقی
ەدﯾن ساد
قوتبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226171230
01438
لە زانکﯚی
دکتﯚرای ھونەرە شاننﯚﯾيەکانی ە
ی
بووە.
سنە لە داﯾک بو
سا ی  1952لە شاری سن
س
شانﯚنامەکانی
م
بی لە
کەی  12کت ی
سا وەرگرتووە .تا ئ ستا نزﯾک
سﯚربﯚن لە و تی فەرەنس
س
ەن دەزگای ""قەترە"وە
چاپ و ب وﯾکرردووە .کە  6ککت بيان لە الﯾە
نااوداری دونيا وەرگ اوە و چ
م" وانە
"ھفت خوان رستم
ت
جەم"،
واتە "شيوەنی ج
ب وکراونەتەوەە ،لەوانە" :مووﯾە جم" ە
"ئەفشين و
ن
م"" ،افشين و بودلف ھر دو مردەاند" واتە
"حەوت ھەنگااوی رۆستەم
"ئەشکەوتی شيرﯾن".
ی
واتە
بﯚﯚدلەف ھەردوووکيان مردووون" و "دخمە شيرﯾن" ە
"قوتبەدﯾن سادقی" ب ﯾار واﯾە لە
ن
د ک لە شانﯚﯚنامەکانی دککتﯚر
ھەروەھا ھەند
ھ
ەترە" بە ش ووەی کت ب چااپ و ب وبکر ننەوە،
ن دەزگای "قە
داھاتووﯾەی نززﯾکدا لە الﯾەن
ھفت تن عليە تب"
"شەڕ لە نھﯚمی س يەم"" ،ھ
ەڕ
ەوانە" :جنگ در تبقە سوم" واتە
لە
مترسک
ک
سرود
ن" واتە "سەرربازەکان"" ،س
ب"" ،سربازان
واتە "حەوت ککەس دژی تب
776

ئينتزاری
ی
پررتقالی" واتە "سرودی داووە ی پورتوگا ی" ،در انتزار لوفتی" واتە "لە
لووفتی" و "قابييل".
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1071 :

ت
قەدررﯾە جونەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4211322125
56797
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1072 :
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ەنی جەمييل
قەرە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112516094
40486
ھونەرە
ە
داﯾک بووە ،سا ی  1977پەﯾماانگای
ەول ر لە ک
سا ی  1954لە شاری ھە
س
 1979چوەتە دەرەوەی و ت و سا ی 2003
1
جوانەکانی بەغدای تەواوککردووە،
ج
ەندەرانی بە ج ھ شتوووە و ئ ستا ماامﯚستاﯾە
ەﯾەکجاری ھە
گگەراوەتەوە کووردستان و بە
ەکانی ھەول ر.
ە پەﯾمانگای ھونەرە جوانە
لە
ەڕی پەﯾامن ر
ەحمەد  -ما پە
ختيار مەال ئە
سەرچاوە :بەخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1073 :

ەنی جەمييل
قەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4162208127
75858
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

س :پياوان
ررەگەزی کەس
سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ننەتەوە:

کورد

شارەکان:
ش

ھەول ر
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ی کوردستان
باشووری

و ت:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1074 :

گارا رەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161056253
32785
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوورد

ی کەس :ش وەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1075 :

ح
سيا ناسيح
گارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5261629387
76500
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1076 :

شەﭬاتا
ی رزگار ش
گانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0507142042
24210
م .سەر
ەالتييەی باکووری کوردستتان لەداﯾکبووم
سا ی  1960لە شاری مە
س
شتيوانی و
ەﭬاتا(م کە پش
)حاجی عەلی شە
ی
ی )در ژان(م .ننەوەی
ەعەشيرەتی
بە
بارزانی کرد .بﯚ ﯾەککەمجار
ی
ستەفا
ستان مەال مس
سەرۆکی شﯚﯚرشی کوردس
دۆستاﯾەتی س
ميدﯾای نيشتمانی تورکيا ،ھەروەھا
ی
ەﯾاندە
ی و کوردم گە
ەتورکيا کولتووری عەلەوی
لە
 19شانﯚگەرﯾييەکم بە
لە سا ی 989
ھە ەبجەم برددە سەر تەختتەی شانﯚ ،ە
ککﯚمە کوژی ھ
مەتە دادگای
شکەش کرد .دراوم
ش
ەبجە پ
مانی کوردی لەسەر کارەەساتی ھە ە
زم
ئااساﯾشی دەەو ەت ،بە م تەسليم نەبوووم ،جاروبار ناحەقيم بەراامبەر کراوە ،ببە م
منيش
دەستی پ کردووە ،فيلمەکانی م
ی
شتيدا کە لە تورکيا
م رەوتەی ئاش
ەترساوم .لەم
نە
قسەی
کەن ،ئەم ۆ قس
ەسانەی نەﯾااندەو را بەکورردی قسە بک
دەرگاﯾەکيان ککردەوە،ئەو کە
ە وەکو ھونەررمەندان لەم کارەدا پ ش ەەو بووﯾن .لەففيلمەکانمدا ککوشتنە
پ دەکەن ،ئ مە
ەشق .کارەکانی ئەوم
ەحکوم کرد .ﯾ لماز گيونام کردە سەرمە
ب دادگاﯾيکرددنەکانمان مە
نەک ﯾ لماز گيوناای .من
شەﭬاتام ،ک
ی ،بە م من گانی رزگار ش
ی خﯚمدا بينی
ەن و کارەکانی
لە
دروستکردو دوور
و
کوردی
ی
الساﯾی ھيچ کەسم نەکرددووەتەوە .ئەحمەد کاﯾا کلليپ کی
ال
ەر فيلم کدا  3کلپيی شﯚڕڕشگ رانەم درروستکرد.
ە م من لەھە
خراﯾەوە لە تارراوگە مرد ،بە
خ
مادا شەڕوانم .من
منيش لەسينەم
ش
بﯚ دەدات.
ەتی ئەوەم ﯚ
ە تورکيا شاﯾە
گگەلی کورد لە
ەرپاکرد.
ھەندێ شﯚڕشم بە
ێ
ەسينەمادا ،ببەپ ی ھ زی خﯚم
لە
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

مەالت

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1077 :

گو

ە ستاوەنند

p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206102823
32825
http
ش وەکار
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1078 :

زار عومەر تﯚفيق
گو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3212004385
56748
سل مانی.
چووەتە سەر شانﯚ لە شاری س
ە
ندا کە
م ئافرەتی کورد لە باشوورری کوردستاند
ﯾەکەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

خانمان
رەگەززی کەس :خ
شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شارەەکان:

سل مانی
س

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

781

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1079 :

عفەر
شەن جەع
گو ش
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014050
0711112210
00532
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1080 :

گو ناار عومەر محەمەد الوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4152225157
75841
ەوە خوليای و نەک شانی ھەبووەو تواننيوﯾەتی
ھەر لەمندا ييە
ەداﯾکبووە ،ھە
ەسل مانی لە
لە
ﯾەکەم
م
وڕەنگ بەشدارﯾی بکات،
گ
تابلﯚی رەنگا
ی
ەو نە و
ەچاالکی قوتاابخانەکاندا بە
لە
نماﯾش کردووە.
ش
يدا  16تابلﯚی ززەﯾتی
سا ی  1976بوووەو کە ت ا
پييشانگەی بﯚ تابلﯚکانی س
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

س :خانمان
ررەگەزی کەس
سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
شارەکان:
ش

ی
سل مانی
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1081 :

گو ناار عومەر محەمەد الوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08241128414878
ەندەران و
ەوە سەفەری ککردووە بﯚ ھە
شاری سل ماننييە و لە سا ی  -1981ە
ەداﯾکبووی ش
لە
تاﯾبەتی لە کوردستتان کردۆتەوە و بەشداری زۆر ک
ی
سا ی  1977ﯾەکەم پيشاننگەی
س
شانگاﯾەکی لە
ی
ە پيشانگەکاننی ناوەوە و ددەرەوەی کورردستانی کرددووە و چەند پ
لە
 30ساڵ پ شاانگاﯾەکی لە
قاھيرە و ﭬيەنننا و لەندەن و سوﯾد کردۆتتەوە .دوای 0
قا
سل مانی کرددووەتەوە.
س
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1082 :

د
گﯚران ئەحمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111010270
05200

783

سل مانی لەدداﯾکبووە.
سا ی ) (1974لەس
).19
ەسا ی )993
بەشی ش وەکارﯾيە
ی
ی ھونەرەجووانەکانی سل مانی
دەرچوووی پەﯾمانگای
ی ھونەرمەنداانی کوردستاانە.
می ر کخراوی
ئەندام
ی کلتوری کوررد-ەلەو تی ففنلەندا.
ھونەرمەندانی
می گروپی ھ
ئەندام
ی بەشی دﯾﯾکﯚرەلەتەلەﭬززﯾﯚنی خاک.
ئ ستاش ل پرسراوی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە1083 :

ەد
گﯚران ئەسعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021515517
76046
سەرەتای
ستان کە خ زانەکەی لە س
شووری کوردس
سا ی  1984و خە کی باش
ەداﯾکبووی س
لە
200ەوە
سو د کردووە ،لەسا ی 06
شتاکانی سەددەی رابردووددا رووﯾان لە س
سا نی ھەش
س
ە بواری کﯚمييدﯾا کردووە و بووەتە ﯾەک ک لەو س گگەنجە
دەستی بە کااری نواندن لە
ن لە بواری کﯚﯚميدﯾا.
ە زۆر ناسراون
سو دﯾيەی کە
س
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

784

و ت:

باشووری کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1084 :

د
گﯚران ئەمجەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01414560410088
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1085 :

گﯚران د شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2301645142
20089
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1086 :

گﯚران سا ح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121523452
27761
دەرچووی پەﯾمانگای ھونەرەجوانەکانی
ی
ە داﯾک وی )(1985ی شااری )ھەول ر((ە و
لە
بەشی مﯚسيقای کﯚل ژی
ی
شانﯚ و ئ ستا ققوتابی
شاری ھەول ررە بەشی ش
ش
ەنا ەکانی راگگەﯾاندن
ن بەرھەمی گﯚرانی لە کە
ھونەرەجوانەککانە و چەندﯾن
ھ
ب وکردووەتەوەە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1087 :

کەرﯾم
گﯚران عەلی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202146413
32878
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1088 :

ی
گﯚران فەتحی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006210655
59821
سالی  1972لەداﯾکبووە
س
دنی لەکەرکووک تەواو کرددووە
بللەکانی خوﯾند
ەلﯚژی کەرکوککە
مانگای تەکنە
دەرچووی پەﯾم
شيوەکارە
نوووسەرو رۆژناامەنوس و ش
ەردوو
ندﯾن پيشانگای ھاوبەش کردووە لەھە
ەشداری جەند
ەسا ی  1992تا  2004بە
لە
ی
ک و سل مانی
شاری کەرکوک
ش
لەسل مانی
سالی  1998ﯾەکەم پيشاننگای شيوەکااری خﯚی کرددووەتەوە س
س
سی کار دەکات
ی رۆژنامەنووس
ەسالی 1997ەوە لەبواری
لە
ژمارەی
ی
لەشاری کەرکوک دامەزراندووە ککە 41
ی
ستی
سالی  2005ررۆژنامەی راس
س
لييدەرچووەو راگگيراوە.
ی نوی ،ھەوواڵ ،راستی" لەپيگە ئەلکتترونيەکانی"ررادﯾوی
ی "کوردستانی
ەرۆژنامەکانی
لە
س" االسبوعيية ،ھاوالتی" کاری کردووەە ،لەتەلەفزﯾوونی گەلی کووردستان
ەوا ،دەنگوباس
نە
و رادﯾﯚی نەوا کاری کردووەە.
سيوە لەرۆژنامە کوردی و
ەتی زۆری نوس
ەھەردوو زماننی کوردی و عەرەبی بابە
بە
عەرەبيەکاندا.
ع
ەھەردوو زمانی کوردی و عەرەبی
رۆژنامەو گﯚﭬارەکان بە
و
جەندﯾن ليکوليينەوەی لەگﯚﯚﭬارو
ج
نووسيوە
787

ی کەرکوک"
ککت بی "شاری
ەش ک لەميژژووی
بە
ﯾنی"ﯾە ناودارەکانی لەسا ی 2012
"مزگەوت ،تەککيە ،خانەقا ،زاناو پياوە ئاﯾن
ب وکردۆتەوە
ی( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )گگﯚران فەتحی
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
9:54
4:32 2010-1
ی( لە10-28 :
)گﯚران فەتحی
ی( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )گگﯚران فەتحی
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:23:01 2012
ی( لە2-7-6 :
)گﯚران فەتحی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1089 :

گﯚرانی ئينزﯾباات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326101007
74037
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1090 :

گﯚنا حەمەسا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2251624583
30897
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1091 :

گﯚﭬاار ئەنوەر
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1119190323
32624
ەداﯾکبووە و ففەرمانبەرە
ی کورانی شااری ھەول ر لە
ەسا ی  1978لە گەڕەکی
لە
ەتی ھونەری
دارﯾکردن
ھونەری بەشد
ەکەم کاری ھ
لەسا ی  1993ﯾە
ا
ی شانﯚ.
ەبەڕ وەبەراﯾە
لە
ن ،بﯚ ﯾەکەمجاارﯾش لەسا ی 1997
بوووە لە شانﯚگگەرﯾيەک لە ققوتابخانەی ئييبن خەلەکان
فيلمی
ی
بەشدارﯾی لە 5
ی
ەشداری کوررتە فيلم کی کردووە بەناوی )منم دکتﯚﯚر(،
بە
شانﯚگەری و  19دراماددا
ی
17
ەماﯾی در ژ7 ،
سکرﯾن 2 ،کوورتە فيلم ،فيللم کی سينە
س
ککردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1092 :

سيا عەلی سەعيد
گس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3281548012
21409
ەی
مانی و دەرچوووی پەﯾمانگە
ەران لە سل م
197ی گەڕەککی سابوونکە
ەداﯾکبووی 74
لە
ھونەرە جوانەککانی سل ماننييە لە سا ی .1988
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1093 :

گەزﯾﯾزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051327028
87419
تی سوﯾد لەداﯾک بووە.
خە کی مەھاباتی رۆژھە تی کوردستاانە و لە و ی
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1094 :

ەمين
گەزﯾﯾزە عومەرر عەلی ئە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302103427
71491
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برووانامەی بەکالﯚرﯾﯚس
س
سا ی  1961لە شاری سل مانی لەداﯾﯾکبووە ،لەسا ی ِ 1988
ەرە جوانەکان لە بەغدا تەوواو
ن لە بەشی شانﯚی ئەکادﯾميای ھونە
ەبواری نواندن
لە
سل مانی
گای ھونەرە جوانەکانی س
شانﯚی پەﯾمانگ
ساڵ مامﯚستا ی بەشی ش
ککردووە 14 ،س
گشتيی رۆشنبيری و
ی
بەر وەبەراﯾﯾەتی
ەی شارەزا للە
بوووە ،ماوەی  4سا ە بە پلە
ِ
ھەر می کورددستان کار دەەکات،
ی رۆشنبيرﯾی حکومەتی ھ
ھونەری سەرر بە وەزارەتی
ھ
ستی
ەر ،ئەکتەر ،نوووسەری ت کس
ی شانﯚﯾيە وەەک )دەرھ نە
دﯾن بەرھەمی
خاوەنی چەند
خ
شانﯚﯾی).
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1095 :

ل
شاو خەليل
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9290932506
62151
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە1096 :

گەالو ژ قادر ئييبراھيم  -گەالو ژ بااپيری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907110509
99393
سا ی 1987
لەداﯾک بووە ،لە س
ک
لەشار بﯚکان
ر
ە تە،
ستانی رۆژھە
خە کی کوردس
خ
ەرستياری وەررگرتووە،ئەندامی سەنتەری
ب وانامەی بە کالﯚرﯾﯚسی للە کﯚل ژی پە
ەو کچە
ە ،ﯾەک کە لە
ەندامی گرووپپی ھە پەڕک ی کوردستانە
تييشکە لە شااری کﯚﯾەو ئە
ەرنجی
سەرچﯚپيە جووانەکەی سە
نەی کەلەو گررووپەدا زۆرجاار شاﯾی و س
خو ن شيرﯾنانە
خ
کردووە
کليپی ھونەرمەندان بەشدارﯾک
ی
چەندﯾن
بيينەری بﯚالی خﯚی رادەک ش کە لەچ
سەرچاوە :کاووە ش خانی  -ما پەڕی ﯾەک تی الوانی دﯾموکراتی ککوردستان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

بﯚکان

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

ژمارە1097 :

الن نەژاد
گەﯾال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4151337134
44749
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ل پرسراووی گەﯾالن دۆۆک ووم لەبەررﯾتانيا
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

جﯚری ککەس:

فﯚتﯚ گرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1098 :

اللﯚ رەنجدەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3210904532
25303
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1099 :

اللە عەبدە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906092914
49365
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ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1100 :

النە زەنگەنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4212301018
82707
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ەڕتووک :سيننارﯾﯚ
جﯚری پە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1101 :

النە سيروان ننوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032238257
71676
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1102 :

الﭬە رەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2290926576
63578
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1103 :

ی
مان خاليدی
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7090853507
71927
سينەماککار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1104 :

ق
مان سدﯾق
لوقم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824141313
34890
يسالمی
ی ئاﯾينی -ئيس
گﯚرانيب ژی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1105 :

م فەتاح
مان سەليم
لوقم
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811060919
91121
سەرەتاﯾی و ناوەندی
 1972لەشارری سل مانی لەداﯾک بووەە .خو ندنی س
ە رۆژی 2/3/2
لە
ەواو کردووە.
تە
سەليم ئەو کاتــــە خو ند کاری پپــــﯚلی
م
ھونەرمەند لوققمان
ەکﯚبونەوەی باوکاندا کە ھ
لە
کەکەی
کردنی گﯚرانيەک ببەدەنگە ناسک
ی
شکەش
شەشی سەرەتاﯾی بووە لە دوای پ ش
ش
ی خو ند کار ککەوە خە ت کراوە.
ەالﯾەن باوکی
لە
ھو نەرمەند لووقمان سەليـــــم لەسا ی )(1987وە دەەستی کردوووە بەکاری ھوونــەری و
ھ
سەالم رەشيد( ھەر لەسەرەتاوە پشتگييری کــردووە و
ەھاوکاری ھوونەرمەند )س
بە
ھانيداوە .
ھ
ەپ کھاتبوو لە پارچە مەقام ک
ەرھـــەم ک تﯚﯚمار بکات کە
 (19توانی بە
ەسا ی )989
لە
سەالم
ھونەرمەند )س
قای کرمانج ببەھاوکاری ھ
م( کە لەگەڵ تيپی مﯚسيق
ەناوی )ھﯚزام
بە
رەەشيد( و ھﯚننراوەی کاک ))سە ح ب چار( بوو.
ەوانی
الی خە ک زۆۆر دﯾارە) ،شە
سەليم کەلەال
ەند لوقمان س
ەکەم بەرھەممی ھو نەرمە
ﯾە
ە )ئەم شەو زەمەن( کە للە ھﯚنراوەی )سا ح ب چارر(ە و
ب تﯚﯾی(ﯾە ککە ناسراوە بە
باش لەالﯾەن خە کەوە ئەو گﯚﯚرانيە
ەکی زۆر ش
م رەشيد(ە ککە بەش وەﯾە
ئااوازی )سەالم
ەﯾداکرد.
ەرمەند لوقماان سەليم پە
ەسەند کراو ناوبانگ کی بااشی بﯚ ھونە
پە
ژنانەﯾە.
ﯾە
گدرووی
تاائ ستا س ئەلبومی تﯚممار کردووە و پپيشەی بەرگد
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1106 :
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لوقمان ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021191427
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ش وەکار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1107 :

لوقمانی رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009251938169631
فﯚتﯚگرافەرە ،خە کی شاری بﯚکانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

شارەکان:

بﯚکان

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

ژمارە1108 :
799

ی
ن بەرزنجی
لﯚرﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004100243
39771
ە گﯚرانيب ژەکاانی کوردە و خە کی قامييشلوە ،سا ی  1983لە ققاميشلو
ەک ک لە کچە
ﯾە
ەگەڵ ما ەوەﯾﯾان
سا ن بووە لە
سا ی  1990کە ئەوکاتە تتەمەنی دە س
ەداﯾکبووە و س
لە
ەک
سا ی  2007ﯾە
سەرەتا بﯚ رۆماانيا دواتر سوﯾﯾد ،ناوبراو س
چووەتە دەرەوەەی و ت ،س
چ
ە لە شەش گﯚرانی پ کھااتووە و چوار ککليپی لە کەننا ە
ەلبوومی ب ووکردۆتەوە ،کە
ئە
سەرەتاﯾم خو ندووە" ،بە م لە
م
شلو تاکو س ی
ھەﯾە ،لﯚرﯾن ددە ی لە قاميش
ککوردﯾيەکان ھە
بارەی رۆژھە تی
ی
سەرەتا زانيارری سياسيم خو ند ،بەتاﯾببەت لە
و تی سوﯾد س
بەکالﯚرﯾﯚسم لەبارەی
م
وانامەی
ی
زانکﯚ و ب
ﯚ
خو ندنی
نااوەڕاست ،دوواتر چوومە خ
رۆۆژنامەگەری بەدەستھ نا" .
پەڕی کوردستان ن ت
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1109 :

ن ئازاد
لﯚالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1181157107
74909
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1110 :

ە زاھير
لﯚکە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112112203
34428
کبووه .ئ ستاش
سل مانی لەداﯾک
 1988-05-05لەشاری ل
زﯾﯾاتر بە لﯚکە نناسراوه ،لە 5
لە و تی سيوﯾﯾسرا دەژی.
ەکەی لەشارری زوورﯾخ ە
ەگەڵ بنەما ە
لە
ھونەری گﯚراننی وتن.
سا ی  2004دەستی کردوووە بەکاری ھ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1111 :

ی
ﯚ ھەورامی
ليمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0232113458
88226
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1112 :

ەرەداغی
لينداا ئەنوەر قە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1191019598
87758
کوردستان
ن
يشانگەی ھاووبەشی لەناووەوەو دەرەوەەی
دارﯾی لە16پيش
تاائ ستا بەشد
ی ر زل نانە.
ککردووەو خاوەننی 5خە تی
2013
2
ستانی نوێ -11-19 -
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1113 :
802

لەمييا حس ن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05311517514342
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1114 :

جە
لەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3030838228
82423
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1115 :

ال فەرﯾقی
لەﯾال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103170044
42355

803

گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

مەرﯾوان

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

ژمارە1116 :

د مستەفا عەزﯾز
د محەمەد
ماجد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71282
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستان

ەنووس
جﯚری ککەس :رۆژنامە
جﯚری ککەس :فﯚتﯚگررافەر
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1117 :

ماجييد
804

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1007114256
69825
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1118 :

ماجييد ئەنوەر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81120114711413
مانگای ھونەررە
 199بەشی گگرافيکی پەﯾم
نی لەداﯾکبووەە ،سا ی 99
شاری سل مانی
سا ی  1975لە ش
دارﯾی لە
جوانەکانی سل ماننی بەپلەی ﯾﯾەکەم تەواو ککردووە ،خاوەەنی شەش پ شانگای تاﯾببەتە و بەشد
لەخﯚگرتووە.
ە
رﯾی
شانگای ش وەکارﯾشدا کردووە کە لە ن ووﯾاندا پ شانگاای گرافيکی و کارﯾکات ی
2پش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1119 :

ماجييد جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2271027128
82392
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

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

ژمارە1120 :

ی نيا
ح رەحيمی
مادﯾح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1301049256
64116
ەھان و ھاوککات لەچەند
ی زانکﯚی ھوونەری ئەسفە
مامﯚستاﯾە لەبەشی فﯚتﯚی
م
ھاوبەش و
ش
ەی
ی ئەھلی واننە دە تەوە و خاوەنی چەندﯾن پ شانگە
ەکادﯾمياﯾەکی
ئە
کی وەرگرتووە.
چەند خە ت ی
تااﯾبەتە لەشاررەکانی ئ راند ا و تائ ستا چ
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1121 :

ماردﯾن سابير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05071415314209
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1122 :

ی
ماردﯾن کانەبی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915223513
39509
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1123 :

مارﯾاا ش رەبەﯾﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01709514410127
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1124 :

شە
ماش

مەدی
محەم

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208164706
63424
فيلمکار
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1125 :

ەمەن
مام عەلی سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6232158236
60336
شبوو مام عەللی سەمەن سەبرﯾان زۆۆر گرت بﯚ ئەووەی
دﯾارە زۆری وەک خوال خﯚش
ختەوەرتر کە پ ب لە
ەوەی مرۆﭬەککان ،ژﯾان کی باشتر و بەخ
دواڕۆژ کی ب چەوساندنە
کيی پ لە مەﯾننەتيان
نەک ھەر ئەوان کە تەمەن ی
ئاازادی بە چاوی خﯚﯾان ببيننن بە م ک
ئەم پرسيارە
ن ،ئەگەر م
ئاواتانە نەڕوان
تاکو ئەم ۆ ئەم ئا
کو لە دوای ئئەوانيش و
ەسەربرد بە ک
بە
شتا کژی نەھاتووە ﯾانيش للەم خاکە روانی
ەﯾن دەب ب ن دﯾارە ھ ش
ە خﯚمان بکە
لە
ەستەمە.
ئە
ەالدەکانی دەەو ەتی
ەنی س چووار سا ن ک دەب ت کە جە
سەمەن تەمە
مام عەلی س
م
نی لبادچی( لەگەڵ
مام حوس ی
باوکی و مامی )م
ی
ەمەدی
داگيرکەری عووسمانی ،حە
ﯾەکەم دەکر ن
م
بەرەکانی شەڕی جييھانی
ی
چی
کراوی تری کووردستان راپ چ
خە کی زۆرل ک
خ
زوو شەھيد دەەب ت و
ەڕ لە بەسرا ببە م ھەر و
ە بەرەی شە
ە  ،1914باوککی دەن ردر تە
لە
حاجی
خوال خﯚشبوو ح
شی کە دەککاتە باوکی خ
ەوێ گﯚڕغەرﯾﯾب دەب ت ،ممامە حوسينيش
لە
دﯾللی روسەکان.
ی
تی کوردستان دەب تە
ی رۆژھە ی
ەر لە بەرەکانی
قادری پەڕەکە
قا
ەکی کوشندە لە
واتە  1917بﯚ  1918نەخﯚشيە
ەگرﯾسە ە
ە دوا سا ی ئەم شەڕە نە
لە
سەمەن بووە ببەم
داﯾکی کەناوی س
ی
ودەب تەوە و
ب
ستان ب
شاری کﯚﯾەو تتەواوی کوردس
ش
خيزانە دەکەو تتە ئەستﯚی ئەمينی سەمەن ی
چی دوای دە کات و ئەم خ
ەخﯚشيە کﯚچ
نە
ی ل رازﯾب ت چەند سا ک لەوان ھەرراشتربووە.
بررای کە خوای
باوکم و ھاو سەرردەمەکانی ددەﯾانچ ﯾن
م
ەی وەک
گﯚرانيەککانی ئەم خوول خﯚشبووانە
ە
بە
قو بوون،
ی داﯾک و باووکی و گرانی و نەبوونی و شەڕ ھە و
ەناو ئ ش و ئاازار و ب نازی
لە
خﯚشەوﯾستيييەکی لەڕادەەبەدەر بﯚ سرروشتی ئەم شارە جوانە کە وەک
ەوە جگە لە خ
ئە
سەوزاﯾی کە ئەمانە
ھەشت ک بووەە ،کە پ ی بوووە لە رەزو و بباخچە و ئاو س
بااسکراوە بەھ
ەتە ھەو نی ئەم دەنگە ررەسەنانەی ککە پ بە قوڕگييان وەکو بولببول
ھەمووی بوونە
ھ
ئەم ئەست رەﯾە بە
کە خوای گەوررە لەسەر م
ستی ژﯾان ە
چرﯾکاندووﯾانە بﯚ خﯚشەوﯾس
چ
قی کردوون ببﯚ ئازادی
بە ئازادی خەلق
ستی مرۆﭬەکاان کە خوا ە
مرۆﭬی داوە ،ببﯚ خﯚشەوﯾس
م
و ئاسودەی بﯚﯚ دواڕۆژ کی ددرەوشاوەتر ب زو م و زۆۆرداری.
لە سا ی
بەسەرھاتەی سەرەوە ە
ی
سەمەن بەگگو رەی ئەم ب
خوال خﯚشبوو مام عەلی س
خ
 1910لە گەڕەەکی سەرتەممتەمانی شارری کﯚﯾە چاوووی بە باخ و رەزو دﯾمەنە
0
 1990کﯚچی
سا
مانگی  6ی س
ھە ناوە و لە م
سروشتی ئەم دەﭬەرە ە
د ف نەکەی س
کی ناسک و پ لە سﯚز بوووە ،ھەر
خاوەنی دەنگ ک
دواﯾی کردووە .مام عەلی سەمەن خ
سەری و مەﯾننەەتيەکانی ژژﯾانی خﯚی و
ە مندا يەوە ممەقام و گﯚراننی بﯚ دەردەس
لە
ەوﯾستەکەی گوتووە .ھەرووەھا لە بﯚنە ئاﯾنيەکانی ووەک
جاری خﯚشە
ما ئاواﯾی ﯾەکج
م
جەنابی مەالی
ی
شبوو
می خوال خﯚش
کانی لە سەردەم
ەنگی دەرچوا نی فەق ی
مەولود و ئاھە
م
جی قادری پەڕڕەکەر و
ە لەگەڵ خوالل خﯚشبووان ئەمينی سەمەن و حاج
گگەوەرەی کﯚﯾە
شبوو
ھەروەک خوال خﯚش
ک
ئامﯚزای گﯚرانيان چ ﯾووە.
ی
ی برای کە دە کەنە
ککاک رەشيدی
جەنابی مەالی
ی
وەدەکات کە
ت
سی ل
ە کتابی م ژوووی کﯚﯾە باس
مامﯚستا تاھيرر حەو زی لە
م
گای ئەوانە ب ند ب  .پاشاانيش لە
گوتيەتی توخوا با ج گ
ی
ن سەرسام بووە
گگەورە زۆر پ يان
809

مەولودەکانی خوال خﯚشبووان مەال ئەحمەد )مەال کﯚرە( و ش خ جەمال تەنزﯾلەﯾان
دەگوتەوە جاروبارﯾش بﯚ د خﯚشی خە کەکە لە گەڵ بەشداربووانی مەولودەکە وەک
خوال خﯚشبوو باقی مام سارحی)باقی سەرتاش( دەستاﯾان دەکرد بە مەقام گﯚتن.
لە چاوپ کەوتن کی مامﯚستا ورﯾا ئەحمەدی حەمەمەالی کە لە سا ی  1980لە ما ی
بەڕ ز مامﯚستا غازی ئامﯚزای لەگەڵ مام عەلی سەمەن و حاجی قادری پەڕەکەر
ئەنجامی داوە بە ئامادە بوونی خوال خﯚشبوو باقی سەرتاش .شاﯾانی گوتنە کە
دەقی ئەم چاوپ کەوتنە لە ژمارە  124ی  2007/9/5گﯚﭬاری رامان ب وکراوەتەوە .لە
وە می پرسيار کدا مام عەلی سەمەن دە ت من گﯚتنەکان لەم خوال خﯚشبووانە
ف ربووم )سماﯾلە خ ە کە خزمی بووە ،سﯚفی عەلی برای سماﯾلە خ ە ،ئەمينی
سەمەن کە برای بووە ،وەستا غەفور ،سەﯾدە ئەحمەدی بابی ش خ جەمالی کە
شاعيرﯾش بووە( ،پاشان دە ت گﯚتنی گﯚرانيەکانی ئ مە کە دەمانگوت ھەمووی ئی
خوال خﯚشبوو ئەمنيناغای ئەختەر بوو مەبەستی لە ت کستی مەقامەکان بووە.
ﯾاخوا مام عەلی ﯾادت بەخ ر ب ت و گﯚڕت پ لە نور ب ت و ﯾادی ئەوانەش بەخ رب ت کە
لەو سەردەمە سەخت و دﯾژوارانەدا خزمەتی ھونەری رەسەنی کوردﯾان کردووە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )د شاد مام عەلی سەمەن ( سەبارەت بە )ژﯾان و
کارنامەی مام عەلی سەمەن ( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-06-23
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

کﯚﯾە

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

ژمارە1126 :

مام فەتحو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112410321173855
...

810

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

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

ژمارە1127 :

مانﯚ خەليل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0722110533
31856
دﯾمەشق لەبواری م ژوو و مافپەروەەری
ق
ککورد کی رۆژئااوای کوردستتانە ،لە زانکﯚﯚی
يکسلﯚفاکيای پ شوو و لەببواری دەرھ ناان و
ی
 198چﯚتە چي
خو ندوﯾەتی ،لە سا ی 86
خ
سا ی  1993بە پلەی
دوﯾەتی و لە س
ە فيلمە رۆماننييە سينەماﯾﯾيەکان خو ند
ەتاﯾبەتيش لە
بە
تەلەفزﯾﯚنی
ی
سينەماﯾی و
ی
نانی
ی ماستەری لە دەرھ ی
نااﯾاب دەرچووەە و دواتر پلەی
ەدەستھ ناوەە.
بە
کردنی
کاری کردووە ،لەددوای دابەشک
ە کەنا ی تەللەفزﯾﯚنی چيککسلﯚفاکيای پ شوو ی
لە
ەو و تە بﯚ دووو بەش ،لە کەنا ی تەلەففزﯾﯚنی سلﯚففاکيا کاری کرردووە.
ئە
ماﯾی
 19وەکو ئەکتتەر ک بەشداری لە چەند کار کی درام
ی 992-1990
ەن وان سا نی
لە
سا ی  1994و تا
ئەمرۆ زﯾاتر لە ھەزار ررﯾپﯚرتاژی
ککردووە ،بە م لە دوای دەررچوونی لە س
ِ
ماوەی پ نج ساڵ کاری دەرھ ناانی بﯚ
ی
ەلەﭬزۆنی و ففيلمی رﯾکالمميی و نەگرتوووە ،بﯚ
تە
ەرنامەﯾەکی دﯾکە
نەگرتنی بﯚ بە
ەرنامەی "پاررتی بيوبل" کرردووە ،ھەروەەھا کاری و نە
بە
سينەماﯾی و
ی
بەتەواوەتی خﯚی بﯚ کارری
ی
ستاش
ش
ی "کالنز و کلوورﯾا" ،ئ
دەکات بەناوی
وەکو دەرھ نەر و بەرھمھ نەر و
و
ەرخان کردووەە و کاری سيينەماﯾی
ەلەﭬزﯾﯚنی تە
تە
ەربەخﯚی بﯚ فيلمە دﯾکﯚم نتييە رۆمانيييەکان دەکات.
ەر وەبەری و نەگرتنی سە
بە ِ
دەرھ نانی بﯚ
ھ
دادەنيش ت ،تا ئ ستتا کاری
ش
سرا
ە و تی سوﯾس
مانﯚ لە سا ی 1996ەوە لە
م
ەنفال" لە سا ی
ن :فيلمی "ئە
يلمەکانيشی ئەمانە بوون
ی
 14فيلم کردوووە ،دواﯾين في
4
فيلمی "زﯾنداننەکەم ،ما ەککەم" لە
سا ی  ،2006في
ی "داﭬ د تولھييلدان" لە ا
 ،2005فيلمی
5
باخچەکانی
ی
ەر
کييەتی لەسە
لەم فيلمەی ئ ستا خەرﯾکي
سا ی  ،2009ئەمە جگە لە
س
ەن ئەو کەنا ە
فيلمەکانی مانﯚ لە الﯾە
ی
ی.
ی سينەماﯾی
سوﯾسرا و فيللم کی دﯾکەی
س
811

پەخش
ش
مەکەی
ەرخان دەکر ت کە بەرھەم
ھەم د ت و ببودجەی بﯚ تە
ەورپييانە بەرھ
ئە
دەکەنەوە .
کاری لەسەر
ەھﯚی ئەو باببەتانەی ی
زۆری دەکر ت بە
فيلمەکانی دەەرھ نەر چاود رﯾيەکی ی
في
لە نماﯾشکردننی فيلمی "دداﭬ د تولھيلداان" لە
دەکات ،بﯚ نمووونە چەند کاتتژم رک بەر ە
ەکەی خﯚﯾەوە لە
ەی با يﯚزخانە
سينەماﯾی دووبەی ،و تی تورکيا لەر گە
فيستيﭭا ی س
في
بەھەمان ش وە
ن
ەدا ،و تی توورکيا
ماﯾشکردنی ئەم فيلمە نە
ت ر گەی بە نم
و تی ئيمارات
دانی ئەم فيلمە للە فيستيﭭا ی سەنگاپووررە.
گر لەبەردەم نيشان ی
تووانی بب تە ر گ
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1128 :

وان ھەورامی
ماکو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0829220022
24962
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1129 :

812

ن)
ەممەد عەسگەری ))ماسبزان
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281119108
89426
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

کەس:
جﯚری کە

شنووس
خﯚش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1130 :

ەمەد تەھاا ئاکرەﯾی
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1227162055
53042
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1131 :

ب تاھير
ەمەد تەﯾيب
محە
813

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0924224105
52042
سەر دنياﯾ  ،د ساال
ستان ھاتيە س
شەرنەخ ل باکورێ کوردس
 (1ل باژ رێ ش
د ساال )1947
شمەرگە
مەندەک پ ش
مان ﯾا ھونەرری پ کئيناﯾە و مينا ھونەرم
ھﯚک تيپا دﯾلم
 (1972ل دھﯚ
)2
جاری ژ
ساالن ب ئ کج
خوﯾا ستران  ،بەری ھن س
دناﭬا شورەش دا در ژی داﯾە خەباتا خ
ما
کومەتا ھەر م
ەنبيری ﯾا حک
ەگەرﯾاﯾە و ب پشتەﭬانيا وەەزارەتا رەوشە
دەربدەرﯾ ﭬە
ەھا دھﯚک ب تيپا
ەری ل پار زگە
شتيا رەوشەننبيری و ھونە
ککوردستان و ر ﭭەبەرﯾا گش
ھونەرێ کوردی.
ێ
"دﯾلمان" جارەەکا دی پ کئينناﯾە و بەردەواامی داﯾە خزمەتا
سماعيل تاھيير  -ما پەڕی پەﯾامن ر
سەرچاوە :ئيس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

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

ژمارە1132 :

مال
ەمەد جەما
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0624223559
94505
کە لەگەڵ
ەداﯾک بووە ،تتەمەنی ) (2ساڵ بووە ە
 19لە شاری سل مانی لە
ە 983/11/12
لە
سل مانی و
ن کردووە ،لە سا ی  1992گەڕاوەتەوە بﯚ شاری ل
خ زانەکەی روووﯾان لە ئ ران
پەﯾمانگای
ی
سيی
ج بووە ،سا ی  2007-2006بەشی رۆژنامەنووس
ەوێ نيشتەج
لە
ەﯾاندنی زانکﯚﯚی
ندکاری بەشی راگە
ی
ەکنيکی سل مانی تەواو ککردووە ،ئ ستتا خو
تە
ەنووس سە ح ساالر
ەگەڵ رۆژنامە
خاوەنی کت ب ککی گفتوگﯚی ھاوبەشە لە
سل مانييە ،خا
س
ھە تی ساززﯾان
ەرمەندی رۆژھ
سەر و رۆژنامەننووس و ھونە
ککە لەگەڵ ژمارەﯾەک نووس
گای
ەندﯾن پ شانگ
شانگاﯾەکی تاﯾبەتی فﯚتﯚﯚگرافی و چە
ی
ککردووە ،ھاوکاات خاوەنی پ
مانييە و ئەندامی کارای
يە
شتەج ی شارری سل
ە ،ئ ستا نيش
ی فﯚتﯚگرافييە
ھاوبەشی تری
ھ
کوردستانە.
ە
ی
سەندﯾکای رۆۆژنامەنووسانی
س
سەبارەت بە
ت
مال(
محەمەد جەم
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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مال( لە22:09:17 2010-6-24 :
ە ژﯾاننامەی ممحەمەد جەما
)کورتەﯾەک لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1133 :

ميل
ەمەد جەمي
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21913290912998
ەر
دەرھ نە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

815

ژمارە1134 :

ی
ەمەد جەوااد شوھانی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071759526
63688
ەرمەندی گﯚرانيب ژ
ھونە
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی بابەت
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1135 :

ەﯾی
ەمەد رانيە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4031526166
68751
وەک تيپی
ەندﯾن تيپی نناسراوی ک
ە ،لە ماوەی ژﯾانيدا لە چە
196ی رانيەﯾە
ەداﯾکبووی 62
لە
کەی سل مانييدا وەک
موزﯾکی رانيە و چەنند تيپ کی دﯾک
ی
مﯚسيقای باوااجی کﯚﯾە و تتيپی
م
نزﯾک بوو لە
موزﯾکژەن و وەەک گﯚرانيب ژ کارﯾکردووە .لله رووی گﯚراننی وتنەوە دەەنگی زۆر ک
م
ھير تﯚفيق.
ھونەرمەندی کﯚچکردوو تاھ
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
شارەکان:
ش

رانيە

ننەتەوە:

کورد

816

و ت:

باشووری کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1136 :

محەمەد رۆستەمزادە  -نامﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710212870
سا ی  (1964)1343لەشاری بﯚکان لەداﯾک بووم .ھەر لەمنا ييەوەخوليای رەسم ک شانەوەبووم لەزۆر
ک بەرک ی ناو کوتابخانەکان بەشداری پتەوم بوو ،ئەو سا نەی وائەبوا خەرﯾکی خو ندن بام
بەداخەوەلەناوچەی کوردەوارﯾدا شەڕ ک بەسەرماندا داسەپا کەماوەﯾەکی زۆر در ژەی بوو .سا ی
 (1983)62دﯾپ ﯚمم وەرگرت لەبەشی ئابوورﯾدا سا ی  66-64سەربازﯾم کرد و سا ی  67بﯚزانکﯚی
ھﯚنەری تاران لەبەشی و نەرﯾدا دەرچووم بەپلەی ھەوە ﯚ .سا ی  73-72ليسانسم وەرگرت.
بەپ وﯾستم زانی بەگەڕ مﯚ بﯚ و ت وف رگەی ھونەری بﯚ الوان سازکەم ،لەو ماوەﯾەدا تووشی تەنگ و
چە ەمەی زۆر ھاتم ،بە م کالسەکانمان ھەروا بەردەوام بوون ھەتا سا ی  78بﯚ فەوق ليسانس
لەزانکﯚی ھونەری زانستگای ئازاد لەتاران دەرچووم و ئ ستاش کﯚتاﯾی بەوانەکانم ھ ناوەو تەواو بووم،
لەزانکﯚی تاران خەرﯾکی دەرس وتنەوەم .لەشاری بﯚکان زﯾاتر لەپانزدەپ شانگام داناوەکەزۆربەﯾان
تاﯾبەتی بوون .لەشارەکانی سنە،و سەقز و بانەو تاران پيشانگام بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

بﯚکان

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

ژمارە1137 :

محەمەد زارع زادە
817

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210101310
02961
خو ندنی سەررەتاﯾی وناوەنندی
شاری سەقز للەداﯾک بوە خ
سا ی  1339ھەتاوی لەش
س
ودواناوەندی و ليسانسی
سا ی
ئەدەبياتيشی ھەر لەشارری سەقز وەرگرتوە ،لە س
ی
ەکەی
سپ کی شەبە
شانﯚ ئاشنا بووو،لەگەڵ دەس
گەڵ دنيای ش
 1354دا بﯚ ﯾەکەم جار لەگە
4
ھەتاوی دەستی دداوەتە سازکردنی
ی
ی کوردی تاراان لە سا ی 1362
کوردی تلوزﯾنی
کوردی
ی
ستە  5580ميانپپەردەی تلوزﯾوونی لە
ە
ھەتا بە ئ
ميانپردە تلوزﯾوونيەکان کە ھ
م
دەوری چاالکانەی گ اوە کە
ی
ی ت دا بينيوە،لە پەنج سرﯾاڵ دا
وفارسی ساززکردوەو دەوری
بررﯾتين لە :
ی کاک فەتاح  -3باقەب ن  -4بەھاران -5
سەردەرگوم.
م
ە  -2زنجيرەی
1-خا ﯚ حەمەی در ژدا وەک دەرھ نەر دەوری گ اوە ککە برﯾتين لە :
ە دوو فيلمی
لە
ھيدی کەو
ەرت  -2شاھ
1-ئاخرﯾن شەمی سينەماﯾی
ە گەل فيلم
لە
ی دا دەوری بەرچاوی گ اوە کە ئەتواننين ئاماژە بە فيلمی
ھەروەھا فيلمی "سە
ا
"باکيدە"
يد
نانی بەر ز
سينەماﯾی "ممەرەخەسی"" بەدەرھ ی
س
ەنگ
مﯚستای
سەقز وەک مام
محەمەد ئ ستەﯾش لە شاری س
د
توون" بکەﯾن کاک
وتەرانەی زەﯾتو
وکﯚششی
ی
رکاری ھەﯾەو بەرددەوام لە ھەووڵ
ی
السی ف
ن و شانﯚ کال
بوواری تلەوزﯾون
چەند رۆژ
مەھاباد بﯚ ماوەی چ
د
شاری
ھونەرﯾداﯾە لە تازەترﯾن کار ی ھونەرﯾدا ککە چبوونە ش
ھ
ەندەی
ەوەی خە ک لەدەوری شاانﯚ بەخشی،،ئەم ھونەرمە
گگيان کی تازەﯾاان بە کﯚبوونە
قزدا
بەخﯚشی ﯾەوە ھەر ئ ستەﯾش لە شاری سەقز
ی
ەقز
ی شآری سە
بوواری شانﯚﯾی
ھونەرﯾەکانی خﯚﯾەتی .
ی
ەو سەرقا ی چاالکی ﯾە ھ
نييشتە ج ﯾە
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕڕا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1138 :

خﯚش)
ەمەد زارع زادە )حەمە دەنگخ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1142218266
63833

818

ەری کﯚم دﯾا و تەنزە،
محەمەد زارع زادە ،ناسراوو بە حەمە دەەنگخﯚش ،گﯚررانب ژ و ئەکتە
م
ی سەقزی رۆۆژھە تی کورردستانە.
خە کی شاری
خ
شەو باش کورددستان"ـە لە کەنا ی
ەرنامەی "ش
ھەروەھا بەڕ ووەبەر و پ شککەشکارﯾی بە
ھ
ەدا و سيما( ککﯚماری
سەر بە دەنگ و رەنگ )سە
ستان ،کە س
ەلەﭬزﯾﯚنی پار زگای کوردس
تە
ئييسالمی ئ رانە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1139 :

ەمەد سا ح دﯾالن
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110815353
37132
ەال قادرە .سا ی  1927لە گەڕەکی
حی کوڕی مە
ی مەال سا ح
حمەدی کوڕی
ککوڕی مەال ئەح
خراوەتە بەر
ە
عەلی
سەرەتا لە مزگەوتی بابەع
ی سل مانی للەداﯾکبووە .س
گگﯚﯾژەی شاری
ی خالدﯾيە قﯚﯚناغی سەرەەتاﯾی تەواوکرردووەو در ژەدداوە
خو ندنو دواتر لە قوتابخانەی
خ
دووە .سا ی  1947لە فەررمانگەی تووتتن
ەخو ندنو تا پﯚﯚلی س ی نااوەندی خو ند
بە
دامەزراوە.
سەرتﯚپی
دوای گﯚران بەس
عری ب وکردۆتتەوەو لە ی
ست و ﯾەک سا يدا شيعر
ە تەمەنی بيس
لە
ەمە
خﯚی و بەرھە
ەم شاعيرە خ
ەمدەدر ت .ئە
ەوەﯾەکی نو ی شيعری ککوردی لەقە ە
نە
ەتيکردنی
مەتکردنی ک شەی گگەلەکەﯾو دژاﯾە
ی
ەدەبييەکەی تەرخانکرد بﯚﯚ خز
ئە
 1948تا  1966نﯚ جار زﯾندانی کراوە و گەل ک
ن .لە سا ی 8
ککﯚنەپەرستانو بەکر گيراوان
819

جارﯾش دوورخراوەتەوەو تووشی ئازارو ئەشکەنجەدانو نانب ﯾن بووە.
شيعرە نيشتمانييەکانی دﯾالن رۆ کی گەورەﯾان بينی لە بەرزکردنەوەی ئاستی
ەوشياری خە کی کوردستانداو حەمە سا ح دﯾالن-ﯾانکردە مەشخە کی گەورەی
سەر ر بازی کورداﯾەتی ،کەم رووداوی نيشتمانييو نەتەوەﯾی ھەﯾە دﯾالن بەشداری
تيانەکردب ت و نەﯾکردب تە بﯚنەﯾەک بﯚ جﯚشدانی خەبات.
ئەم رۆشنبيرە گەورەﯾە سا ی  1954بەب مﯚ ەتی دەو ەت بەشدارﯾکرد لە کﯚنگرەی
ئاشتيو ھاوکاری گەالن-دا کە لە شاری )ﭬيەننا(ی پاﯾتەختی نەمسا ساز کرا ،لەسەر
ئەم بەشدارﯾکردنە کە گەڕاﯾەوە رەوانەی زﯾندان کرا .حەمە سا ح دﯾالن جگە لەوەی
کە شاعير کی گەورەو ت کﯚشەر کی خاوەن ھە و ست بوو ،دەنگخﯚش کی کەمو نەو
ئاوازدانەر کی دەگمەنيش بوو.
گﯚرانييو مقامە بەسﯚزەکانی دﯾالن کە شيعری زوربەﯾان نووسينی خﯚﯾەتی تا
ئ ستاش ھەر زﯾندوون .دﯾالن-ی شاعيرو ەونەرمەند خاوەنی )مامە کوڕنوو() ،ئەی
نازەنين()،ش خ مەحمودی زﯾندوو( لە 28ی تشرﯾنی ﯾەکەمی سا ی  1990دا ،بە
نەخﯚشی دڵ کﯚچيدواﯾی کردو لە پاش خﯚی خەرمان کی پ بەرەکەتی لە شيعرو
ئاوازی د ف نو گﯚرانيی رەسەن بﯚ بەج ھ شتين.
شاعيری نو کاری کورد و مەقامزانی بليمەت محەمەد سا ح دﯾالن لە  28-10-1990دا
لە تەمەنی  63سا يدا د ە گەورەکەی لە ل دان کەوت و ما ئاواﯾی لە و ژە و لە ھونەر
و کورد و کوردستان کرد و ناو و خزمەتگوزارﯾی بﯚ ميللەتەکەی تا ھەتاﯾە بەنەمرﯾی
مانەوه.
دﯾالن خەباتگ کی د سﯚزی ميللەتەکەی و دەنگ کی رەسەن و ناسکی ھﯚنراوەی
نو ی کوردی بوو ،شاعير کی نو کاری ر بازی رﯾاليزمی نوێ بوو لە و ژەﯾی کوردﯾدا،
زۆربەی ھﯚنراوەکانی پەردەﯾەکی تەنکی رۆمانسيەتی بەسەردا ھە ک شرا بوو،
ئەمەش جﯚرە جوانی و ناسکيەکی پ بەخشی بوون.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1140 :

ەﯾی
ەمەد سا ە
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805100800
04660
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

س :پياوان
ررەگەزی کەس
سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1141 :

چيا
ەمەد سەلليم  -ئارا چ
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111013092
24209
ھونەرە جوانەککانی سل ماننی
ی لەداﯾکبووەە و دەرچووی پەﯾمانگای ھ
شاری سل مانی
سا ی  1962لەشا
گای کردووە و
ەکانی پەﯾمانگ
ەم فيستيﭭا ە
داری سەرجە
سا ی 1985ە .ساا ی  1982تا  1985بەشد
شی کردووە.
شانگای تاﯾبەت و ھاوبەش
ی چەندﯾن پ ش
دا بەشدارﯾی
ستان و ھﯚ ەند
ھەروەەھا لەکوردس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

821

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە1142 :

ف
ەمەد عارف
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1009165058
82076
سا ی
زگای ھەول ر لە دداﯾکبووە ،لە س
ەر بە پار ی
ی رواندز سە
 (193لە شاری
ە سا ی )37
لە
لە سا ی
بەدەست ھ ناوە ،ە
ت
ەغدا
جوانەکانی بە
ی لە پەﯾمانگگای ھونەرە ج
 (1956دبلﯚمی
)6
جوانەکانی مﯚسکﯚ بە پلەی ناﯾاب
ی
ەرە
تەری لە ئەکا دﯾميای ھونە
 (1967ماستە
)7
لە
پلەی دکتﯚرای بە ھەمان پلە ە
ی
ھا لە سا ی )(2004
ەدەست ھ نااوە ،ھەروەھا
بە
کﯚی سە حەدﯾن /ھەول ر بەدەست ھ ناوە .
ھونەر لە زانکﯚ
فەلسەفەی ھ
فە
سە حەدﯾنە ،وەکو مامﯚستای زانکﯚ
جوانەکانی زانکﯚی ە
ی
دامەرز نەری ککﯚل ژی ھونەرە
بەم دواﯾيانەش للە
ە زۆر ک لە ززانکﯚکانی کورردستان و ع رراق وانەی گووتﯚتەوە ،م
لە
سە حەدﯾن ،وەک مامﯚستا لە کارەکەی بەردەوام
ی زانکﯚی ە
ککﯚل ژی ھونەررە جوانەکانی
ەدەستھ نا .
نانی ھونەری بە
ەتی بﯚ داھ ی
بووو ،لە سا ی ) (2001خە تی دەو ی
بﯚ
کﯚمە ەی بەغدا ﯚ
ە
ەندامی
ە ەﯾەکی بوووە ،لەوانە :ئە
ی چەند کﯚمە
نااوبراو ئەندامی
ئەندامی
ی
ەرمەندانی ش وەکاری ع رراق،
ھونەری نوێ ،ئەندامی کﯚﯚمە ەی ھونە
ھ
ەرمەندانی پاارﯾس و
ھەردوو بنکەی ھونە
و
دامی
ی ع راق ،ئەند
سەندﯾکای ھوونەرمەندانی
س
مﯚسکﯚ .
م
پ شانگاکانی:
شانگاﯾەکی تاﯾﯾبەتی لە
ە سﯚف تی پ شوو ) ،(1967-1961پ ش
ی تاﯾبەتی لە
س پ شانگای
تاﯾبەتی لە
ی
 ،(19پ شانگاﯾﯾەکی
لە بەغدا )971
مﯚزەخانەی نييشتمانی ھوونەری نوێ ە
م
شانگاﯾەک لە ھەول ر )،(1977
ک
ەی رۆشنبيراننی کورد لە ببەغدا ) ،((1976پ
ھﯚ ی کﯚمە ە
ھ
گای "سەمفﯚﯚنيای
 ،(198پ شانگ
ھﯚ ی "رواق" لە بەغدا )81
پ شانگاﯾەکی دﯾکەی لە ھ
ھەول ر
ھونەر" لە ھﯚ ی ميدﯾا لە ھ
سەمفﯚنيای ھ
ەغدا ) ،،(1984پ شانگا "س
چياکان" لە بە
چ
) ،(1993پ شاانگای "عاشققی کوردستان" لە ھﯚ ی ميدﯾا لە ھەول ر )،(1998
 ،(1999پ شاننگاﯾەک
ن" لە ھﯚ ی مﯚزەخانە لە سل مانی )9
پ شانگای "کووردستانی من
نگا
ژمارەﯾەکی زۆری پ شانگ
ی
لە
 ،(200جگە ە
ی نيشتمانی لە بەغدا )01
ە مﯚزەخانەی
لە
جيھان .
ن
ی کوردستان و ع راق و و تانی
ی لە ھەر می
ھاوبەشەکانی
ھ
ھونەری ش وەەکاری بە زماننەکانی
بە لە بواری ھ
ش وەکاری کوورد ،خاوەنی چەندی کت ە
822

تەی دڵ لە شارری ھەول ر کﯚﯚچی
 20بە جە ی
ی 009-10-09
ککوردی و عەرەەبی .لە رۆژی
دواﯾی کرد.
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾامن ر
سەرچاوە :پاس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

رواندز

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

ژمارە1143 :

ەمەد عەباس بەھرام
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1223215838
83032
ەداﯾک بووە ،لە
ەال عەبدو ی کەرکووک لە
ی تەپەی مە
 19لە گەڕەکی
952
ە سا
لە
بەغدای تەواو
ی
ھونەرە جوانەککانی
شی موزﯾکی پپەﯾمانگەی ھ
سەرەتای حەفتاکاندا بەش
س
ئاھەنگ و
گ
ەندان
ھەﯾە ،لە چە
ستە ن زﯾکەی  30گﯚرانيی تﯚمارکراوی ھ
ککردووە ،تا ئ س
بەشدارﯾی کردووە ،لەڕوووی
ی
کوردستان
ن
ھونەرﯾی کورددی لە دەرەوەەی
ف ستيﭭا ی ھ
موزﯾکەوە پيانﯚﯚژەن کی بەتوواناﯾە و لە گﯚررانيشدا بەبەرجەستەکردننی ستاﯾلی رۆئاواﯾی
م
يە.
ە ش وازی کووردی ناسراوەە ،لە 1985ەووە تا ئ ستە للە سکوتلەندا نيشتەج ە
لە
ستان ن ت
ما پەڕی کوردس
شيار ئەحمەد ئەسوەد  -م
سەرچاوە :وش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

823

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە1144 :

دول
ەمەد عەبد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2160933237
74358
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1145 :

دولمەجيد
ەمەد عەبد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1052158052
22050
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1146 :

ەمەد عەزﯾﯾز
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151615416
60279
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1147 :

ەمەد عەزﯾﯾز جاف
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09281456019720

825

ەر
فﯚتﯚگرافە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

جﯚری ککەس:

فﯚتﯚگگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1148 :

ەمەد عەزﯾﯾز زازا
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103193320
02367
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1149 :

شی
ی ئەتروش
ەمەد عەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2111028257
74297
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1150 :

ح
ەمەد فەتاح
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302104349
91492
وەکاری
ی
بەشی ش
ی
سا ی  1965لە سل مانی لەداﯾکبووە و دوای تەواو کردنی
س
 19دا ،سا ی پار ھەمان ببەشی
ی سل مانی لەسا ی 985
ەﯾمانگای ھوونەرجوانەکانی
پە
شانگەی
ی
ەواوکرد .ناوبرراو خاوەنی پ نج پ
ی سل مانی تە
ە کﯚل ژی ھونەری زانکﯚی
لە
ھاوبەش لە کوردستاان و دەروەی ھەر م
ش
گای
ە  180پ شانگ
شداری زﯾاتر لە
تااﯾبەتە و بەش
کا و
ککردووە وەک)ئئە مانيا و نەممسا و کەنەدا و ھﯚ ەندا و بەرﯾتانيا و ﯾاابان و بەلجيک
ەروﯾج و فنلەندا و ميسر و ئ ران( لەگەڵ ئەوەی خاووەنی  12خە تی ھونەرﯾييە،
نە
کارﯾکات ری ب وکراووەتەوە و
ت
ەری و
ی کوردﯾدا بەرھەمی ھونە
ەچەندﯾن گﯚﭬﭬار و رۆژنامەی
لە
چەند گﯚﭬار و
ەری ھونەری و راو ژکاری ھونەری لە چ
وەک و نە ک ش و بەڕ وەبە
کاری کردووە.
رۆۆژنامەﯾەک کا
ن
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

827

ژمارە1151 :

ەمەد قەدرری
محە
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0822165640
04830
http
ەداﯾکبووە و گگەڕەکی
سا ی  1935لەپ نجو ن لە
ب قەدری لەس
حەمەد غەرﯾب
ھونەرمەند مح
ھ
خو ندنی
ەڕ کردنی تەمەنی مندا ی ئەوبووە ،خ
ش گەڕەکی بە
ەﯾراوەی شارری ھەول رﯾش
تە
ھەر لەو گەڕەەکە تەواوکردووە ،لەبەرئەووەی باوکی ببووە
سەرەتاﯾی و نناوەندﯾشی ھ
س
ەج
عەميدی کﯚليژژی شەرﯾعە لەبەغدا ،کورردستانيان ج ھش ت و لەببەغدا نيشتە
ع
جوانەکانی
ی
ەرە
مادەﯾی و پەﯾﯾمانگای ھونە
بووون ،قەدری ھەر لەبەغداا خو ندنی ئام
لەکوڕەکانی
ی
ەشی مﯚسييقای تەواوکرددووە ،ئ ستا ئئەو باوکی پ ننج کوڕە ،س
بە
لەگەڵ خﯚی لەھەوول رن .تائ ستتا خاوەن
ڵ
ھونەرمەندن و لەبەغدا دەژژﯾن ،دوو کوڕﯾشی
ھ
 450گﯚرانی تﯚﯚمارکراوە.
0
پەڕی کوردستان ن ت
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1152 :

ی
مەد کفری
جيد  -محەم
ەمەد مەجي
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212102925
51289
ھونەری
ی
شارۆچکەی ککفری لەداﯾکببووە ،لەسەررەتای سا ی 1970ەوە خووليای
لەسا ی  1961لەش
ستان کردۆتەووە و بەشدارﯾﯾی لە 55
ەتيی لەشارەەکانی کوردس
شانگای تاﯾبە
فﯚتﯚگررافی بووە ،تا ئ ستا  11پ ش
شيش کردووە.
گای ھاوبەش
پ شانگ

828

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

شارەکان:

کفری

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

ژمارە1153 :

محەمەد مەعسوم سوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011314061386697
فﯚتﯚگرافەری ناوداری باکوری کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1154 :

محەمەد ناھيد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909114753
31999
دی س مان ککەندی
ە شاری سەققز لە داﯾک بوووە و لە گوند
سا ی 1318ی ھەتاوی لە
س
ەقز
ەقز گەورە بوووه ،خو ندنی سەرەتاﯾی للە شاری سە
نااوچەی فەﯾزوو بەگی سە
شاری تاران و لە زانستگەی نييزام
ی
دەست پ کرردوە و خوﯾند نی زﯾاتری برردوەوتە
ەم ن وە ناوباننگی
مەدناھيد و بە
سەروان محەم
دﯾپلﯚمی وەرگگرتوە و لەو کااتەوە بوەتە س
دەرکردووه.
ەرمەند دا گەوورە ببوو و
ەﯾەکی ھونە
حەمەدناھيد بە ھﯚی ئەوەەی لە بنەما ە
ھونەرمەند مح
ھ
ەڵ بە
ککوڕی خوال خﯚﯚشبوو نيگارکک شی بە تواننا )فەﯾزو خاان ناھيد( بوووە زۆر زوو ت کە
دەنگ
گ
بە بەھرەی ھوونەری و
ييەوە ھەستی ە
ە
دونيای ھونەر بووە و ھەر للە مندا
ھەﭬا نييدا گﯚﯚرانی
کﯚبوونەوەی دۆستان و ھ
ی
کﯚڕو
و
خﯚشی خﯚی کردوە و بەرددەوام لە
خ
بووه.
وتووە و لە خزممەت باوکيدا ژەنينی ئام رری تار ف ر و
می
لەگەڵ کﯚمە ک ککەساﯾەتی وەک مەرحووم
ڵ
ەر بووە
دا کە ئەفسە
ە سەردەم کد
لە
سر
ەرھەنگ ناس
عفەرزادە ،سە
حەمەد قازی  ،جەليل و مووحسين جەع
وەرگ کاک مح
ەری دەگ ن و لە ﯾەک ک للەو
مستەوفی دەەب تە ھەﭬاڵ و پ کەوە کﯚڕگگەل کی ھونە
م
ﯾارمەتی
ی
شنا دەب  ،کە بە
ەر خالقی ئاش
د کاک مەزھە
ڵ ھونەرمەند
ککﯚڕانەدا لەگەڵ
تە رادﯾﯚ تاران و لەوێ
ی خالقی سا ی 1986ی ززاﯾنی دەچ ە
وەرگرتن لە کاک مەزھەری
چەند بەرھەم کی گﯚرانی تﯚمار دەکات.
چ
دوو کاتی
شرﯾتی دﯾکە لە و
ی
ران دوو
ی شﯚڕشی گەالنی ئ ن
ش سەرکەوتنی
دواتر واتە پاش
سماعيل شااھی،
دفەﯾزنژاد ،ئيس
مەندان رەشيد
جياوازدا بە ﯾاررمەتی و ھاوککاری ھونەرم
ج
سەﯾن رەھبەر ،رەسووڵ مييرزاپوور ،عەزﯾﯾز
ق مەتين ،حس
موحەممەد دانش ،فارووق
م
ھاوکاری
سەﯾفی ،فەرددﯾن تاھيری ،مەسعود پەﯾامی ،ناسر ئيسماعيلی و ھەروەھا ھ
س
کﯚی
حسەﯾن تە ﯾی تﯚماار و ب و دەکاتەوە کە ی
ن
خاوەنی تﯚماگگەی تە ﯾی ککاک
خ
گﯚرانی
ی
بەشی ھەرە زۆرﯾان
گگﯚرانيەکانی مموحەممەد نا ھيد  35گﯚراننی دەب و بە
مەد ناھيد بە وتنەوەی ئەو گﯚرانيانە لە باری
فولکلﯚری کورددەوارﯾن کە ککاک موحەممە
فو
ميانەی بە بەردا
کردون وگيان کی تازە و سەردەم
ن
ەی بﯚ
شتن کی دﯾکە
م لﯚدﯾەوە دارش
گﯚرانيانەن کە بە
ن
کە( و )ئەرھﯚﯚی با بەرز( للەو
ک )کﯚترە بارﯾک
د گﯚرانی وەک
ککردون و چەند
دا دەناسر تەووه.
ەخانی ناھيد لە ناو خە کد
گگﯚرانی حەمە
توانای ھونەرﯾيە و
ی
ئەوەی کە گﯚرانيب ژ کی بە
ی
ە گەڵ
سەروان محەممەد ناھيد لە
س
سيقادا ھەﯾە
شی لە ناسيننی نﯚت و دەەستگاکانی گگﯚرانی و مﯚس
شارەزاﯾی باش
ش
با ی لە سازککردنی
شی دا ھەﯾە و دەست کی ا
ەنجەﯾەکی ررەنگينيشی للە نيگارک ی
پە
ستاﯾش ھەر
ش
سازکردوە کە ئ
ە
ەی
باش و ئەنتيکە
ھەبووە و گەلل سازی ش
ئاام ری تار دا ھ
ەرمەندﯾدا ماونەتەوە.
ە دەستی دۆۆستانی ھونە
لە
ستاوە و
کﯚشانی فەررھەنگی و ھوونەری نەوەس
د لە ھيچ تەممەن کدا لە ت ک
محەمەد ناھيد
م
نەی دواﯾدا
فەرھەنگی دابوە کە للەم سا ی
ی
ھونەری و
ی
شی
ھەوڵ و کﯚشش
ەردەوام لە ھ
بە
شين بوونی للە کاروباری نييزامی دا ئەککتەر
شانی تەمەننی و خانە نش
ە گەڵ ھە کش
لە
ستپ کردوەو لە فيلمی نيووەی مانگ بە دەرھ نانی ببەھمەن قوباددی ،و
بووونيشی دەس
نەری
ی
تففەنگی دوولووول بە دەرھ ننەری ئەفشيين عەليزادە و دەنگی دار بە دەرھ
ەرچاوی گ اووە.
سە ح ئەردە ن دەوری بە
س
ست سا ە بەرردی بناخەی داناوە و
کە ماوەی بيس
پررۆژەﯾەکی کوولتووری بە دەەستەوەﯾە ە
830

ھەنبانەبﯚرﯾنە لە
لە چەشنی ھ
وشەی بﯚ کﯚددەکاتەوە و دەەﯾەوێ بب تە ووشەدان ک ە
ی و لە کت بخاانەی کوردی دا بپار زر ت ،کە ئەو پرۆژەەﯾە روو لە تەواو بوونە
وشەی کوردی
180
 3700وشە و پيتی پ 00
 280وشەﯾە و پيتی ب 0
ئەلفەکەی 00
و تەنيا پيتی ئە
وەﯾەکی دﯾکە
ی
شانە لە ھەننبانە بﯚرﯾنەدا نەھاتوون و بە ش
ھيچکام لەو وش
وشەﯾە ،کە ھ
ناھيد دەﯾەوێ
د
حەممەد
ھەژارە و موح
بﯚرﯾنەی مامﯚستا ھ
ی
ەنبانە
ی بەنرخی ھە
در ژەی کت بی
پيتەکانی ئەلف وب و پ
ی
ستا
ت خە ک دا ب و ھەتا ئ س
ب وی بکاتەوەە و لە خزمەت
چاپ و ب و
شە لە ئامادەەکاری بە مەببەستی پ
ی ئامادەکراوەە و بەردەواميش
وەک سی دی
ککردنەوەﯾان.
شتەج يە
ەمەد ناھيد ئ ستا لە شارری سنە نيش
ھونەرمەدی گگﯚرانيب ژ و موززﯾسيەن محە
ھ
زانی گەرم
ج مندا ە ) 2ککوڕ و  3کچ( و ژﯾانی ئاساﯾی خﯚی لە ن و خاوخ ی
و خاوەنی پ نج
دەپەڕ ن .
ڕ
ەنگی و ھونەرری دا ت
وگوڕی فەرھە
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1155 :

شم
ەمەد ھاش
محە
http:///www.kurd
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2060849103
33144
ە لەداﯾک بوە.
1973لە کﯚﯾە
3
مانگای ھونەررە جوانەکان 1997
دەرچووی پەﯾم
پييشانگا تاﯾبەتتيەکان
ن پيشانگای تاﯾبەتی وەرززی ماسيەکان –ھەول ر– ھﯚ ی ميدﯾا.
1998ﯾەکەمين
8
کی ونبوو( ھەوول ر –
بەری نيشتمان ی
ی
ن پيشانگای تاﯾبەتی )ئەننفال-س
2001دووەمين
1
سل مانی – ئااکرێ.
ھﯚ ی ميدﯾا.س
ھ
ميدﯾا.
ەول ر -ھﯚ ی م
شە تەنيا( ھە
ياو ک ھەميش
ی تاﯾبەتی )پيا
2002س يەميين پيشانگای
2
(The wa
)لندن arin center
ن
2003چوارەم پيشانگای تااﯾبەتی
3
خانەی
مانی ھﯚ ی مﯚزەخ
ەو( سل ی
سکەکانی شە
2004پ نجەم پيشانگای تااﯾبەتی )ماس
4
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سل مانی.
پ شانگا ھاوبەشەکان
1983بەشداری پيشانگای مندا نی ع راقی کردوە لە ئيتا يا – خە تکراوە.
1988بەشداری زۆربەی پيشانگاھاوبەشەکانی بنکەی الوانی کﯚﯾەی کردوە لە
شارەکانی )کﯚﯾە –ھەول ر -سل مانی -دھﯚک –بەغدا).
1989پيشانگای ھاوبەشی چوار ھونەرمەند – ھەول ر –ھﯚ ی قوتابخانەی
سە حەددﯾن.
1992- 1997بەشداری سەرجەم پيشانگاکانی ھونەرە جوانەکانی کردووە.
1993ﯾەکەمين پيشانگای کارﯾکات ری )ھﯚ ی ميدﯾا).
1993بەشداری پيشانگای ناوەندی رۆشنبيری سەردەم )قە ی ھەول ر)
1994بەشداری پيشانگای ناوەندی رۆشنبيری سەردەم )قە ی ھەول ر)
1993پيشانگای ھاوبەشی ناوەندی ميزۆپﯚتاميا – ھەول ر –سل مانی – دھﯚک.
1996پيشانگای ھاوبەشی گروپی ر ما – 5ھونەرمەند – ھﯚ ی ميدﯾا.
1996پيشانگای ھاوبەشی ئەنفال ھەول ر _ ھﯚ ی ميدﯾا.
1996پيشانگای ھاوبەشی ھونەرمەندانی ھەول ر – ھﯚ ی ميدﯾا.
1997پيشانگای ھاوبەشی گروپی ش وەکاران –ھﯚ ی ميدﯾا.
1998پيشانگای ھاوبەشی )پەﯾﭭەکانی جوانی( ھﯚ ی ميدﯾا – ھەول ر.
1999بەشداری خولی ﯾەکەمی گەلەری کوردستان – ھەول ر –قە ت.
2000پيشانگای ھاوبەشی )گوتاری خﯚشەوﯾستی( ھونەرمەندانی ع راق-ھەول ر –
ھﯚ ی ميدﯾا.
بەشداری پيشانگای و تانی ب ئا – تەکساس – ئەمرﯾکا2000
2001پيشانگای )خە تی بەدليسی( ر کخراویAmerican society for kurds
2001پيشانگای ھاوبەشی گەلەری زاموا – سل مانی.
2002پيشانگای ھاوبەشی ھونەرمەندانی ھەول ر – لەسل مانی – گەلەری زاموا.
2003بەشداری خولی گەلەری زاموا – سل مانی.
2004پيشانگای ھاوبەشی )ھەميشە رەنگ ھەميشە ژﯾان( ھﯚ ی ميدﯾا ھەول ر
2004دامەزراندنی گەلەری کﯚﯾە لە شاری کﯚﯾە.
2004بەشداری پيشانگای ھونەرمەندانی کوردستان – سنە -ئ ران.
پ شانگای ھاوبەشی  12ھونەرمەند)ﭬيستﭭا ی حاجی قادری کﯚﯾی( کﯚﯾە –
گەلەری کﯚﯾە.
2005کردنەوەی ﯾەکەمين خولی گەلەری کﯚﯾە -قش ەی کﯚﯾە.
2005کردنەوەی پيشانگای ھاوبەشی  10ھونەرمەند –گەلەری کﯚﯾە.
2005نماﯾشی تاﯾبەتی )بەدرخانيەکان( دھﯚک ھﯚ ی کت بخانەی بەدرخانی.
2005پيشانگای ھاوبەشی ھونەرمەندان )اطياف لونية( قاھرة – مصر
قاعة نھر – مجمع الثقافی)ساقية عبدالمنعم الصاوی).
2006کردنەوەی خولی دوەمی گەلەری کﯚﯾە.
2006پيشانگای ھاوبەشی )پاﯾز( گەلەری کﯚﯾە.
2007پيشانگای ھاوبەش )تيرۆر( ھﯚ ی ميدﯾا ھەول ر
2007کردنوەی خولی س يەمی گەلەری کﯚﯾە.
832

2007بەشداری ﯾادی ئەنفال )پارکی شەھيد سامی عبدالرحمان)
2007پرۆژەی ئەنفال ) (40×40ھﯚ ی ئەمنەسورەکە – سل مانی.
2007پيشانگای ھاوبەشی )ھەميشە رەنگ ھەميشە ژﯾان( ھﯚ ی ھەول ر
2007بەشداری پيشانگای ﭬيستﭭا ی ھەول ر.
2008پيشانگای ھونەرمەندانی کوردستان بەسەرپەرشتی گەلەری کﯚﯾە –ھﯚ ی
پيشەوا ناو وەزارەتی رۆشنبيری.
2008بەشداری ﭬيستﭭا ی رۆژی ھەول ر.
2008پرۆژەی ئەنفال – سل مانی – ئەمنەسورەکە.
2009پيشانگای ھاوبەشی  art rollلندن.
2009پيشانگای ھاوبەشی ئەنيستەالسيﯚن – لبنان.
2010بەشداری پيشانگای ھاوبەشی و تانی ب ئا – تەکساس – ئەم رکا.
کارە ھونەرﯾەکانی دﯾکە :-
دامەزراندنی گەلەری کﯚﯾە .2004
سەرپەرشتی دروستکردنی پەﯾکەری سامی عەوداڵ -کﯚﯾە 2007
لە زۆربەی گﯚﭬار و رۆژنامەکان بابەتی ھونەری دەنووس ت.
چاپکردنی کت بی )ﭬانکوخ( .2010
مامﯚستا لەبەشی ش وەکاری – پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانی ھەول ر
بەڕ وەبەری کەنا ی گﯚڕان/ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ەمەد کازم
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1157 :
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محە
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شاری مەھابباد
ەلی"ﯾە ،سا ی  1925لەش
عيد کوڕی عە
ەد کوڕی سەع
نااوی "محەمە
شتووی
ەما ەھەرەکﯚننەکانی دانيش
)ساب خ( لەدااﯾکبووە ،بنەمما ەی مامل ﯾەک کەلەبنە
ھونەرمەندی ناسراون.
بەدەنگ خﯚشی و ھ
گ
ەی ئەندامەککانی
مەھاباد ،زۆربە
م
دا
زوو بەھرەی خﯚﯚشخوانی ت د
ەدا پەروەردەککراوەھەر و
محەمەدﯾش ککەلەو ژﯾنگەﯾە
م
شکەش دەکات
ش
ەکدا پ
سيانزەسا يدا ﯾەکەمين گﯚررانی لەبﯚنەﯾە
ەتەمەنی س
دەرکەوتووە ،لە
من .
خﯚی ئەسەلم
و ل ھاتووﯾی خ
کەی  328گﯚرانی
ھونەرﯾيدا نزﯾک
سا ی ژﯾانی ھ
ەم ھونەرمەنندەبليمەتەلە ماوەی  56س
ئە
تﯚﯚمار کردووە .
سيقای
ھونەر و مﯚس
گەشی ئاسمانی ھ
ی
ەکی
ی بەئەست رەﯾە
محەمەدی ماممل  ،ئەوەی
م
ککوردی دادەنر ت ،تەنيا بەﯾﯾتەفﯚلکلﯚرﯾيەکانی نەکردوووەبەگﯚرانی ،بە کو شيعری گەل
ووەبەگﯚرانی ،لەوانەشيعررەکانی
،
شاعيری گەوررەشی بەدەننگەخﯚشەکەی خﯚی کردو
ش
ن ،ھەردی ،گگﯚران....ھتد .
وەفاﯾی ،ھ من
گرن و
ھەمان ر باز بگ
ەﯾشی داوەھ
خﯚشانی بنەما ەکە
ی
محەمەدی ماممل ھانی ددەنگ
م
نماﯾی کردوون.
ی
وەک مامﯚستااﯾەکی بەئەزمموون ر
ەبووە،
ﯾەتی و راميارﯾيەکانيشدا رۆ ی دﯾارﯾان ھە
ی
مل لەچاالکيييەکﯚمە
بننەما ەی مامل
باسی ئازادی
ی
ەکانيدا
جگەلەوەی ککەلەبەرھەمە
ەدی مامل ج
ھونەرمەندی گەورەمحەمە
ھ
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ەسا ی
شە ،مامل لە
شەھيد کی کوردستانيش
ی کﯚمەڵ دەککات ،باوکی ش
و پ شخستنی
نەخﯚشييەکی سەخت بوو و دوای
ی
ەوەتووشی ن
1994دا دوا گﯚﯚرانی تﯚمار ککرد ،لەو سا ە
4
کی گەورەو
خﯚی ناوبانگ ک
پ نج ساڵ بەوو نەخﯚشييەککﯚچی دواﯾيکررد و لەپاش خ
رەسەنی کوردی بﯚ نەوەکەی
ی
بننەما ەﯾەکی ھونەر پەروەرر و خەرمان لەئاواز و گﯚررانی
ج دەھ ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1158 :

ی
ەم بووبانی
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بينين لە
ن
 1970سەرەتتا بە رۆڵ
بووە .سا ی 0
سنە لە داﯾک بو
سا ی  1953لە شاری سن
س
ماە شەھر دەستی بە کاری ھونەری ککرد و پاشان بﯚ
شانﯚگەرﯾيەکانی شاری ما
ش
کی
تارانی کرد .بووباننی ئەکتەر ی
ی
سەردانی شاری
ی
در ژەپ دان بە کاری ئەکتەرری
می سينەماﯾﯾی و
ەلەفيزﯾﯚنی ئ رانە کە لە ککﯚمە ک فيلم
سينەمای و تە
ەئەزموونی س
بە
ی بەرچاوی ئ ران ،بە سەررکەوتووﯾەوە ررۆ ی بينيوە و لە
ی تەلەفيزﯾﯚنی
زننجيرە درامای
ساﯾەتييە کورددەکانی بينيوەەو بە زمانی ککوردی
دا رۆ ی کەس
ی سينەماﯾيد
چەندﯾن فيلمی
چ
قسەی کردوووە.
قس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

835

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1159 :

ەم خان
مرﯾە
htttp://www.ku
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سراو
وڕﯾی ئەحمەددی بﯚتانی ناس
محەمەدی کوڕ
گگﯚرانيب ژی ناوداری کورد مررﯾەم کچی م
رگول"ی جزﯾرەی بﯚتتان لەکوردستتانی
ی
لەگوندی "د
ی
19دا
ەمرﯾەم خان لەسا ی 904
بە
بااکوور چاوی ببەژﯾانی ھە ھ ناوه.
جيھانی
ی
ەمی
جەنگی ﯾەکە
ەربردووه ،کەج
ی لەشاری دﯾﯾاربەکر بەسە
ژﯾﯾانی مندا يی
رامياری و
ی
ساوەژﯾانی ناووچەکەﯾان لەڕڕووی
1دا ھە گيرس
ەپاﯾيزی 1914
لە
بﯚﯾەبەزۆری
ی
ن،
ساتی ژﯾان و گوزەران بوون
ککﯚمە ﯾەتييەووەئا ﯚزبووەو توووشی کارەس
بەرەو
و
خە کی ئەو نااوچانەڕووﯾان کردۆتەپارچەکانی دﯾکەکووردستان ،بەتتاﯾبەتی
خ
چوون و مو ک و د ھاتی خﯚﯚﯾان
ی شامەوەچ
ککوردستانی بااشوور و و تی
ھونەرو ئاوازی کورد
ەدەنگخﯚش و شەﯾدای ھ
م خان"ی کچە
خاتوو "مرﯾەم
ەج ھ شتووەخ
بە
شق دەژی و مرﯾەم خان للەسا ی
ەرەو سورﯾا ددەچ و ماوەﯾەک لەدﯾمەش
ەسەرەتادا بە
لە
خﯚ ماوەﯾەک نيشتەج ددەب ت و لەدوااﯾيدا،
کوردستانی بااشوور و لەزاخ
1924دا د تەکو
4
قەوان دامەزراوه،
ن
گﯚرانی تﯚمارکردن للەسەر
ی
پانيای
ەدەبيست للەبەغدا کﯚمپا
لە
شرقی" بەکررێ دەگرێ و ما کی
ەک لە"باب الش
ەخت خانووﯾە
رووودەکاتەپاﯾتە
ەر قەوان
ەستەﯾەکی بەسﯚز لەسە
ەند الوک و بە
خنجيالنەدادەنن و لەسا ی 1930دا چە
خ
کن
ەش ھەند ن
ی "ئﯚدﯾن" و ""بەﯾزافﯚن" تﯚﯚمار دەکات و ئەم سترانانە
ەکﯚمپانياکانی
لە
ەر قەوان:
ستەتﯚمار کراووەکانی لەسە
ەالوک و بەس
لە
1-لﯚرک لﯚرککێ
ی نار وەی نارێ
2-گول وەی3-ھەی بەردەەبەرده4-ل ل وەسﯚﯚی ش نی
5-گوڵ ش نی6-ﯾار حەليم7-محەمەدێ رۆمی8-ل ل ئ مﯚ836

9-ل داێ10-ل ل سووارۆ11-ئەی دەاللگی
بەستەی کوردی لەئاھەنگ
ەکانی سەر ققەوانی ،بەدەەﯾان الوک و بە
جگەلەسترانە
ج
ەغدا چ ﯾوەو چەپک ک گﯚرانيش
رادﯾﯚی کوردﯾی بە
ی
ستگەی
ەوخﯚی لەئ س
گگﯚرانی راستە
ی،
عارفی جزﯾری
دەکانی کوردد ،محەمەد ع
ەگەڵ سترانبب ژەھونەرمەند
ەدوو قﯚ ی لە
بە
س محەمەد گگوتووه.
حەسەن جەزرراوی ،ئە ماس
ح
ەخﯚشييەکی کوشندەبوووه،
ی
1دا تووشی نە
ەسا ی 1949
مرﯾەم خان لە
م
ەکەی
چارەسەرکردنی نەخﯚشييە
ی
ھەرچەندەخراﯾەنەخﯚشخاننەی تاﯾبەتی و ھەو ی چ
ھ
درا ،بە م ب سوود بوو و لەئەنجامی ئ ش و ئازار للەدوادوای ماننگی تەممووززی ئەو
تﯚماری ژﯾانی ئافرەەت کی پ شەننگی
ی
ەشاری بەغد ا کﯚچی دواﯾييکرد و
سا ە 1949لە
س
ککاروانی سترانب ژی کورد تاا ھەتاﯾەپ چرااﯾەوه.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1160 :

مزگيين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5222206547
76429
ەم کليپی ورووژ نەری
ی خە کی کورردستانی باککور بەناوی مززگين ،لەﯾەکە
ککچە کورد کی
نييمچە رووتدا بەناوی " "Get You Offدەەرکەوت.
وبونەوەی
ی
ساتەکانی ب
ی
ی و تی سوﯾﯾده و لەﯾەکەم
ەم کچە کورددە دانيشتووی
ئە
سەر
ی زۆری لەتﯚڕە کﯚمە ﯾەتيييەکان دروستتکردووە و لەس
س و خواسی
ککليپەکەﯾدا باس
پەراند.
ﯾووتوبيش زﯾاتر لە  250ھەززار بينەری ت پە
ن
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە

837

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1161 :

مزگيين تاھير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310165450
03875
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1162 :

مژد ن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09211609119584
التی ھولالندا دەژﯾت،
لە داﯾک بووە ،ئ ستا لە وەال
سالی  1981ە
ی کورد لە سا
ککچە گورانب ژی
ەی ﭬيدﯾوی ککە بە
وی)پاداشت( ھەندێ گرتە
(
ە بەر ئەوەی لە دواترﯾن ککليپ دا بە ناو
لە
الﯾەن ھەند کيا رەەخنەی توند ئئاراستە بووە.
ن
ش وەﯾەک روووت و نە کرددووە لە
پەخش کردن.
ش
ﯾوتوب د تە
ب
مالپەری
ککليپەکەی تەننيا لە سەر ما
ەبارەت بە )مژژدﯾن
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:02:19
9 2010-12-1
سالح( لە18 :
س

838

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1163 :

مەد
مستتەفا ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103232736
62376
م ،ئەوکاتە باوکم
ەی عەربەت لەداﯾک بووم
 1لەشارۆچکە
ەمانگی 11ی سا ی1947
لە
می ھ ناوە و ئيتر من لەوێ لەداﯾک بوووم ،پاش
چاﯾخانەو دوکانی ھەبووە للەوێ کەداﯾکم
چ
 50کﯚچی دوااﯾی کردوە،
م ئەمری خوا دەکات و وابززانم سا ی 0
دووساڵ باوکم
وی
م ،دوای ئەوە داﯾکم بەخ ی
يچ ش وەو شت کی ناﯾەتەووە پ ش چاوم
ەھەرحاڵ ھيچ
بە
ەدوکان ،دوکاننەکەش
چﯚتە ر وە و ککردووﯾەتی بە
نەکەی بﯚ نەچ
کيشم چاﯾخانە
ککردووﯾن ،داﯾک
ی پ دابين کردووﯾن ،داﯾﯾکم پ ش ئەووەی شووبەبااوکم بکات و
وردە وردە ژﯾانی
ەڕ يتەوە سل مانی ،ئيتر ل رە در ژەﯾدا
ەسل مانی بووون بﯚﯾە دەگە
برراکانيشی لە
سەرەتاﯾی و
ی
 19ئەمری خووای کرد ،منييش لەسل مانی
ەدوکانەکەی تاسا ی 992
بە
گەی
مادەﯾيم تەواو کرد ،وەلەڕ گ
نااوەندی و ئاماادەﯾم تەواو ککرد ،وەلەسا ی  1967ئاما
ە ی کاری ھوونەری ببووم ،ئالودەﯾەکی سەﯾرم ھەبووو بﯚ
قوتابخانەوە ورردە وردە ت کە
قو
مانگای
دا بچمە پەﯾم
لەدوای س ی ناوەەندی ھەو مد
ی
ئييشی شانﯚ و نواندن ،ﯾەککەمجار
کەوت.
ھونەرە جوانەککان ر ک نەکە
ھ
کوردستان تی ﭬی
ن
حمەد  -ما پەڕڕی
سەرکەوت ئەح
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1164 :

مستتەفا دادار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0623230652
24498
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1165 :

840

ف
مستتەفا رەئوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6191338547
70165
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1166 :

ری
کﯚ ھەول ر
مشک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81220203312881
بەستەی رەسەن و مەقامی
ی
ەول ری ھونەررمەندی قﯚرﯾاات و
ەجم محەمەد ،مشکﯚ ھە
نە
ستان ناوو ناوباننگی ئەم ھوننەرمەندە ميلللييەی
ەﯾە لەکوردست
ەم کەس ھە
ککوردی بوو ،کە
ناوی تەواوی
نگەکەی )لەپااش مەرگم( ..مشکﯚ ی
ەقامە بەناوبانگ
ەبيستبـ  ،ببەتاﯾبەتی مە
نە
غای د ر ييە( ،سا ی
حاجی ئيبراھيم ئاغ
ی
کوری
وری سەعيد
ِ
)شەوکەت کو ِ
1908
شاری
کی سەرای ققە ی ھەول ر لەداﯾکبووە ،لەسا ی 1914دا لەژ ر فش
لەگەرەکی
8
ِ
ە ھەول رەوە گواستﯚتەوە بﯚ گوندی )د رێ( ،کە گونندی
گگرانی و قاتوقرِرﯾدا ما يان لە
 192باوکی کﯚﯚچی
ەر نەوە ھەول ر ،سا ی 23
بااووباپيرانی بوووەو لەسا ی  1918دەگە
ەستﯚ
عەالفی خا ی بژ وﯾی خ زانەکەﯾان لەئە
ی سابيری ع
دواﯾی دەکات و دواتر حاجی
د
سا ی 1931ددا
ەکەمجار لەماا ی )عەلی پاشای دۆغرەەمەچی( لەس
ەگرێ و بﯚ ﯾە
َ
ەئەندام پەڕ ەمانی
گەدا کە بەبﯚﯚنەی بوون بە
ت ،لەو ئاھەنگ
مەقامی )بەﯾات( دەخو نيت
م
شاری
مەقامات و دەننگخﯚشی ش
مامﯚستای م
سەر دەستی م
نااوبراوەوە ساززکرابوو .لەس
وتابخانەﯾەکی
ی
کە شەھابە قو
ھابە( ف ری گﯚﯚرانی و مەقامات بووە ،ە
ھەول ر )شەھ
ھ
ری الوک
ھەروەھا لە)کاوﯾسە ئاغا(وە ف ی
ھا
رەەسەنی گﯚراانی و مەقامااتی عيراقی بوو.
مشکﯚ
ﯚ
لەوەوە بيستووە و ددواتر تﯚمارﯾکرردووە.
ە
وێ(ی
بوووەو الوکی ))ل ل جەو َ
841

دەرواو ژن و
لەسا ی 1939دا ژنی ھ ناوە کچ کی بووە ،لەسا ی1943دا بەرەو بەغداد
ِ
َ  ،پاشان ژنەکەی تووشی نەخﯚشيی گرانەتا دەب َ و
کچەکەی لە ھەول ر ج د
ھەر بەھﯚی ئەم نەخﯚشيەوە گيان لەدەست دەدات ،کات ک مشکﯚ لەبەغدا ئەم
گﯚرەکەی و شيعرەکەی
ھەوا ە دەبيست َ بەپەلە دەگەر تەوە ھەول رو دەچ تە سەر
ِ
و لەگە يشيدا ئە بەتە دەگری کە دە
)ئەختەر( بەدەستکارﯾيەوە بەمەقام دو
)لەپاش مەرگم چ فاﯾدەﯾە ب يە سەرقەبرم لەبﯚ شيوەن( دﯾارە ئەمەش چيرۆکی
لەداﯾکبوونی مەقامی )لەپاش مەرگم(ە ،دواتر لەسا ی 1948دا ژنی دووەم د ن تە وە
کورەکانی لەخﯚشەوﯾستی و
کورو کچ کی دەب ت ،شاﯾەنی گوتنە
لەو ژنەش دوو
ِ
ِ
وەفاﯾانەوە بﯚ باوکيان تﯚمارگەﯾەکيان لە ھەول ر بەناوی )تﯚمارگەی مشکﯚ(وە داناوە.
ھاور يەتی و دۆستاﯾەتيی ھونەرﯾی لەگەڵ گەل ک لەھونەرمەندە گەورەکانی
مشکﯚ
ِ
کورددا ھەبووە ،لەوانە) :کاو س ئاغاو عەزﯾز ئاغاو محەمەد عارف جزﯾری و حەسەن
جەزراوی و تاﯾەر تﯚفيق و رەسوڵ گەردی و حەﯾدەر بەقاڵ و ..ھتد ).
لەسا ی 1950دا لەدانيشتن کی ئاھەنگسازﯾدا لەما ی )لەتيف چەخماخچی(
لەقە ی ھەول ر لەگەڵ )محەمەد عارف جزﯾری(دا پ کەوە بەدووقﯚ ی گﯚرانی دە ن،
کوری ش خ مەحمودی
ھەروەھا لەسا ی 1956دا لەسەر داوەتی )ش خ لەتيف
ِ
حەفيد( د تە سل مانی و لەوێ لەگەڵ گﯚرانيب ژی دەنگخﯚش )رەشﯚل عەبدو (دا
پر لەجﯚش سازدەکەن ،لەپاﯾزی 1957دا دوای الفاوە گەورەکەی سل مانی
ئاھەنگ کی ِ
د تە سل مانی و بەشدارﯾی ئەو ئاھەنگە دەکات کە سازدرابوو بﯚ کﯚکرنەوەی
شﯚرشی 14ی تەمموز
ﯾارمەتی بﯚ زەرەرمەندانی ئەو کارەساتە .لەدوای
ِ
بەمەبەستی ناسينی مەقامب ژانی و ناساندنی گﯚرانی و مەقاماتی کوردی لەگەڵ
)لەتيف چەخماخچی و چەند ھاوەليکی دﯾکەﯾان( سەردانی شاری موس دەکەن و
لەوێ بەھاوکارﯾی تيپی مﯚسيقای مامﯚستا )غانم ﯾەحيا( کە ھونەرمەند کی
َ
پسپﯚر بوو لەئام ری کەمانچەدا ،کاس ت ک بﯚ مشکﯚ تﯚمار دەکەن،
ئەرمەنيی
ِ
ھەروەھا لەدوای ر ککەوتنی 11ی ئاداری  1970لەگەڵ ھونەرمەندان تاﯾەر تﯚفيق و
حەﯾدەر بەقاڵ و ﯾونس مەحمودو جەميلە و فاﯾەق بازرگان و محەمەد ئەحمەد
ئەربيللی و فوئاد ئەحمەد و محەمەد جەزا چەند ئاھەنگ کی ھاوبەشيان تﯚمار
کردووە .مشکﯚ لەماوەی ئەو تەمەنەﯾدا بابل ين لەگەنجی و بەرەو سەرەوە تا
قورگی بﯚ گﯚرانی وتن
ئەوکاتەی نەخﯚش کەوت و نەخﯚشييەکەی چيتر مەودای نەدا
ِ
بەکاربھ ن َ  ،ئەوﯾش لەسەرەتای سا ی 1989دا بوو کە نەخﯚش کەوت ،ئەو ماوەﯾەی
کە دەکاتە زﯾاتر لە ) (60ساڵ لەتەمەنی ھەر بەمەقام و قﯚرﯾات و بەستەو گﯚرانی
خﯚی خەرﯾک کردووەو خزمەتی ھونەری کوردﯾی کردووە .مشکﯚ دوای ) (81ساڵ
تەمەن و لە)(1989/5/18دا د ە گەورەکەی لەل دان کەوت .بەکﯚچی دواﯾی ئەم
ھونەرمەند بﯚشاﯾيەکی گەورە کەوتە ھونەری قﯚرﯾات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1167 :

د  -کا
ە محەمەد
منيرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8292227524
40510
ە ئە مانيا کردۆتەوە
چەندﯾن پ شانگەی لە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1168 :

وشی
حسين چاو
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7301346478
89376

843

ەک و کوردە ،سا ی
ھونەرمەندی گﯚرانيب ژ ،ئاو ازدانەر و ژەنيياری بە توانا ککە بە رەچە ە
ھ
زگای خووزستان لە باشووری رۆژئاوای
شەھری سەر بە پار ی
شاری خوڕەمش
1980ی لە ش
0
ەی کاری باووکيانەوە کە
ئ ران لەداﯾک ببووە .پ شتر ببنەما ەکەی بەھﯚی پيشە
شەرﯾکەی نەووت بووە ،لە ککوردستانی ررۆژھە تەوە بﯚ شاری خوم ەمشار
فەرمانبەری ش
فە
ەتە
ەی رۆﯾشتوونە
ەڵ بنەما ەکە
ە تەمەنی  4سا يدا لەگە
ککﯚچيان کردوووە و دﯾسان لە
ەو شارە بووە و پاشان چوونەتە تاران و لەوێ
ھەتا تەمەنی  14سا ی لە
مەشھەد و ھە
م
2003ی
ئەکادﯾمی و سا ی 3
ی
جيددی و
ی
ب وانامەی دﯾپللﯚمی ژم رﯾاررﯾی گرتووە و ش وە
ەم ئەلبﯚمی بەناوی )نەفررﯾن( ب و
مﯚسيقا و ﯾەکە
ی لە بواری مﯚ
دەستی کردووە بە چاالکی
 10گﯚرانيی تﯚﯚمار کردووە ککەلە  10ئەلبﯚﯚم پ کھاتووە.
ەتا ئ ستا 00
ککردۆتەوە و ھە
شەرﯾف فەالح  -ما پەڕی کووردستانی نووێ
سەرچاوە :شە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1169 :

فەر
حسين رادف
موحس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
90105120716979
ھونەری ش وەکارﯾيە .تا
ی
شی
خو ندکاری بەش
شاری ھەمەدان ھاتﯚتە دو نيا .ئ ستا و
سا ی  1982لە ش
شانگای ھاوبەشی ش وەکااری
ی کردۆتەوە و ھەروەھا لە چەندﯾن پ ش
ی تاکەکەسی
ئ ستا  2پ شانگای
داری کردووە.
بەشد
ەﯾامن ر
چ ھر جيھانی  -ما پەڕی پە
چاوە :مەنووچ
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھەمەدان
ھ

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی لوڕڕی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1170 :

مەند
ختار ھﯚشم
موخت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925191608
89625
ھەمان کاتدا ددەبيری
مەرﯾوانە لە ھ
ەرپرسی ﯾەککەمی ئەنجوممەنی ش وەککاری شاری م
بە
رابردوودا چەندﯾن
ا
ناو براو لە سا نی
حی رۆژئاوای ئ رانيشە .و
سا نەی تەراح
فستيوا ی س
فس
حی لە شارەەکانی رۆژھە تی کوردستتان بەرپا کردووە و
پ شانگای نەققاشی و تەراح
ی باشی ل کرراوە.
ەوە پ شوازی
ەالﯾەن خە کە
لە
سانس
سەرچاوە :ما پەڕی ر نيس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1171 :

ەمەد
خليس محە
موخل
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812562172085
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1172 :

مورتەزا ھەواسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903011020341481
سا ی  1970لە شاری قەسری شيرﯾن لە پار زگای کرماشان لە داﯾک بووە .پەﯾمانگای دەرھ نەری
سينەما و سينارﯾﯚنووسی لە ر کخراوەی نەشری ئيسالمی تەواو کردووە و بەکالﯚرﯾﯚسی دەرھ نەری
شانﯚی لە لە کﯚل ژی ھونەری جوانەکانی زانکﯚی تاران و ھەروەھا ماستەری دەرھ نەری شانﯚی لە
زانکﯚی ئازادی ئيسالمی واحيدی تاران وەرگرتووە و ھەروەھا بەرھەمھ نەری با ی تەلەفيزﯾﯚنی ئ رانە.
شانﯚکاری کرماشانی تا ئ ستا چەندﯾن شانﯚنامەی نووسيوە ،لەوانە" :زمير پاک روستا" ،عقوبت"،
"نرگس"" ،دليل نارﯾا" و ھەروەھا دوو چيرۆکی "انتزار" واتە "ئينتزار" و "قھرمان" واتە "پا ەوان"ی
نووسيوە و لە فيستيﭭاڵ جﯚراوجﯚرەکانی شانﯚ خە تی بەدەستھ ناوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

جﯚری کەس:

نووسەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1173 :

ەفەر محەمەد
موزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081304247
71879
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1174 :

رﯾان ئەبوببەکر
موکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204072939
92794
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1175 :

ەق عارف لھﯚنی
مﯚفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902111310
09315

847

ەرە جوانەکانی سل مانی و سەرۆکی تيپی
ەﯾمانگای ھونە
ەڕ وەبەری پە
ﯾاارﯾدەدەری بە
ی
ھونەری مندا نی سل مانی
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1176 :

يکا
مﯚنيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071044556
62233
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1177 :

ەﯾی
حەت کاکە
ميدح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02101627213445
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1178 :

حەد کاکەﯾﯾی
ميدح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11616252210748
ش وەکار
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1179 :

ﯾا حس ن
ميدﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8081352556
60595
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1180 :

ﯾا رەئوف ب گەرد
ميدﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804092127
74647
شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

850

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1181 :

ﯾا قازی
ميدﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7221440268
89511
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1182 :

مير ببابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6090949076
60240
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

851

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە1183 :

ميرا گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3040909572
29145
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1184 :

ەت
ن شەوکە
ميران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161312473
32792
ما
دەرھ ننەری سينەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان

852

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1185 :

ميران کامەال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051532403829
دەرھ نەر و ئەکتەر لەداﯾک بووی شاری سل مانيە ،1970خاوەنی ب وانامەﯾە لەبواری شانﯚ و دەرھ نانی
تەلەفيز ﯚنيدا لە و تی سوﯾد .لەسا ی  1989وە لەو تی سوﯾد نيشتەج يە و تاکو ئ ستا لە زﯾاتر لە دە
فليمی سينەماﯾی و درامای تەلەفيز ﯚنی سوﯾدﯾدا رۆ ی دﯾاری بينيوە .بەﯾەک ک لە ئەکتەرە
بيانييەکانی سوﯾد ناسراوە .لەچەند دراماو فليم کيشدا لەپشتی کاميرا کاری کردووە .لەچەند
شانﯚگەرﯾيەکی سوﯾدی و کوردﯾدا رۆ ی دﯾاری ھەبووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1186 :

ميرە
853

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4110915283
30883
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1187 :

ی
ت ھيرۆری
ميليت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73692
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1188 :

رﯾاب
ميھر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901162028
89305

854

گﯚرانيب ژەە ،خە کی کررماشانە.
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1189 :

رەبان سەالم
ميھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2271027128
82390
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

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

ژمارە1190 :

ميکاﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0429101123
31738
855

ئەندامی
ی
1985
ھاباد لە داﯾکبوووە .لە سا ننی  1978تا 5
 1965لە مەھ
ە ئﯚگستی 5
لە
ستﯚکھﯚ م
حيزبی د موکرراتی کوردستتانی ئ ران بوووە .لە سا ی 1986ەوە دانيشتووی س
ح
ە سوﯾدە.
لە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1191 :

ناز رۆستەمی
م ھنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161300176
60301
ەر ،ئاوارەی باشووری
دا وەک پەنابە
وان عيراقو ئ راند
لەدەسپ کی شەڕی ن ن
بننەما ەکەی لە
پار زگای
می عيراقی ئئەو کات رادەگوازر ن بﯚ ر
ککوردستان دەببنو پاشان بە دەستی رژﯾم
ەداو لەسا ی 1989دا
ەر لەو کەمپە
ش( نيشتەج دەکر ن ،ھە
رۆۆمادﯾو لەکەممپی )ئەلتاش
ھونەری
ستم بەکاری ھ
ھەر لەتەمەنی مندا يدا دەس
ر
دەب ت ،م ھنازز دە ت:
م ھناز لەداﯾکد
گﯚرانيم وتووە ،بە م بەداخەوە
م
ک کﯚڕو کﯚبووننەوەدا
ککردووەو لەزۆرر شو ندا وەک
ھەمەکانم ب و
ەمتوانيوە بەرھ
ست و دەرفەتتی گونجاو نە
ەبەرنەبوونی ئام ری پ وﯾس
لە
کەمەوە.
بک
تی تورکياو بﯚ ماوەﯾەک لەووێ
ھاتوﯾنەتە و ی
ەو خانمە بەئئاو زە-شی ووت :پاشان ھ
ئە
مان
مافی پەنابەر تيم
ی
دا داوای
ەر بردووەو لەمماوەی 2سا ی رابردووشد
ژﯾﯾانمان بەسە
خﯚشيەوە ل ررەدا بەھﯚی ئئەوەی کەدەررفەتم ھەبووەەو
د کردووە ،بەخ
ەو تی سوﯾد
لە
ەوە
ھاوڕ کانم دﯾسانە
ڕ
خزمەتدا بووە ،بەﯾارمەتی ددۆستانو
ئييمکاناتی پ وﯾﯾستيش لەخ
ھا توانيومە کااری راگەﯾاندننيش
ی ھونەرﯾيو گگﯚرانيوتن کرددووەو ھەروەھ
دەستم بەکاری
856

بکەم.
سەرچاوە :زانا گە ی  -ما پەڕی چرا تی ﭬی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1192 :

م ھﭭان ئام دی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201252024807
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

ئام دی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باکوور  -بادﯾنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1193 :

ەست عەببدو
مەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21313292412619
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1194 :

مز گوڵ
حسون قرم
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204103517
73389
سالی 1981
ی
شاری دﯾاربەکر بوووە ،لە
ی
 196لە
گگورانب ژی زازا  -کوردە لە رووژی 69/4/26
ەش ئەلبوم توومار کراوە ،ناوی
دەست بە کارری گورانب ژی
لەم دەمەدا شە
ی کردووە ،م
چەندﯾن جار کااری ئارانج ر ککردووە ،ناو و
الە بازەنجيرە ،،ھەروەھا چ
رەەسەن عبدلال
سالی 2009
ی
ستيژ کار کردوووە ،لە
ە تورکيا بەرز ببووە لەگەل ککومپانيا پر س
دەنگەکانی لە
نيو ﯾورک پينج منارە ،من رووژ دﯾت،
ەکانی )لە و
دەست بە کارری سينەما ککردووە ،فيلمە
ەمە ب ت،
سان زنجيرە ففلمەکانی بە ناوی )دنيا ئە
ی شەو( ،دﯾس
فرﯾشتەی سپپی ،بالەکانی
فر
ق( .دﯾسان دەەﯾان
خستی ئشق
سەرسەری ،زالم ،دوورئ خ
ەم ئشقە کووتای ناﯾ ت ،س
ئە
ە .بە زمانی تورکی .
ەلبومی ھەﯾە
ئە
- http://www
w.mahsunkirrmizigul.com
مالپەرەکانیm
م
http://www
w.mahsunkkirmizigul.org
g
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
مەحسون قررمز گوڵ( لە2:03:23 2010-9-12 :
)م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ئامەد

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

ژمارە1195 :

حمود بامەڕڕنی
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0112161608
83245
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە9611 :

حمود سا ح  -د رﯾن
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10309035518859
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ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1197 :

مەد
حمود محەم
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103192453
32363
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1198 :

حمود ھەولل ری
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211115530
01282
سەدەی رابردوووەوە چووەتە ن و
ەوەدەکانی س
شاری ھەول ر لەداﯾکبووە ،،لەدەﯾەی نە
لەسا ی  1965لەش
860

ن پ شانگای فﯚتﯚگرافييە.
خاوەنی دەﯾان
دنيای ھونەری فﯚتتﯚگرافييەوە .خ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە1199 :

قی
مەرززﯾيە فەرﯾق
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111009270
05185
ەوتی  1958..05.22لەشارری
ەھاب عەبدو "ﯾە ،لەڕ کە
نااوی تەواوی ""مەرزﯾيە شە
باوکی خاتوو
ی
ھە تی کورد ستان چاوی بەژﯾان ھە ھ ناوه ،بە م دداﯾک و
مەرﯾوانی رۆژھ
م
ە"ن.
مەرزﯾە لەبنەڕڕەتدا خە کی شاری "سنە
م
دنی
شاری مەرﯾوان بەسەر دەەبات ،بﯚ خو ند
 1سا ی مەرززﯾيەژﯾانی لەش
تاا تەمەنی 17
دنی مامﯚستااﯾەتی تەواو ددەکات،
شاری سنە و لەوێ خو ند
ی روو دەکاتەش
مامﯚستاﯾەتی
م
بەدەستدەھ ن ت.
ھ
دا
ب وانامەی دبلﯚﯚم لەبواری ممامﯚستاﯾەتيد
خﯚشی
کەدەنگی خﯚشەو بەھرەی دەنگخ
ی
ھەستی کردوووه،
ی مندا يدا ھە
ھەر لەتەمەنی
ھ
مە گاوه ،ئەوەەی لەو
ھاندراوه ،بە م بەھﯚی ناددروستی کﯚم
ن باوکييەوە ھ
ت داﯾە ،لەالﯾەن
ھونەری
ی
ی ،ھەربﯚﯾەڕ گای
گﯚرانی بچر نی
ەم بووەژن و ککچی کورد گﯚ
رۆۆژگارەدا ستە
بە م
سەر بردووه ،ە
ھونەری خﯚی بەس
ی
ل گيراوەو لەو پ ناوەشدا زۆرر بەقورسی ژﯾانی
ھونەرمەند ھەر بەردەووام بووه،
د
مەرزﯾيەێ
ێ
ەکان
سپ و ک شە
سەڕەڕای کﯚس
س
ن ،بەشداری کردووەو
ەجەژەنەکان و ﯾاد و بﯚنەککانەدا ،ئەوانەی لەقوتابخاننەدا سازکراون
لە
مين
ەکەی ،ﯾەکەم
چﯚتەسەر شاننﯚی قوتابخانە
ی  9سا يدا چ
جار لەتەمەنی
بﯚﯚ ﯾەکەمين ج
ەڵ
ی" بووه ،لەگە
ی لەو کاتەدا چ و تی گﯚرانيەکی "فەتانەی وەليدی
گگﯚرانی ،ئەوەی
ی "لەسەر کاانی د تەوەل و بەکەنی و گگﯚزەبەشانەووه".
موزﯾکدا بەناوی
م
کوردستان
ن
ەکانی باشوورری
ی بەبيستنی کارەھونەرﯾيە
ی زۆر حەزی
مەرزﯾيەفەرﯾقی
م
ھونەرمەندان ""کەرﯾم
زی بەدەنگی ھ
ی سل مانی" و زﯾاتر حە ی
ی مﯚسيقای
ەتاﯾبەت "تيپی
بە
861

کابان" و "قادر کابان" بوو.
لەسا ی 1977دا لەشاری سنە بەھونەرمەند "ناس ی رەزازی" ئاشنا دەب ت و
لەسا ی 1978دا زەماوەند دەکەن و سا ی 1980دا لەگەڵ ھونەرمەند "ناس ی
رەزازی" ر گای خەباتی شﯚڕشی رزگارﯾخوازی گەلی کوردستان ھە دەبژ رن و
لەڕ زەکانی "کﯚمە ە" خەبات دەکەن ،ئەم خەباتگ ﯾەشيان تاسا ی 1984دا بەردەوام
دەب ت.
وەک ھونەرمەند کی ل ھاتووی شاخ شان بەشانی خەباتی چەکداری دەست دەکات
بەکاری ھونەری و لەگەڵ تيپی مﯚسيقای "کﯚڕی بانگەوازی کﯚمە ە" ﯾەکەمين کاری
ھونەرﯾی لەشاخ بەسروودی "س و بﯚ پ شمەرگە" بەئەنجام دەگە ن ت.
لەسەرەتای سا ی 1985وەلەو تی سو د وەک پەناھەندەﯾەک لەگەڵ ھاوسەری
ھونەرمەند ناس و س مندا ەکەی "د نيا"" ،ماردﯾن" و "کاردۆ" ژﯾان بەسەر دەبن.
لەڕۆژی 2005.09.18دا لەکاژم ر 11ی پ ش ن وەڕۆ بەکاتی ئەوروپا ،لەستﯚکھﯚ می
پاﯾتەختی سو د ما ئاواﯾی لەمﯚسيقا و ھونەر کردوو و بﯚ ھەتاھەتای بەج يھيشتين و
لەشاری سل مانی لەسەر داوای خﯚی بەخاک سپ درا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

مەرﯾوان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

کﯚمە ەی زەحمەتک شانی کوردستان  -رۆژھە ت

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1200 :

مەروا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006221407194477
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ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1201 :

ەد
وە محەمە
مەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1101424116
63744
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1202 :

ھيم
مەرﯾﯾوان ئيبراھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5240803277
78479
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1203 :

مەرﯾﯾوان جەالل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111452067
74112
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1204 :

مەرﯾﯾوان زەنگننە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8050843316
60555
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کەرکوک.
ک
ھونەرەجوانەکاانی
شی شانﯚی پپەﯾمانگەی ھ
شانﯚکار و ماممﯚستای بەش
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە1205 :

فادﯾن
مەرﯾﯾوان سـەف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110717242
21111
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ھەر
ر
کيميابارانەکەی 1988
ی
ە داﯾک بووم و تا سا ی ک
ەسا ی  1972لەھە ەبجە
لە
نيشتەج بووم و تا سا ی
1996
1
ج
مانی
ەھە ەبجە ژﯾﯾاوم .دواتر لە شاری سل م
لە
ەنجان رووم للەغەرﯾبی و تانی
ەکوردستان ژژﯾاوم .ئيتر لە و سا ەوە وەک زۆربەی گە
لە
م .سا ی
سلەند دەژﯾم
ە مانيا ژﯾاوم و  9سا يشە لە و تی ئاﯾس
ەوروپا کرد و  3ساڵ لە ئە
ئە
سا ی  1996ککﯚمە ک گﯚراانيم بﯚ کەنا ە
 1993ھاتومەتتە دنيای ھوننەرەوە و تا س
3
کورد و چەند
د
ەندام کيش ببووم لەتيپی مﯚس قای فﯚﯚلکلﯚری
ککوردﯾەکان تﯚممارکردووە و ئە
ئەندامی
ی
ەسا ی 1993وە
م لەگەڵ ئەوو تيپە تﯚمار کرردوە و ھەر لە
ەرھەم کيشم
بە
کم تﯚمارکردوە بەناوی
 200ئەلبوم م
ەکيەتيی ھوننەرمەندانی ککوردستانم و لەسا ی 02
ﯾە
20
تﯚمارکردوە بەناوی )ج ژژوان).
ە
)ددﯾيە(وە ،ئەلببوم کی ترم للەسا ی 006
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1206 :

ھيم پوور
مەرﯾﯾەم ئيبراھ
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071054
41879
کرمانشانی و
ی
کی
 (19لەباوک ی
ناسک ،سا ی )968
،
مﯚسيقاژەن و سترانب ژی ددەنگ
م
ەد لەداﯾک بوووەو خاوەنی دوو مندا ی خنجيالنەﯾە.
سدا لەمەشھە
داﯾک کی فارس
ەشی تەرجوومەی ئيتا ی تەواو کردووەە ،لەبواری مﯚﯚسيقاشدا ئاووازی
ەخو ندندا؛ بە
لە
خو ندووە .بﯚ ف ربوونی
ککالسيکی خوو ندووە .وەکوو ژن کيش ئەووە ين کەس ببووەئﯚپ رای خ
ەرامەتی( پەروەردەو
موحسين کە
مامﯚستای بەناوبانگ )م
ی
ی
ەسەر دەستی
مەقاميش ،لە
م
ەژەن ت .مەرﯾەم
ش جگەلەگﯚراننی ،ئام ری ککەمانچەد ن
راھ نانی بينيوووە ،ئ ستاش
ەبەر
شتا منداڵ بووو خووی داﯾە
ەشق و خولييای ھونەری ھەبووەو ھ ش
ەمندا ييەوەئە
لە
داڵ بووم باوککم شەو و رۆژ سازی ل دەەدا و
خو ندنی ميلﯚﯚدی و ،دە ت " کات ک مند
خ
ئەوەی
ی
کات بﯚ
دن ئامادەم بک
ھەميشەش ممەشقی پ دەەکردم تا بﯚ ققﯚناغی شياند
ھ
ت ،داﯾکيشم لەو رووەوەوەزۆر ھاوکاری
ەدوارۆژدا ژەنييار کی ل ھاتوووم ل دەرچ ت
لە
ککردووم".
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ن
کرماشان

ی لوڕی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1207 :

ھەری خاللقی
مەزھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211104727
71274
سنە لەداﯾکبوووە .
 1لە شاری س
سا ی 1938کﯚی تاران تەوواو کردووە .
بەشی سيننەمای لەزانکﯚکرماشان و زانکﯚی تااران.
ن
خانەکانی تاراان و
سا ن کی درر ژ مامﯚستا ببووە لە قوتابخ
س 19دەستی ببە گﯚرانی گووتن کردووە.
للەسا ی 951 19ﯾەکەم گﯚررانی خﯚی تﯚﯚمارکردووە .
للەسا ی 958 19چووەتە را دﯾﯚی تاران .
للەسا ی 972رۆژھە تی کوردس
ە
ەکانی
ی ھەموو رادﯾﯾﯚو تەلەﭬزﯾﯚنە
سەرپەرشتی
ددواتر بووەتە سستان لە
شان .
شاری کرماش
ش
 197ئاوارەی ئئەوروپا بووە .
للە سا ی 79مانی نيشتەج بوووە و ئەنستيتتﯚی کەلەپوووری
20ەوە لە شاری سل ی
للەسا ی 003ککوردی دامەزرراندووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1208 :

سعود گﯚراان
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202127303
32872
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1209 :

ەزﯾزی
سعودی عە
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2180945128
80677
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1210 :

ەک رۆژھات
مەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1125132056
62658
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گگﯚرانيب ژی کورردستانی باککور لە سالی  1991لە باککوری کوردستتان لە داﯾک ببووە.
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:19
9:17 2010-1
ھات( لە11-1 :
مەلەک رۆژھا
)م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1211 :

ش
ەد ئاکتاش
مەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202209273
32889
م)
ھونەررمەند ،سەرۆۆکی دەزگای )ميتﯚش فيلم
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
باککووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1212 :

ەمەدی
سوور محە
مەنس
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081109114319154
سا ی  1969لەشاری مەھاباد لەداﯾکبووە .دەرچووی بەکالﯚرﯾﯚسی گرافيکە لە کﯚل ژی
ھونەرەجوانەکانی زانکﯚی تاران .ئەندامی ئەنجومەنی دﯾزاﯾنەرەکان و گرافيستەکانی ئ رانە و ھەروەھا
ھاوکاری ھەند ک لە ما پەڕەکانی و نەگری و تی ئ رانە کە لە ئاستی ن ونەتەوەﯾيدا چاالکن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1213 :

مەھاباد جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121108001295
لە سا ی  1973لە شاری سل مانی لەداﯾکبووە ،لە سا ی 2000ەوە تا ئ ستا بەشداری لە چەندﯾن
پ شانگادا کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1214 :

د
ھتاب ماجيد
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5100852547
78627
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1215 :

ە
د باوەميرە
ھتاب ماجيد
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815172508
84702
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1216 :
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ھدی ئوم د
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103171246
62359
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1217 :

ی زادە
ھدی عەلی
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12718301210910
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1218 :

ھل ت
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006101545
59815
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ھير و
ھە کەوت زاھ
ستان دەژی ،لە ميلﯚدی ھ
ستا لە کوردس
ککچ کی ئەسييوپييە ،کە ئ س
نييەکی بە ناووی "لە ئەسييوپياوە بﯚ کورردستان"
ت کستی حەممە سەعيد ئييبراھيم گﯚراني
ە زمانی کورددی تﯚمار کرددووە.
بە
ەربەخﯚ
پەڕی دەنگی سە
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1219 :

ھناز ئەفزەلی
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0312112425
51639
شانی
ستانی کرماش
مەھناز ئەفزەللی لەسا ی  1963لەشارری قەسری شيرﯾنی ئوس
م
سەرەکەﯾشی حەسەن پوور شيرازی ،ئئەکتەرە.
ی
رۆۆژھە تی کووردستان لەدااﯾکبووە ،ھاوس
ی خولی ئەکتتەراﯾەتی لە ﯾەک ک لە ف ررگەکانی ئەکتتەری
ساڵ بەشداری
مەھناز دوو س
م
سا ی
ماتﯚر بوو لە س
ەھناز لە شانﯚﯚگەرﯾەکی ئام
ەتاران کردووەە .ﯾەکەمين ببەشداری مە
لە
سينەماﯾی کرد
ی
کی
داری فيلم ی
جار لە سا ی  1986بەشد
ش بﯚ ﯾەکەمج
 ،1978دواترﯾش
8
سەجادی بوو.
مەد عەلی س
ەرەکەی محەم
تی کوژران ک(( کە دەرھ نە
ەن وی )راپﯚرتی
بە
)عشق
سينەماﯾی کرردووە کە دﯾارترﯾنيان شق
مەھناز تائ ستتا بەشداری  17فيلمی س
م
 2008دروستتکراون و زۆرتررﯾن بينەرﯾان ھەبووە.
شيشەی() ،ممحاکمە(ن ،ککە لەسا ی 8
ش
ت ،بەشداری زنجيرە
ھناز بەدەنگ و بەنماﯾشکردنی مشکەککان بەدەست
ھەروەھا مەھ
ھ
سە موشھا( ککردووە کە
کەکان )مدرس
خانەی مشک
درامای بەن وباانگی ئ رانی بەن وی قوتابخ
بﯚﯚ مندا ن درووستکراوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

قەسری شيرﯾن

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

ژمارە1220 :

شانی
ھناز کرماش
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2101029486
64220
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ەس:
جﯚری کە

ﯾاندکار
راگەﯾا

ن:
شارەکان

شان
کرماش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1221 :

وە
مەڕو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02510403110229
نيب ژ
گﯚراني
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1222 :

ی عەبدو
مەکی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81126112117523
سا ی  1938لەئام دی لەدداﯾکبووە.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1223 :

کەرﯾم
ی عەبدولک
مەی
875

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021615233
33103
بەشی شانﯚی
ی
کﯚليژی ھونەرە جوانەکان
ی
1989
سل مانی لە دداﯾکبووە ،لە 9
ە  1965لە س
لە
سەر پارتی ئاووارەی ھەول ر بووە.
ەواوکردووە ،للە  1996لەس
تە
ەربەخﯚ
پەڕی دەنگی سە
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1224 :

مەﯾادە ئەلحەناوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3122114188
82561
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1225 :

نادر موفتی زاادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1051409552
22039
سا ە لە
شاری مەھاباادی رۆژھە تتی کوردستاننە ،ماوەی زﯾااتر لە ) (35س
ە داﯾکبووی ش
لە
سا ە لە و تی ئەمەرﯾکا ژﯾان
کەی ) (25س
بوواری موزﯾک و گﯚرانی کارر دەکات ،نزﯾک
ەسەر دەبات.
بە
چەندﯾن گﯚراننيب ژی ناسراوی کورد کردووە ،لەوانە :حەسەن
ی موزﯾکی بﯚ چ
تاا ئ ستا کاری
عەدنان
ناسری رەزازی ،ع
ی
د ،عەزﯾز شاررۆخی،
ەدی مامل  ،خاليد رەشيد
زﯾﯾرەک ،محمە
وچەندﯾن
ن
ستان
مەرزﯾەی فەرﯾقی و گو س
ی ،ميکائيل ،م
ەدﯾن غو می
ککەرﯾم ،نەجمە
کەی.
گگﯚرانيب ژی دﯾک
داھاتی ئەو
ی
س رتی لە دەررەوەی و ت ببﯚ شاری ھە ەبجە سازکرردووە،
چەندﯾن کﯚنس
چ
خانکردووە.
ەو شارە تەرخ
ککﯚنس رتانەی بﯚ خە کی ئە
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1226 :

ە
نادﯾە
877

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103233508
82382
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1227 :

نارﯾناا کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12913382910942
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1228 :

نازداار جزﯾری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110915482
27174
878

يەوە بەکاری شاانﯚ
ە
ەر لەمندا
سا ی  1987لە باکووری ککوردستان لەدداﯾکبووە ،ھە
س
ھە پەرک ی ککوردی
ەڵ گروپ کی ھ
 2005-1995لەگە
1
ەسا ی
ھاتﯚتە ن و دنياای ھونەر ،لە
ھ
بروننامە و مﯚری
ککاری کردووە و چەند خەالتت کيشيان بەددەستھ ناوە ،خاوەنی ِ
ی ھە پەرک ی کوردی و ئ ستا وانە بە دوو گروپی
ەکادﯾميای کووردﯾيە لەبواری
ئە
ن" و گروپی ""زاروکان" ،لە و تی
کوردی دەدات بەناوەکانی "گروپی جوان
ھە پەرک ی کو
ھ
ت.
ە مانيا ژﯾان ببەسەر دەبات
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1229 :

نازم د بەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20609494412414
ھونەرمەند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

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

ژمارە1230 :

نازم رەمزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040816241019147
شﯚرشی )(14ی تەموز
ش وەکاری ناوداری کورد لە شاری بەغدا ژﯾاوە و لە شوباتی ) (1959تاکو
ِ
ﯾەکەم ھونەرمەند لە ع راق بووە کە لە الﯾەن "عەبدولکەرﯾم قاسم" پ شانگای بﯚ کراوەتەوە .ئەو
ش وەکارە ئ ستا لە دەرەوەی ع راق دەژﯾت.
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1231 :

نازک سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041412122121789
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1232 :

ک ن روەﯾی
نازک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106141303
33120
ھەﯾە.
ەندﯾن بەرھەمی گﯚرانی ھ
سا ی  1987لە شارەد ی د رەلوک لەدداﯾک بووە چە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

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

ژمارە1233 :

ی عەزﯾزی
نازی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204103107
73387
881

گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1234 :

می
نازەننين سەليم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315103017
71653
کرماشانی رۆژھە تی کوردستانە ،بە م لەباشوووری
ی
ی
ە کی ناوچەی
ە بنەڕەتدا خە
لە
چواری دواناوەندی ھەر
ی
کبووە و ھەتا پﯚلی
ەرميان لەداﯾک
ککوردستان و لە ناوچەی گە
ەگەرميان خوو ندووە.
لە
مە ەکەی روووﯾانکردۆتە و تی فينالند و ئ ستا
ناازەنين ،لەساا ی )(2003ددا لەگەڵ بنەم
ەکاری
ە نيشتەج ن و ئ ستا ئەو لەپەﯾمانگە ددەخو ن و بە
سا ە لەو و تە
ماوەی پ نج س
م
زۆر جارﯾش لەئااھەنگ و پرۆگگرامەکاندا
ھونەرﯾشەوە خﯚی سەرقا کردووە و ر
ھ
ەشدارﯾکردوووە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

882

ژمارە1235 :

ی
ح کامکاری
ناسح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227143252
21451
لە کول ژی
ئەدەبياتی شانﯚﯾی ە
ی
بووە .مەستەرری
سنە لە داﯾک بو
سا ی  1964لە شاری سن
س
دەستی بە
ی
بە ﯾارﯾدەدەری شانﯚ
سا ی  1988ە
ھونەرە جوانەککانی تاران وەەرگرتووە .ا
ھ
ەنووسی ،دەەرھ نەری
شی شانﯚنامە
چاالکی ھونەرری خﯚی کرددووە و تاکوو ئ ستا لە بەش
چ
شکەش کردوووە ،کە برﯾتين لە :
و دﯾزاﯾنی شانﯚ ئەم شانﯚگگەرﯾانەی پش
اسفندد سال
د
سی
دووری فەرھاد"" ،س
ی
ـ شانﯚنامەنووسی" :در فرراغ فرھاد" واتتە "لە
سە"" ،نخل و کوسە" واتە ""داری
سا ی کەبيس
ی رەشەمە س
ککبيسە" واتە "سی مانگی
ەروەھا
سەرن زە" و ھە
سرنيزە" واتە "سەر ببە جياتی سە
"
ە"" ،سر بە ازای
ەخل و کوسە
نە
حنەی شانﯚناممەی دﯾکە.
چەندﯾن سەح
چ
از حزور ﯾلدا" وواتە
ھاد"" ،پيش ز
ھاد" واتە "لە دووری فەرھ
ـ دەرھ نەری" :در فراغ فرھ
سەر بە
"سر بە ازای سررنيزە" واتە "س
ر
سا ی  2000و ،2001
"پ ش لە حوزووری ﯾە دا" س
"تانگوی تخم مرغ داغ" واتە "تانگﯚﯚی
ی
ەری
 ،2004شانﯚگە
جياتی سەرن ززە" سا ی 4
ج
نی "ئەکبەر ررادی" سا ی  2002و شاننﯚگەری "المووزﯾکا"
ھي کەی کو وو" لە نووسينی
ھ
سا ی .2003
س
ەری لەوانە" :چيزی ﯾادم نمی اﯾد" واتتە
ەحنەی زﯾاتر للە  20شانﯚگە
ـ دﯾزاﯾنی سە
"لچک گلی" واتە ""لەچکە
ک
ھفت کردار" وواتە "حەوت ککردار"،
ەوە ﯾادم"" ،ھ
"شت ک ناﯾەتە
گگو ی".
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

سنە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1236 :

ناسر ئەحمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110709085168
لەسا ی  1977لەبﯚکان لەداﯾک بوە .لەسا ی  1993لەژ ر ر نموونی محەمەد رۆستەمزادەو ر بين
حەﯾدەری دەستی بەکاری نەقاشی کردووە .
پيشانگاکانی :
1995پيشانگای
بﯚکان .
1996پيشانگای
1996پيشانگای
1997پيشانگای
1998پيشانگای
1999پيشانگای
1999پيشانگای
2000پيشانگای

بەﯾەکەوەنەققاشی لەچﯚارچ وەی سمينارو ر زگرتن لەماموستا حەقيقی لەشاری
بەﯾەکەوەلەمە بەندی فەرھەنگی و ھونەری -بﯚکان
بەﯾەکەوە ،خەﯾابانی -بﯚکان
بەﯾەکەوە -بﯚکان
بەﯾەکەوەلەمە بەندی فەرھەنگی و ھونەری -بﯚکان
بەﯾەکەوە -مەھاباد
بەﯾەکەوە -بانە
بەﯾەکەوەگال ری شيس -تاران

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

بﯚکان

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

ژمارە1237 :

ناسر تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161410363959
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ەبجە بەجيھانی دەوروبەرم
جوولەکانی شاری ھە ە
ی
ی
ەسا ی  1946لە گەرەکی
لە
ئااشنابووم.
کی دوو
ەوکات لەما ک
نی منا يم ،ئە
ەوە بﯚ سا ی
ەرﯾم دەگەڕ تە
ھەستی ھونە
دەرکەوتنی ھە
ستا
چو کاری وەس
ھﯚمی ش وە تەالرسازﯾيەککی جوان ژﯾانمان بەسەرددەبرد ،پ يدەچ
نھ
شوشەی رەنگيين
دوودﯾو بوون و بەش
و
ی کرماشان ب ت پەنجەرەەکانی
ەسەليقەکانی
بە
ھەر
ر
فﯚرمی ئەو پەنجەررانە بوو و
ی
داپﯚشرابوون .ھەو دانی من دوبارەکردننەوەی
دم.
ە ئيلھامم و ببە جيھانی رەەنگيان ناساند
ەوانيش بوونە
ئە
بەرەو جيھانی
و
ەمەودوا
ما ژﯾاو گەورەببوو و بەج ينەھ شتم تا لە
م ما ە لەتەکم
بييرەوەری ئەم
کی
چەند کار ی
لەشاری س مانی چ
ی
1988
ەالرسازی وددﯾکﯚری بردم و لەسا ی 8
تە
مﯚد رنن.
ەی کاری د
ستاش نموونە
ە ئەنجام گەﯾااند ،کە تا ئ س
ەالرسازﯾم بە
تە
ەند و شاعيرری
ستا و ھونەرمە
شم لە ژ ر ر ننماﯾی مامﯚس
ی سەرەتاﯾيش
ککاتی خو ندنی
ەی کرد.
ەتەوەکەمان ع.ع شەونم ھەستی ھوونەرﯾم گەشە
نە
شداربوونم لە
لە ﯾانەی
سا ی 1964ە
گەڕ تەوە بﯚ س
پيشانگاﯾەکی فراوان دەگە
ی
ەکەمين بەش
ﯾە
مامﯚستاﯾان بووم.
ن
خانەی
ی
دکاری
ەوکات خو ند
فەرمانبەرانی سل مانی ،ئە
فە
دەست و دواتر
ت
ەسا ی  1978بوومە سەررپەرشتياری ھونەرﯾی لە مە بەندی ئييشی
لە
شی ش وەکاررﯾی ئەو مە ببەندە.
سەروکی بەش
س
شارەکەمم بە ئەنجام گەﯾانند.
 20ئاڕمی مەررگەساتی ش
ە 0.03.1988
لە
مەندانی سل مانی م کردوە لەسا ەکانی1976
ەشداری زۆرببەی پيشانگااکانی ھونەرم
بە
.1992
ھەتا سا ی 2
ھ
ھەروەھا
ا
دانی کوردم ککردوە لە ھەوول ر،
ی ھونەرمەند
ەشداری ﯾەککەم پيشانگای
بە
شانگای
ەشداری پيش
دەرەوەی و تيش بە
ی
دا ،لە
ی عيراق لە مووس و بەغد
ھونەرماندانی
ھ
ی کوردم کردووە لە ئيتاليا و فەرەنسا و ئئە مانيا.
ھونەرمەندانی
ھ
 19لەشاری الﯾبزﯾکی و تتی ئە مانيا ککردۆتەوە.
شانگای تاﯾبەتييم سا ی994
ەکەمين پيش
ﯾە
مانيا .
ی)ئاخن( م للەو تی ئە م
شتووی شاری
ئ ستاش دانيش
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تيﭭﭭی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1238 :
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ر فەﯾزو
ناسر

بەگی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5171158396
64755
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سەقز
س

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

ژمارە1239 :

ی
ری رەزازی
ناسر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816495
54143
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
سا ی )(1955ی زاﯾينی ،للە شاری
(ی ھەتاوی ،س
من مانگی پوووشپەری سا ی ) 1334ی
م
خﯚم چوار برا و چوار
)سنە(ی کورددستانی بندەەستی ئ ران ،لە داﯾک بووم ،جگە لە خ
دا ييم ،پ بوو لە ک شەی زۆر ،بە ھﯚی
سەردەمی مند
ەم ھەبە ،س
خوشکی دﯾکە
خ
دوای خو ندن لە
پ کھاتەی گەڕڕەکەکەمانەوەە) ،پيشە(ی باوکم بەرگدرروو بوو ،ی
ەتی بدەم .دوووکانی
الی باوکم بﯚ ئەوەی ﯾارمە
قوتابخانەش ددەگەڕامەوە بﯚﯚ دووکان بﯚ ال
قو
حەﯾوان و
خە ک و پەرژﯾننی ھەب  ،ح
بااوکم لە ناو ممەﯾان ميوەفرۆۆشيدا بوو ،رۆۆژان لەبەر ە
جەنجاڵ بوو ،ررێ نەبوو
کە ،ئەوەندە قەرەبا خ و ج
ەمباڵ و ھيدﯾک
باار و چەرخ و دداشقەی حە
ھەبوو،
رادﯾﯚ تەنيا لە گەوورەما ن و چااﯾخانەکاندا ھ
ﯚ
ھەنگاو ھە گرری ،لەو سەرردەمەدا
ھ
من کە حەزم لە ھونەری گگﯚرانيی بوو ،رۆژان رووم ددەکردە قاوەخاانەکان بﯚ ئەووەی بە
م
گﯚرانيی گﯚرانيب ژە ککوردەکان
ی
ەردەمەوە گوێ لە
ن و رادﯾﯚی پييليی ئەو سە
ھﯚی گرامافﯚن
ھ
گرم.
بگ
ەر
شاری سنە لە بە
ی
گەی )ھەداﯾەت( ،لە
دا لە خو ندنگە
شەش سا ند
ە تەمەنی ش
لە
سی بوو ،لە پﯚﯚلی دوودا بوووم ،لە پەنای
ش دﯾارە فارس
خو ندنيان داناام ،خو ندنيش
خ
شيرﯾن ،دووککان کی دانابوو کە قە ەم و کاغەز و
ی پيری خو نش
خو ندنگەکەمااندا مەالﯾەکی
خ
ەن و
ەزۆ و گﯚچانقە
دەوات و شيرﯾﯾنيجاتی وەکووو )ئاودوونان و کەشکەتوننە و کونجيگە
886

رەحەت و کوليچە و ھيدﯾکە(ی دەفرۆشت و دەرسی قورئانيشی دەگوتەوە.
باوکم دەستی گرتم و بردمی بﯚ الی ئەو مەالﯾە و بە نی لەگەڵ بەست ،کە
بە
پاش تەواوبوونی خو ندن ،قورئانم پ ب  ،منيش ھەرچەندە د کاو )راضی( نەبووم،
دەستم پ کرد ،جا وەرە دوو قوڕبەسەرﯾی گەورە ،بﯚ منی ژ ردەستی داماو ،دەبوو دوو
زمانی ب گانەی بە زۆر بەسەرماندا سەپ نراو بخو نين و زمانەکەی خﯚشمانيان ل
کردبووﯾن بە قوڕقوشم و ژەقنەمووت ،بﯚﯾە ئ ستاش کوردی وامان ھەﯾە خﯚی ناناس
و نازان ک يە! .ئەگەر خو ندن تەواو دەبوو و خو ندنگە دادەخرا ،مندا ن بەردەبوونە
کووچە و کﯚ ن بﯚ کاﯾە و ،منيش دەبوو بچمە خزمەت مەال ،بﯚ دەرسی قورئان ،مەال
ئەوە خەرﯾکی گوتنەوەی )ئەلف سەر ئا ،الم زەنە ئەل( بوو ،منيش بير و ھﯚشم لە
الی مندا ن بوو ،کە جار و بار بە شوو ەکەی دەستی ،حەسيری سەر عەرزەکەی
دادەگرت و ئ مەش بە شەقە و شرﯾخەی شوو ەکە رادەچ ەکاﯾن ،تەنيا چاکەﯾەک کە
ھەﯾبوو ،قەت لە کەسی نەدەدا ،تەنيا حەسيری سەر زەوﯾەکە نەب  ،حەسيرﯾش
وای ل ھاتبوو ،ئەگەر گيان و ھەستی ھەبا ،شکاتی دەبردە بەر خودا و پ غەمبەر،
چونکە ئەوەندەی پ دا ک شابوو ،ش ی کردبوو .
چارم نەبوو ،حوکمی حاکم بوو و مەرگی موفاجات ،مندا يش بووم ،لە ف و تە ەکەی
وا رانەھاتبووم کە خﯚم بدزمەوە و نەچم ،سا ی دواﯾی دەستم کرد بە گغنيدان و درۆ
و دەلەسە ،تا پ مدەکرا نەدەچووم ،ھەندێ جار مەال بﯚ ئەوەی پوو ەکەی نەفەوت لە
پەنا دﯾواری دووکانەکەی کە پا ی وە دەروازەی خو ندنگەکەوە دابوو ،خﯚی حەشار
دەدا و دەﯾگرتم و دەﯾگوت :ب رەو قورئانەکەو بخو نە زوڕﯾەت ،ئەنا ئەﯾژم بە باوکﯚ
داتپ ﯚس  ،ھاااا! منيش ئيتر چارەم نەمابوو ،چونکە دﯾواری مەدرەسەی ھەداﯾەتيش
وا نەبوو کە بە سەرﯾدا باز دەم و خﯚم دەرباز بکەم ،ناچار دەچووم بە م چوونی چی؟
چی پ دەگوتم لەم گو چکەمەوە دەچوو ،لەوی دﯾکەمەوە دەھاتەوە دەرێ ،پاش
ماوەﯾەک )مەال( ،کە لە سنەی ئ مەدا پ يان دە ين )مامﯚسا ،ﯾان مە ( و ب ێ
جارﯾش ھەر دوو وشەکە پ کەوە بەکار د نن ،وەکوو مامﯚسا مە ئەحمەو .شکاتی
خستە بەر باوکم کە گو نادا و ،خﯚی دەدز تەوە و ھيدﯾکە ،باوکيشم دوای ل دان کی
قورس و قﯚڵ ،ئەمجارەﯾان بردمی بﯚ الی )مامﯚسا مە ئەحمەد(ی خە کی تا ش ،بﯚ
در ژەپ دان و خو ندنی قورئان ،ئەو مەالﯾە ئەگەر بە ھە ە نەچووب تم ،ئيمامی
مزگەوتی کەرﯾم رەئووف بوو ،لە پشت دووکان )حاجی ماشە ی رەنگ س(ەوە ،چەن
برا بوون ،ھەر ھەمووﯾان مەال بوون ،نازانم چﯚن و لە بەر چی ،ئەو مەالگەلە تەرای
و تی ئ مە بووبوون؟ .من پ م واﯾە لە بەر ئەوە بوو ،کە تا شييەکان سوننين و لە
و تی ئ مە واتە کوردستان ،تەگەرەﯾان نەدەھاتە سەر رێ و دەحەسانەوە ،بە
لەو ش لە بەر ھەﯾکەلی ناقﯚ و ناحەزی مامﯚستا و چ وفە ەک و ل دان لە قوتابييەک،
ئەو ھە تنە ھە تم نەگەڕامەوە ،تا ئەم جارەﯾان لە گەڕەکی خﯚمان لە )کانی
کەم زی( لە الی مەال عەبدو ی ئيمامی مزگەوتی )حەمە حسەﯾن بەفری( داﯾاننام،
مەالی ن وبراوﯾش لە خانەقای ش خ سەالم ،ﯾان تەکيەی حاجی سەی وەفا ،لەوێ
وانەی پ دەگوتينەوە ،لەوێ ئيتر چونکە گەڕەکی خﯚمان بوو و ھاوسەر و ھاوما ی
خﯚمی ت دا بوو ،داکاسرام و حەوت جزمی قورئانم لە ماوەﯾەکی کورتدا تەواو کرد و
مامﯚسا لە خﯚشی ئەم زﯾرەکييەی من و گەﯾشتن بە سوورەی :تەوابەن ،مامرە کو ە
سەوابەن ،بﯚ مامﯚسا کەبابەن ،ميوانييەکی بە باوکم سازدا و منيان ھاندا کە لەبەر
ئەوەی دەنگم خﯚشە لە مزگەوتيشا بانگبدەم ،باوکيشم کەﯾفی پ دەکرد .
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لە پﯚلی شەشی سەرەتاﯾيدا بووم ،دﯾارە لە پەنای قورئانخو ندندا ،باوکم بە
زۆرەمليی ،ھەميشە لە گەل خﯚی دەﯾبردم بﯚ نو ژ و ،رەمەزانانيش نەﯾدەھ شت
رۆژووم بفەوت  ،بﯚ ماوەﯾەک بووم بە بانگب ژی مزگەوتی گەڕەکی خﯚمان ،خادەمی
ئەو مزگەوتە ن وی )شامحەمەو( بوو ،ھەرچی بانگی دەدا ،لە بەر پ کەنين کەس
خﯚی پ رانەدەگيرا ،دەنگی ناخﯚش بوو ،بانگگوتنەکەی بە جﯚرێ بوو ،دەتگوت ب گاری
پ دەکەن ،خوای ل خﯚش ب  ،پياو کی بەڕ ز و خواناس بوو .لە پﯚلی شەش
دەرنەچووم و داکەوتم و مامەوە بﯚ سا کی دﯾکە ،لە بەر باوکم نەمدەزانی چيبکەم،
لە ترسان کونەمشکم ل بووبوو بە کﯚشک و سەرا ،چوومەوە بە داﯾکمم گوت:
رفووزەم .داﯾکی داماوﯾشم ،لە تاو م ردی زا م ،لە خەفەتا واقی دابوو ،چونکە دەﯾزانی
باوکم وام ل دەکا ،کە بە لﯚکە ئاو بتک ننە دەمم .
باوکم زانی لە پوولی شەش دەرنەچوومە ،ھاتە جەستەم و غەشی ب کارﯾی و
منا زۆرﯾی و کﯚ ەوارﯾی خﯚی پ رژاندم ،ل شمنەدەگرت ،چونکە لە گەڕەک کی نالەبار و
رەپﯚشەخەراپدا پەروەدە بووم ،گەڕەک ک ،ب ژگە لە کر کار و زەحمەتک ش و کاسبکار،
پيشەﯾ کی با ی ت دا نەبوو ،ئەو گەڕەکەی ئ مە لە د ھات کی دوورەدەست دەچوو،
بەو م گەل و و خدار و پ کھاتەسەﯾرەی خﯚﯾەوە کە ھەﯾبوو .منيش ئيتر وام ل ھاتبوو
کە دەربەستی کوشتن و ل دان نەدەھاتم ،وەک کوردەکە دە  :بووبووم بە چەرمی
ئاوەسوو! بە ج گای ئەوەی کە چاک بم ،ئەوەندەی دﯾکە السار و سەرەڕۆم
ل دەرھات ،چونکە دەمگوت لە ل دان بەو الوە ،چيدﯾکە ھەﯾە؟ .ئەوەندە رقم لە خو ندن
ھە گرتبوو ،کە ھەر رۆژێ دەچوومەوە بﯚ خو ندنگە ،حەزم دەکرد ب ن :مامﯚستاکەتان
نەخﯚشە ،ﯾان کەوتووە و برﯾندارە و ملی شکاوە و ھيدﯾکە ،بﯚ ئەوەی لە دانيشتن و
گو گرتنی ناو پﯚل رزگار ببم !
سەرتان نەﯾ ش نم ،پاش وەرگرتنی دﯾپلﯚم لە رشتەی و ژە )ئەدەب(دا ،بووم بە
مامﯚستای خو ندنگەی سەرەتاﯾی لە د ھات لە ن وان سنە و مەرﯾوان بە ن وی
)بزان( ،کە بەداخەوە ھەر بزانيشم بەچاو نەدﯾت ،لەبەر بەسەرداھاتنی راپەڕﯾنی
گەالنی ئ ران و شﯚڕشی کوردستان ،چونکە ئيتر نەمتوانی مامﯚستاﯾەتييەکە در ژە
پ بدەم و کەوتمە زﯾندان ،پاش بەربوون لە زﯾندان لەگەڵ کﯚچکردوو مەرزﯾە و دوو
مندا ەکانمان ،د نيا و ماردﯾن ،چووﯾنە شاخ و بووﯾن بە پ شمەرگە.
وەکوو گﯚرانيب ژ کی کورد ،تا ئ ستا نزﯾک بە ) 40کاس ت(ی گﯚرانيی فﯚلکلﯚر و
ئەوﯾندارانەم لە و ت تﯚمار کردووە و ب و کراونەتەوە ،لە شﯚڕشی کوردستانيشدا
چەندساڵ وەکوو پ شمەرگەﯾەک خەباتم کردووە و ،کﯚمە ک گﯚرانيی نيشتمانی و
شﯚڕشگ انە و سروودی سياسييم لە  4کاس تدا ب و کردۆتەوە ،گﯚرانيی و
سروودەکانی من ،و ردی سەر زمانی خە ک و پ شمەرگە و رادﯾﯚکوردﯾيەکانی
شﯚڕشی کوردستانە و ھاندەرﯾانە بﯚ خەبات دژی زو م و زۆر و بانگەوازە بﯚ ئازادی و
رزگاری کوردستان .دوای وازھ نان لە پ شمەرگاﯾەتی ،لەگەڵ مەرزﯾە و مندا ەکانمان،
د نيا و ماردﯾن ،ھاتينە و تی سو د و وەکوو پەنابەر ماﯾنەوە ،ل رەش بووﯾن بە خاوەنی
کوڕ کی دﯾکە بە ن وی کاردۆ .
ل رە ،لەم چەند سا ەی ژﯾانی ھونەرﯾماندا لە ھەندەران ،و ای بەشدارﯾی لە زۆر
ئاھەنگ و ج ژنی نەتەواﯾەتی و سياسيی کوردﯾی ،لە دەرەوەی و ت ،بە
چەرمەسەری توانيومە ) 7سيدی(ی دﯾکەی گﯚرانيی تﯚمار بکەم و ب وی بکەمەوە،
ھەرچەند کاری سەرەکيم ،گﯚرانيگوتنە ،بە م وەکوو نووسەر کی کوردﯾش ،چوار
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کت بيم بە نووسين و وەرگ ان ب و کردۆتەوە ،لەو ماوەﯾەشدا کت ب کم لەالﯾەن
چاپخانەی موکورﯾانەوە د تە بازاڕ ،کە بەرھەمی چەندﯾنساڵ پرسوجﯚ و ﯾاداشتی
سەردەمی پ شمەرگاﯾەتيمە کە ن وی کوردﯾم ت دا کﯚکردۆتەوە .ھەروەھا چەندﯾن
وتارﯾشم لەسەر مووزﯾکای کوردﯾی و گﯚرانيب ژەبەن وبانگەکان و گيروگرفتی ھونەرمەند
لە دەرەوەی و ت و ک شەی زمانی کوردﯾی و پرسگر کی کوردستان ،لە گﯚﭬار و
رۆژنامەکاندا ب و کردۆتەوە .
سا ی  2004لەگەڵ مەرزﯾە ب ﯾارماندا کە لە سوﯾد نەم نين و ب ۆﯾنەوە بﯚ ئەو
پارچرزگارکراوەی نيشتمانەکەمان .ئەوە بوو رۆشتينەوە بﯚ کوردستانی باشوور و لەوێ
لە شاری دووکان ماﯾنەوە ،بﯚئەوەﯾکە ئەو چەندسا ەی کﯚتاﯾی تەمەنمان لەوێ بەرﯾنە
سەر ،بەداخەوە سا ی  2005/09/18مەرزﯾە ،بە ھﯚی نەشتەرگەرﯾيەکی
ناسەرکەوتوو کﯚچی دواﯾی کرد و منيش تووشی سەرل شيواﯾی بووم .دوای ئەوەی
کە زانيم ناتوانم بەتەنيا بژﯾم ،دﯾسان ھاوسەرگيرﯾم کرد و لەگەڵ )ئ ران(ی ھاوسەرم
گەڕاﯾنەوە بﯚ سوﯾد و ئ ستا لە ستﯚکھﯚ م دەژﯾن.
لەم ماوەی ئەم چەندﯾن سا ەی کە لە سو د ژﯾاوم) ،چەندﯾن گەشتی ھونەرﯾی(م
بﯚ و تانی :ئوترﯾش ،ئيتاليا ،ئا مان ،فەرانسە ،ئينگليس ،ھولەند ،بلژﯾک ،دانمارک،
فينالند ،نورﭬ ژ ،سوﯾس ،ئامرﯾکا ،کانادا ،ئوستراليا ،سﯚﭬيەتی جاران ،ئازەرباﯾجانی
بندەستی سﯚﭬيەتی کﯚن ،ﯾﯚنان ،بولغارستان ،قبرس ،رۆمانيا ،ئ راق ،تورکيە،
کوردستانی بندەستی تورکيە ،کوردستانی ئازادکراو و ھی دﯾکە کردووە ،کە بﯚ ھەر
و ت کيان ،چەندﯾن جار سەفەرم کردووە و ئاھەنگم گ اوە .لەبەر ئەوەش کە
پ شمەرگە بووم و ناوچەکوردنشينەکانی کوردستان گەڕاوم و دﯾال کتەکوردﯾيەکان
ف ربوومە و شارەزای زمانی کوردﯾيم ،بە چوار زاراوەی کوردﯾی گﯚرانيی دە م:
ھەورامی ،کەلھوڕی ،کرمانجيی ،سﯚرانيی ،کە مەبەستيشم لەمکارە ،تەنيا ئەوە
بووە کە خزمەت ک بە کورد و نزﯾککردنەوەی زاراوەکان بکەم .ھەروەھا لە چەندﯾن
)فستيﭭاڵ و گا (دا لە ئورووپا بەشدارﯾم کردووە ،بﯚ نموونە :کﯚنگرەﯾەک بﯚ کورد لە
سوﯾس لە شاری ژن ﭫ ،سا ی  .1990فستيﭭا ی وۆمەد  Womad FESTIVALلە
ھامبوورگ ،بەن وی  Weltbeatسا ی  .1991گا ﯾەک بﯚ رەوەکەی کورستان لە
ستﯚکھﯚ م سا ی  .1991فستيﭭا ی  World Root Festivalلە ھولەند سا ی .1992
فستيﭭا ی  Sacred voicesدەنگە پيرۆزەکان لە ئينگليس ،لە شاری لەندەن سا ی
 .2000کﯚففرانس ک لە سەر م ژووی موۆسيقای کوردی لە لەندەن سا ی .2000
ھەروەھا چەندﯾن فستيوا ی دﯾکەی گەورە لە سپانيا و ئينگليس و فەڕانسە و سو د
و ئامرﯾکا .در ژەی ھەﯾە....
سەرچاوە :ما پەڕی ناسری رەزازی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1240 :

ناسللی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01172029513293
نيشتەج يە.
ج
سوﯾد
 1لەداﯾکبووە و لە و تی س
گگﯚرانيب ژە ،لە سا ی 1989
پەڕی کوردستان ن ت
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1241 :

ناشااد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913204
44404
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خەرﯾکی
کبووە .لەسا ی 1969ەوەخ
لەسل مانی لەداﯾک
ل
نااوی )محەمەد حس ن ساابير(ە،
ھونەرمەندانه ،فەرمانبەرە لە
لەرﯾی بابان و ر کخراوی ھ
و نەک شانە ،ئئەندامی گەلە
سا ەکاری و نەک شان
سل مانی ،مااوەی چل ا
ی ھونەری ش وەکارﯾی لەس
ەڕ وبەراﯾەتی
بە
دەکات.
شاری
ی
نااشاد ھەر لەسا نی حەففتاوە لەبﯚنە تتاﯾبەتييەکاندا ،زۆر لەدﯾوارەەکانی
دۆتەوه.
ج اک ش رازاند
سل مانی بەو نەی سەرج
س
پييشانگەکانی ھونەرمەند :
ەقوتابخانەی ئەزمر  -سل مانی کردۆتەوە
سا ی  1970پ شانگەی لە
س
سا ی  1972پﯚستەری دژژی رژ می بەعس کردووە.
س
ئەلمانيا کردۆتتەوه.
ەنﯚرمب رگ -ئە
سا ی  1978پيشانگەی لە
س
ئيرەم -تاران کردۆتەوه.
م
ەپارکی
سا ی  1982پيشانگەی لە
س
تاران کردۆتەوه.
ەکەرەج -ن
سا ی  1985پيشانگەی لە
س
فﯚرت  -ئە مانيا ککردۆتەوه.
ت
ەشفان
سا ی  1987پيشانگەی لە
س
ەبام ب رگ لەئە مانيا کردۆۆتەوه.
سا ی  1988پيشانگەی لە
س
ەھﯚ ی کﯚم کار لەئە مانييا کردۆتەوه.
سا ی  1991پيشانگەی لە
س
کردۆتەوە.
ە
مانيا
پيشانگەی لەبﯚن -ئە م
ی
سا ی  1991بەبﯚنەی جەژژنی نەورۆزەووە
س
مانيا کردۆتەووه.
پيشانگەی لەبﯚن -ئە م
ی
سا ی  1994بەبﯚنەی جەژژنی نەورۆزەووه،
س
شو نەگشتييەککانی ناو شارری
بەبەردەوامی زۆربەی و
ی
 200تا 2006
ە سا نی 02
لە
سل مانی رازانندۆتەوه.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1242 :

قادر
ق عەلی ق
نامق
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5292236486
64958
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1243 :

نامە ئەسعەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271101505
58584
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1244 :

ەد
دە ئەحمە
ناھيد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913393
32409
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لەسا ی  1970لەزاخﯚ لەداﯾک بووە ،بەشداری چەندﯾن پ شانگەی ھاوبەشی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1245 :

ناھيدە سدﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121108351296
لەسا ی  1978لە شاری سل مانی لەداﯾکبووەو دەرچووی بەشی و نەک شانی پەﯾمانگای
ھونەرەجوانەکانی سل مانييە ،لەسا ی 1999وە تائ ستا بەشداری زﯾاتر لە  30پيشانگادا کردووە
لەزۆربەی شار و شارۆچکەکانی کوردستاندا ،جگە لە دروستکردنی چەندﯾن دﯾزاﯾن و پﯚستەر و دەليل
بﯚ پيشانگاکان و سازدانی چەندﯾن پيشانگا لە ف ستيﭭا ە ھونەرﯾيەکان لەناوەوە و دەرەوەی شاری
سل مانيدا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1246 :

نزار ستار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113430513211
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1247 :

نزار سەالمی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104215346
62449
مانی
المی( سا ی  1978لەشارری سل ی
ەحيا ناسراو ببە )نزار سەال
نززار حس ن ﯾە
ندووەو لەبەر چەند ھﯚکار ک نەﯾتوانيوە خو ندن
ناوەندی خو ند
ەداﯾکبووە ،تا قﯚناغی دوانا
لە
داوە بواری بﯚ ب ەخس ت و بگەڕ تەوەو خو ندن
ھەو ی ئەوەﯾد
ە م ئ ستا ھ
ەواو بکات ،بە
تە
بە)نزار
ھەربﯚﯾە نزار بە
ەسەالمی ،ھ
ەو ناسراوە بە
ەواو بکات ،باوکی خە ک شاری بانەﯾە
تە
ە سەالمی ناازناوی بنەما ەی باوک تی لەئ ران
سراوە ،چونکە
سەالمی( ناس
س
ە ،ئەو
خی سير يەو لەتەرﯾقەتی نەقشبەندﯾيە
ی دﯾارن ،داﯾککيشی ش خ
ککەبنەما ەﯾەکی
درامای کوردی بوووەو ئاواتەخواززبووە لەدواڕۆژژدا بب تە
ی
يەوە خوليای فيلم و
ھەر لەمندا ييە
ھ
ەو بوکی
ەی سەﯾری ددرامای )ژا و
ەتی ئەوکاتانە
ناودار ،بەتاﯾبە
سەرکەوتوو و نا
ئااکتەر کی س
دانە بب تە
ش و النەوازا ن(ی کردووە حەزﯾکردووە وەک ئەو کە ە ھونەرمەند
ژ ر دەواری رەش
ھونەرمەند.
ھ
ئاالن(وە بينەر پ ی ئااشنابوون
ە
ەمی
زنجيرە درامای )مە
ە
ھونەرمەند لەڕڕ گەی
بﯚﯚﯾەکەمجار ھ
ە کردبوو.
ی بەرجەستە
ککەڕۆ ی مەمی
تی ﭬی
سەرچاوە :نزارر ش خە  -ما پەڕی چرا ی
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1248 :

نزار مامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012422065133008
سينەماکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1249 :

نزار موراد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0108162318
83164
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1250 :

نزار ھادی
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2110325610
00433
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1251 :

سا
نليس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2141203147
74339
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1252 :

نورو

عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73693
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1253 :

د  -ر بين
ی ئەحمەد
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4161922435
56662
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گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1254 :

ی
ی گەرميانی
نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226213852
23742
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1255 :

د
ی مەحمود
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7151002119
91430
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1256 :

ن
ی کاکەخان
نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316152315
53965
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1257 :

جەمال
نياز ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209332311174
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ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

ب گاننە

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1258 :

شەﯾدا
نياز ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1051413562
22042
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1259 :

عوسمان
نياز ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41420571813574
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بووە ،لەسا ی 1989
ەناوچەی شاررباژ ر لەداﯾکبو
ەسا ی  1973لە گوندی ژژاژ ە سەر بە
لە
ئامادەﯾی
ی
شانگای ھاوببەش بەشداری کردوە و للەگەڵ قوتابياانی
ەﯾەکەمين پ ش
لە
ەشی دﯾکە ببەشداری کردوە.
شانگای ھاوبە
ش لە  19پ ش
ن ،جگەلەوەش
کوران
"کاژاو"ی
ِ
سەرچاوە :زﯾررەک عەبدولرِەەحمان  -ما پپەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1260 :

نياز للەتيف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824102903
34873
ەندﯾن
ئەکتەر و دەرھ نەر بەشداری چە
ر
ەداﯾکبوی ساا ی  1964ی سل مانيە و وەک
لە
گاﯾەکی
چەند پەﯾمانگ
ستا بووە لە چ
ەلەفزﯾﯚنی کرردووە و مامﯚس
ی و درامای تە
ککاری شانﯚﯾی
بواری شانﯚدا
ی
سينە لە
خاوەنی کت ب و نوس
ی
ھونەرەجوانەککان لە شارەککانی کوردستتان و
ھ
شی
ماستەرەکەش
ی بەدەستھ نناوە و ت زی م
و چەندﯾن خە تی ھونەری
ەسەر)سينﯚگگرافيا لە شاننﯚی کوردﯾدا(بووە.
لە
ەندان
من جەميل  -ما پەڕی خە
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

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

ژمارە1261 :

ن
نيان عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02311205610203
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1262 :

نيان عەبدو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014065
56226
دواناوەندی بازرگانی ککچانە ،لەسا ی
ی
مانی لەداﯾکببووە ،دەرچوووی
ەشاری سل م
لە
تەلەفزﯾﯚنی خاک
ی
سا ی  1996بﯚ
ﯾەکەم گﯚرانی لەس
م
ھونەر و
ەناو دنيای ھ
1994ـەوەچﯚتە
4
جم
ھﯚنراوەی نەج
ەناوی "ج م مەھ ە" تﯚماار کردووەکەئااوازی ئيبراھييم سابير و ھ
بە
مەتی
شنبيری حکوم
ھونەری موزﯾکی وەزارەتی رۆش
ی
لەبەر وەبەرااﯾەتی
ھﯚگرە ،ئ ستا
ھ
ِ
ئەندامی تيپی
ستانە،
کﯚرالی کچانی تتەواری کوردس
ی
ھەر می کورددستان کار دەەکات،
ھ
ِ
خاوەنی  32گﯚﯚرانييە ،لەو گگﯚرانيانەدوو ئئەلبومی بەناوەکانی "چوارچرا" و "کەرنەﭬا ی
خ
ەش کراوە.
کﯚنس رت پ شکە
س
ەش وەی
خەمەکان"ـەککەئەمەﯾان بە
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1263 :

م شوکر
نيزام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0312112649
91643
 197لە
لەداﯾکبووە ،لەسا ی 75
،
ی س تاقانی شاری ھەول ر
ەسا ی  1963لە گەڕەکی
لە
سروود گوتن ککردووە.
بە گﯚرانی و س
قوتابخانەکان دەستی ە
ن
ی
دن لەچاالکی
قﯚناخی خو ند
قﯚ
سوپای
مەزراندنی س
ەکەم بەرھەممی تەلەﭬزﯾﯚﯚنی بەبﯚنەی 6ی کانونی سا ۆژی دام
ﯾە
سا يشدا لە
 1982تﯚمارکردووەە ،لەھەمان س
1
ئ اق لە کەنا ی بەغدا لە سا ی
)ئەرێ ھﯚ
ێ
سپی گﯚرانييەکی تﯚمارکردووە بەناوی
ی
ەرکووک بە ررەش و
ەلەﭬزﯾﯚنی کە
تە
موزﯾسيان ورﯾﯾا ئەحمەد.
بە ﯾارمەتيی م
ڵ تيپی ھونەرری ھەول ر ە
ەﯾلی( لەگەڵ
لە
لە کاری
ستا وازی ە
ھەنگک ان .ئ س
نييزام شوکر  3جار چووەتە دەرەوە بﯚ کﯚﯚنس رت و ئاھ
خەتمی ئاﯾينييە.
ی
خو ندنی مەولوود و
ھونەر ھ ناوە و خەرﯾکی خ
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1264 :

ی
ن سورچی
نيساان عەمران
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0910141145
59468
ە بنەما ەی ))ﯾﯚنا( ﯾە ،سا ی  1922لە گوندی ھيزا  -بجيل  -ئاککرێ لە داﯾکبوووە.
لە
چی باوکی ،ککە لە چلەکانندا موختاری گوندی ھيزا بوو و گەلەک لە
عەمران سورچ
ع
ەلەک بە ھ ز بوو و لە
کی ھەبوو و مرۆﭬ کی گە
دەﭬەری بادﯾنان ،مووس و سﯚران ناو ک
مندا ييەوە دوووزەلەژەن کی باش بوو
ەکان گەلەک ر زی ھەبوو .نيسان لە م
الی سورچييە
ال
ەﯾشتە ز بار ،بارزان و ھەررﯾر .
و ئەو کاتەی ککە گەنج بوو ،ناووبانگی گە
سورچی ژنی ھ نا ،ننيسان لە داووەتەکەی دوووزەلەی
ی
سا ی  1937ش خ تەقيەد ﯾنی
س
بە پاسەوانی و تفەنگ کی ل
ھا بە ب ﯾاری ئەو ش خە ،نيسان بوو ە
ژەەنی ،ھەروەھ
وەرگرت.
بنەمالەکەی خﯚی دەرککران بﯚ ئيسراائيل .ئەو لەوێ کاری
ی
ڵ
سا ی  1951نيسان لەگەڵ
س
جووتيارﯾی دەککرد و مەڕی پەﯾدا کرد .وەەک دەزانرێ ککە کوردە جوووەکان و عەرەەبەکان
ج
الی
عەرەبی رەنجدەر ال
ی
ەلەک
ھەبوو ،بﯚﯾە گە
ی باشيان ھ
ی پ وەندﯾيەکی
ەگەڵ ﯾەکتری
لە
نييسانيان کار ددەکرد .
سەﯾری کەنا ە کوردﯾيەکان دەکا و رۆژانی
ی
نييسان ئ ستا خانەنشينە و رۆژانە بەردەەوام
شەمووان،
رۆژانی ھەﯾنی و ش
ی
چ بﯚ بازار بﯚﯚ ک ﯾنی شتوومەک و خوارردن بﯚ
پ نجشەم دەچ
شان
جووەکان لەوو دوو رۆژانەدا لە پ ش خوارردن تەورات ددەخﯚ نن و پاش
چونکە کوردە ج
چ
ن.
خواردن دەخﯚن
خ
ەسانەی
نييسان لە کورردستان دووزەەلەژەن ،بلو ررژەن و زوڕناژەەن بوو و ﯾەک ک بوو لەو کە
مووس و سﯚران ب و کردەوە و لە ئيسرائيلييش
س
ککە موزﯾکی کووردﯾيان لە باددﯾنان،
کی کوردی ل ی ف ر
سرائيل موزﯾک
ەردەوام بوو و بە سەدان کەس لە کورردستان و ئيس
بە
بووون .
مران
سەبارەت بە )نيسان عەم
ەبری بﯚتانی س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز بەشير سە
س
2
2010-09-09
سورچی( لە 9
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد  -جووولەکە

و ت:

ئيسرائيل

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1265 :

ک
نيشتتی ست رک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517115945
54251
سو دە و ماوەەﯾەکيش لە ککەنا ی
TRT6
T
شانﯚکار کی ککﯚم دی کورددی ن وداری س
ش
ککارﯾکردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1266 :

مەتو
نيعم

مەحمودی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818152426
64752
ھﯚگری بە کار
ی
ەمەنی مندا يييەوە
سنە ھاتﯚتە دنييا ،ھەر لە تە
سا ی  1959لە شاری سن
س
شی کرد.
ککردن لەسەر دار پەﯾداکردوو دەستی بە کاری دارتاش
بە
کەرسازی ە
دان بﯚ ف ربووننی ھونەری ددارتاش و پەﯾک
ی زۆر ھەو د
دوای سا ن کی
توانی ھونەری داررتاشی و
ی
ھﯚگرﯾيەکی تااﯾبەت و بە تا مەزرۆﯾيەکی زۆرەوە
ھ
ەﯾکەرسازی لە ئاست کی زۆر بەرزدا ف ر بب ت و شارەزاﯾی تەواوی لەو بوارەدا
پە
ەدەستھ نا.
بە
دەستييەکانی پار زگای کووردستان خەررﯾکی
ی
ە ناوەندی زاننستيی کاربووردی پيشە د
لە
ەﯾکەرسازی ف رکرد.
وانە گوتنەوە ببوو ،چەندﯾن قوتابی لە بواری ھونەری دارتاشی پە
گرﯾنگی شاری
ی
شو نی
لە چەندﯾن ش
ە ماوەی سا نی رابردووددا نيعمەتو مەحمودی ە
لە
چاککردنەوە و
سازی کاری ککرد ،لەوانە چ
ی ھونەری پەﯾﯾکەرسازی س
سنە لە بواری
س
ەﯾکەری مﯚزەخانەی
شاری سنە کە پە
ی
بوووژاندنەوەی پەﯾکەرە دارﯾننەکانی مﯚزەخانەی
کەرسازی و دەستکرد
ەرە ب و نە و جوانەکانی ھونەری پەﯾک
سنە ﯾەک کە للە نموونە ھە
س
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و بەرھەمی ممامﯚستاﯾانی خە کی شارری سنەﯾە.
مەحمودی ،للەو ب واﯾە دابووو کە
کورد نيعمەتو م
د
ەﯾکەرسازی ل ھاتووی
دارتاشی و پە
دابينکردنی پرد کە لە ن وان رابردووان و داھاتووانندا.
ی
ککاری مامﯚستتای بووژاندنە وە
ھونەری
ی" لە بواری ھ
چاالکييەکانی "نيعمەتو مەحمودی
نی
ەش ک لە گررﯾنگترﯾن کار و
بە
خانەی
ەکانی مﯚزەخ
ەﯾکەرسازﯾدا ،برﯾتين لە :بوووژاندنەوەی پەﯾکەر دراﯾنە
دارتاشی و پە
دنەوە و سەرللەنوێ
شاری سنە ،دەروازەی مز گەوتی جاميععەی شاری سنە ،بووژاند
ش
کورد لە
د
کناسی ما کی
ی
مﯚزەخانەی خە
ی
ميچی
ی
جەرە و
ی دەرگا و پەنج
سازکردنەوەی
س
کورد لە
د
رەوەی ﯾەک ک لە نااودارانی
ی
ی دەرگای ھاتتنە ژوو
شاری سنە ،دروستکردنی
ش
بووژاندنەوەی ما ی
ی
حەسەن بەرزەنجی"،
ن
"ش خ
ھەر می کورددستان "قادر کەرەم" و ش
ھ
ەرەی
سازکردنەوەی دەرگا و پەنجە
سەرلەنوێ س
وەکيل لە شارری سنە ،بوووژاندنەوە و س
بيينای خەسرەەوئاوا لە شارری سنە.
اﯾی کرد.
بەنەخﯚشی کﯚچی دو ی
ی
2010
2
ی 8ی
ن وبراو لە ناوەڕڕاستی مانگی
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1267 :

نيگارر بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01411132610067
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1268 :

خی
ب قەرەداخ
نيگارر حەسيب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0510095746
64211
جوانەکانی بەغداﯾە )-1984
ی
ەرە
سا ی  1966لە داﯾکبووە ،دەرچوی ئەککادﯾميای ھونە
س
بروانامەی
ر
 ،(1988لە سا ی 1991ـەووە لە تاراوگە ژﯾان
8
بەسەر دەبات ،سال ِ 2000
بەدەستھ ناوە ،لە 2006
ھ
ستی شانﯚ و ئەنترۆپﯚلﯚژﯾﯾا لە زانکﯚی ﭬﭬينا
ماستەری زانس
م
برِروانامەی دکتتﯚرای وەرگرتووە.
ەﯾامن ر
س  -ما پەڕی پە
سەرچاوە :ھاورێ باوەﯾس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1269 :

سەالم
نيگارر عەبدولس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9290932506
62149
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە1270 :

سا
نيليس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1221220455
53023
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
خانمان
ەزی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1271 :
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جەمال
نينا ج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315141042
23933
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1272 :

د جامی
نيھاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113162236
63262
لەداﯾک بووە..
ک
بەگی شاری کەرکوک
ی
حەمام عەلی
م
ەرەکی
ە 5ی ئاداری  1972لە گە
لە
شترﯾن دەرھ نەری شانﯚﯾييە لە
خاوەنی خەالتی باش
ی
ھ نەری شانﯚﯚﯾيە..
نوووسەرو دەرھ
شانﯚی ھەول ر لەالﯾان وەزاررەتی رۆشنبييرﯾی لە  ،1995تا ئ ستا
ﭬيستﭭا ی ش
ﭬي
ەلەبجە..
ک ..رانيە ..ھە
ی بووە لە شاررەکانی "ھەوول ر ..کەرکوک
 2شانﯚگەری
دەرھ نەری 23
ئەفسانەی ھات
ی
دا،
شەکانيشی برﯾتی بوونە لە "لەمال کد
ککﯚﯾە ..دەرربەنندﯾخان" نماﯾش
وەری جەستە ،لييدی ماکب س،
ەبا ،ﯾادە ی
شيمانی ،عە
ونەھات ،سەففەرەکانی پەش
ەگ و دەف ،زوول خا لە خەوونی ﯾوسفدا،
شانﯚﯾی بﯚ چا وەروانی سە
پررۆﭬەﯾەکی ش
گﯚنای
شت ،حيکاﯾەتتی لم ،ئەنتيگ
ھامل تی کەرککوک ،ﯾادەوەرری دەنگ ،ئﯚددﯾبی زەردەش
ھ
ماندوو،
سەر پ ی ،مﯚسيقار کی م
قە  ،دەستنوووس کی شاننﯚﯾی ،پارانەوەە ،پياو کی س
ەرابی س و ،تون ل"
ن ،ﯾادەوەری دەنگ ،2/شە
جوانترﯾن مردن
ج
ھەﯾە:
ﯾە
چاپکراوی
شت کت بی چ
تاا ئ ستا ھەش
1-خودی کورددی2-لەبارەی ش خ زاناوەی
ن لە مﯚد رنيتی
3-رەخنەگرتن4-نائوم دﯾەکاانی شانﯚی شانﯚی ئەززموونگەری
5-ئەنتﯚلﯚژﯾایی شانﯚ
6--پەراو زەکانی
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7شانﯚی پﯚست مﯚد رنيتی8گوتاری رەخنەی شانﯚی کوردﯾی9نووسەر و نوسينەوەی زمان10پلەی سفری شانﯚسەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (nihad jamiسەبارەت بە )نيھاد
جامی( لە7:14:04 2011-9-16 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )نيھاد جامی( سەبارەت بە )نيھاد
جامی( لە13:49:02 2012-10-23 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

شانﯚکار

شارەکان:

کەرکوک

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

ژمارە1273 :

نەبەز جﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022109411480642
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1274 :

ەز عەبدو
نەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5082226507
78637
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1275 :

ی
ەز موکرﯾانی
نەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2210928026
63442
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1276 :

دە
نەجاات بەگزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2262309273
31535
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1277 :

يرە
نەجاات سەغير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009082412
29906
بەڕەگەز کوردی رۆژئااواﯾە.
ز
سر،
بانگەکانی ميس
ەک کە لە گﯚررانيب ژە بەناوبا
ﯾە
خی
ەﯾس قەرەداخ
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1278 :

نەجاات عەبدولمەسيح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1140022127
73707
گﯚرانيب ژ
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشو وری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

شارەکان:

ک
دھﯚک

نجيی باکوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :کرمانج
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1279 :

نەجاات ناوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1142007463
32739
سينەماکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1280 :

م ھﯚگر
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182154576
64567
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1281 :

وارە
مەدﯾن ئاو
نەجم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0303162355
53808
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1282 :

ی باﭬين
مەدﯾن فاتتيح -باوکی
نەجم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010615055
55981
دی تەواو
قﯚناغی س ی ناوەند
ی
مانی لەداﯾکببووە،
ەشاری سل م
لەسا ی  1970لەگگوندی قەرەدداغی سەر بە
سوﯾد و دانيماررک و بەنگالدﯾش و ئ ران.
 17پ شانگای تاﯾبەتە لەکوردستان و س
کردووەە ،خاوەنی 7
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1283 :

غو می
مەدﯾنی غ
نەجم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031215212256
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گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1284 :

ری
ەف شوکر
نەجە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81118144211337
جوانەکانی زانکﯚی
کﯚل ژی ھونەرەج
لەسا ی  1980لەددلفان لەداﯾکببووە ،دەرچوووی بەشی فﯚﯚتﯚگرافی ل
شانگا کردووە .
ەچەندﯾن پ ش
تارانە ،،بەشداری لە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1285 :

ی
ەد کاوانی
مين ئەحمە
نەرم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112613233
33524
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شی
سل مانی  -بەش
 (200پەﯾمانگاای ھونەرەجووانەکانی ل
ی سا ی )06
ەرمين کاوانی
نە
شانﯚی تەواو کردووە ،سا ی ) (1992ددەستی بەکارری ھونەری ننواندن کردووەەو
ش
کردوە.
ە
شانﯚﯾی
ەشداری لە) (18کاری ش
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1286 :

مين رەزا
نەرم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315153542
23938
گەی
سا ی  1989چﯚتە پەﯾمانگ
سا ی  1972لەسل مانی لەداﯾکبووە ،س
س
ھونەرو
کە ی دنيای ھ
ەوکاتەوە ت ە
ی بەشی مووزﯾک ،ھەر لە
ھونەرەجوانەککانی سل مانی
ھ
لەچاالکی و ف ستيﭭا ەکانی
ی
ی لەپەﯾمانگە بووە بەشدارﯾی
موزﯾک بووەو للەو سا نەی
م
ەﯾمانگەدا کرددووە.
پە
سيانانەوە
ەالﯾەن موزﯾس
شيعرەکانی فﯚلکلﯚرەو لە
ی
ئاوازو
و
تاائ ستا چەندﯾﯾن گﯚرانی وتتووە کە
ئاامادەکراوەتەووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

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

ژمارە1287 :

مين قادر
نەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3140941422
29033
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1288 :

ەفا
مين مستە
نەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7151002119
91429
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

918

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1289 :

فا
مين مسەف
نەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271012177
75351
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1290 :

مين ناکام
نەرم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902092729
99309
ﯾەکەمين ئافرەتی کووردە کە چووب تە سەر شانﯚ.
ن
ککچی نووسەرر سەعيد ناکاامە،
سەرچاوەی و نە :کاک ش رکﯚ ناکام
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1291 :

ە
مين کوردە
نەرم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2220581310
00448
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1292 :

ماوەتی
ی
ن
ن  -نەرﯾمان
مەد ئەمين
مان ئەحم
نەرﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226092255
53730
سل مانی لەداﯾک بووە.
ەسا ی 1963لە شاری س
لە
ککارە ھونەرﯾەککانی برﯾتين للە:
مﯚزەخانەی
ی
لە
شارەکەم کردوەتەوە ە
م
ەکەم پ شانگگای لەژ ر ناوی
سا ی 1997ﯾە
س
سل مانی.
س
ەی
ەشداری کرددووە لە پ شانگای سا يادی مەرگەساتی ھە ەبجە
سا ی 1997بە
س
شەھيد دا.
ش
ناوی ساتە جواننەکانی شارەەکەم کردووەتتەوە لە
سا ی 1999ددووەم پ شانگگای لەژ ر ی
س
سل مانی.
مﯚزەخانەی س
م

920

ەھيدی کردوووە.
ميابارانی ھە ەبجەی شە
ستيﭭا ی کيم
ەشداری ﭬيس
سا ی 1999بە
س
کوردستانی کردووە.
ی
نەگرانی
ی
ﯾەکيەتی و
ی
ەرجەم پ شاننگاکانی سا نەی
ەشداری سە
بە
سانە.
ەندامی ھەرددوو سەندﯾکاای و نەگران و رۆژنامەنوس
ئە
ستان ن ت
سەﯾد عەتا  -مما پەڕی کوردس
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1293 :

مان بابان
نەرﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10301010412138
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1294 :

ی
ر خەﯾالنی
نەزﯾر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211110704
41275
شەق وە ) 50کم باکوری ھەوول ر( لەداﯾکبوووە و ھيچ
ق
19دا لە شارۆۆچکەی
ە سا ی 953
لە
لە
ی ھونەرﯾی ننەخو ندووە .تتا ئ ستا  34پ شانگای تاﯾببەتی خﯚی ە
قوتابخانەﯾەکی
قو
کردۆتەوە و لە 6
ە
مرﯾکا
ەرەنسا ،ئەم
دا ،نەروﯾج ،فە
شارەکانی کووردستان و و تانی فينلەند
ش
ەشدارﯾکردوووە.
پ شانگای ھاووبەشيشدا بە
خاندنی
جيھانە و لە سا ی  1989دا ،ب وانامەی نرخ
ە
ەندانی
ەندامی ﯾەک تتی ھونەرمە
ئە
ی وەرگرتووە.
ەو ﯾەک تييەی
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1295 :

د
نەژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1181012083
32823
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نيب ژ
گﯚراني
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1296 :

ی
د بەرزنجی
نەژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126359
92898
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1297 :

سورم
د عەزﯾز س
نەژاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212102826
61288
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سەرەتای
بەشاری ھەول ر لەدداﯾکبووە ،لەس
ی
ەسا ی  1957لە شارەد ی گە ەی سەر
لە
ھونەری بووە .تائ ستتا پ نج
ی
شتاکانی سەددەی رابردووددا ت کە وی ککاری
سا نی ھەش
س
دا کردۆتەوە.
لەشارەکانی کوردستاند
ی
ی
پ شانگای ھوننەری کﯚالژی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1298 :

وان
سرﯾن ش رو
نەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005215739
99813
خﯚی
ستەمدا ئافرەت کی بەتووانا و ل ھاتوو ی
سەدەی بيس
ە سەرەتای پپەنجەکانی س
لە
ەزی ن ر گﯚراننی
ئاستەمبوو بەوەی رەگە
و
ی ،ئەو کات زۆۆر
گگەﯾاندە ن و ھوونەری کوردی
ت،بەوەی
ئەوە نيشان بدات
ە
روان تووانی
سرﯾن ش ن
نه ،بە م نەس
ستران بچ ت نەوەک م ينه
س
ساﯾتەکی م ژوووﯾی ..نەسرﯾﯾن عومەر عوسمان
ە بب تە کەسا
ئاافرەتی کورد تووانای ھەﯾە
سان
شووری کوردس
شاری زاخﯚی باش
ی
 192لە
ن( سا ی 22
سرﯾن ش روان
نااسراو به)نەس
سەرەتادا
کی باکووری ککوردستان بووون،ھەر لەس
ەکەﯾان خە ی
ەداﯾک بووە پ شتر بنەما ە
لە
سترانب ژ کی بەتووانا لە ن و ستران و ئاووازی
ەو بەھرەی ل بەدی دەککرا کەبب تە س
ئە
جەکانی سەددەی رابردووددا چەندﯾن گﯚﯚرانی
رەەسەنی کوردد ،لەئ زگەی بەغدا لەپەنج
سراوه..
لەگە دا ب ت پ ناس
ە
ستاشی
ی )دلی ل ل ( کە تائ س
تﯚﯚمارکرد ،بەتاﯾبەتی الوکی
سەری
ک زۆربەی ھوونەرمەندانی دﯾکەی کورد بەب نازی و بەتەنياﯾی س
ەداخەوە وەک
بە
نااﯾەوەو بەب دەنگی ما ئاووای ل کردﯾن.
924

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1299 :

نەسرﯾن غەفار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050515350857312
ئەکتەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1300 :

نەسير شەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021109324575706

925

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1301 :

ح
سيم سەباح
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21608535912873
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1302 :

ول ری
شئەت ھەو
نەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10309124518688
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شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1303 :

ی
رۆ شەوقی
نەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8232052177
71668
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1304 :

د
نەوررۆز سەعيد
927

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081304247
71881
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1305 :

ەد
نەوززاد ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8091130066
60606
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1306 :

نەوززاد رەمەزان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2281146033
32672
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ئامادەﯾی
ی
کبووە ،دەرچووی
ھەول ر لەداﯾک
ن عەلی سا ی  1959لەھ
ەوزاد رەمەزان
نە
ەوە بﯚ سا ی 1974
پييشەسازﯾيەوو دەستپ کی کاری ھونەرﯾﯾی دەگەڕ تە
دا.
ەخو ندنگاکاند
لە
شخانەی دڵ للەھەول ر ھوننەرمەندی بوااری
 201لەنەخﯚش
ەرەبەﯾانی رۆۆژی 14/2/28
بە
شانﯚو دراما ،ننەوزاد رەمەزاان کﯚچی دوااﯾيکرد.
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1307 :

د زەردی
نەوﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171344185
59548
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1308 :

ی زﯾائوددﯾﯾنی
ھادی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0427121305
51731
ندنی ھونەرە جوانەکانی
 197خو ی
سنە لە داﯾکبوووە .سا ی 77
سا ی  1956لە شاری سن
س
ە زانکﯚی تاران دەستپ کرددووە.
لە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1309 :

ی زﯾائەدﯾننی
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02311115310200
ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

930

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ش
پەﯾکەرتاش

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1310 :

ود
ی مەحمو
ھادی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1020012429
92097
ەر کی
سابونکەرانی شاری سل مانييە .ئەکتە
ی
سا ی  1970لە گەڕەکی
ە داﯾکبووی س
لە
سەری
ی ھونەری نوواندنە ،دەرکەوتنی ئەم لە دراماﯾی گەرردەلوولەوە س
ەتوانای بواری
بە
ەدەست بھ ن ت.
سەرکەوتن کی باش بە
ن
ەرﯾف حەمەتاڵ
ی بە رۆ ی عە
ھە دا و توانی
ھ
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1311 :

ە حاجيپوور
ھاژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1161418127
73724
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ساڵ بووە لە
مەنی چوار س
ە رەچە ەک ککوردە و سا ی  1988لەداﯾکبووە و تەم
بە
ەوە
چووەتە فينلەندا و لە  12سا ييە
ە
ەکەی
خﯚرھە تەوە لەگەڵ خ زانە
ککوردستانی خ
لە دەرەوە و ناووەوەی
دەستی بە دانس کردووە ،چەندﯾن خە تی گەورە و بچووکی ە
فينلەندا وەرگررتووە.
في
ەباس شوان  -ما پەڕی ھااو تی
سەرچاوە :عە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1312 :

ە غەفور
ھاژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8060858568
89271
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1313 :

م
شم ئەکرەم
ھاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181023177
70152
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1314 :

شم بوسەللی
ھاش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204071952
22792
 12ترکان پ ک ھاتبو ب ناﭬ
م خو ل ساال  2005بەالف کرﯾە ،کو ژ 2
ئ کەم بەرھەم
"مەرﯾەم " و بەرھەمەک ل ساال
مەتين" کو ژ 10تراکان پ ک ھات بو
 2007ب ناﭬ "م
2
تين" کليپ کرربو.
و سترانا "مەتي
ستراني ن فلووکلوری ل سااال  1993ل ئووردﯾگاﯾ "دﯾﯾاربەکر" گوتيييە ،ھەتا
بوو جارا ئ ک س
ﯾە.
ھا بەردەوامە کو ژ داﯾک بووﯾ  1975ە
نھ
بەشداری د بەرنام
ی
ەھاندن ن کورردی
سترانب ژێ ناﭬﭬبری ل پترﯾا کەنالي ن راگە
س
ﯾە و ستراني ن کەلەپوری پ ش ک ش کررﯾنە ،نھا بەرناامەک تەلەففزﯾونی
فلوکلورﯾدا کرﯾە
فل
سترابيژﯾين کوچ کو دﯾوونا پ شک ش دکت ب ناﭬ
ن
ی ب م ھﭭانداررﯾا
ﯾ کەلەپوری
"بەرنام کەﭬﭬی" ل دەالل تيﭭی .
د  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
ەسعود الوەند
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

933

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب
ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1315 :

ەن
دۆن دۆرمە
ھالد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301211556
63795
شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1316 :

ی
ھانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11021301012199
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

سنە

934

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

ژمارە1317 :

س
ھانيببال ئەلخاس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09161444319520
شان لە داﯾک بوو .داﯾک و باوکی ئاشوووری
شاری کرماش
سا ی  1930ر کەوتی لە ش
س
خوازی
لە ھونەری ش وەکاری نو خ
دﯾزاﯾنی فيگﯚراتيو ە
ی
بووون .ئەو ش ووەکارە پ شەننگی
خﯚﯾدا زﯾاتر لە  100پ شانگاای
چاالکی ھونەرﯾی خ
ی
ئ راندا ،لە ماوەەی سا نی کار و
ەشی لە و تتانی ئ ران ،ککەنەدا ،ئەمەررﯾکا،
شانگای ھاوبە
تااﯾبەتی و زﯾاترر لە  200پ ش
ئووست ا يا و و تانی ئەوروپاا بەڕ وەبرد.
ھونەری
ی
ەرگی دەﯾان ککت بی ک شاووەتەوە و شيععری شاعيراننی بە
تاا ئ ستا رووبە
ھونەرﯾدا
بواری ف رکارﯾی ھ
ی
کت بی لە
ھەروەھا بە ر ژەی چوار ت
شاوەتەوە .ھ
ش وەکاری ک ش
شيعری وەکوو
ی
مانی ئاشوورری ھەزاران پاارچە
ەرھەمی خﯚﯚﯾەتی و بە زم
نوووسيوە کە بە
ەوە.
ەﯾت ،دووبەﯾتتی ،ھاﯾکﯚ ،ققەسيدە ،ھە بەست و ھﯚﯚنراوە و غەزەەلی ھﯚنيوەتە
بە
15
ھەبوو ،بە ر ژەی 50
،
ھەروەھا شاررەزاﯾيەکی زۆرری بەسەر گ انەوەی چيررۆکدا
ھ
ەنزەوە
پاراستنی ک ش و قافييە و مانا و تە
ی
عيری ناوداری ئ رانی حافز بە
غەزەلی شاع
غ
ھەمەکانی نييما
کی زۆری بەرھ
شووری .ھە بەت بەش ی
سەر زمانی ئاش
وەرگ اوەتە س
سەر زمانی ئئاشووری
عيشقی و پەروﯾن ئيععتسامی بﯚ س
ی
ﯾوووشيج ،ئيرەج ميرزا ،ميرززادە
وەرگ اوەتەوە.
بەم ش وەﯾە :ماووەی 5
وانەی ھونەرﯾی ددەگوتەوە م
ی
 3ساڵ
س ماوەی 35
ھانيبال ئەلخاس
ھ
ئەﯾالەتی
ی
لوو لە
ساڵ لە ھونەرستانی کوڕاان ،ماوەی  6ساڵ لە کﯚل ژی مانتيسلو
س
سی بەڕ وەبەرری گروپ و دانيشيار ،ماوەەی 17
ستی بەرپرس
ئييلينﯚﯾز لە ئەممەرﯾکا بە پﯚس
ساڵ بە ش وەی کاتيی لە
ڵ
زانکﯚی تاران ،مااوەی 7
ی ھونەرە جووانەکانی ک
ساڵ لە کﯚل ژی
س
ککﯚل ژی ھونەرری زانکﯚی ئاززاد .لە سا ی  1974بﯚ ماوەی  4ساڵ لە رۆژنامەی کەﯾھان
وەکوو رەخنەگگری ھونەری بابەت و وتار و نووسينەکاانيی ب ودەکرردەوە.
گاکانيدا بە تەننز و داھ نانە
ئەلخاس لە پ شانگ
س
ش وەکاری مﯚﯚد رنيست ھاانيبال
ەپنينگەکان،
ن کە تاﯾبەت ببوون بە خﯚی ،لەوانە :دابيين کردنی ھە
جﯚراوجﯚرەکان
ج
ەزەلياتەکانی
شو نی ئەنبارر بﯚ پ شانگا ،ش وەکارﯾيەککانی پ لە ھە
ھە بژاردنی ش
ھ
قەی ئەو
ھەو ی دەدا ببﯚ ئەوەی کە چ ژ و سەليق
ەﯾد زاکانی و مەولەوی ،ھ
شاعيران عوبە
ش
شانگان بش و ن ت.
سا و ر سای گەلەری و پ ش
بيينەرانە وا زۆرر پابەندی ﯾاس
کی ک شانەوەەی پﯚرترە بووو ،بﯚﯾە
دا زﯾاتر خەرﯾک
کی کاری ھوونەرﯾی خﯚﯾد
ە سەردەمان ک
لە
عيرانی
خشرا .دواتر لەسەر تابلﯚﯾﯾەکی گەورە پﯚرترەی شاع
ناازناوی فﯚتﯚ و نەگری پ بەخ
شاﯾەوە.
سەردەمی ئ ستای ک ش
ی
شاعيرانی
ی
ی تا
سەردەمی عاارف قەزوﯾنی
س
مەتری
ی
چکﯚلە و گەورەە300 ،
جگە لە ھەزااران تابلﯚی چ
س تا ئ ستا ج
ھانيبال ئەلخاس
ھ
ەروەھا  3پەرددە کە پ کھاتوووە لە 15
سەر دﯾوار خولقاندووە ،ھە
چوارگﯚشە ش وەکاری لەس
چ
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پارچەی تاﯾبەت و  4پەردە کە پ کھاتووە لە  8پارچەی تاﯾبەت ھ ناوەتە بەرھەم.
ﯾەک کی دﯾکە لە ھەرە گرﯾنگترﯾن و ناسراوترﯾن بەرھەمەکانی ھانيبال ئەلخاس
تابلﯚﯾەکی گەورەﯾە کە لە  15پارچەی تاﯾبەت پ کھاتووە بە ناونيشانی "ئافەرﯾنش" و
تاﯾبەتە بە قﯚناغەکانی خولقاندنی جيھان.
زۆربەی قوتابييەکانی ھانيبال ئەلخاس ئ ستاکە مامﯚستا و وانەب ژی باشترﯾن و
بەرزترﯾن زانکﯚکانی و تی ئ رانن .ئەو ش وەکارە بﯚ ماوەی  2ساڵ بەڕ وەبەری
نيگارخانەی گلگام ش بوو کە لە زومرەی ﯾەکەمين نيگارخانەکانی ھاوچەرخە لە
ئاستی و تی ئ ران.
لە سا ی  2002لە مﯚزەخانەی ئازادی جەژنی  50ساڵ تەمەنی ھونەری ش وەکاری
خﯚی بەڕ وەبرد کە س ساڵ لە وادەکەی خﯚی درەنگتر بوو.
سا ی  2008لە الﯾەن ئاشوورﯾيەکانەوە ر وڕەسم کی تاﯾبەتی لە نيگارخانەی
عەشتار بﯚ ساز کرا .لە سەرەتای دامەزراندنی گەلەری ئيالھە لە شاری تاران لە
سا ی  2000تا ئ ستا ھەموو سا ک لە سا وەگەڕی لەداﯾکبوونی ھانيبال ئەلخاس،
پ شانگاﯾەک لە بەرھەمەکانی ئەو ش وەکارە دەکراﯾەوە.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردستانی

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1318 :

ھاوار ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120509073063108
بروانامەی بەکەلەرﯾﯚسە لە ھونەری
گری ِ
سا ی  1981لە شاری مەرﯾوان لە داﯾک بووە ،ھە ِ
ش وەکاری لە زانکﯚی ھونەی ئيسفەھان و ھەروەھا ماستەری ش وەکاری لە زانکﯚی پەروەردەی
مودەرﯾسی تاران ھەﯾە کە ﯾەک کە لە بەناوبانگترﯾن زانکﯚکانی ئ ران.
ئەم فﯚتﯚگرافەرە کوردە لە چەندﯾن جەژن و فيستيﭭا ی ناوخﯚی ئ ران خە تی بەدەستھ ناوە ،لەوانە:
ھە بژاردەی س يەمين جەژنی فﯚتﯚگرافەری قوتابيانی زانکﯚی ھونەری ئيسفەھان لە سا ی ،2009
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سا ی  2009و
ساڵ جار کی ننەتەوەﯾی و ننەی فﯚتﯚگراففی ئ ران لە س
ەمين دوو س
ھە بژژاردەی ﯾازدەﯾە
مارات بەشداری کردووە.
ەوەﯾی ئارتی دوبەی لە ئيم
ھەروەەھا سا ی  2009لە پ شانگای ن ونەتە
ی" لە
سبەی" کە لە گەلەری "دەی
گاﯾەک بە ناوونيشانی "لە رابردوو تا س
 201لە پ شانگ
ی سا ی 10
ئەمينی
ەی شکاند.
ەکانی رﯾکﯚرددی پ شانگاکە
شتنی  6تاب ﯚ لە بەرھەمە
ی تاران بەڕ وەەچوو ،بە فرۆش
شاری
چاوە :مەنسووور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

مەرﯾوان
م

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

ژمارە1319 :

د
ھاوتتا ئەسعەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0208165346
61259
سا ی  1983چووەتە ناوبواری
لەداﯾک لەبووە،لەس
ک
ھەول ر
 19لەشاری ھ
ە سا ی 961
لە
ەول رە و خ زاندارە و چوار مندا ی
ستا دانيشتوووی شاری ھە
ھونەرمەند ئ س
ھونەرﯾەوە ،ھ
ھ
ەژی کچی).
ھەﯾە بەناوەکاانی )ﯾوسف و محەمەد و ئەحمەد و کە
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

937

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1320 :

دەنگ
ھاود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9060956416
60985
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1321 :

ھاوررێ عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10720215310603
ەر لەبواری
ن و لەسا ی ) (1991بەددواوە وەک و ننەگرو دەرھ نە
ەدوای راپەرﯾن
لە
 (20فليمی ددرامی
ستا نزﯾکەی )0
ک و نەگرو دەەرھ نەر تائ س
راگەﯾاندندا کارر دەکات ،وەک
دۆکيوم نتی و بەرنامەو کاری
م
ەرھەم ھ ناوە ،جگە لەدەەﯾان کليپ و ففلمی
بە
شدار
کانی لەچەندﯾﯾن ف ستيﭭا ی ناوخﯚﯾی و جيھانی بەش
ەلەفزﯾﯚنی تررو بەرھەمەکا
تە
شی بەرنامەککانە لەسەتەالﯾتی گەلی کوردستان .
ەرپرسی بەش
بوووە ،ئ ستا بە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1322 :

ھاوناز ھاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410063841
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :شانﯚکار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1323 :

ھاوڕێ ئازاد مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041112580264466
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ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1324 :

ەت
ھاوڕڕێ بەھجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1300852376
63047
سينەماککار
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1325 :

ھاوڕڕێ حەمە رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0829112233
34955

940

ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1326 :

ھاوڕڕێ مستەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182226197
78786
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سيننەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1327 :

ن
کار رسکن
ھاوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12613254910881
941

ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1328 :

د
کار فەرھاد
ھاوک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209162920
02939
ن
کام رامان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1329 :

ەد
کار محەمە
ھاوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161108133
32788

942

بەڕ وەبەری گەلەری شانەدەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1330 :

ھودا جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022710271282393
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

ھە ەبجە

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

ژمارە1331 :

ھودا رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103259100439
943

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1332 :

ە فەرەج
شيار حەمە
ھوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0731160827
71913
ھاتﯚتە
ە
مانی(
ھە ەبجە(پار يگای)سلەﯾم
سا ی ) (1960لەشاری )ھ
س
وئاشنابوونی بوەبە کاری
ی
دەست پی کردن
ت
ەرەتای
ی) (1980سە
دونياوه..سا ی
بﯚ
ەنجەی ر ز ﯚ
خﯚی ھەميشە پە
ەمەکی ی
ھونەرﯾی)ئاوازز(و)گﯚرانی( ووەک وەفاو ئە
ھ
دەری
ەرو ر نيشاند
سا ح( رادەک ش ،کە پا پپشت وڕاھ نە
مامﯚستای )مموزﯾک( )ئازادس
م
شنروێ(
)تيپی مﯚسيقای ش
ی
ی ھونەر .م ژووﯾەکی ھونەررﯾی در ژﯾی للەگەڵ
بوووە بﯚ دونيای
حەسيب
تەوە بﯚ گﯚرانيی کەژاڵ لەشيععری شاعير)ح
ە
ی دەگەڕ
ھەﯾە سەرەتای ئاوازدانانی
ھ
ی)(1991گﯚررانی
ھوشيار سا ی
کچی نوسيبوو..ھ
ە بﯚ مەرگی کەژا ی ی
قەرەداغی( کە
قە
ستای
جگەلە مامﯚس
مار دەکات...ج
نی گەلی کورردوستان تﯚم
ھە ەبشيما(( بﯚ تەلەفزﯾونی
)ھ
مادەکارﯾی بەررھەمەکانی
ەرمەندانە ئاما
ەک لەم ھونە
سا ح /ھەرﯾە
موزﯾکار/ئازاد س
م
ەژار/عارف ئيببراھيم پور/تووانا خورشيد/گﯚران
ەرەداغی/زاناا مەحمود ھە
بووون/ئەنوەر قە
سا ی2002
)شنەی مﯚردانە( س
ی
ەناوی
ککاميل/ئاالن /گگەل کی تر،،ئئەلبوم کی بە
ەو تی
سا ی 1995لە
شی سا ی پار 2009بالوککراﯾەوە لە س
ب وکردۆتەوە ئئەلبومی نو ش
و)خانی)
ی
ەﯾە بەناوی)/ننالی(
ی خ زاندارەوو دوکوڕی ھە
)ئئە مانيا( دەژی
سەبارەت
مەرکاکی( س
)د شادی عوم
دﯾا لەالﯾەن د
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
حەمەفەرەج( لە18:15:55 2010-8-11 :
ە )ھوشيار ح
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1333 :

عيد
شيار سەع
ھوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0714132124
41822
کبووە و ئەکاددﯾميای ھونەرری لە ھﯚ ندا
سا ی  1971لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
پيشانگەی کردۆتەوە.
ی
ەواوکردووە و لە زۆربەی و تانی ئەوروپپادا
تە
شاری سل مانی.
ی
خانەی
ەلەری مﯚزەخ
ی تاﯾبەتی گە
-1978ﯾەکەميين پيشانگەی
8
شق -سورﯾا.
ھﯚ ی عەلی نااجی دﯾمەش
ی تاﯾبەتی ﯚ
-1992دووەميين پيشانگەی
2
-1995س يەممين پيشانگە ی تاﯾبەتی گگەلەری )سپ س( لەندەن.
5
سيس ئەمسترردام-
-1996چوارەممين پيشانگە ی تاﯾبەتی گگەلەری ئارت ئين پرۆگر س
6
ھﯚ ندا.
ھ
فربيتی ئەمسترداام-ھﯚ ندا.
ی
-1997پ نجەممين پيشانگە ی تاﯾبەتی گگەلەری
7
دا.
تاﯾبەتی گەلەری ئاربو رەﯾنوم )رەﯾنسن( ھﯚ ند
ی
شەمين پيشانگگەی
1997-شەشەەی تاﯾبەتی گگەلەری زاموا.
-1997حەوتەمين پيشانگە
7
تاﯾبەتی گەلەری فرببيتی ئەمسترردام-ھﯚ ندا.
ی
-1998ھەشتتەمين پيشانگگەی
8
مانی.
جوانەکان-سل م
ەی ھونەرەج
ەلەری کﯚمە ە
ی تاﯾبەتی گە
ن پيشانگەی
-1999نﯚﯾەمين
9
ھﯚ ندا.
دباک )بﯚرنە( ﯚ
ەلەری فر ک
ی تاﯾبەتی گە
-1999دەﯾەميين پيشانگەی
9
ئەمستردام-ھﯚ ندا.
م
ەلەری رۆدۆ ف
ی تاﯾبەتی گە
-1999ﯾانزەميين پيشانگەی
9
خت( ھﯚ ندا.
(
ست مﯚندﯾال )ماستر
ەی تاﯾبەتی گگەلەری کونس
-2000دوانزەممين پيشانگە
0
دباکەر )بﯚرنە(ھﯚ ندا.
-2001سيانزەەمين پيشانگگەی تاﯾبەتی گەلەری فر د
1
خ(ھﯚ ندا.
خرۆدەر )دانھاخ
ەی تاﯾبەتی گەلەری شخ
-2001چواردەەمين پيشانگە
1
ەلەری شخرۆۆدەر )دانھاخ(ھﯚ ندا.
ی تاﯾبەتی گە
-2002پانزەميين پيشانگەی
2
ی
ئازادی
ی
-2002دروستتکردنی مﯚنﯚممينتی
2
)سيچبەری خﯚشەوﯾستتی( کﯚ ﯚمبيا.
-2004شانزەممين پيشانگە
4
ەی تاﯾبەتی گگەلەری فەن دستراتين )ئئەمستردام( ھﯚ ندا.
شانگەی ھاوببەشی کردوووە لە )سل مانی،
ەشداری زﯾاتتر لە )(35پيش
1987-2005بە
5
دەن ،ئە مانياا ،ھەنگارﯾا).
ھول ر ،دھﯚک ،،پارﯾس ،لەند
ھ
گەلەری زاموای کرردووە.
ی
ەکانی
سەرجەم خولە
-1995-2004بەشداری س
4
گەلەری دھﯚکی ککردووە.
ی
ەکانی
سەرجەم خولە
-2000-2004بەشداری س
4
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1334 :

ھوشيار محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901182024511001
سا ی  1981ھاتﯚتە دنياوە .دەرچووی ئەندازﯾاری کشتوکا ە لە زانکﯚی کوردستان لە شاری سنە .لە
سا ی  2001بە ش وەی پسپﯚرانە دەستی بە کارکردن لە بورای ھونەری خﯚشنووسيدا کرد .ھەروەھا
لە سا ی  2004توانی ب وانامەی پلەی ناﯾاب لە الﯾەن ئەنجومەنی خﯚشنووسانی و تی ئ ران
بەدەست بھ ن ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

خﯚشنووس

شارەکان:

سنە

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

ژمارە1335 :

ھوما سا حی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081012540960636
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ش وەکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1336 :

ەر ئەمين
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071256186
60224
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1337 :

ەر بابان
ھونە
947

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5060926565
57320
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1338 :

ەر رەشيد
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73694
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1339 :

م
ەر سەليم
ھونە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121318024
44639
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رووی کردۆتە
ساليەوە ی
 19لە شاری ئاکرێ لە داﯾﯾک بووە و لەتتەمەنی  18س
ە سالی 964
لە
سەرەتای ژﯾاننيدا لە ئيتاليا
ەوە .ھەر لە س
ە والتی ئيتالييا گيرساوەتە
ھەندەران و لە
ھ
ەوەی بينی ککە ئيتاليا
ەالم دوای ئە
ەری و نە و ککارﯾکات ر و نووسين بووە .بە
خەرﯾکی ھونە
خ
سالی
روو ئەوەبوو لەس
سينەماﯾی خﯚﯚی بخاتە و
ی پ نادات توانااو بەھرەی س
ەو دەرفەتەی
ئە
ساوە تاوەکو ئ ستا
ەوێ گيرساووە ،ھەر لەو س
ەرەنسا بەر ککەوت و ئيتر لە
1985بەرەو فە
5
خەالت وەدەست ب ن  ،لەو فيللمانەش
ت
چەندﯾن
چوار فيلمی ددەرھ ناوە کە توانيوﯾ تی چ
چ
سينەماﯾی ﭬ ن سيا لە ئيتالليا
ی  2003لە ﭬييستيﭭالی س
)ﭬﭬﯚدگا ليمﯚنە(( کە لەسالی
التی
1ش فيلمی ))قاچاغچيەکانی ھيوا(خەال
ەسالی 1999
خەالتکراو و لە
خ
سی خەالتی باشترﯾن
سی فەرەنس
ﭭالی ھەندر س
ش لە ﭬيستيﭭ
وەرگرت،لەسالی  1997ﯾش
دواﯾيە
ە
دەرھ نەری کورد ھەنەر سەلييم بەم
ھ
ی باسە
سينارﯾﯚی وەررگرت.شاﯾەنی
س
دا باس
ەﯾاند کە تياﯾد
ستان( بەچاپگە
تی لە کوردس
ککت ب کی بەناووی)تفەنگی بباوکم:مندال ی
دەکاتو تا ئ ستاش ئەم
و
زان و دەوروبەررەکەی
ی لە مندالی و ژﯾانی خ ن
ە ژﯾانی خﯚی
لە
ی .کە
مانی و ئيتالی
نگليزی و فەرەەنسی و ئەلم
ککت بە بﯚ  20زممان وەرگ ردرااوە لەوانە ئينگ
مەنی ئيتالی چاپ و بالو ککراوەتەوە.
ەالﯾەن دەزگاﯾەکی چاپەمە
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1340 :

ب
ەر موتەليب
ھونە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
03151149513911
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1341 :

ب
ھﯚر ن غەرﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12316221010853
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1342 :

ھﯚزاان دەرو ش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031423012300
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1343 :

ەرﯾم
گر تەنيا کە
ھﯚگر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815231413
34707
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1344 :

گر کەرﯾم
ھﯚگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110704243
32663
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

951

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1345 :

ھﯚلييا ئەفشارر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908130740
09435
ەڕەگەز کوردە.
ەناوبانگی توررک زمانە و بە
ەکتەر کی بە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1346 :

ھيواا ئەمين نييژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4270913015
57029
ی
سينەماکاری بانەﯾی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

شارەەکان:

باانە
952

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

ژمارە1347 :

ھيواا سوعاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128184933
32722
شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1348 :

ھيواا عەبدو ال کاکەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182140098
82696
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1349 :

یپل
ھيﭭی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5040837335
57259
پەﯾکەرتاش
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

پەﯾککەرتاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1350 :

ی
ھ دی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0822122524
44828
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
خانمان
ەزی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب
ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1351 :

ی
ی گﯚمەﯾی
ھ دی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31214420813192
ەﯾی
حەمەد( گﯚمە
نااو :ھ دی )مح
لەداﯾک بووە،
ک
ـــ سا ی  1943لە شارۆچککەی بەکرەجﯚﯚی سەر بە پار زگای سل مانی
شاری کەرکووک .
ی
سا ييەوە کەوتتووەتە
ە ھەشت س
لە
قوتابييانی
ی
ـــ لە  1963 /10 /22تا  1964 /3 /11لەسەر ئەندامببوون لە ﯾەک تتی
سيخوڕخانە
ە
لە
حوکمی بەعس گيرراو ،سەرەتا ە
ی
ەمی
ککوردستان لە خولی ﯾەکھە
کەرکووک بﯚ
ک
نەی لە
ەو بەنگە ی
کری( واتە ئە
)أأمن(ی کەرکوووکو پاشان ))معتقل عسک
شکر درووستککرابوو.
عەمباری لەش
ع
سەر بووە بە کارمەند
خول ک بە پلەی برﯾکاری ئەفس
ەشداری ل
196دا پاش بە
ـــ لە 65 /9 /2
سپای عيراق .
ە رﯾزەکانی س
لە
سرە لە خواروووی
 1969 /10دووورخراوەتەوە بﯚ شاری بەس
 1965تا 0 /24
ـــ لە 5 /12 /5
کخەرە
ەرﯾەک لە ر ک
چاالکی کوردااﯾەتی داوەو  3ساڵ لەسە
عيراق .لەو دا در ژەی بە چ
ع
کﯚی
خو ندکاری زانک
لەگەڵ کﯚمە ک و
ڵ
)بەنھ نی(
ھ
ی بﯚنەی نەوررۆز بووە
سەرکييەکانی
س
ەسرەو فەرماانبەری تری ککورد.
بە
ەرکووکو پاشاان بﯚ
پيشەی خﯚی گو زرراوەتەوە بﯚ کە
ی
ھەمان
ـــ لە 1969 /10 /25دا بەھە
کەرکووکو پاشان
و
ەی
کارگ لە ر کخراووی سەربازگە
ئەندامی گ
سل مانی .لەوو يش وەک ئە
س
شتی ر کخستتنی کردووە تا ئەوکاتەی لەالﯾەن
سل مانی )پ د ک( چاالکانە سەرپەرش
س
کردنی دەردەەچ ت ،لە /6 /22
عيراقەوە فرماانی دەستگيک
دەزگای زانيارگگری سپای ع
تی شﯚڕشی کوردﯾو لە ﯾەک ک لە بنکەکانی
1972ھە د ت بﯚ دەﭬەری ژ ر دەسە ی
2
ی شارباژ ی )پ د ک( دەب تە کادر.
لييژنەی ناوچەی
پاشان
ن
سی دەزگای پپاراستن لە پ نجو نو
1972 /10دا ددەب تە بەرپرس
ـــ لە مانگی 0
وان شای
جەزاﯾر ئازاری  1975لەن ن
گرﯾسەکەی ج
ش ر کەوتنە نگر
ھە ەبجە تا نييسکﯚی پاش
ھ
ئ رانو سەدداممی عيراق.
ن( بەمەبەستتی ل کﯚ ينەووە شەش
گەڕڕاوان )عائدون
ەوەی لەگەڵ کﯚمە
ـــ کاتی گەڕانە
إلستخبارات
گشتی )مدﯾرﯾە اإل
ی
ھەفتە بەندکرراوە لەبەڕ وەببەراﯾەتی زانييارگری
ھ
بەرپرس کی
س
سپای عيراق ،ئەوە لەکات کدا ھيچ
ی
اللعسکرﯾة( لە بنکەی شالييارگەی
پتر نەکەوتوونەتتە بەر
زی پ شمەرگە للە دوو رۆژ ر
ر کخستنی پاارتی ﯾان پلەددارانی ھ ی
حاجی سەعيد )کااتی
ی
ەمالی
ەبەست لەو ززۆر ھ شتنەووەی ئەو و جە
ل کﯚ نەوە .مە
مانی بوو( بﯚ
دا ئەندامی کاارگ ی ر کخرراوی سەربازگگای سل ی
ر خستنی ناووشار لەگە يد
ھوودە
سپای عيراقيان بدەەن بە م ب ھ
ی
ەوەبوو ناوی ھەﭬا ە ھە ننەھاووەکانی ر زی
ئە
ئاازادﯾان کردن.
شاری سل ماننی ،پاش دەررکردنی
ی ئەﯾلوول گەڕڕاوەتەوە بﯚ ش
ـــ پاش نيسکﯚﯚی شﯚڕشی
ساڵ لەکەرتی تاﯾبەت کارﯾکرددووەو پاشان بووەتە
ڵ
ی عيراق ،ماوەەی دوو
ەڕﯾزی سپای
لە
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فەرمانبەر لە کﯚمپانيا بازرگانييەکانی ميری لە سل مانی تا ئەو رۆژەی لەگەڵ
ئەندامانی خ زانی لە 1987 /9 /25دا ھە ھاتوون بﯚ ئ رانو لەو وە بﯚ ھەندەران .لەو
ماوەﯾەی ژﯾانی سل مانيشدا چاالکانە لەڕﯾزاکانی )پ د ک(دا در ژەی بەخەبات داوە.
ــ پاش  9مانگ مانەوە لەئ رانو  2مانگ سوورﯾاو نزﯾکەی ﯾەک مانگ ر گە بەرەو
ھەندەران ،لە 1988 /9 /8دا لەو تی سوﯾد گيرساوەتەوە .لەو کاتەوە لە سوﯾدە وازی
لە گشت ر کخستن کی رامياری ھ ناوە تەنھا وەک کورد کی ھزر کوردستانی لە کﯚڕو
کﯚمە ەی کولتوورﯾو کﯚمە ﯾەتی کوردﯾدا کاردەکات و دەکﯚش ت بﯚ پەﯾداکردنی دۆست
بﯚ نەتەوەکەی.
بەرھەمەکانی
ــ دادگاﯾی ئەنفال وەرگ ان ب وانە ما پەڕی )کﯚشکی کورد)
ــ زەردەشت و ئامﯚژگارﯾيەکانی وەرگ ان ب وانە ما پەڕی )کﯚشکی کورد)
ــ گەل کی پەژموردەو نيشتمانی پەرت وەرگ ان ب وانە ما پەڕی )کﯚشکی کورد)
ــ نووسين لە گﯚﭬارو رۆژنامەی چاپيو ئەليکترۆنی ب وانە بەش کی لە ما پەڕی
)کﯚشکی کورد)
ــ ر کخەر ،سەرپەرشتيارو خاوەنی ما پەڕی کولتووری )کﯚشکی کورد
)http://www.koskikurd.comـە
ــ بەشدار لە فليمی ﭬيدﯾﯚﯾی )ئاسﯚ  (1989و )چارەنووس  (1991وەک ئەکتەرو
دﯾکﯚرﯾست لەگەڵ کﯚمە ک کوردی پەنابەرو بە سەرپەرشتی دەرھ نەر سەلمان
کاکەﯾی
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )ھ دی گﯚمەﯾی( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی خﯚی( بﯚ
کوردﯾپ دﯾا لە 2011-03-12
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1352 :

ش
ھ رش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1170007227
73745
ی )کيسە ەککانيش دەف ن)
می سينەماﯾی
پاا ەوانی فيلمی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1353 :

ی
ش فەوزی
ھ رش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6052327517
78349
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1354 :
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می
ش ھەورام
ھ رش
dipedia.org//?q=201101
1231639163
32976
http:///www.kurd
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1355 :

م ئەحمەد
ۆ ئيبراھيم
ھ رۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103143120
02302
کی دەستە تدارری ناو ﯾەک تيييە و تەواوی
ە ،کەس ی
ەالل تا ەبانييە
ھاوسەری جە
ھ
ستەدەکر ت.
دەزگاکانی راگگەﯾاندنی ﯾەکک تی لەالﯾەن ئەمەوە ئاڕاس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1356 :

ۆ جەواد
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181023167
70150
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :شاننﯚکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1357 :

زادە
ۆ حەسەنز
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0270116198
88162
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1358 :

ۆ سەباح
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5131132258
82983
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1359 :

ۆ ش خولئييسالمی
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2040939536
63087
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1360 :

ۆ ش خە
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1281348347
75392
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1361 :

ۆ عەزﯾز
ھ رۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908134050
09441
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1362 :

د عەلی
ۆ محەمەد
ھ رۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211112550
01279
بەشی
ی
1997ی
کبووە و دەرچوووی سا ی7
سا ی  1975لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
ەﯾمانگای ھوونەرە جوانەکانە.
ش وەکارﯾی پە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1363 :

ۆ کەرﯾم
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111208007
71979
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1364 :

گەرميانی
شوو رەزا گ
ھش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2111236103
33210
سا ی 1994ە .
ەداﯾکبووی س
لە
ی ئامادەﯾيە.
قوتابی قﯚناغی
قو
توو(ە.
ی)دووز خورماتو
ەی گەرميان ،شارۆچکەی
خە کی ناوچە
خ
شاری ھەول رەە.
دانيشتووی ش
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1365 :

ی لﯚڤ
ھ لی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6041402257
78361
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1366 :

يلﯚڤ
ھ ليل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1181716178
87762
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1367 :

ن3
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107110222
23141
سل مانيە ،بەر لەرۆﯾشتنی بﯚ تاراوگە قووتابی
سا ی )((1979ی شاری س
ەداﯾکبووی س
لە
سا ی ) (1999بەگﯚرانی "للەگە مابە" دەەستی
ەﯾمانگای ھوونەرە جوانەکاان بووە ،لەس
پە
دﯾکەی تﯚمارکردوووە،
ی
ی ھونەری گﯚﯚرانی و پاشان چەند گﯚرانيەکی
ککردووە بەکاری
سا ن کە لەو تی ئە مانيا ژﯾان بەسەردەبات.
س
ەبدو  -ما پپەڕی شەﯾدا ش خانی
ەبدولغەفار عە
سەرچاوە :عە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

964

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1368 :

م
ن ئيبراھيم
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908113446
69430
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1369 :

ن جاف
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2272121402
20064
خاوەنی ) (12پ شانگەی تاﯾبەت و
ەرەجوانەکانی خانەقينەو خ
ی
مانگەی ھونە
دەرچووی پەﯾم
ی ھاوبەشە.
) (5پ شانگەی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

965

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1370 :

ن جەمال
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9161249348
88755
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

فﯚتﯚﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1371 :

ن حەميد
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271012177
75352
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1372 :

ف
ن شەرﯾف
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0519212642
24273
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1373 :

ی
ھ ﭭی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030125244
42150
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

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

ژمارە1374 :

ھەردی سە ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103140617
72294
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1375 :

دا
ھەردی شەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01709485410126
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو
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جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1376 :

ەر
ھەردی عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10414530210569
ن و دەرھ نەرر
کام رامان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1377 :

يد
ھەردێ سەميير مورشيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2201340018
87153
زانەکەی
ی
سياسی خ
ی
شاری کەرکوکە لەبەر ھﯚککاری
سا ی  1989ش
ەداﯾکبووی س
لە
دەھ ن بﯚماوەەﯾەکی کەم ڕڕوودەکەنە ئ رران و
ەتەمەنی دوووسا يەوە ئەووشارە بەج د
لە
تە بەر خو ندن و
ەوێ دەخر ە
شاری ڕانيەو لە
ەوێ ژﯾان دەگگوزەر نن ،دوواتر دەچنە ش
لە
شاری
ماوەﯾەکيش لەوێ دەم نننەوەو لەسا ی  1995لەش
ش
ە چوارقوڕنەوو
ەدواﯾدا دەچنە
لە
بەشی
ی
پەﯾمانگای ھونەرەجواننەکان
ی
لەوشارەش
ش
نو
شتەج دەبن
سل مانی نيش
س
شانﯚ/نواندن تتەواو دەکات.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە1378 :

ھەر ز جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1231459383
32974
فﯚتﯚگرافەرە ،للەزۆر ک لە رۆۆژنامە و ميدﯾﯾای ئەليکترۆننييە کوردﯾيەککان بابەتی
فﯚ
ب وکردۆتەوە.
بروانامەی
سی لەناوەو دەرەوەی کورردستان بينيووە ،چەندﯾن ِر
ی رۆژنامەنووس
چەندﯾن خولی
چ
خشراوە.
خراو ک و الﯾەن کەوە ،پ بەخ
ن چەند ر کخ
ر زل نانی لەوببوارەدا لەالﯾەن
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1379 :

ل تاھير
ھەر م جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032136047
71658
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

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

سل مانی
س

رەگەززی کەس :پيياوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1380 :

ەد
ھەر م محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4241444265
56854
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1381 :

ی
ھەژار دھﯚکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1161610268
86664
...
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشو وری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

شارەکان:

ک
دھﯚک

نجيی باکوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :کرمانج
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1382 :

ی
ھەژار زەھاوی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112411525
55469
ەکی زۆرە لە شاری لەندەنی
ەدنيا ،ماوەﯾە
ەقەﯾن ھاتﯚتە
سا ی  1980لەشاری خانە
س
سی لەندەن
سەر دەبات .زەھاوی لەزانکﯚی ساواس
پااﯾتەختی بەرﯾﯾتانيا ژﯾان بەس
ەسەر
ب وانامەی بەککالﯚرﯾﯚسی ئييتنﯚموزﯾکﯚلﯚژژی وەرگرتووە و پرۆژەی زاننکﯚکەشی لە
کی ناودارە.
کوردی بووە .ن وبراو دەف و دەھﯚ ژەن ی
ھە پەڕک ی کو
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

خانەقين

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

ژمارە1383 :

ستار
ھەژار عەبدولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4280905405
57085
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1384 :

م
ھەژان سەالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1061403407
74727
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1385 :

ھەژﯾر ھەستيار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573695
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1386 :

ھەلﯚ محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042414464956855
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1387 :

ھەناار عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7110022436
68915
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1388 :

شناو
در ن خﯚش
ھەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0912224840
09478
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پاﯾتەختی کوردستانە.
ی
شاری ھەول رری
ە داﯾکبووی ش
لە
الحەدﯾن.
دن :کﯚليژی ززانستەکان  -زانکﯚی سەال
ئااستی خو ند
رۆۆژنامەنووس و نووسەر و ووەرگ و فﯚتﯚﯚگرافەر و ش ووەکار و کارﯾکاات رﯾستە.
ەکەم کارﯾکات ری خﯚی لە
)ئا ی
مارە) (137ی رۆژنامەی ئا
ە رۆژنامە کورددﯾيەکان لە ژم
ﯾە
ئاازادی( لە  1994/9/4ب وککردۆتەوە.
ەکی ر کوپ ک سوودی لە
ەکەم کارﯾکات رﯾستی شارری ھەول رە کە بەش وەﯾە
ﯾە
ککﯚمپيوتەر وەرگرتب لە و ننەک شانی کاارﯾکات ردا.
سەدامی دﯾکتااتﯚری عيراق بە
ەکەم کارﯾکات رﯾستی شارری ھەول رە کە و نەی س
ﯾە
بﯚ نمونە لە  1995/9/7لە ژژمارە
شاب و لە رۆژننامەکاندا ب ووکراب تەوە ،ﯚ
ککارﯾکات ر ک شا
ستانی نوێ( ب وکراوەتەوە.
) (1081رۆژناممەی )کوردس
تاﯾبەتی بﯚ بکر تەوە لە
ی
شی
ھﯚ کی نماﯾش
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە ھ
ﯾە
ی( لە سا ی
کات ری عيراقی
ساﯾتی )مﯚزەخانەی کارﯾکا
س
2008
8.
ی
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە ککارﯾکات
ﯾە
رەکانی لە ساﯾتەکاان و گﯚﭬارەکاانی
سا ی
ەوروپا و ئەمررﯾکادا ب وبکر تەوە ،لە ا
ئە
2009بەدواوە.
9
ەتی
ەی ن ودەو ی
ئەندام لە کﯚمە ی
م
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە بببی بە
ﯾە
ست لە .2010
ی کارﯾکاتيرﯾس
ھونەرمەندانی
ھ
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە گگەلەرﯾەکی تااﯾبەتی بەردەەوامی بﯚ بکر تەوە لە
ﯾە
سراوەکانی رۆۆمانيا لە سا ی .2010
ەساﯾەتيە ناس
مﯚزەخانەی کاارﯾکاتيرﯾی کە
م
ھونەری ش وەەکاری
ھ
پ شانگای تاﯾببەت
1. 1986پ شاانگەی ﯾەکەممی تاﯾبەتی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
6
خﯚ
پ شانگای ھاووبەشی ناوخ
ە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
شدارﯾکردووە لە
1. 1986بەش
6
ە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
شدارﯾکردووە لە
2. 1987بەش
7
ە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
شدارﯾکردووە لە
3. 1988بەش
8
ە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
شدارﯾکردووە لە
4. 1989بەش
9
ە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
شدارﯾکردووە لە
5. 1990بەش
0
ە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
شدارﯾکردووە لە
6. 1992بەش
2

 ھەول ر. ھەول ر . ھەول ر. ھەول ر. ھەول ر. -ھەول ر.

کات ر
ھونەری کارﯾک
ھ
پ شانگای تاﯾببەت
لە ھەول ر.
2. 1986پ شاانگەی ﯾەکەممی تاﯾبەتی کارﯾکات ری ە
6
کات ری لە ﯾاددی ئەنفالەکاننی
ەی دووەمی تاﯾبەتی کارﯾک
3. 14پ شانگە
4 / 4 / 2009
9
ککوردستان لە پارکی منارە – ھەول ر.
ەی
کات ری بە ھاووکای کﯚمە ی
ی س يەمی تاﯾبەتی کارکا
4. 3 / 4 / 2013پ شانگەی
3
ھونەرەجوانەککانی کورد لە گەلەری شانەدەر -ھەول ر.
ھ
ناوخﯚ
ﯚ
ستيﭭا ی
پ شانگای ھاووبەش و فيس
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لە
لە
لە
لە
لە
لە

پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
دووەم پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری )گﯚﭬاری مەال

1. 1987بەشدارﯾکردووە
2. 1988بەشدارﯾکردووە
3. 1989بەشدارﯾکردووە
4. 1990بەشدارﯾکردووە
5. 1992بەشدارﯾکردووە
6. 2003بەشدارﯾکردووە
مەشھور(  -ھەول ر.
7. 2005بەشدارﯾکردووە لە ﯾەکەم پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری )کﯚمە ەی
کارﯾکات رﯾستانی کوردستان(  -ھەول ر.
8. 22/4/2006بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری لە رۆژی
رۆژنامەگەری کوردی بە ھاوکاری لەگەڵ دەزگای
بەدرخان و خە تی رۆژی رۆژنامەگەرﯾی کوردی وەرگرتووە  -ھەول ر.
9. 14/3/2007بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری لە ﯾەکەمين
فيستيﭭا ی ھونەری ھەول ر.

پ شانگای ھاوبەش و فيستيﭭا ی ن ودەو ەتی
1. 6/ 2006بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری بەھاوکاری دەزگای
بەدرخان  -ميسر.
2. 7/2006بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری – بەرﯾتانيا.
3. 31 / 8 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری ئەلکاالی
ن ودەو ەتی ) - (15ئيسپانيا.
4. 10 / 9 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری بورسەی
ن ودەو ەتی ) - (2تورکيا.
5. 22 / 9 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری ئﯚل نسی
ن ودەو ەتی ) - (20بەلجيکا.
6. 31 / 10 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری مازاتالنی
ن ودەو ەتی ) - (1مەکسيک.
7. 31 / 10 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری گﯚﭬاری
راﯾنس رۆسی ن ودەو ەتی  -بﯚسنيا.
8. 10 / 9 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری گراکوگيﭭاچی
ن ودەو ەتی ) - (15سربيا.
9. 14 / 9 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی بەردەوامی کيکس
زﯾکيسﯚن ) - (4سربيا.
10. 1 / 10 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری ئاالنيا )(9
دەرﯾای سپی ناوەڕاست  -تورکيا.
11. 22 / 10 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری بينالی
تەھرانی ) (9ن ودەو ەتی  -ئ ران.
12. 1 / 2010بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری فجر )(1
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
13. 9/ 9 / 2010بەشدارﯾکرودووە لە فيستيﭭا ی بﯚستونی کارﯾکاتيری )ئ دوارد – ت د
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– ک نيدی( ) (1ن ودەو ەتی  -ئەمرﯾکا.
14. 15 / 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )دژ بە
دﯾکتاتﯚرﯾی( ن ودەو ەتی  -ئ ران.
15. 15 3 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )بومەلەرزە و
سونامی ژاپﯚن( ن ودەو ەتی  -ئ ران.
16. 20/ 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات رﯾی ن ودەو ەتی
)سورﯾا  - (7سورﯾا.
17. 28/ 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری فجر )(2
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
18. 9 / 4 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )دژ بە تيرۆر(
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
19. 15 / 4 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )ئﯚستن
 (39ن ودەو ەتی  -مەسەدۆنيا.
20. 6 / 4 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )بەرلين (2
)دﯾکتاتﯚر و زۆرداران( ن ودەو ەتی  -بەرلين.
21. 8/ 4/ 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )کارتﯚنی
ب وکراوەﯾی  (11ن ودەو ەتی ،بە ناونيشانی )وﯾکيليکس و داھ نەرانی(  -کەنەدا.
22. 5 /6 /2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )ر کالمەکان
 (3ن ودەو ەتی لە بﯚ ەنگير -ھندستان .
23. 30/10/2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی )پﯚرتر ت و کارﯾکات ری کەساﯾەتيە
ناسراوەکانی رۆمانيا(ی ن ودەو ەتی – رۆمانيا
24. 15/ 12 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھارﯾکارﯾکردنی گەالنی سورﯾا و
ﯾەمەن – ئەردەن
25. 31 / 5 / 2012بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )ئﯚستن
 (40ن ودەو ەتی  -مەسەدۆنيا.
26. 1 / 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری فجر )(4
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
27. 31/ 3 / 2012بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری ﯾەلماز
گﯚنای ) (2ن ودەو ەتی بﯚ ھونەر و کولتور  -تورکيا.
28. 20/ 8 / 2012بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ﯾەکەمی عەرەبی بﯚ کارﯾکات ر لە
ھەر س و تانی ليبيا و تونس و ميسر.
29. 20 / 2 /2013بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ﯾﯚری کﯚزۆبﯚکينی کارﯾکات ری -
ئازەرباﯾجان.
ھونەری فﯚتﯚگراف
1.سا ی  2005بەشدارﯾکردووە لە ﯾەکەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
کوردستان  -کەرکوک.
2.سا ی  2005بەشدارﯾکردووە لە دووەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
کوردستان لە کﯚشکی ھونەر  -ھەول ر.
3.سا ی  2006بەشدارﯾکردووە لە س يەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
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کوردستان لە ھﯚ ی ميدﯾا  -ھەول ر.
4.سا ی  2006بەشدارﯾکردووە لە چوارەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
کوردستان لەکﯚشکی ھونەر  -بەغدا.
5.سا ی  2008بەشدارﯾکردووە لە حەوتەمين پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی
و نەگرانی کوردستان لە ھﯚ ی ميدﯾا – ھەول ر.
6. 1/6/2011بەشدارﯾکردووە لە پ شانگای کﯚمپانيای نيکﯚنی 5100ن ودەو ەتی -
ژاپﯚن.
7. 22/4/2012بەشدارﯾکردووە لە پ شانگای ھاوبەشی )فﯚتﯚ جﯚڕناليست( لە رۆژی
رۆژنامەگەرﯾی کوردی – ھەول ر.
کارکردن
لە سا ی  2003 - 1998لە گﯚﭬاری )مەال مەشھور( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2004 - 2001لە گﯚﭬاری )پەلکە ز ﯾنە( نيگارک ش و نووسەر بووە.
لە  2004 - 2002لە مانگنامەی )سەروەرﯾی ﯾاسا( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە ھەفتەنامەی )دەنگی ميللەت( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە رۆﭬاری )گەپ( کارﯾکات رﯾست بووە.
لە  2007 - 2005لە گﯚﭬاری )ئاسﯚی مندا ن( نيگارک ش بووە.
لە  2008 – 2005لە ھەفتەنامەی )ميدﯾا( کارﯾکات رﯾست بووە.
لە  2008 – 2006لە مانگنامەی )بەدرخان( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2011 – 2010لە گﯚﭬاری )ھەر می کوردستان( کارﯾکات رﯾست و سەرپەرشتياری
ھونەری کارﯾکاتير بووە .
لە گﯚﭬاری )تەنزو نە( بەڕ وەبەری نووسين بووە .2010 - 2008
لە گﯚﭬاری )رووناز( سەرپەرشتياری ھونەری کارﯾکات رە .2013
ئەنداميەتی
ئەندامی کارای فيدراسيﯚنی رۆژنامەنووسانی ن ودەو ەتيە(IFJ) .
ئەندامی کارای سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ئەندامی کارای سەندﯾکای ھونەرمەندانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کﯚمە ەی و نەگرانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کﯚمە ەی ن ودەو ەتی ھونەرمەندانی کارﯾکاتيرﯾستە( )(ISCAو تە
ﯾەکگرتووەکان).
ب وکراوەکانی
ناميلکەی )خەندە سياسيەکان( ،بابەت :کارﯾکات ر سا ی .2008
کت بی )پ کەنينە تا ەکان( ،بابەت :کارﯾکات ر سا ی .2010
کت بی )خەرمانەی تەمەن( ،بابەت :ئەدەبی و ھونەرﯾی – سا ی .2012
سەرچاوە :کت بی )خەرمانەی تەمەن( و چاوپ کەوتن و دﯾمانەکانی ھونەرمەند
ھەندر ن خﯚشناو لە رۆژنامە و گﯚﭬارەکان.
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبووکی ھەندر ن خﯚشناو
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کارﯾکات رووان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1389 :

ەد
وراز محەمە
ھەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0829163228
84959
دەرھ نەری فييلم و دەرچوووی بەشی کﯚﯚل ژی کﯚما نااسی لە سل مانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1390 :
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ود
ﭬاڵ مەحمو
ھەﭬ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08261006414916
ەناوی "د ە ب بەزﯾيەکان"
خﯚی لە سا ی ) (2005بە
ەکەم ئەلبووممی گﯚرانی خ
ﯾە
ن"
سا ی ) (2010بەناوی "گوماانە جوانەکان
ميشی لە ا
ب وکردەوە ،دوووەم ئەلبوومي
ب وکردەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1391 :

ەد رەشيد
کار محەمە
ھەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73696
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1392 :
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ھە د ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20520195212380
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1393 :

ھە و ست ئاززاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73697
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1394 :

ھير
کەوت زاھ
ھە ک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103001559
92230
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1395 :

ستەفا
کەوت مس
ھە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8160919086
65938
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1396 :

کەوت نورری
ھە ک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317170359
93986
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1397 :

ن
واحييد مەرجان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0731160453
31912
خاوەن 5
ھونەرمەند و و نەک ش و ممﯚسيقاژەنی کوردە لە شااری ھەول ر للەداﯾک بووە خ
ھ
مندا ە.
م
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

ن
موزﯾکژەن

شارەکان:
ش

ھەول ر

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1398 :

ن
واران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4281609295
57148
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1399 :

ورﯾا سە ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2140940346
63274
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1400 :

وليد فﯚتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73698
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1401 :

ی فەر
وەحييد وەکيلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
03017434010536
ەوە ئەم
کبووم لەبەر ئە
ەما ەﯾەکی ککر کار لە داﯾک
سا ی  1981لە شاری کرمماشان لە بنە
س
ەواوی گرفتەککانی
روونی ئاشنای تە
ی
فيلمە تەواوی ھەستی دەەروونی منە ﯾﯾانی بە
في
ش ئەو گرفتانە ھەست دەککەم کە بوونيان ھەﯾە ،بە م
م و ئ ستاش
ەوەی کر کارم
نە
دی چوومە ناو شانﯚی شااری
ھاتە پ ش ککە لە سەردەمی دواناوەند
بااروودۆخ ک ھ
کاتەی کە
ی
کﯚ وەرگيرام و ھاتمە تاران و ئەو
ککرماشانەوە تااکوو  18سا ی کە لە زانک
شانﯚم نەکرد و تەنيا لە سيينەمادا ﯾارﯾدەەدەری دەرھ ننەر بووم
ھاتمە تاران ئييدی کاری ش
ھ
مادا بەدەستب نم".
ە تەنيشت زا نکﯚدا ئەزموونی باش لە ببواری سينەم
تااکوو بتوانم لە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سينەماکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1402 :

وەفا خاليد
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014050
0711112210
00533
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1403 :

ی
ی دۆسکی
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7171624442
21550
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1404 :

ی  -وەلی عاشق
ی رەحيمی
وەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0402171447
74091
کرمانجی باکووری خووراسان لە تييرەی
ی
سا ی  1934لە ﯾەک ک لە تاﯾفەکوردەکاانی
س
خانە" لە باکوووری خوراساان لە داﯾک بوووە .لە سەرددەمی
"عاشيق" لە گوندی "ئاشخ
مانچەی ساز دەکرد و
مندا ييەوە لە تەنيشت باووکيدا کە بە ککەلەسەری ئااژە ەکان کەم
م
دەﯾژەنی ھﯚگرری بەم ئام ررە پەﯾدا کرد.
ەمانچەدا ،دووای کﯚچی دوواﯾی
پااشان لەگەڵ ماميدا در ژەەی بە ف ربووننی ئام ری کە
زۆربەی ئاھەنگ و
ی
کەمانچەژەنی کرد و
ی
مان نامی" ک
بااوکی لە خزممەت "سولەﯾم
شيقی لەو ف ربوو.
ئااوازەکانی عاش
ە لەبەرچاوگررتنی ئەوەی کە لە کاتی لە داﯾکبووندﯾﯾا ناسنامەکەی بە ناوی بااوکييەوە
بە
کە شارەزاﯾی و
کوردەکانی کرمانج ە
ی
واتە "وەلی رەەحيمی" بﯚ و ەردەگرن ،بە م
ل ھاتووﯾی ئەوو ھونەرمەندەەﯾان بە سەر ئام ری کەماننچەدا بﯚ وەدەەردەکەو ت ناازناوی
ی دەکەن.
ق"ی بﯚ دﯾاری
"وەلی عاشيق
ەوﯾنداری موزﯾک ،لە
شەﯾيەکان و ئە
تەواوی ژەنيارە پ ش
ی
ق"ﯾش ھەر ووەکوو
"وەلی عاشيق
ەدەکردەوە.
ھيچ کات کدا ئاام رەکەی لە خﯚی دوور نە
ھ
لە سا ی 1979دا ھەم ئام ری
النی ئ ران ە
شﯚڕشی گەال
ەم ھونەرمەنندە تا کاتی ش
ئە
چی .تا ئەوەی کە کەسان ک لە
خﯚی گﯚرانی دەژچ
ککەمانچەی دەەژەنی و ھەمميش بﯚ ی
ەک ک لە
موزﯾکيان دەشکاند ،ببە م "وەلی رەحيمی" ﯾە
ن
خانە" ئام رەکاانی
گگوندی "ئاشخ
نی ما ەکەﯾدا و
تبوو لە کاد ی
ککەمانچە ميراتتييەکانی کە لە باوکييەوە پ ی گەﯾشتب
بگات و بەم
کاتی ژەنينی ت
ما دا دەشار تەوە تا ی
ە ن وان شتووومەکەکانی م
ەوﯾدﯾکەﯾان لە
ئە
ناوچەﯾە بﯚ خە کی ببژەن ت.
ە
ی رەسەنی ئەم
ئاام رانە موزﯾکی
ی" بﯚ
"کەليمو تەوەحودی
و
سان
ی کرمانجی بااکووری خوراس
ککەساﯾەتی ناووداری کوردی
ستيﭭا ی ئاﯾيننی و
عاشيق" دەگر ت و دەﯾبات بﯚ فيس
"
ەکەمين جار دەستی "وە لی
ﯾە
ەم
کردنی کﯚنس رت لە
ی
کەش
ھونەری تاران و دوای پ شک
ی حەوزەی ھ
ئااوازی موزﯾکی
چەﯾی
ەوەﯾی و ناوچ
ەکانی ن ونەتە
شيق" لە تەواووی فيستيﭭا ە
فيستيﭭا ەدا" ،وەلی عاشي
في
کوردەکانی کرمانجی بباکووری
ی
رەسەنی
ی
شت کرا تاکووو موزﯾک و گﯚﯚرانی
ئ راندا بانگھ ش
کی فەجر
شکەش بە ھﯚﯚگران بکات ،للەوانە :فيستتيﭭا ی ن ونەتتەوەﯾی موزﯾک
خوراسان پ ش
خ
ران لە شاری ککرمان ،فيستييﭭا ی
ن ،فيستيﭭا ی موزﯾکی نااوچەﯾی ئ ن
ە شاری تاران
لە
زاکرﯾن لە
ن
موزﯾکی زﯾکر و
ی
ﭭا ی
ی لە شاری تااران ،فيستيﭭ
ی و سونەتی
موزﯾکی ئاﯾينی
م
لە
ستيﭭا ی موزﯾﯾکی دﯾکە ە
ن و ھەروەھا چەندﯾن فيس
شارە جﯚراوجﯚﯚرەکانی ئ ران
ش
سەرتاسەری ئ ران.
س
مانجی
ق" کوردە نزﯾککەی  100ئاوواز و م لﯚدی رەسەنی کوردەکانی کرم
"وەلی عاشيق
مانەکانی
خﯚش و پ کەنينی ئەم ناووچەﯾەی بە زم
سان و ھەروەەھا نوکتەی خ
بااکووری خوراس
کە ھيچ کات ک بە
سی لە زاکيرەەدا بوو ،بە م ج گای سەررسوڕمانە ە
ککوردی و فارس
ەگيرا .ھەند ک لەو
ەم ھونەرمەنندە کە کی پ وﯾست وەرنە
ش وەی ئەوتﯚ لە دەنگی ئە
ە لە"  CDخﯚﯚشييەکانی ئ ران"دا ب وکرراوەتەوە.
پاارچە موزﯾکانە
ناوداری کورد و
ی
کزانی
عاشيق" تا رادەﯾەک بوو کە موزﯾک
"
شارەزاﯾی و ل ھاتووﯾی "وەەلی
ش
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ھور" بﯚ
"
ەمانچەی کوردستان و ئ ران و دنيا "کەﯾﯾھان کە
ی بەتوانای کە
ککەمانچەژەنی
شخانە"ی کررد و بﯚ
سەردانی گوندی "ئاش
ی
ھونەمەندە لە و تی کەنەدداوە
بيينينی ئەم ھ
"وەلی
ی
دا ماﯾەوە تاکووو بتوانيت تەککنيکەکانی ژەەنينی
ماوەﯾەکی زۆرر لە ما ەکەﯾد
م
رەەحيمی" بە ئئام ری کەماننچە ف رب ت.
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەنسوور جيھاننی  -ما
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

خﯚراسان

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1405 :

د مەزھەرر
وەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6060752577
78347
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1406 :

وەليد مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613182932794
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1407 :

وەھبی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021495632880
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1408 :

ق
وەھببی سدﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0330010926
64079
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1409 :

مەد
سی محەم
وەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22120340811783
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1410 :

ن مەجيد
ڕ بين
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2220581310
00449
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1411 :

ەئووف
ی ستار رە
ﭬاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57514
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1412 :

ن عومەر
ﭬيان
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2110325810
00436
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

992

ی کەس :ش وەکار
جﯚری
نەتەووە:

کوورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1413 :

ن ماﯾی
ﭬيان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826131803
34927
فيلمکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەماکار
سينە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1414 :

م
ن مەرسوم
ﭬيان
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1013372610
00386
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

خانمان
رەگەززی کەس :خ
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زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
شارەکان:

سل مانی

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1415 :

ﭬيان نەوشيروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820071974012
ئەکتەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1416 :

ﭬيان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121609160512878
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1417 :

ﭬينا فەرشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220112819
93545
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1418 :

کاردۆ رەزازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2160915407
75792

995

ھونەری لەسوﯾد تەواوکردووە ،ناو کی
ی
ندنی
ەند ناسری رەەزازﯾيەو خو ند
ککوڕی ھونەمە
بەزمانی
ی
ھەمی ھونەررﯾی سەرکەووتووی
چەندﯾن بەرھ
ی سوﯾدﯾيەو چ
دﯾاری ھونەری
ەو کارە ھونەررﯾيەکانی ھەردەم دەنگداننەوەﯾەکی زۆری ھەبووەو لەميدﯾا
سوﯾدی ھەﯾە
س
ەرﯾيەکانی کرراوه.
چاالکييە ھونە
ەوە باس لەچ
شدا بەگرنگييە
سوﯾدﯾيەکانيش
س
ێ
سەرچاوە :کورردستانی نوێ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1419 :

ی
کاردۆ گەرميانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11616145810745
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1420 :

کاردۆست عومەر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902100908
89311
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1421 :

کاردﯾنا حەمە عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204074239
92796
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھوننەرمەند
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1422 :

گەر جەواد
کارگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1191133437
73803
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ئەکتەر
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەر
جﯚری کەس :ئەکتە
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1423 :

کاروان ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
81613502319552
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1424 :

وانی
کاروان شارەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326101248
84039
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گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1425 :

مان
کاروان عوسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127132419
91184
کەندی سل مانی للەداﯾکبووە.
ی
ی مە
 196لەگەڕەکی
لەسا ی 68کردووە.
ە
بەکرەجﯚ تەواو
ﯚ
ی کشتوکا ی لە
 198ئامادەﯾی
لە سا ی 80ھانی موزﯾک کردووە.
دا رووی لەجيھ
لەتەمەنی س زدە سا يدەر ئاستی ع راق بەدەستتھ ناوە لە ژەننينی
ەکەمی لەسە
 198پلەی ﯾە
لە سا ی 86عود و گيتاردا.
ع
حەمە رەشيدە ،زۆۆر ناسرا.
ە
سيروان
بەگﯚرانی "ئااھ ک"کە ئاوازی مامل و ھﯚنراوەی سغر ب لەس داررە درا
 199لە ئەبوغ
سەمبەری 91
لە 31ی دﯾسسەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

لەس دارەەدراو

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1426 :

کاروان عومەرر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0928094306
69715
کار
ەندی سەماکا
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1427 :

کاروان قادر کاابان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02111042411273
سل مانی لەداﯾکبووە و خاووەنی شەش پ شانگای تااﯾبەتييە و
ەسا ی  1968لەشاری س
لە
يشدا بەشداررﯾکردووە.
ە  40پ شانگاای ھاوبەشيش
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1428 :

ی
کاروان مزوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1182242178
86616
شنی
بەشداری لە چەندﯾن فيلمی ئاکش
ی
ەک کە لە ھوننەرمەندە نمااﯾشکارەکان ککە
ﯾە
لە وﯾالﯾەتە ﯾەککگرتووەکانی ئەمرﯾکا
ھﯚ يود کردووەە ،خە کی پارر زگای دھﯚککە و ئ ستا ە
ھ
ی ،چەند سا کە لە وﯾالﯾەتتی کاليفﯚرنيا نيشتەج يە و
نييشتەج يە .ککاروان مزوری
کە
بەناوبانگترﯾن فيلمی ھﯚ يودی کرد ە
ن
ەماوەی رابرددوودا بەشدارری ﯾەک ک لە
لە
 (Boداﯾە ،بە ببەناوبانگترﯾن فيلمی سا ی 2014
ی)ox Office
ەئ ستادا لە پپلەی ﯾەکەمی
لە
(Lon
ەناونيشانیne Survivor)).
دەناسر ت ،بە
2014
ن 4-01-18 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

دھﯚک

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

ژمارە1429 :

ود
کاروان مەحمو
1001

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126369
92900
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1430 :

کاروان نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
20413532013091
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1431 :

می
کاروان ھەورام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315205655
53943

1002

گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1432 :

کاروان کاميل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316122636
63950
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1433 :

م حەکيم
کاروخ ئيبراھيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106213834
43133

1003

شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1434 :

م حەکيم
کارۆخ ئيبراھيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0301101919
91480
ی گروپی گەننج بﯚ شانﯚ.
سەرۆکی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1435 :

ز جونەﯾد
کارﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73689

1004

فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1436 :

ی
م باشماخی
کازم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730100349
94589
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

پ نجو ن

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

ژمارە1437 :

م ساھر
کازم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009082723
39907
1005

کوردی
ی
ەڕەگەز
عيراقی و عەرەبی و جيھانی ،بە
ی
ھونەرمەندی بەتوانا و ل ھاتتووی
ھ
کەوتی 1961/12/9
شەبەکە کە ببە با يﯚزی ھووتەرمەندانی عيراقيش دائەنرﯾت لە رﯾک
ش
ھەر لە
می نيوا خانەووادەکەﯾانه ،ھ
ک بووه ،منداللی ھەشتەم
س ( لە داﯾک
ە شاری )موس
لە
بووە تا کەﯾشتە ئەو
خولياﯾی ھﯚنرراوە نووسين و موزﯾک ە
ەمەنی منداللييەوە کازم خ
تە
ميری مﯚزﯾک بکرﯾت..
ەمەنی )ﯾازدهه( ساليدا ئام
ئااستەی لە تە
مﯚسيقييەکان
ن
جووە ﯾەکيک لە کﯚمەلە م
سالی  1980لە تەمەنی ) (19ساليدا ج
س
واتە سالی
) 1980کازم الساھر(
1
ەمەبەستی خوﯾندنی موززﯾک .ھەر لەووسالەدا ە
بە
ەناوەکانی )ووسام( و
ەئيستادا  2ککوری ھەﯾە بە
ەرﯾتی بيک دەەھينيت کە لە
ژﯾﯾانی ھاوسە
مﯚسيقادا لە بەﯾمانکای مووزﯾکی
خوﯾندندا لە م
ی دووسال بەرردەوامی بە خ
عمر( وەدوای
)ع
ھەر لەوﯾش نازنناوی
ر
خوﯾندنی کردووە
ی
کاﯾە
ل لەو بەﯾمانک
ی شەش سال
ەغداد.ماوەی
بە
بيبەخشرا،بيش
ش
مﯚسيقييەوە
مﯚستاﯾانی م
)کازم الساھرر(ی لەالﯾەن ﯾﯾەکيک لە مام
سالی
بروانامەکەی  2کﯚرانی تﯚمارکرد لە س
ی
ھينانی
ی
ەﯾمانکاو بەدەەست
ەواوکردنی بە
تە
ساھر(
ناوبانکی )کازم الس
ی
 1987کە لەئاممادەکردن و ئئاوازی خﯚی ببوون ،بەم ھﯚﯚﯾەوە
7
تەواوکردنی
ی
داﯾەوه.باش
ش
کی
جەم والتانی ککەنداودا دەنک
ەناو والتی دااﯾک و سەرجە
لە
جەنکی  1990و
ی
.198
کای مﯚسيقا لە سالی 88
ەﯾمانکای ماممﯚستاﯾان و بااشان بەﯾمانک
بە
کاتيک کازم
ک
کوشندەی لە ژﯾانی کاازم وەشاند ببەتاﯾبەت
ی
ی
کوەﯾت زەبرﯾکی
داکيرکردنی کو
ھەمەکانی ئاممادە بوون بﯚ بالووبونەوە للە کوەﯾتی درراوسيی عيراق
ککاسيتی بەرھ
لە وەزارەتی راککەﯾاندنی
ەربرسيک ە
ەی لەالﯾەن بە
ی بەرھەمەکە
رﯾﯾکری کرا لە بالوبوونەوەی
دواجار
ەدەغەکردنی دابەشکردن و بالوبوونەوەەی بەرھەميد
ە رووﯾدا بە قە
ەو سەردەمە
ئە
ختی رۆشنبيرری عەرەب ککە والتی )لوببنان(ە
ککازم تاراوکە ددەکرﯾتە بەر و روو لە باﯾتەخ
 1996لە رﯾکەووتيکدا
خﯚی دەدات و لە سالی 6
ش بەدەوامی بەھونەری خ
دەکات .لەوﯾش
رﯾکەوتی ﯾەک
ی
ستەوان )شااعير(ی بەناو بانکی عەرەب )نزار القباننی(
ەکەل ھەلبەس
لە
دەليت نزار
ت
شی لەندەن ککﯚرانی
تەلەفزﯾﯚنی عەرەبيبەش
ی
دەکەن و لە کااتيکدا کازم بﯚﯚ
کازم و ئەمەش ئئەبيتە سەرەتتاﯾەک بﯚ کارککردن
ە دەنکی م
سام دەبيت بە
قبانی سەرس
قب
عيراقی )کرﯾم
ی
شاعيری
بتەوﯾشی لەکەل ش
ی
ەکەل)کازم(ددا.کازم بەﯾوەنندی
لە
شاعيرە بيش ننووسيک
داوای کازم ئەم ش
ی
سالی  1987للەسەر
ھەﯾە و لە س
اللعراق(ﯾشدا ھ
دەنووسيت و کازم
ت
ە"
جيرەی "نادﯾە
موزﯾک بەناوی زنج
ک
بﯚﯚزنجيرەی تەللەفزﯾﯚنی تاﯾببەت بە
فيستيفالی )قرطاج(ﯾتتونسی نازناووی
لی
سالی  2000لە
ی تيا دەليت .س
ەوﯾدا کﯚرانی
لە
ەالتی
سالەدا لە والتی لوبنان خە
ی عيراقی وەەرکرت.ھەروەەھا ھەر لەوس
باا يﯚزی کﯚرانی
ست ھينا
ەرەب بەدەس
ئاستی ھەموو عە
ی
سالی  2000لەسەر
بااشترﯾن فيدﯾﯚﯚ کليبی بﯚ س
سەبارەت
@ (rojhatsس
@yahoo.com
دﯾا لەالﯾەن )m
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:10:07 2011
ھر( لە1-3-3 :
ە )کازم ساھ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

1006

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1438 :

کازو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0125104028
83327
گﯚرانيب ژ
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1439 :

وە سابير
کازﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6090949076
60239
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

1007

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە1440 :

ت
و شەوکەت
کاژاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9141207548
88784
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1441 :

د ری
کامبييز موقتەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5171158396
64756
ش وەککار

1008

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سەقز

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

ژمارە1442 :

کامبيز وسووقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064757
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

سەقز

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

ژمارە1443 :

کاميار عەلەوی

1009

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1061158176
63678
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1444 :

ل حەمە ئئەمين
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041327538
88044
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1445 :

سوﯾدی
سەعيد  -ھەردی س
ل حەمە س
کاميل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01081303513159

1010

ەدﯾخانە و لە دداﯾکبووی  1975بووە و کارری دەرھ نان و گورانی گووتنی
خە کی دەربە
خ
 2010-01-07لە سوﯾد کﯚچی
سراوە .رۆژی 7
ککرووە و زﯾاتر ببە ھﯚی گوراننييەکانی ناس
دواﯾی کرد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1446 :

س
ی ئەلياس
ەران حاجی
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0209131042
23437
شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1447 :

ش
ەران دارتاش
کامە

1011

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0511090244
44224
ش
پەﯾکەرتاش
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ەرتاش
پەﯾکە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1448 :

ف
ەران رەئوف
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0531151845
54343
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1449 :

حان
ەران سوبح
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12250016313033
1012

شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1450 :

ەر
ەران عومە
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103145329
92315
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

1013

ژمارە1451 :

ميانی
ەران گەرم
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0618164423
34448
گﯚرانييب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :گﯚﯚرانيب ژ
جﯚری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1452 :

ی
ەران نوری
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6230820157
78281
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1453 :

م
ەران نەجم
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242313318
88204
1014

....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ەر
فﯚتﯚگرافە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1454 :

ی2
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10820430018756
ی،
ی "بەرزنجە" لە داﯾکبووە و لە تەمەنی  3سا ی ھاتﯚتە سل مانی
ە شارۆچکەی
لە
2003
سل مانی تەواو کردووە ،لە 3
ەﯾمانگای ھوونەرە جوانەکاان بەشی مووزﯾکی لە ل
پە
ستا لە
ھاوسەرﯾان پ کھ نا و ئ س
ن
ژﯾانی
ی
مەحمود
ەگەڵ ھونەرممەندی موزﯾککژەن کارزان م
لە
و تی سوﯾد ننيشتەج ن.
پەڕی کوردستان ن ت
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

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

ژمارە1455 :

د
ی محەمەد
کانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206143414
42850
شانﯚکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1456 :

د
کانياو محەمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01052016213099
پەﯾمانگای ھونەرە جووانەکانی
ی
خە ی شاری سل مانييە و خو ندکاری بەشی نواندنی
خ
ە ھە ردوو دراامای )رابوون( و بەشی دووەمی )گەردەلوول(دا رۆ ی
سل مانييە ،لە
س
بيينيوە.
کوردستان
ن
قوتابيانی
ی
ما پەڕی ﯾەک تيی
س ژاژ ەﯾی  -م
ستيﭭان عەباس
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر
1016

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1457 :

کاوان عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573992
ئەکتەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ئەکتەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1458 :

کاوان قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173890
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ھونەرمەند

1017

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1459 :

د
ن مەحمود
کاوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126379
92902
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1460 :

کاو س ئاغا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111010033
30191
ئەحمەدی کوڕی
ی
وڕی
کاک وەﯾسی کوڕ
ەم گﯚرانی ب ژژەنەمرەی کوورد ناوی ک
ککاو س ئاغا ئە
ەر
تيرەی ما ەﯾی سە
ی
ەﯾەکی
 188لەبنەما ە
ە ،سا ی 89
ی )کانەبی(ﯾە
جەميلی کوڕی
ج
ڵ(ی ھەرکيياان ھاتﯚتەدنيااوە.
تانی )چارچەڵ
ەخ ی ھەرککی لەکو ستا
بە
ەن وان تەگەوەەڕ و
سەربردووەو لە
نی لەگەڵ خ ەکەﯾدا بەکﯚﯚچەرﯾی بەس
سەرەتای ژﯾانی
س
ستان و
شتی زرارەتی و گوندی )زﯾاارەت(دا کو س
مەرگەوەڕ و دەەشتەب و پييرمام و دەش
م
گگەرميانی کرددووە .ئەم ژﯾاننەساکارەپەﯾووەندی ن وان ککاو س ئاغا و سروشتی د ف نی
ەتين کردووەوو بەھرەی دەەنگخﯚشی تيياخو قاندووە.
ککوردستانی بە
تە)رواندز(
ەند سا ک دوای ئەوەچﯚتە
بووەکەباوکی مردووەو چە
ی
ککاو س ئاغا ھ شتا منداڵ
کاو س ئاغای دەنگخﯚش
ماقو ەکانی شارری رواندز و
و
ەج بووە .ئااغاو پياو
و لەوێ نيشتە
ست ئەکەو ت و
وەنازناوی ئاغای دەس
ی
شە
و ھونەرمەند ئئەگرنەخﯚﯾان و ھەر لەمەش
سوپای روسيا بﯚ سەر
کرک شی س
ەب تەکاو س ئاغا .سا ی  1916و لەئەنجامی لەشک
ئە
شاری رواندز ،کاو س ئاغا چﯚتەشەق ووەو بەﯾەکجارری رواندزی ج ھ شتووەە.
ش
شارەزاﯾەکی تەواوی م ژووی کورد و
ی
ی بەسەليقەو
ھونەرمەند کی
ککاو س ئاغا ھ
ەسەرھاتی ققارەمانەکان ت ی .
بە
مەت کی
ەشی زۆری چيرۆکەفﯚلکللﯚرﯾيەکانی کرردووەبەالوک و بەو ھونەرەەبەرزەی خزم
بە
ەوانەالوکی ))مەليکﯚ(
شی چ ﯾوەلە
کی نيشتمانيش
کەی کردووەو چەند الوک ی
زۆۆری نەتەوەکە
1018

مودی نەمر .ککاو س ئاغا زۆربەی
الوکی ش خ مەحم
ی
و الوکی سماﯾل خانی شککاک و
سترانی وتووە.
ی
کوردستان گەڕاوەو لەززۆر شو ن الووک و
ن
ی
شارو د ھاتەکانی
ھەرەزۆری شا
ھ
ەندەنەخو ندەەوار بووە ،بە م لەھە بژارددنی
ەروەرەھەرچە
ەم ھونەرمەنندەنيشتمانپە
ئە
ەکی زۆری نوواندووە .
باابەتی الوک و گﯚرانييەکانييدا شارەزاﯾيە
کی بﯚ تﯚمار
چەند بەرھەم ی
د
ييەکاندا
سەرەتای سيي
ککﯚمپانياکانی بەرھەم ھ نا نی قەوانلەس
مانگی شوباتی
ی
ی(ﯾە .کاو س ئاغا
ەﯾان الوکی ))گەنج خەليلی
ککردووەکەھەرەەبەناوبانگەکە
ەرشەم( ی نناوچەی پيرماام کﯚچی دوااﯾی کردووەو ھەر
سا ی  1936لەگوندی )ھە
س
ەوێ بەخاک سپ ردراوە.
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1461 :

ە
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10710315710591
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1462 :

ە ئەحمەد ميرزا
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315143743
31662
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شارەشدا خﯚ ندنی
سا ی  1940لە شاری سل مانی لە داﯾک بووم ،ھـــــــــەر لەو ش
س
خانەی مامﯚستاﯾاننم لــە سل ماانی
ی
سەرەتاﯾی و نناوەندﯾم تەوا و کردوە ،دەررچووی
س
ستان ،بەشداری خولی
کخراوی ھونەرمەندانی کوردوست
ی
م لە ر
 196ئەندامم
سا ی 61 960
س
بەغداد وە
د
شاری
شانﯚﯾی و تــەللەفيز ﯚنيم کرردوە لە سا ی  1979لە ش
دەرھ نانی ش
بـــــــــــــە پلە
ئەندامی کﯚمە ی ھوونەرە
ی
ەر ئاستی ئ رراق،
ەی دووەم دەررچووم لەسە
ستەی دامەزر نەری
نـــدامی دەس
 1956تا سا ی  ،1963ئەنـ
م لە سا ی 6
جوانەکان بووم
ج
م ،لە سا ی  1971وە تا ئ ستاش ئەنــــــــــدامی تييپی
تييپی نواندنی شورش بووم
شداری
ەو تيپەم ،بەش
مانيم و چەند خول کيشە للە سەر ﯾەک سەرۆکی ئە
نوواندنی سل م
شدار بووم لە ﯾەکەم کﯚنف انسی
کوردﯾم کردوە ،بەش
م
شانﯚی
ھەردوو دﯾــــــــــــــداری ش
ھ
شانﯚکارانی ککورد ،لە سا ی  1976ەوە لــــــــــە چاالکی قوتابخاانەکان فەرماننبەر بووم
ش
خانەکان
چاالکی قوتابخ
و ﯾارﯾدەدەری بەڕ وەبەر بــوووم لە  1997وە تا  2006ببەڕ وەبەری چ
دی شانﯚی ککوردوستان بوووم لە وەزارەەتی
بوووم ،ل پرسراوی مە بـــــــــــــــــــــــەند
ەفيز ﯚنی پەرروەردە لە رۆژژی
ستەی دامەزر نەرانی تەلە
ەک کم لە دەس
رۆۆشنبيری ،ﯾە
سا ی 1972
 20دا ،لە ا
لە کﯚتاﯾی 006
شين کردنم ە
ەوە تا خانەنش
دامـــەزراندنيە
ەندامی ﯾەک تتی نووسەراننی کورد..
بووومـــــــــە ئە
شەوە
دەستم کردوە
م
ەزارو نﯚسەدو پەنجاو شەش
ەرھــــــــــــــــەمەکانم  /للە سا ی ھە
بە
سکەی
شانﯚﯾی )پيس
ن لە شانﯚدا و ﯾــــــــــــــــــــــەکەم بەشدارﯾم لە ش
ە بەشداربوون
بە
سەر
ر
چاالک بوو لە
ک
خوال خﯚشبوو ررەفيق
ەرپير( بوو ،ئاممادەکردن و ددەرھ نانی خ
تە
کوڕان نماﯾش کرا بەشدارﯾم ککرد وەک
ن
سل مانی
شانــــــــــــــــــــﯚی ھﯚ ی ئامادەﯾی س
ش
شاری
ی سا ی  1 957لە ھەمــــــان شانﯚﯾی رۆ ی گەالو ژژم گي او لە ش
ککاری ھونەری
مــــــاوەی پەنجاو
ی
ی ،بەم ش ووەﯾە
شانﯚﯾدا دەوری پرشنگم بينی
ھە ەبجەش للە ھەمان شا
ھ
ەلەفيز ﯚن و زنجيرە دراماو سينەمادا وەەک
ەک سا ە بە بەردەوامی لە شانﯚ و تە
ﯾە
شانﯚﯾی و سينار ﯚی زنجيرەی ددرامی و
ی
ستی
ی دەق و ت کس
ەرو نووسەری
ەکتــــــــــــــە
ئە
ﯾم کردوە لە ببــــەرھەمەکاانی ئەو تيپ و دام دەزگا ھونەرﯾانەی کە کارم
فيلم بەشدارﯾم
في
سمانی
بﯚ کەنا ی ئاس
ش زنجيرە دررامای وەس تننامەمــــان ﯚ
ت دا کردون سا ی  2006ﯾش
ھاتبوو لە
و
کە پ ک
کوردساتيش دوو جار پپەخش کرا ە
ش
ککوردسات تەوواو کردو ھەر لە
گە لــــــــــــــــەوەی
ﯚی خﯚم بوو جگ
ئامادەکردن و سينار ی
ن
ە
شانزە ئەلقە ،ئەم زنجيرەﯾە
ش
سەرەکی بوو ،دوا
ی
کی
ەرجەستە ئەکرد کە رۆ ی
ککە دەوری ميررزا کەرﯾمم بە
سينار ﯚی خﯚمە و
ر
سين و
ەرھەميشم زنجيرەی دراممـــی )ژﯾلەمﯚﯚ( ﯾە کە نووس
بە
کوردساتە.
ە
ی
ەرھەمی کەننا ی ئاسمانی
بە
ﯚنانەو زنجيرە درامااو فيلمانەﯾە کــە
و
تەلەفيز
ەمەش ناوی ئەو بەرھەم ە شانﯚی و تە
ئە
ک ئەکتەر ﯾا نووسەر ﯾا وەەرگي ان ﯾا سيينار ﯚ و کارە
ەشدارﯾم ت دا کردوە چ وەک
بە
ھونەرﯾەکان..
ھ
پير سا ی  ،1957تاوان و تﯚ ە  ،1957شــــەڕی
سکەی تەڕ ر
ەرھەمە شاننﯚﯾەکان )پيس
بە
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کﯚتاﯾی  ،1959لە رێ نيشمانا  ،1959تاوان ک لە ئاسماندا  ،1960ئوتومبيلچی ،1960
شەش پـەنجاﯾی  ،1960دارب  ،1967نەخﯚ ندەواری  ،1967نرخی ئازادی  ،1971داوی
مــــەرگ  ،1972کﯚتاﯾی زۆردار  ،1973نيو سەعات  ،1973چاوی کوردوستان ،1973
ورچ  ،1973شاخــــــــــەوانی مەزن  ،1974پەﯾکەر  ،1974مانگرتن  ،1975ر ەوی
گەل  ،1975ئﯚپــــــــــــــــــــەرﯾتی شادی  ،1977ئﯚپەرﯾتی خﯚشەوﯾستی زەوی
 ،1977لەخﯚباﯾی  ،1977منا ی ژﯾر  ،1977کووپە  ،1978پردی ئارتا  ،1978چراوگ
 ،1978ناپليون  ،1979دوو رەگ  ،1979جولەکەی ما تا  ،1980ئﯚپەرﯾتی روبار ،1980
کەللە سەر ،مانگی ئاوابوو ،منا ە بچکﯚلەکەو گەشتی چارەنـــــــووس ،پﯚنتيالو ماتی،
کﯚشک ،دەرو شەکان ،سﯚناتای مەرگ ،دوژمنی گەل ،ئﯚپەرﯾتی ھ النە ،رۆژم ری
براکان ..
لەگەڵ بەرھەمە شانﯚﯾەکانی تيپی نواندنی سل مانی کە ئەمانە بوون،،
(گيسک نيە بزنە سا ی  .1969سەرﯾنی باداری  ،1969بليمەت ،گﯚڕ ھە کــەن،
کاوەی ئاسنگەر ،لە س بەری دڕک دا ،لە ش تخانەدا ،مەکری ژنان ،ق يشاﯾەوە ،نرخی
ئـــــــــازادی ،داوی مەرگ ،پيری ئاخر شەڕ ،ئابلووقە ،ما ی ش تی ،دکتﯚر پا می،
ھە ھاتنی مانگ ،س تای ئاسنين ،ئـەو پياوەی خﯚی بە بارمتە دانا ،قەرەج ،کﯚشک،
شال ر ،مەسيح سەر لـــــــە نﯚێ لە خاچ دەدر تەوە ،سەماﯾەکی ب ناونيشان،
داﯾک ،مەرگی کورسيـــــــــــــەک ،کەرنەﭬا ی دەمامکەکــــــــــان ،چيرۆکی
خﯚشەوﯾستی ،پاسەوان ،دﯾﭭز ...دﯾﭭز ،گﯚڕستان کی نﯚێ ،دەروازە داخراوەکان،
جەنابی وەزﯾر.
بەرھەمە تەلەفيز ﯚنيەکان )دەوەن بە ئاشە  ،1970خـــوا لە سو تان مەحمود
گەورەترە ،مشتەی ناو ھەمانەکە ،مەکری ژنان ،لە چاﯾخانەدا ،د ﯚپ خﯚ ن ،تاوان،
قەﯾسەرت لـــــــــە بير نەچ  ،نرخی ئازادی ،بازرگانی شەڕ ،ھاوڕێ و نيو ،ئافرەتی
داوﯾن پاک ،من ک م ،پيری ئاخر شەڕ ،دزی زۆرزان ،کﯚتاﯾی زۆردار ،فيلەکەی
خـــــــــــــــاوەن شکﯚ ،فەچلەی گرﯾق ،شەمامەو خاڵ خاڵ ،زنجيرە درامای ژا ە،
چارەنووسی ئادەميزاد ،زنجيرەی رۆشنا ،شﯚڕشی گەل ،زﯾندانی ژمارە )13
سەرجەمی بەرھەمەکانم لە شانﯚدا زﯾـــــــــاتر لە حەفتاو پ نچ بەرھەمە لە سا ی
 1957وە دەست پ دەکات تا ئەم سەردەمە ،جگە زﯾاتر لە بيست پ نج بـــەرھەمی
تەلەفيز ﯚنی کە لە سا ی 1970وە دەستمان بە تﯚمار کردنی کردوە زۆربەی
بەرھەمی تيپی نـــواندنی سل مانی ﯾە لە تەلەفز ﯚنی بەغدا بەشی کوردی و
تەلەفيز ﯚنی کەرکوک تﯚمــار کراوە ،جگە لە بەرھەمی درامی نھ نی و وەس تنامە و
شيلەمﯚ کە لە کوردوستان بﯚ کەنــــــــــــا ی ئاسمانی کوردسات تﯚمار کراوە.
ھەروەھا کارکردنم لە ھەند ک فيلم دا ،ئەم بەرھەمانە رەنج و ماندوبونمە لـــە
ماوەی تەمەنی ھونەرﯾمدا کە زﯾاتر لە پەنجا سا ە ،زۆربەی ئەم کارانـــــــــــــــەشم
لە چاالکی قوتابخانەکان و تيپی نواندنی سل مانی چەندەھا تيپ و دام دەزگای
ھونەری تر ئەنجام داوە وەک ئەکتەر ﯾـانووسەر ﯾائامادەکەر ﯾا س نار ﯚ نووس و
راپەڕ نەری کارە ھونەرﯾەکان لە گەڵ ئەم دەرھ نەرانەش بەشدارﯾــــــم کردوە وەک
)عومەر عەلی ئەمين ،ئەحمەد دەنگ گەورە ،ئەنــــــــوەر توفی ،فەتاح کرﯾم کاوە،
برھــــــــان مەسرەف ،غازی بامەڕنی ،سمکﯚ عەزﯾز ،عومـــەر د پاک ،فازل قەساب،
فازل جاف ،جھاد د پاک
 ،کەرﯾم عوسمان ،جليل زەنگنە ،رزگار کـــــــەرﯾم ،حسين ميس ی ،بەکر رەشيد،
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مەران رەووف ،ئازاد
ـــــــــــــــەلی ئەمين ،کام
ی
زاھير عەبدو رەش ،گەزﯾﯾزە عومەر عـ
ش ،بھنام ميخااﯾل،
ەدﯾعە دارتاش
جەمال محەمەد ،بە
ل
حەمە بچکﯚل ،،حسين نصرراوی،
ح
گە خەليل).
رەفيق چاالک ،ە
ق
گە بابان،
حەسەن ،ميراان عەلی ،ە
نـــــــــــاسر ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1463 :

ە بابان
کاوە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81126111918522
ھونەرەجوانەکاانی لەسل ماانی تەواو کرددوە و بەشدارری زﯾاتر
سا ی  1985پەﯾمانگای ھ
س
زۆر لەتابلﯚکانی رەوانەی دەررەوەی و ت ککراون بﯚ
ە  30پ شانگاای ھاوبەش کردووە و ر
لە
ەشداری کرددنيان لەپ شاننگا ن ودەو ەتيييەکاندا.
بە
چان و
پەروەردەی ھونەرە لە قوتابخانەی نەغەدەی کچ
ی
ئ ستا ھونەرممەند مامﯚستاای
خراوی ھونەرممەندانە.
ەندامی ر کخ
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1464 :

ە رەسوڵ
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1200914037
75008
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1465 :

ە رەمزی
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0217085722
23490
والتی ھﯚلەندا
ی
 1995وە لە
1
سا ی  1962لە شاری سل مانی لە داﯾک بووە ،لە سا ی
س
ﯾە لە کوردستتان و ھﯚلەندا و
چاالکی ھونەری ە
ی
شانگاو
دەژﯾت .خاون کﯚمە ک پ ش
گاﯾەﯾە کە لە گەلەری
ەوروپا .گرنگتررﯾن چاالکی ھونەری کە پيشانی داب ت ئەو پ شانگ
ئە
شانگای
ی
الﯾﭫ لينگن و ددوا پ
داوە وە ھﯚ ی ال
ی ئەنيشخدە پيشانی ە
پااک لە شاری
ەندی پ شانگاﯾەککی ھاوبەشياان
ی
شاری ئەلميللﯚی ھﯚ
 12 .2 .2لە ش
ھونەری 2010
ھ
ستاش لە زانکﯚی ئەکادﯾمياﯾی ھونەرە
ش
ەندانی ھﯚلەنندی .ئ
ککردۆتەوە لە گگەڵ ھونەرمە
خو ن ت وە وە کﯚمە ک کارری جﯚراو جﯚری ھەﯾە.
جوانەکان دەخ
ج
پەڕی کوردستان پﯚست
ی
شتی گەرمياننی  -ما
سەرچاوە :ئاش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1023

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1466 :

کاوە سە ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012012163732868
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1467 :

کاوە ش خ عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=201003112251553890
رۆژنامەنووس وفﯚتﯚگرافەر سا ی  1982لەشارۆچکەی سەﯾدسادق-ی سەربە قەزای ھە ەبجەی
شەھيد لەداﯾکبووە .بەھﯚی ئەو قات وق ﯾيەی سا نی نەوەدەکان ع راق وکوردستانی بەتاﯾبەت
گرتەوە بەھﯚی کارﯾگەرﯾی ئابلﯚقەی ئابوورﯾی سەرع راق ،کاوە نەﯾتوانی ھيچ ناوەند کی خو ندن تەواو
بکات .کاوە ئ ستا لەشاری سل مانی دادەنيش ت وباوکی کوڕ وکچ کە بەناوەکانی)شانيا و موکرﯾان(.
بەھاری سا ی  2005چووەتە رۆژنامەی کوردستانی نوێ ،ماوەی  4ساڵ لەبەشەکانی رﯾپﯚرتاج و
ھەواڵ و راپﯚرت کاری کردووە .لەبەھاری سا ی  2009ولەسەر خواستی خﯚی وازی لەکارکردن ھ ناوە
لەکوردستانی نوێ .دوای ئەوە ماوەی چوار مانگ سەرپەرشتی ساﯾت کی کردووە بەناوی وا پر س.
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ھﯚ ەندﯾيدا کردوووە
کخراوی پر س ناو -ی ﯚ
کاوە ببەشدارﯾی دووو خولی رۆژننامەوانيی و ففﯚتﯚگرافی ر ک
ﯾاساﯾی پەﯾمانگەی
ی
ەشداری خول کی
2009ﯾشدا بە
 .2009لەھاوﯾﯾنی سا ی 9
لەسا ی  2008و 9
شانگەی
ی
شدارﯾی چەندﯾن پ
ەر کيش بەش
iwکردووە .وەەک فﯚتﯚگرافە
مەوانيی شەڕڕو ئاشتی wpr
رۆژنامە
وخﯚﯾی فﯚتﯚﯾشی للە
ی
ەکی ن
ە لەچەند گﯚﭬﭬارو رۆژنامەﯾە
فﯚتﯚگررافی کردووە لەشاری سلل مانی ،جگە
کراوەتەوە.
مەی رۆژانەی )تراو( ی ھﯚ ەندﯾدا ب وکر
رۆژنامە
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1468 :

ی
ە کافرۆشی
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11616172410746
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1469 :

ە کاوانی
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0524223136
64310
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1470 :

کا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128191600
02727
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1471 :

ک عيماد
کچک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831211608
89294
دانی
ەڵ ھەرﯾەکە لەھونەرمەند
تە ناو دونيای ھونەرو لەگە
(19ەوە ھاتﯚتە
ەسا ی )986
لە
ەربيلی و ئەککرەم جوزری و نيزام
ەد ئەحمەد ئە
شکﯚ و محەمە
گگەورەی کورد مامﯚستا مش
سعەد و چەندﯾن ھونەرمەنندی تر،
ەکرو زﯾاد ئەس
ب عوسمان و ئەردە ن بە
شوکر و عارەب
ش
مەندی
ەگەڵ ھونەرم
ی تﯚمارکردووەەو لەشاری ککەرکوکيش لە
الکی ھونەری
ەرھەم و چاال
بە
النی ھەشتاکاندا بەشدارری لەئاھەنگ کی فراوانی
عيراقی کازم ساھر لەساال
ع
جەماوەرﯾداکرددووە .
ج
نوێ
سەرچاوە :زرﯾﯾان خەتاب  -مما پەڕی کورددستانی ێ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1472 :

ەفا
کرماانج مستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060851343
33146
شانﯚکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

شاننﯚکار
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1473 :

کرماانج نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161324393
32796
شانﯚککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1474 :

ستاڵ
کرﯾس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0406100618
84109
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
1028

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

ژمارە1475 :

دستان رەئئوف
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221100345
56807
شکەشکار
شانﯚکار و پ ش
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1476 :

دە
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0727171938
84572
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گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

گﯚراننيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1477 :

دە عوسماان
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081304247
71877
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ئەکتتەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1478 :

مەدی
ووش ئەحم
کورو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3251343362
23545
کﯚل ژی
ەکالﯚرﯾﯚسی شانﯚﯾە لە کﯚ
لقی ئەکتەری بە
ە داﯾکبووە .دەەرچووی ی
شاری سنە لە
سا ی  1978لە ش
شانﯚگەری وەکوو ئەکتتەر رۆ ی بينييوە،
ی
ستا لە کﯚمە ک
ن و تاکوو ئ س
ی زانکﯚی تاران
ھونەررە جوانەکانی
بلندای باد" واتە "للەسەر
ی
ما ی باغی ئاور" ،شانﯚگەرری "بر
ی "پرندە باغ اتتش" واتە "ما
ە :شانﯚگەری
لەوانە
1030

ب ندی با" ،شانﯚگەری "کبوتران گمشدە" واتە "کﯚترە ونبووەکان" ،شانﯚگەری "بازماندەای از جنگ" واتە
"بەج ماو ک لەشەڕ" ،شانﯚگەری "سياە سيە روز" واتە "رەشی رۆژی رەش" ،شانﯚگەری "خيال
خيس اتلسی" واتە "خەﯾا ی خووساوی ئەت ەسی" و چەندانی دﯾکە.
ئەحمەدی بەم شانﯚگەرﯾانە لە چەندﯾن فيستيﭭا ی شانﯚﯾی سەرتاسەری و ن ونەتەوەﯾی ناوەوە و
دەرەوەی و تی ئ راندا بەشداری کردووە ،لەوانە :فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی شانﯚی فەجر ،فيستيﭭا ی
ن ونەتەوەﯾی شانﯚی قوتابيانی ئ ران ،فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی شانﯚی "کاتالﯚگ" لە و تی ھ ندستان،
فيستيﭭا ی شانﯚی سەرشەقامی مەرﯾوان ،فيستيﭭا ی شانﯚی ئەزموونی ئ ران و چەندﯾن
فيستيﭭا ی دﯾکە.
شانﯚکاری سنەﯾی تاکوو ئ ستا چەندﯾن شانﯚنامەی نووسيوە و دەرھ نەری چەندﯾن
شانﯚگەرﯾشی لە ئەستﯚ بووە ،لەوانە :شانﯚگەری "نفر ھشتم" واتە "کەسی ھەشتەم" ،شانﯚگەری
"زندگی سگی" واتە "ژﯾانی سەگی" ،شانﯚگەری "پرواز بر فراز ابرھای تارﯾک" واتە "ف ﯾن بەسەر
ھەورە تارﯾکەکاندا" ،شانﯚگەری "اﯾن ﯾک سگ نيست" واتە "ئەوە سەگ ک نييە" و چەندﯾن بەرھەمی
شانﯚﯾی دﯾکە.
سەرچاوە :مەنسوور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

شارەکان:

سنە

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

ژمارە1479 :

کو ستان خوسرەوی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052413314478477
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ەر
ئەکتە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1480 :

ە
ک پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11721191010770
گﯚرانيبب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1481 :

ی
ش عەزﯾزی
کﯚرش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315095146
63910
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گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

گﯚرانييب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1482 :

مال
سرەت جەم
کﯚس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908115218
89432
بەعس
س
مەليکی سل مانی ددانرا و
ی
ەری کاوەی ئئاسنگەر کە لە فولکەی توووی
پەﯾکەرتاشە ،پەﯾکە
دەﯾە.
ەم ھونەرمەند
رووخانندی کاری ئە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەﯾکەرتاش
پە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1483 :

ﯚرا
کﯚمييکﯚ ناکامﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0305150142
23826
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دەنگ و
گ
مﯚستای
لە ئ ستادا مام
سل مانييە ،ە
ئاافرەت کی ژاپﯚﯚنی دانيشتوووی شاری س
سا ی )((2003شەوە
سل مانی ،لە س
نەرەجوانەکانی شاری ل
ی
ککﯚرسە لە پەﯾﯾمانگەی ھونە
ەرەکەﯾدا لە ککوردستان دەەژﯾن.
ەگەڵ ھاوسە
لە
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1484 :

ی
کﯚﭬاان سيندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1121924457
73690
فﯚتﯚگررافەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1485 :

کﯚﯾارر رەئوف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030114146
62144
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ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1486 :

م خەﯾات
ن ئيبراھيم
کيژان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127092810
02671
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1487 :

کيم سوگ ت
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131705476
63259
کی
فﯚتﯚگرافی بووە و خە ک
ی
ەی
خەرﯾکی گرتنی و نە
ی
ستان
سا ە لەکوردس
ماوەی دوو س
م
ککﯚرﯾای باشووورە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1488 :

کيمييا راکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815103946
64695
ونەتەوەﯾی
ی
خولی ک ب ک ی ن
نی  12سا ە لە شاری کررەند غەربی ککرماشان لە پازدەﯾەمين خ
تەمەنی
بەدەست بھ ن ت و ددﯾپلﯚمای شانازی ئەو
ت
ھەم
ی سلﯚﭬينيا توانی پلەی بباشترﯾن بەرھ
ش وەککاری لە و تی
شرا.
ﯾيەی پ بەخش
ک ب ک ن ونەتەوەﯾي
ەﯾامن ر
چ ھر جيھانی  -ما پەڕی پە
چاوە :مەنووچ
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ککرماشان

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی لوڕڕی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1489 :

کيومەرس پوور ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261531491421
ﯾەک کە لە دەرھ نەرە ناودار و سەرکەوتووەکانی کوردستان و ئ ران ،سا ی  1949لە شاری نەجەف
ئابادی سەر بە پار زگای ئيسفەھان لە داﯾک بووە ،سا ی  1975وەکوو رخنەگری سينەما دەستی بە
چاالکی ھونەری کرد ،پاشان بە ﯾارﯾدەدەری دەرھ نەری و سازکردنی کورتە فيلمەکان بﯚ بنکەی
بارھ نانی ھزری مندا ن و م رمندا نی ئ ران و دەرھ نەری زﯾاتر لە  10فيلمی ب يندی سينەماﯾی و
زنجيرە درامای تەلەفيزﯾﯚنی ھاتە ناو دنيای سينەمای پيشەﯾيەوە .کە برﯾتين لە :فيلمە
سينەماﯾيەکانی "تاتورە" " ،1983بی بی چلچلە" " ،1984گاوﯾار" " ،1988شکا خاموش" " ،1990سبح
روز بعد" " ،1992شەرم" " ،1993نان و ش عر" " ،1994بە خاتر ھانيە" " ،1995خواھران غرﯾب" ـ،1995
"شب ﯾلدا" " ،2000گو ی ﯾەخ" " ،2004نوکی بورج"  ،2005زنجيرە درامای "چيرۆکەکانی مەجيد" و
زنجيرە درامای "سەری نەخ".
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1490 :

کيوومەرس خﯚشبين فەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121311081463252
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

فﯚﯚتﯚگرافەر

شارەەکان:

کررماشان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1491 :

کەرﯾﯾم خەمزەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2221647069
92752
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1492 :

کەرﯾﯾم دﯾار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4120922437
78836

1038

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە1493 :

کەرﯾﯾم کابان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111015222
26250
سل مانی
سا ی  1927لەشاری ل
جەالل کابان(ە لە س
ل
ھونەرمەند ناووی تەواوی )ککەرﯾم
ھ
وەبەری بەشی
ی
تە بەڕ
ەبەغدا دەب ە
سا ی  1945لە
ە کەندی لەداﯾکبووە ،لەس
ەگەرەکی مە
لە
کی گەورەدەگ ر ت،
غدا ئاھەنگ ی
ە  1945-7-1للەشاری بەغ
کوردی لەرادﯾووی بەغدا ،لە
خﯚی ب وکردەووە کەبرﯾتی ببوو لە ) (8گﯚﯚرانی و
ەشدا ﯾەکەم بەرھەمی خ
ھەرلەم سا ە
ھ
شەو( بوو.
دﯾارترﯾنيان گﯚررانی )ﯾاران ووەسيتم و شە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

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

ژمارە1494 :

ی
کەژاڵ ئادەمی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03020928211485
بوو.
کوردستان لە داﯾک و
ن
سەقز لە رۆژھە تی
ز
شاری
سا ی 1983ی زاﯾينی لە ش
س
ەنی
سيقا دەجوو و کات ک تەمە
ی مندا يەوە ھەستی بﯚ ش عرو مﯚس
ھەر لە تەمەنی
ھ
سينی
ساڵ دەستی بە خو ندنەوەەی ش عری ککوردی کرد و خو ندن و نوس
گگەﯾشتە  8س
ککوردی لە ر گاای خو ندنەوەەی ش عرەکانی مامﯚستا قانعەوە ف ر بوو .زۆر جار
ی ئەکرد بە گگﯚرانی و ھەستی پاک و ناسکی مندا نەی
ش عرەکانی ممامﯚستا قانعی
خﯚی پ دەر ئەب ی.
خ
ن( کرد و
دنی ئام ری ککەمان )ﭬيﯚ ﯚن
ستی بە ژەند
ی گەﯾشتە  1 5سا ی دەس
ککات ک تەمەنی
دەستی بە خو ندننی ت ئﯚری مﯚﯚسيقا کرد.
ی
سەبا"
ە سەنتەری مﯚسيقای "س
لە
سوﯾد
ھەنووکە لە و تی س
ە
ککەژاڵ ،سا ی 1998ی زاﯾيينی رەوانەی ھە ندەران ببوو و
نييشتەج يه.
ەژاڵ بﯚ
خەرﯾکی نووسينی ش عر و ھﯚنرراوەﯾشه .کە
ی
سيقادا
ی لە پاڵ مﯚس
ککەژاڵ ئادەمی
ەکەم.
سکا و دەردە د کی لە ال ئە
ا
کە ھەموو
ن ھاوڕ مە ە
ش عر نزﯾکترﯾن
خﯚی دە
خ
ی خﯚﯾەوە وەەک ئافرەت ک نوسراوە و گگو گر بە بيستتنی
ش عرەکانی ککەژاڵ لە زمانی
شی ت ئەگات ککە ئەو ھﯚنراووە لە الﯾەن ئاافرەت کەوە
گگﯚرانيەکانی ککەژاڵ بە باش
ھﯚنراوەتەوە و ئە وﯾن ،ئازارر ،ھاوار و ئاواتی ژن ک ت يااندا خﯚ ئەنو ن و رەنگی
ھ
داوەتەوه.
ەرەتای کاری ھونەری کەژژا ەوە
کە ھەر لە سە
شەکووری ە
ککات کە مامﯚﯚستا عەلی ش
ەﯾە
گەﯾشت کەژااڵ دەنگ کی بە سﯚزی ھە
دەری بوه ،ت گ
دەر و ﯾارمەتيد
مامﯚستا،ھاند
م
بە ش وەی بەرھەم ک
سيقا بکات و ە
پ شنياری پ کررد کە ش عرەەکانی خﯚی ئئاو تەی مﯚس
ت.
ئاامادەﯾان بکات
ەرھەمی )جووانترﯾن وشه
ەرھەمی ھوونەری کەژا ە کە لە سا ی
ه( ﯾەکەمين بە
بە
ەلی شەکوورری
گﯚرانی پ ک ھاتوە و مامﯚستا عە
ی
ی دەرچووە و لە 6
2006ی زاﯾينی
6
ھﯚنيوەتەوه.
دانەری ئاوازەککانەوە و کەژا ڵ بﯚ خﯚی ش عرەکانی ھ
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1495 :

ێ ھاوتا
کەژێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0615143346
64385
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1496 :
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کەماال چاالک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0602165807
74354
ەکتەر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1497 :

کەماال د شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9022240156
60903
ئەکتەر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

شارەەکان:

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

ژمارە1498 :

ە
کەماال رەئوف ھەنجيرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113162710
03265
ەند
ھونەرمە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1499 :

کەماال سابير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1025215617
72121
مانی چاوی
کەندی لە سل ی
ی
دی لە گەڕەککی مە
 19لە خ زان ککی مام ناوەند
ە سا ی 944
لە
ی سەرەتاﯾی و ناوەندی و خانەی مامﯚستاﯾانی ھەر لە
ەدنيا ھە ھ نااوه ،خو ندنی
بە
ناو
ھونەری بووه ،لە و
ی
ەر لە منا ييەووە خەرﯾکی ککاری
سل مانی تەواوکردووه ،ھە
س
چی ناسراوه ،ووە وھونەرمەند لە سا ی 1970دا
ش و نوکتە ی
ھاوڕ کانی دا بەقسە خﯚش
ھ
کوڕ و دوو
ناوەندی دروست کردووه ،دوو ڕ
ی
ەری پ کەوە نااوە خ زان کی مام
ژﯾﯾانی ھاوسە
ھەر ز"
ککچی لە پاش خﯚی بەج ھ شتووە بەناووی "ھەردی""" ،ھەﭬاڵ"" ،ھە ه" و "ھ
رەفتاری لەگە دا کرددوون.
ی
ەشی دا ھەرردەم وەک ھااوڕێ
وە لە چوارچ ووەی خ زانەکە
شانی
ئاوەھاش شان بەش
ش
خەرﯾک بووە
ک
نەرﯾدا
مامﯚستا کەماال ھەرچﯚن للە بواری ھونە
م
مندا
ی رامياری و ککورداﯾەتی بووه ،ھەرگيز ببەرامبەر دوژم
خەرﯾکی کاری
ھونەرەکەی خ
ھ
ەسەر ر بازەککەی،
ستاوەتەوە و سووربووە لە
ە رووﯾاندا وەس
چﯚکی دا نەدااوەو بو رانە لە
چ
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کەمال سابير مرۆﭬ کی د پاک و رەوشت بەرزبوو ،مرۆﭬ کی کﯚميدی زۆر گەورەی
ميللەتی کورد بوو.
ھەر بﯚﯾەش ئەم ھونەرمەندە لە ناو ميللەتەکەﯾدا بە گەورە و سەربەرز و
خﯚشەوﯾست ناوی دەرکردوو بوو ،ھەموو ما کی کوردستان کەمال سابيری
ھونەرمەند و مرۆﭬيان دەناسی و خﯚشيان دەوﯾست.
لە رۆژی  1997.06.02د ە مەزنەکەی لە ل دان کەوت و ما ئاواﯾی لە ھونەر و
خﯚشەوﯾستانی کرد و بەم کﯚچەی کەل ن کی گەورەی لە ھونەری کوردﯾدا دروست
کرد.
لەو و ستگەکانی ھونەرمەند کەمال سابير بەدر ژاﯾی ژﯾانی:
سا ی  1965 - 1964خانەی مامﯚستاﯾانی تەواو کردووهلە سا ی  1969دەستی بەکاری ھونەری کردووهتاکو سا ی  1972ئەندامی تيپی ھاوڕێ ﯾانی گەزﯾزە بووە
لەسا ی  1973ئەندامی دەستەی دامەزر نەر و ئەندامی دەستەی بەڕ وبەری تيپیپ ش ەوی شانﯚی کوردی بووه
ئەندامی دەستەی دامەزر نەری ﯾەک تی ھونەرمەندانی کوردستان بووە سا ی) (1993 - 1983ئەندامی کﯚميتەی با ی ﯾەک تی ھونەرمەندانی کوردستان بووه
ئەندامی سکرتارﯾەتی ئەنجوومەنی با ی ﯾەک تی ھونەرمەندانی کوردستان بووهئەندامی دەستەی دامەزر نەری تەلەﭬزﯾﯚنی گەلی کوردستان بووە سا ی 1991ئەندامی دەستەی دامەزر نەری بەرنامەی کەشکﯚڵ بووهبەڕ وبەری تەلەﭬزﯾﯚنی ھەر می کوردستان بووە سا ی ))1995- 1994- 1983 - 1984بو رانە کﯚم تەی شاروشاخی ﯾەک تی ھونەرمەندانی کوردستانی
بەﯾەکەوە گرێ داوه
- 1996 - 1997سەرپەرشتياری ھونەری بووە لە مە بەندی ھﯚی ف رکردن
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1500 :

کەماال عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901161728
89304
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1501 :

کەماال گورگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01810345310135
ئەکتەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1502 :

ەد
کەماال محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1120948593
32713
گگﯚرانيب ژ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1503 :

کەماال ھەژار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211103320
01266
ھونەری
سا ی 1974ەوە خوليای ھ
سا ی  1958لە شاری سل مانی لەداﯾﯾکبووە و لە س
س
لە  12پيشانگاای
گای تاﯾبەتی کردۆتەوه ،ە
ش وەکاری بوووە و تا ئ ستا س پيشانگ
شدارﯾکردووە.
ھاوبەش لە و تانی فينلەننداو تورکيا و ففەرەنسا بەش
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1504 :

کەنار عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071111453971973
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1505 :

کەوﯾن جيھاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573691
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :فﯚتﯚﯚگرافەر
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1506 :

ی
کەﭬااڵ سدقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182217557
78789
...
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شانﯚﯚکار

زمان  -ش وەزار :کرماننجيی باکوور  -بادﯾنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1507 :

دی
وان مەجيد
کەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0916144906
69522
سينەماکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1508 :

کەﯾوان کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001241558423323
سا ی  1985لە شاری بانە لە داﯾکبووە ،بەکالﯚرﯾﯚسی "راگەﯾاندنی کﯚمە ﯾەتی لە لقی خو ندنەوەی
ميدﯾاکان" لە کﯚل ژی زانستە کﯚمە ﯾەتييەکانی زانکﯚی تاران وەرگرتووە.
تا ئ ستا چەندﯾن کورتە فيلمی دﯾکﯚم نتی و ئەزموونی ساز کردووە ،لەوانە :کورتە فيلمی دﯾکﯚم نتی
"منداڵ و پارک" بە ناوەرۆکی ﯾاری مندا ن لە پارک لە سا ی  ،2004کورتە فيلمی دﯾکﯚم نتی "کانکس
زد زلزلە" واتە "کان کس ک کە بە بﯚمەلەرزە ناڕووخ ت" بە ناوەرۆکی نﯚژەن کردنەوەی شاری بەم و ئەو
ما نەی کە بە خشت و گ سازکرابوون و لە بﯚمەلەرزەکەدا و ران ببوون ،کورتە فيلمی ئەزموونی "ژ ر"
کار کی ئەزموونی  100چرکەﯾی لە سا ی 2007دا.
کورتە فيلمی دﯾکﯚم نتی "پياو و گﯚزە" لە سا ی  2009و ھەروەھا کورتە فيلمی دﯾکﯚم نتی "توندوتيژی
مندا نە" بە ناوەرۆکی توندوتيژی دژ بە مندا ن و دەستدر ژی کردن سەر ئەوان ،بە بەرھەمھ نەری
زانکﯚی تاران لە سا ی .2009
سەرچاوە :مەنسوور جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سينەماکار

شارەکان:

بانە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1509 :

ی
ﯾادگاار خاليدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5221137477
76412
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

گﯚرا نيب ژ

ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1510 :

ﯾادگاار عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1081226337
73621
ش وەککار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1511 :

خەﯾات
ﯾادگاار عەلی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271142418
87056
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1512 :

ی عەلی
ﯾادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02311245410205
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ش ووەکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1513 :

محەمەد
ﯾاز م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121126389
92904
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەرمەند
ی کەس :ھونە
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1514 :

ﯾاسيين بانيخ

نی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0228100402
23771
ھەر لەو
سەرەتاﯾی و ددواناوەندی ھ
 196شاری ددەربەندﯾخانە ،خو ندنی س
ەداﯾکبووی 68
لە
مانی بە
پەﯾمانگای ھونەرەجواننەکانی سل م
ی
شارە تەواو کرردووە ،دوای ووەرنەگيرانی لە
ش
مەنی منا ی و گەنج تيدا تتەنھا
نااچاری رووی لە ئامادەﯾی پيشەسازﯾکرردووە .لەتەمە
خانەی کردووە،
گاکانی قوتابخ
خوليای و نەک شان بووە و بەشداری زۆۆربەی پ شانگ
خ
لﯚﯾە
خاوەنی چەندﯾن تابلﯚ
ی
ەوە،
بەکارەکانی خﯚی کردۆتە
ی
ت
شانگای تاﯾبەت
ھەروەھا پ شا
ھ
زان پ کەوە دەن ت و
ی( .لەسا ی  1987خ ن
جە  1988رۆنی
ەوانە )س وەککەی ھە ەبج
لە
سات کی د تەز ندا پاش
ندە ،لەکارەس
دەب ت بە خاوەەنی دوو کچ بە ناوەکانی موژدە و خەند
دەدەن .بە ھﯚی ئاوارەبوون و
.
دەی دووسا ن گيان لەدەەست
ەکەی و خەند
راپەڕﯾن خ زانە
سين.
دەکاتە دونيای نووس
ە
وﯾستی نيگارک شاان روو
ی
ستەی پ
دەستنەگەشتتن بەکھرەس
ئەندامی پ ن PENی کورد
ی
ەسا ی  1995لە ئە مانيا دەگيرس تەووە ،چەند سا ک
لە
لە سا ی
کاروانی ئاشتی ە
ی
شەی
ەسە خﯚبەخش
ن ،ﯾەک ک بوووە لەو پ نج کە
بوووە لە بەرلين
ستا چەندﯾن
ا
2000دا بە نياززی ﯾەکخستننەوەی ما ی کورد گەڕانەوە بﯚ کوردستتان ،تا ئ
0
ککﯚڕی رۆشنبيررﯾی لەدەرەووەو ناوەوەی ککوردستان بﯚ گيراوە ،خاوەەنی کﯚمە ک وتار،
سا ی
دﯾوان کی شيععر بەناوی ئ ووارانی من و ننەورەسەکان و کﯚمە ە چييرۆک کە .لە س
سرا دەژی
 2007ەوە لە و تی سوﯾس
ی دووەم خ زا نی پ کەوە ناوەتەوەو لە 7
 2004بﯚ جاری
4
ئەدەبييە.
ە
چەند پرۆژەو ککاری
و سەرقا ی چ
خﯚی لە
نيخ نی سەباارەت بە کار و ژﯾاننامەی خ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ﯾاسين با خ
س
2010-02-28
8
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تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1515 :

ەرزنجی
ﯾاسيين قادر بە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0317171338
81665
سا ی  1956لە شاری سل مانی لەداﯾﯾک بووە.
س
سەر لە شانﯚﯚی کوردﯾدا ککار دەکات.
19ـەوە وەک ئەکتەر و نووس
ە سا ی 972
لە
ماﯾی کردووە.
ی و دراما و ففيلمی سينەم
ﯾان شانﯚگەری
ەشداری دەﯾا
بە
زانکﯚﯾی سل مانی.
ی
شی راگەﯾاندننە لە
دەرچووی بەش
سل مانييە .
ەی گشتی س
ککارمەندی د ررﯾنی کت بخانە
ەی ،وەک ئەکتەر بەشدارری ت دا کردووون و لە
تاا ئ ستا جگە لەو شانﯚگەرری و دراماﯾانە
شانﯚﯾی و تو ژنەوە و
بی ئەدەبی و ش
بينيون و  19کت ی
ن
ی ت دا
زۆۆربەشياندا رۆۆ ی سەرەکی
رۆۆژنامەوانی و وەرگ ِرانی ب وکردۆتەوە.
ھونەری )شاکار(ـە.
ی
ساالر و سەرنوووسەری گﯚﭬﭬاری
ی شانﯚی س
سکرت ری تيپی
س
ەرس
ەر خاتوو سووھام عەلی پ کھ ناوە و ھە
سا ی  1982ژژﯾانی ھاوسە
س
شانﯚ( لە گەل ک بەرھەمی شانﯚﯾی و درراميدا
ەی )راستی و رەوەز و ش
جگەرگﯚشەکە
ج
ەشدارﯾيان ککردووە.
وەک ئەکتەر بە
ەوە،
شانﯚی کوردﯾيە
ن) :مردووەکاان بن ژن ،لە ئەرشيفی ش
ککت بەکانی نوووسەر ئەمانەن
باس ک دەربارەی
ی شانﯚﯾی– وەرگ ِران ،ئەککتەرە کوردەککان ،چەند س
چەند بابەت کی
چ
ئەرشيف -نماﯾش و بينەر ،بەرەو
ف
کست و
ی ،شانﯚی کووردی– ت ست
شانﯚی کوردی
ش
کراوﯾشی
دوای کت بی چاپکر
شانﯚﯾی ،ی
چەند باس کی ش
د
ی تر ،لە ئ وارەەﯾەکدا،
ەست رەﯾەکی
ئە
 200چاپکراوە(( .ھەروەھا س
شانﯚﯾی– بەرگگی ﯾەکەم ،ککە سا ی 08
فەرھەنگی ش
فە
ی )مەرگی وەەنەوشە ،کە ئاگر دەرﯾای خامﯚش کرد،
ەوانی بە ناوی
ککت بی ِرۆژنامە
ەوە.
چاوەکانی تابان( ب وکردۆتە
چ
سەرچاوە:
س
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ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەکتەر

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1516 :

ﯾوسف سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021091426
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :ش وەکار
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1517 :

ﯾوسف عەبدول ەحمان
1054

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022185332893
شانﯚکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1518 :

ﯾونس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573699
فﯚتﯚگرافەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :فﯚتﯚگرافەر
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1519 :

ﯾونس کاکە حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322585633001
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شانﯚکار
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1520 :

ﯾەحييا بەگ روستاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2191958488
80654
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ﯾرانب ژ
حەﯾر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1521 :

ﯾەحييا بەگ رۆشتاﯾی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0801103044
44605
حەﯾراننب ژ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1522 :

و
ﯾەدو

رەحمانی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5290850576
60115
داﯾک بوو .سا ی  1960لە نااوەندی
ی سەرپ ی زەھاو لە ک
سا ی  1940لە شارستانی
س
چاالکی
ی
شاعير کار و
ر
شان وەکوو گﯚﯚرانيب ژ ،ئاوازددانەر و
رادﯾﯚ و تەلەفيززﯾﯚنی کرماش
ی دەست پ ککرد.
ھونەرﯾی خﯚی
ھ
دواتر لە سا ی  1973وەکووو ئاماد
بە کار و
ەکاری ھەواڵ و راپپﯚرت لەو ناوەندە پەرەی ە
ی
چاالکييەکانی خﯚﯾدا.
چ
خﯚﯾدا ھﯚگر و
چاالکی ھونەرﯾی خ
ی
ەدو رەحمانی ھەر لە ررۆژانی سەرەەتاﯾی
ﯾە
کە سﯚز و
کوردی بوو .بە ھﯚﯚی ئەوەی ە
ی
تاامەزرۆی چ ﯾننی مەقام و ئاوازە رەسەننەکانی
سی ،لەو
کرماشانی زۆر بە باشی دەناس
ش
ميلﯚدﯾيەکان و نەغمە و گﯚﯚرانييەکانی نااوچەی
م
وەندی لە
ی
شتەج ی رووبباری ئە
خە کانی نيش
سا نەی دواﯾييدا زۆربەی ممەقامەکانی خ
س
الﯾەن
ن
کردەوە کە لە
ە
ی" ب و
ناونيشانی "ئە وەناتی
ی
ەلبوم کدا لە ژ ر
چوارچ وەی ئە
چ
ەری موزﯾک و گﯚرانی کورردی پ شوازﯾييەکی زۆری ل کرا.
ھﯚگرانی ھونە
ھ
ەقامانەی ناووچەی گەرمياان دەگوتر ت کە لە دەوروببەری
وشەی "ئە وەەناتی" بەو مە
ژی دﯾار و
روووباری ئە وەند دەﯾان چ ی و لەو سا نەی دواﯾيدا رەحمانی تەننيا گﯚرانيب ی
نااسراوی ئەو جﯚرە مەقاماننە بوو.
گﯚرانی و
ی
چەندﯾن
ھاو خاوەنی چ
سەرپ ی زەھا
ی ناوچەی س
گگﯚرانيب ژی کوررد پ شەنگەی
مين منيشە ،من کر خەم بيوم و چەندانی دﯾکە
ەرھەمی بەپپ زە لەوانە :تﯚﯚ جوان ،خەم
بە
ناسراون.
ن
کوردستان زۆر
ن
تی
ی ھونەردۆستی
ککە بﯚ خە کی
ی موزﯾکی ناووچەکانی کوردستان و ئ ران بوو ،لە ماووەی سا نی رابردوودا
توو ژەری بواری
ران
ەفيزﯾﯚنی ئ ن
کخراوەی رادﯾﯚ و تەلە
ی
موزﯾکی ر
ی
شيعر و
ی شوڕای ش
ەندامی کارای
ئە
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ناوەندی کرماشان بوو.
رەحمانی بﯚ ژمارەﯾەک لەو بەرھەمانەی کە لە رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنی ناوەندی کرماشان
ئامادە و تﯚمار دەکران ،شيعر و موزﯾکی دروست دەکرد و بە کار و بەرھەمەکانی
چەندﯾن خە تی لە زۆربەی ف ستيﭭا ە ھونەرﯾيەکان و لە ف ستيﭭا ی بەرھەمەکانی
ناوەندەکانی رادﯾﯚﯾی و تەلەفيزﯾﯚنی ئ ران بەدەستھ نا.
ھاوﯾنی سا ی  2009لە ف ستيﭭا ی موزﯾکی خﯚڕاگرﯾی بﯚ ھە بژاردنی
بەرھەمەکانی مەقامی و ناوچەﯾی بە گﯚرانی "قەسری شيرﯾن" پلەی دووەمی
بەدەستھ نا.
رۆژی  2011-05-28کﯚچی دواﯾی کرد.
ر وڕەسمی بەڕ کردن و بەخاکسپاردنی تەرمی ﯾەدو رەحمانی ،ﯾەکشەممە 29
ئاﯾار /ماﯾﯚ  2011بەڕ وەدەچ ت و لە گﯚڕستانی "مين ئاوا" لە شاری کرماشان بە خاک
دەسپ ردر ت .
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

زەھاو

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1523 :

ﯾەرﯾﭭان نورەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051800581778549
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1524 :

شار مشکﯚ
ﯾەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2311802458
86991
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کوردستاننی

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1525 :

ی  -شەعببان
قوب وەلی
ﯾەعق
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617122342
24429
شاری ھەول ر لەداﯾکبووە.
ی
لەگەرەکی ررزگاری
سا ی 1975
فيلمکارە ،لە س
في
ِ
سەرچاوە :ما پەڕی زاری ککرمانجی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1526 :

ﯾەکببوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11410350510715
گﯚرانيب ژ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

گﯚراانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1527 :

ی
ﯾە دا عەباسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3031615006
64351
نيب ژ
گﯚراني
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
ەوە:
نەتە

ککورد

و ت:

خﯚراسان
خ

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1528 :

ماز گﯚنای
ﯾە م
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815430
07362
 1937لەﯾەک ک لەد ھاتەکاانی
سا ی 7.09.09
ی "ﯾە ماز پيووتيون"ه ،لەس
نااوی تەواوەتی
باوک کی ھەژاری جوتيار
تی ئەنازۆڵ لەبا
ی رۆژھە ی
ن"ەلەباشووری
شاری "ئەدەن
ش
ەداﯾکبووه.
لە
ی سادەی ژﯾاننی ،کەچی تتوانيو تی خو ندنی با لەبەشی
ی" سەرەڕای
"ﯾە ماز گيونای
بەشی مافناسين لەزانکﯚی
ی
ندنی با
کﯚی ئەستنەببوڵ و خو ی
ئاابووری لەزانک
ەنکەرەتەواو ببکات.
ئە
ە
دەی ئەوەﯾان بﯚ دروستکردد،
ەسا ی 1958دا پاش ئەوەەی پ ۆپاگەند
لە
کەگواﯾە"ﯾە ماز
ەسەردا
بەندکردنيان بە
مانگ فەرمانی بە
گگيونای" سەر بەپارتی کﯚممﯚنيستەبﯚ مااوەی  18گ
وەک ئەکتەری داب ا ،ئەمەش پاش
ھونەری ک
سەپاند .بەھﯚﯚی بەندکردنييەوەلەکاری ھ
س
دا
ەتمەندی پەﯾد
جﯚردا ھەبوو و ناو کی تاﯾبە
يلمی جﯚراوج
ەوەی رۆ ی للەچەندﯾن فيل
ئە
ککردبوو.
ساکانی سنووور( رۆ ی
 "Hudutlaﯾاس
ەفيلمی=( "arin Kanunu
ەسا ی 1966دا گيونای لە
لە
بەﯾەک ک لەکيلەککانی کاری بزوتنەوەی
ک
ی ئاکادش"دا بينی .ئەو فييلمەش
"ئومەر ليوفتی
ھەر بﯚ خﯚشی
ر
 (Ulusal Sineema Harekeئەو کەسەداادەنر ت،
سينەمای )eti
س
گرتەبەر.
ر
ھەمەگيونای ر گای دەرھ ننانی
سينارﯾﯚکەی ننووسيبوو .دووای ئەم بەرھ
س
ەی
گای دەکرد و ئەو جياوازﯾانە
ەتو ژەجياجياککانی کﯚمە گ
ککارەکانی گيوننای باسی لە
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بەش وەﯾەکی زەق لەفيلمەکانيدا دەخستەڕوو ھەر بﯚﯾەﯾەکەم کاری دەرھ نانی
فيلمی لەسا ی 1986دا بەناوی=( " "Seyyit Hanبووکی زەوی( و پاشان فيلمی "Aç
=( "Kurtlarگورگەبرسييەکان( لەسا ی 1969دا ،کەھەردووکيان کارﯾگەری نو ی
رﯾاليزمی ئيتا يان لەسەر بوو ،بە م ھەردوو فيلمی ناوبراو باﯾکﯚت کران.
گيونای بﯚ ﯾەکەمجار توانای خە ت کی ن ودەو ەتی بﯚ کارەکەی وەدەست بيھ ن ت،
ئەوﯾش لەسەر فيلمی=( " "Umutھيوا( لەسا ی 1970د،ا ئەمەش لەميانەی
ﭬيستﭭا ی )کان(ی سينەماﯾيدا ،ئەو فيلمەش باس لەھەژاری و نەھامەتی خە کی
دەکات ،ھەربﯚﯾەنەتوانرا پەخش بکر ت.
بەدوای ئەو سەرکەوتنانەی وەدەستی ھ نا ،چەندﯾنی بەرھەمی دﯾکەی بەئەنجام
گەﯾاند لەوانەش:
=( Umutsuzlarب ئوم دەکان( لەسا ی 1971دا
=( Agitئازا ،بەجەرگ( لەسا ی 1971دا
=( Aciئازار( لەسا ی 1971دا
دوای ئەو کوداتا سەربازﯾەﯾی لەسا ی  1971لەتورکيا روﯾدا ،لەسەر ئەو
بﯚچوونەجياوازانەی ھەﯾبوو ساڵ و نيو ک ژﯾانی لەبەندﯾخانەبەسەربرد.
پاش ھاتنەدەرەوەی لەبەندﯾخانەو فيلمەکﯚمە ﯾەتييەڕەخنەگرﯾيەکان ،بوونەکەرەسەی
بەرھەمەکانی و لەھەمان کاتدا دڕک ک بوون لەچاوی سەربازانی فەرمان ەوا لەتورکيا.
بە م گيونای توانی لەسا ی 1974دا فيلمی=( " "Arkadasھاوڕی( و فيلمی
( ""Zavallilarھەژاران( ئەنجام بدات.
ھەرھەمان ساڵ جار کی دﯾکەبەتﯚمەتی کوشتنی پار زەر ک خراﯾەبەندﯾخانەوه.
سەرەڕای ئەوەی گيونای ئەو تﯚمەتەی بەتوندی رەتکردەوه ،کەچی  19ساڵ فەرمانی
بەندکردنيان بەسەردا سەپاند .لەکاتی بەسەربردنی ژﯾانی لەبەندﯾخانەدا
کەوتەنووسينەوەی سينارﯾﯚ بﯚ فيلم و بەش وەی قاچاغ رەوانەی دەرەوەی
بەندﯾخانەﯾان دەکرد و دەکرانەفيلم لەوانەش=( " "Sürüلەوەڕگا( سا ی 1978دا،
کەئەوەش لھدەرھ نانی " "Zeki Öktenو"Düsman".
لەسا ی 1981دا پاش وەرگرتنی مﯚ ەت بﯚ بەسەربردنی پشوو لەدەرەوەی
بەندﯾخانە ،گيونای لەڕ گای ﯾﯚنانەوەبەرەو ئەورپای رۆژئاوا بەڕ دەکەو ت و بﯚ ماوەﯾەک
بەش وەﯾەکی نھ نی لەﯾەک ک لەشارەکان دەژی .لەسا ی 1981دا رەگەزنامەی
تورکی ل دەسەنر تەوەو لەسا ی  1982فيلمی" "Yolی )ڕ گا( بەرھەمھ نا.
""Yolﯾەک ک بوو لەو بەرھەمانەی ،کەگيونای بەھەموو جيھانی ھونەر ناساند و
لەسەر ئەم کارەی خە تی چ ەخورمای ز ر نی وەرگرت ،ئەوەش لەميانەی
ﭬيستيﭭا ی کانی سينەماﯾيدا ،پاش  16ساڵ بﯚ ﯾەکەمجار لەسا ی 1999دا لەسەر
سينەماکانی تورکيا نيشاندرا .
دوا بەرھەمی=( " "Duvarدﯾوار( سا ی 1983دا بوو ،بە م ئەم بەرھەمەی ھەمان
کﭭاليتيەتی فيلمەکانی پ شووی نەبوو .
ﯾە ماز لە 1984.09.09لەپارﯾس کﯚچی دواﯾيکرد.
سەرجەم بەرھەمەکانی
1958 Alageyik
1958 Bu Vatanin Çocuklari
1959 Karacaoglan'in Kara Sevdasi
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1961 Yaban Gülü
1963 Ölüme Yalniz Gidilir
1963 Ikisi de Cesurdu
1964 Hergün Ölmektense
1964 Kamali Zeybek
1964 Koçero
1965 Kasimpasali
1965 Kasimpasali Recep
1965 Konyakçi
1965 Krallar Krali
1966 Burçak Tarlasi
1966 Aslanlarin Dönüsü
1966 Esrefpasali
1966 Hudutlarin Kanunu
1966 Yedi Dagin Aslani
1966 Tilki Selim
1966 The Horse, The Woman And The Gun
1967 Bullets Cannot Pierce Me
1967 My Name Is Kerim
1967 At Hirsizi Banus
1967 Seytanin Oglu
1967 Benim Adim Kerim
1968 Pire Nuri
1968 Seyyit Han
1968 Nuri The Flea
1968 Bride Of The Earth
1968 Azrail Benim
1968 Kargaci Halil
1969 Belanin 7 Türlüsü
1969 The Hungry Wolves
1969 An Ugly Man
1970 Hope
1970 Osman The Wanderer
1970 The Seven Bastards
1970 Imzam Kanla Yazilir
1970 Sevgili Muhafizim
1970 Seytan Kayaliklari
1971 Vurguncular
1971 The Fugitives
1971 The Wrongdoers
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1971 The Example
1971 Tomorrow Is The Last Day
1971 The Hopeless Ones
1971 Pain
1971 Elegy
1971 The Father
1974 Friend
1974 The Anxiety
1975 Izin
1975 Bir Gün Mutlaka
1975 The Poor Ones
1978 The Herd
1979 The Enemy
1982 Yol
1983 The Wall
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
 پياوان:رەگەزی کەس
کورد

:نەتەوە

باکووری کوردستان

:و ت

ھونەرمەند

:جﯚری کەس

 بادﯾنی-  کرمانجيی باکوور: ش وەزار- زمان
!ئەم بابەتە باشتر بکە

1529 :ژمارە

ئابيدﯾن بيتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623320164046
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سترانب ژ و مووزﯾکژەن
ئاابيدﯾن بيتەر س
ەالﭬکرﯾنە:
ەلبوم ب زمانن تورکی بە
ئە
من پاش ﭬە برErrtelendim-چاڤ سترانا منTürkü Gözlüm

کورردێ باکور ل د رسم

ژ دداﯾک بووﯾە ،ددوو

تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :ھونەرمەند
ج
جورێ کەس :موزﯾکژەن
ج
جورێ کەس :وەرزشﭭان
ج
جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

دەرسيم

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1530 :

ساس
ئيبراھيم تات يس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107230229
93156
ەز کوردە ،ن وبرراو لە ئورفە للەداﯾکبووە و گﯚرانيی
ەناوبانگترﯾن گﯚرانيب ژی توورکی بەڕەگە
بە
ەﯾە.
ککوردﯾشی ھە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

1065

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :ئەکتەر
ج
بباژ ر:

ئورفە

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1531 :

ل
ئيدرﯾﯾس بەدەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1052159312
22051
ەر
ەندی ئاوازدانە
ھونەرمە
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :ھونەرممەند
باژ ر:

ک
دھﯚک

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1532 :

ی
الم زاخﯚﯾی
ئيسال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206145033
32854
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الڤ
خو ،بەری بەررھەم خو ﯾ ئ ک بەال
ە ل باژ رێ زاخ
ساال 1982ﯾە
ژ داﯾک بوﯾ س
 20ب
ن ،بەرھەم خوﯾ ئ ک ل ساال 006
پ کری ھەبون
ستران ن کليپ
کەت ،پ نج س
بک
چ" بو کو ب ھاررﯾکارﯾا
 2008ب ناﭬ "پشتی "
ەرھ ساال 8
نااﭬ "بەژنا ﯾارا من" بو ،بە
ھاتە بەرھەم
م ئانين.
"ﭬين تيﭭی" ھ
کليپ ھەنە،
سپ دێ" بەرنيياس بو و ھەتا نھا  13پ
ستران ب ژێ نناﭬبری ب ستترانا "ئەﭬرو س
س
موزﯾکی دا ل
ی
بوو جارا ئ ک ککو ستران گووتی ،ل ساال  1997چوﯾە د ناڤ تيپا دەەالل ﯾا
.199
گا نەوروز دا ببو ل ساال 98
زاخو ،د ئاھەنگ
 (Tچوﯾە
ەنال )TRT6
ەر داخازﯾا کە
ەر  2009لسە
ی  27ن ﭭ مبە
ی ل ر کەفتی
ئييسالم زاخوﯾی
شکداری د بەرننام "گول ففروش" کر و ددگەل
ەر  2009پش
وەالت تورکيا و  1دﯾس مبە
شک ش .
ماردﯾنی و ستراني ن کوردی پ ش
ی
ەردان
ێ بەرنامەی بە
پ شک شکارێ
ەشداری
ساال  2007بە
کوردستان کرﯾە ،ل س
ن
ئاھەنگان ل
ن
دن
سترانب ژی بەشدارﯾا چەند
س
د ئاھەنگا باژ ررێ قامشلو ددا.
د  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
ەسعود الوەند
سەرچاوە :مە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1533 :

مەد کاﯾا
ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121511090
05671
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شاری
سا ی  1957ی زاﯾينی لە ش
شاعير ،ئاھە ننگ ساز و مووسيقار لە س
گگﯚرانی ب ژ ،ش
ەک کورد لە داﯾکبوو .کاﯾا ھەر لە سەرردەمی
ما تيای تورکييا لە بنەما يککی بە رەچە ە
م
کی
ەﯾا ی دۆزﯾنەووەی جيھان ی
ەژاری ،بە خە
ی نالەبارو ھە
الوەتيدا بە ھﯚﯚی باروودۆخی
ال
کاﯾا لە پ شەنگاﯾەکی
ڵ .باوکی ا
ی رووی کردە ئەستەمبووڵ
ڵ بنەما ەکەی
جياواز ،دەگەڵ
ج
سەرنج
ەری دەکردووو ماشينی دەەشوشت ،کاﯾا بە دﯾتنی ئئەم دﯾمەنە س
ماش ندا کارگە
م
راک شانە بە ننی بەخوی ددەدا کە گە وررەبوو ماشين ک بﯚ باوکی بکرێ .بە م
باوکی بەزووﯾی کﯚﯚچی
ی
ەھاتوو
حمەد کاﯾا ھەررگيز وەدی نە
ەداخەوە ئەو ئاواتەی ئەح
بە
دواﯾی کرد .
ستانبووڵ
سا ی  1999لە شاری ئيس
گی مارتی س
ھونەرمەندی کورد ئەحمەدد کاﯾا ،لە مانگ
ھ
مادە بوون ،گووتبووی،
و لە کﯚبوونەوەەﯾەک دا کە ززۆر رۆژنامەواننيش ت يدا ئام
من دەمھەوێ
گوتبووی ،من لە
گﯚرانی ب مەوە .کاﯾﯾا ھەروەھا گو
ی
ێ بە زمانی کووردی
م
گﯚرانی کوردی ب وبکاتەوە.
ی
ەلەﭬيزﯾﯚن ک دەگەڕ م کە کليپی
تە
مەد کاﯾا
ەو بەﯾنە دا ژممارەﯾەک لەوو ھونەرمەدە تورکانەی کە رەقيان لەو ققسەی ئەحم
لە
خاﯾين بە
سەری و ئەحمەد ککاﯾاﯾان وەک خ
ی
ت و ھ رشيان کردە
ھەستابوو ،خﯚﯚﯾان رانەگرت
ھ
نااو کرد!
فەڕانسە
بچ تە و تی فە
ککاﯾا کە رووبەڕڕووی ھ رش و گوشار ھاتببﯚوە ،دواتر ناچار بوو کە چ
و لە شاری پاررﯾس نيشتە ج دەب ت.
خستن و شﯚﯚﭬ نيزم ،لە و ت و ئەوﯾنەککانی
ەحمەد کاﯾا ببە ھﯚی کولتووری بن پ خ
ئە
ەوﯾستی و بييرەوەری
ەو لە ناو د ی خﯚی دا توانييبووی خﯚشە
ەوە ،بە م ئە
دوور دەکەو تە
و ت رابگر ت و ھەر بە ھﯚﯚی ئ ش و ئاززاری ئەو ئەوﯾﯾنەشەوە ،لە رۆژی  16نﯚﭬﭬامبری
لە شاری
ژﯾانی لە دەست دەدات .ئ ستتا گﯚڕەکەی ە
ی
ست ت و
سا ی  2000دا د ی دەوس
س
پاارﯾسە.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
ج
جورێ کەس :موزﯾکژەن
ج
بباژ ر:

مەالت

ش وەزار:

ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1534 :

ﯚﯾی
دەوان زاخﯚ
ئەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0128204925
53342
ن ،ل ساال  1957ل
ی محەمەد ککو ب "ئەردەووان زاخوﯾی" ھاتبوو ناسين
ەردەوان عەلی
ئە
دارﯾا ھن
ستران گوتن کرﯾە ،بەشد
زاروکيني حەژ ل س
ي
ھەر ژ
بااژ رێ زاخو ژ داﯾک بوﯾە ،ھ
ئااھەنگ ن نەوررزێ ل زاخو ککرﯾە.
ەرگ
چووﯾە د ناڤ ر زﯾ ن پ شمە
ل ساال  1979ل زاخو ژﯾانا ھەﭬژﯾني پ ک ئيناﯾە و چ
ککوردستان ددا و ستران ب وەالت و دەرردە سەرﯾا ملللـەت خوە گگوتيە.
تران ل ساال
"ھوزان" و "کوﭬان" ،ئ کەم س ن
"
ک ھەنە ب نااﭬ ن
ەردەوان زاخووﯾی دوو زاروک
ئە
ساال ئ کەم کااس ت
ھەر ھەمان س
 1978ب ناﭬ "دچمە ھەووارا خابيری" تﯚمار کرﯾە ،ھ
8
ەالفکرﯾنە.
بە
دەم کو
 (300ستران ھەنە ،ل م
شوﯾن بوﯾ )0
سترانب ژێ ناﭬﭬبری ھەتاکو ب سەرو ش
س
بلندن جانا
ن
چيا ،چيا
ە و لسەر چا ﯾ ن کوردستان بوﯾە ،ستترانا "چومە چ
پ شمەرگە بيە
ﯾە.
من" تﯚمار کرﯾە
م
شەﭬا 28
ئەﭬين بوﯾنە ،ل ش
ن
شورەشگ رﯾ و
گ
ی،
ەردەوان زاخووی ستراني ن وی سياسی
ئە
سەر کرن
ێ  1986ل ئااھەنگەک ل بەغدا ھاتە دەست ب س
ەھا کانونا دوێ
ل سەر  29مە
شوﯾنە.
و ھەتا نھا ﯾ ب سەرو ش
کەرەک ل بەررامبەری پرا دەالل بو
بااژ رێ زاخو وەەکە ر زگرتن ل ئەردەوان ززاخوﯾی ،پەﯾک
چ کری.
عيسا
مير زاخوﯾی ،ع
سل مان ،سەم
ەبدولعەزﯾز س
ی ژ الﯾ )عە
ھوزان و ئاوازﯾ ن سترانب ژی
ھ
ەبری بوتانی ،نەزﯾر
ەنستانی ،خ
بە
خالس خەليل ،،شاکر ئاکرەﯾی ،حەبيب کەلەش ،سە ِ
ھاتينە دانان ،سەباح زاخوﯾﯾی
سەباح زاخﯚﯾی( ھ
ح
سين و
مەت مەال ﯾاس
رەەمەزان ،حکم
شتناندا دگەل ئەردوان زاخووﯾی کار
ھەنگ و رونش
دەرێ عودێ د گەلەک ئاھ
موزﯾکﭭان و ل د
م
ککرﯾە.
د  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
ەسعود الوەند
سەرچاوە :مە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
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جورێ کەس :ب سەروشو ن
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1535 :

ﯚﯾی
شەد زاخﯚ
ئەرش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004155152
29777
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووررا کوردستان

کەس :گﯚرانيب ژ
جورێ کە
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1536 :

سليکە قادرر
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1312057376
64145
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گﯚرانييب ژ
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

مان
خانم

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

سووفي تا کەﭬن

ێ کەس :گﯚرانيب ژ
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1537 :

ی
وەر بەرواری
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212103347
71290
سەدەی رابرددووەوە
ەستەکانی س
لەسەرەتای سا ی شە
ی
ک لەداﯾکبووە و
ەشاری دھﯚک
لە ساا ی  1948لە
کاری ش وەکاری ددەکات.
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ش ووەکار
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە1538 :

ئەﭬدال

زەﯾنک

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809201920072
س

کورێ مستەفا حەسەن سل مانی ﯾە ،بەل ب ناﭬ دەﯾکا خو ھاتيە ناﭬکرن ،ژ بەر کو د ژﯾ
سالي دا باب وی گيانی خو ژ دەست داﯾە ،ناﭬ دەﯾکا وی وەکی دﯾار )زەﯾن ( ﯾە ،ب شاھ
دەنگب ژا ھاتيە ناﭬکرن ،ل ساال  1800ێ ل گوندێ جەمالو ردی ھاتی سەر دونياﯾ ل باژ رێ ئاغرء ،ژ
 110ساال پتر ژﯾاﯾە ،و نەﭬي وی ﯾ مەزن )عەمەرێ زەﯾن ( ئەڤ چەندە پەسەند کرﯾە ،ب دەھان
کالم و ستران ژ الﯾ وی ﭬە ھاتينە گوتن ،نە بتن گوتينە بەلکی خودان دەھان کالما بوﯾە ،و کالم ن
وی ژ الﯾ دەنگب ژ ن ب ناڤ و دەنگ وەکی شاکرو،رەشو،زاھرو،کەراپيتی خاچو ،سالح قوبين
ھاتينە گوتن ،ل وەالت تورکيا و وەالت ن دی ب )ھوميروس کوردان( دھ تە نياسين ،ژ بەر کو گەلەک
روﯾدان ن وی سەردەم ب ستران گوتينە ،ئەﭬدال زەﯾنک بو دەمەکی در ژ ،ماﯾە ل دەڤ بەگ کوردا
)سورمەلی مەمەد پاشا( ئەو ژی ئ ک بوو ژ بەگ ن کوردا ل دەﭬەرا باﯾەزﯾدێ ،ئەﭬە ژی وێ چەندێ دﯾار
دکەت ،کو عەﭬدال زەﯾنک دەنگب ژێ ﭬی بەگ بووﯾە ،و بەلگەﯾەک دی بو ﭬ چەندێ کالما )وەی
خوزان ( ،ژ الﯾ عەﭬدال زەﯾنک ﭬە ھاتيە گوتن ،خوزان روﯾدانەکا وی سەردەمی ﯾە ،ل ساال 1865
ێ دەسەالتدارﯾا عوسمانيا دﭬيا سەرھلدانا کوزانئوغوالر و ال بدەت ،داخوازﯾا مەمەد پاشای کر ،دا کو
ھارﯾکارﯾا وانا بکەن ،ئەوی ژی چوارسەد لەشکەرێ خو لگەل ﭬر کر ،د الدانا سەرھلدان دا  50ھزار
تورکومان ھاتنە کوشتن ،د ﭬی شەرﯾدا عەﭬدال زەﯾنک ژی بەشدار بوو ،ھەﭬنياسين لگەل ئوزان
تورک دادالئوغلوی کر ،پاش ھەردووﯾان شەرێ کوزان کرﯾە جيروک.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )رۆژھات سەعيد( سەبارەت بە )ئﭭدال زەﯾنک ( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە -12-22
2010
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1539 :

ئەﭬين بەﯾاز
1072

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206143735
52852
زانکﯚ تەواوی
س چاوی بەدونيادا ھە ھ ناووە .لەسەرەتااﯾيەوە تا کﯚ
ەسا ی  1981لە بەدليس
لە
کی تەواو کرددووە.
ەستەنبوڵ ب ﯾوە .لەزانکﯚ بەشی موزﯾک
خو ندنی لە ئە
قﯚناغەکانی خ
قﯚ
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

بەدليس

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1540 :

ن
ب وارر تەحسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1231502283
32975
ش وەککار
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ش ووەکار
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

1073

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1541 :

ﯾل
بەدﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109153711163
کاری ھونەری دەککات تاوەکو ئ ستا پ نچ
 20سا ە ی
خە کی باکوورری کوردستاننە و نزﯾکە 2
خ
ە.
ەلبوومی ب ووکراوی ھەﯾە
ئە
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1542 :

ھا
س ن تەھ
تەحس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81118154012361
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لە 25ی تشرﯾننی ﯾەکەمی سا ی
ھا ئام دی ە
ھاتووی کورد تەحسين تەھ
سترانب ژی ل ھ
س
چکە و
چونکە باوکی ففەرمانبەر بوووه ،لەگەل ک شارو شارۆچ
 1941دا ھاتﯚتتە ژﯾانەوه .چو
ەی مانگيش و باتووفە
دنی لە ناوچە
حسين خو ند
نااوچەی دەﭬەرری بادﯾنان ژﯾﯾاوه ،بﯚﯾە تەح
داد و لە
قﯚناغی ناوەندی ،چووەتە بەغد
ی
خو ندنی
ک تەواوکردوووە و دوای و
و شاری دھﯚک
عوود ژەنين کردوووە و
د
ری ئام ری
ەﯾمانگای ھوونەرە جوانەکاان وەرگيراوە و خﯚی ف ی
پە
ستگەی رادﯾﯾﯚی کوردی ککردووە لە
سەر سترانب ژی کردووە و ھاتوچﯚی ئ س
پ ۆﭬەشی لەس
گران کردووه.
شکەش بە گو ن
ش
ی بەسﯚزی لەو ئ ستگەﯾﯾەدا پ
ەغداو سترانی
بە
چووە
سەخت بوو چ
ەند لەو سەرددەمەی باری کوردستان س
ھای ھونەرمە
ەحسين تەھ
تە
لە  1995.05.08دا لە
ئاوارەﯾی ژﯾا ،تاکو ە
ی
و تی ھﯚ ەنداو چەند سا ک لەو و تەدا بە
بەنەخﯚشی دڵ کﯚچی دواﯾی کرد و تەرمەکەی لە
ی
ەکی ئەو و تە
ەخﯚشخانەﯾە
نە
بەخاک
ک
پيرانی
لە ئام دی شااری باب و باپي
 1995.06.04گگەﯾشتەوە کووردستان و ە
4
سپ ردرا.
س
ەرە جوانەکان تەواو دەکات و بﯚ
خو ندنی ھونە
ی 1964دا و
ەم ھونەرمەنندە لە ھاوﯾنی
ئە
خمووری
مامﯚستای پەروەردەی ھونەر لە قوتابخانەی مەخ
ی
پااﯾيزی ئەو سا ە دەکر ت ببە
سروودی
لەبواری مﯚسيقا و س
ی
ەرﯾی
چاالکی ھونە
ەول ر گەل ک چ
سەرەتاﯾی لە پار زگای ھە
س
شارۆچکەکە پ ش
ە
بزوتنەوەی شانﯚش لە
ی
نييشتمانی لە و شارۆچکەﯾﯾەدا دەنو ن و
سيقازان و
ھونەرﯾی و ﯾانەی مﯚس
ی
کی
دەخات و ما ەکەشی دەکااتە مە بەند ک
گگﯚرانيب ژانی ککورد.
ەکەمی
ھەول ر و لە ققوتابخانەی ﯾە
سا ی  1968ددا دەگو ز تەووە بﯚ شاری ھ
ەحسين لەس
تە
گيانی ھونەرﯾی لەن و
ی
مﯚسيقا،
مامﯚستای سروود و م
ی
ەول ر دەکر ت بە
موونەﯾی ھە
نم
دەستەﯾەک لە
ک
ەڵ
قوتابييەکانيدا پەروەردە دەککات و لە دەرەەوەی قوتابخاانەشدا لەگە
قو
ھونەری ھەول ر دادەەمەزر ن و
ی
تيپی
ی ئەم شارە تي
مﯚسيقازان و ھونەرمەندی
م
خزمەت کی زۆرری ھونەری کوردی دەکەن.
خ
وبەراﯾەتی
ی
بە بەڕ
چاالکی ھونەرﯾی سەر ە
ھونەرمەند تەحسين تەھا لە بەشی چ
ھ
گگشتی پەروەرردەی ھەول ر دەکر ت بە راھ نەری مﯚسيقا و سروودی قوتابخاننەکان و
ری مﯚسيقا دەکات.
دەستەﯾەکی باش لە قوتاببييەکانی ف ی
ھونەری نەتەوواﯾەتی
دە پتر لە ئاواززی ميللی و ککەلەپووری ھ
م ھونەرمەند
ئااوازەکانی ئەم
ھەمووﯾان لە ژﯾانی
ککوردەوە وەرگييرابوون و گياننی ژﯾانی گونند و الد يان پ وە دﯾاربوو ،ھ
ەی ئەو ئاوازانەﯾشی
ھە دابوو زۆربە
ککﯚمە ﯾەتی و ئەﭬين و خﯚ شەوﯾستييەووە سەرﯾان ھ
جاو لە
می )بەﯾات( ددەگوتران ،چونکە لەگەڵ دەنگە بەسﯚزەەکەی دەگونج
ەسەر مەقامی
لە
سەعيد و ئەننوەر
شاد محەمەد س
مﯚسيقازان و ئاواز دانەرەکاانی کورد زۆر رای لە د ش
م
جزﯾری و تاﯾەر تﯚفيق
قەرەداغی بووو ،لە گﯚرانيب ژژەکانيش زۆر رای لە محەمەد عارفی ج
قە
و شەماڵ سائئيب بوو.
سەرچاوە :ما پەڕی چيا
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد
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باشوورا کورردستان

ھەر م:
ھ

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1543 :

ەرسەالن
ن  -جان ئە
ن ئارسالن
جــان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061058065
57326
گﯚرانيب ژ
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

جورێ کەس :گﯚرانييب ژ
باژ ر:

ن
ماردﯾن

ش وەزاار:

ک .با کوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1544 :

جان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3230859562
21782
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دەنگ
گ
ری لەسەر پەروەردەی
م لەداﯾک بووەە ،ماجست ی
ەسا ی  1971لەئەرزەروم
لە
جان شيعری بﯚ گﯚرانيەکاننی
نووسيوە ،وتا
،
ھونەرمەند جا
ەئەستەنبول وەرگرتووە ،ھ
لە
لەالﯾەن
ن
 2006سيدﯾەکی نوێ
2
وبﯚ سا ی
ھەميەتی ﯚ
ئ ستا شەش سيدی بەرھ
ککﯚمپانياﯾەکی فەرەنسی ببەرھەم د ن ت.
ەندکراوەو
الﯾەن حکومەتتی تورکی بە
ە و ستی نەتتەواﯾەتی لەال
ەسا ی  1992لەسەر ھە
لە
حکومەتی توررکی دراوەتەبەر
ست لەالﯾەن ح
ەمان ھە و س
ەسا ی  1993لەسەر ھە
لە
گگوللـە.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
ج
بباژ ر:

ئەرزەروم

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1545 :

ل
ﭬان ميکائيل
چياﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4270908405
57025
ش وەککار
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش
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ێ کەس :ش ووەکار
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1546 :

ی
ی زاخﯚﯾی
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1141030263
32730
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1547 :

ی
حامييد ئامەدی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004220203
39789
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گترﯾن خﯚشنوووسه.
بەناوبانگ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
ی
باکووری

جورێ ککەس :خﯚشننووس
باژ ر:

ئامەد

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1548 :

سەن شەررﯾف
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3141823158
82572
ساال  ١٩٦٩ێ ل گوندێ ک ستە
سترانب ژ و ھوونەرمەندێ کوورد حەسەن شەرﯾف ل س
س
سەر ب پار زگگەھا دھوک ﭬە ژ داﯾک بوووﯾە  ،خواندننا سەرەتاﯾی ل گوندی و بباژ رێ
س
ەر کاودان ن وی دەمی خوواندنا خوە ب دوﯾماھی نەئينا .
دﯾە بەل ژ بە
دھوک خواند
سەر ﭬی
ر
سالي ل
کرﯾە ھەتا  ١٦س
ست ب ژەنينا تتەمبيرێ ە
د ژﯾ  ١١سالي دا دەست
ھەما خو ب ناﭬ )تەمبورا من( و ل
ساال  ١٩٨٥ێ ئ کەم بەرھ
م بووﯾە  ،ل س
ککاری بەردەوام
بەالڤ کرﯾە.
ڤ
باران باری(
ەرھەما خو ب ناﭬ ) ن
ساال  ١٩٨٦ێ دووەمين بە
س
کرﯾە  ،پاش بەرەەڤ
ە
ەباتا پ شمەررگاﯾەتي
شمەرگە و خە
ل ساال  ١٩٨٧ێ بووﯾە پ ش
 ١٩٩١ێ ل و رێ دمينيت  ،ل کەمپا دﯾااربەکر
بااژ رێ دﯾاربەککرێ دچيت و ھەتا ساال ١
مپ دا
بەالڤ کر و د کەم
ڤ
ستان (
ەلبوما خوە ب ناﭬ ) ھە لەپچە – ھيروشيما کوردس
ئە
شور ،ﭬی
داﯾنە بو پەنابەر ن کورد ن باش
ە
نەتەوەﯾی ساز
ی
چەندﯾن ئاھەننگ ب بيرەوەررﯾ ن
چ
شی
مللەت کورد توش
ت
وی دەمی دا ژ بەر کو
ت ھەبوو د ی
ەرھەمی گرننگيەکا تاﯾبەت
بە
گەکی
کی کوچا مليوونی و کيميابااران کرنا ھەللەپچە ب رەنگ
ساتا ببوو وەکی
چەندﯾن کارەس
چ
حەسەن شەررﯾف ببوو وەرگگ رێ ھەست ن گەل کوررد.
ح
قا من در ژ بووو بەالڤ
ل ساال  ١٩٩٣ێ بەرھەما شەرێ چيا و ل  ١٩٩٤ێ شەﭬا ئەشق
ککر.
 ٢٠٠٢ێ ئەلبوما تتورا ئەﭬين و ل
٢
سو د  ،ل
خوەزی ل و
ل ساال  ١٩٩٨ێ ئەلبوما خ
کرﯾە.
 ٢٠٠٤ێ مزگيينی بەالڤ کر
٤
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ش ،برﯾنا ئاﭬ ( نە.
ەندی ) دﯾالن  ،ئاڤ و ئاڤ  ،بەﯾتا اللش
ەلبوم ن دی ﯾ ن ھونەرمە
ئە
ەدانەک
کوردی دا رەنگ ﭬە
ی
ەێ تاﯾبەت د سترانا
ەبوونا ستاﯾلە
حەسەن شەررﯾف ژ بەر ھە
ح
وەکی ئاڤ و ئاڤ ﯾﯾا فەقي تەﯾﯾران بووﯾە ستتران ب
ی
سيکی
مەزن ھەﯾە و ھوزان ن کالس
م
ی و ئەﭬە ژی ش وازەک نووﯾی ﯾە د ستترانا کوردی ددا.
ەن شەرﯾفی
دەنگ حەسە
کی کرﯾنە
رزگار ک ستەﯾی ،ئەدﯾب چەلک
ر
ھوزان ن
حەسەن شەررﯾفی ژ بلی ھوزان ن خو ھ
ح
ە ئاکنجی ﯾە ل ئەوروپا.
ستران و نوکە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ھونەرمەند
ج
جورێ کەس :پ شمەرگەﯾاا د رﯾن
ج
جورێ کەس :موزﯾکژەن
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1549 :

ەر
ی خەنجە
سەن عەلی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5132256356
64713
ﭬە
ەندﯾن سال ن ژﯾ خو د زﯾندان ن رژ ما ژناﭬچوﯾی ە
پ شمەرگەک د رﯾنە و چە
سال ن  1981ھەتا  1991کو س جاران وەک زﯾندانيەک
ەت دناﭬبەرا س
بﯚﯚراندﯾنە ،تاﯾبە
زﯾندان بﯚ دەم بييست
ن
 198ێ
سياسی برﯾاررا زﯾندان ل سەر دەرکەففتيە ،ساال 81
س
ساال  1983ێ ھااتە ئازاد
ال
پاشان ب برﯾارا ل بﯚﯚرﯾن ل
ن
ساالن ل سەر ھاتە سەپا ندن و
س
دی ھەتا ساال  1991ھاتيە
ککرن و پاشان ل سال ن 86
 198و  1988ددوو جار ن ی
ھلدانا پيرۆزا بووھارا  1991ێ ھاتە ئازاد ککرن".
شتی سەرھل
زﯾﯾندانکرن و پش
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

1080

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :زﯾندانی سيياسی
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1550 :

ف
حەلييم ﯾوسف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0716105350
01832
موودێ ،رۆژاﭬاﯾ کوردستان )سوورﯾ ( ژ داﯾک بوووﯾە.
د ساال  1967ئان دە ل ئامو
مانياﯾ
ھەلەب فاکوللتەﯾا ھقووق قەداندﯾە و ژ ساال  2000ی دە ل ئەلم
ل زانينگەھا ھ
دژی.
وەشاندنە.
ە
ب دەھان گﯚتاار ن و ژەﯾی د کﯚﭬار و رۆژژنامەﯾ ن ئەرەبی و کوردی دە
ن .ھەموو
ھەم ن وی ب کوردی ،ئەرەەبی ،ترکی و ئەلمانی ھاتنە وەشاندن
ھەتا نھا بەرھ
ھ
ﭬە ل ستەنبﯚل ھاتنە
ە
شانخانەﯾا ئاﭬﭬەستا ﯾ
ی ﯾ ن ب کورددی ژ ھ ال وەش
ەرھەم ن وی
بە
وەشاندن.
ی ئەڤ ن:
ی ﯾ ن چاپکری
ەرھەم ن وی
بە
م 1997 .ب کووردی 2004 .ب
ەرەبی ،شام
س  -چيرۆک –  ،1991ب ئە
1-م رێ ئاﭬسەلمانی،وەرگگ ر  :ھەد کارگگە.
ئە
ک –  ،1995ب ئەرەبی بەﯾﯾرووت 1998 .ب کوردی.
2-ژن ن قات ن بلند  -چيرۆک 2002.19ب تترکی،وەرگ ر:
ن  -چيرۆک –  ،1996ب کووردی .چ998 ²
3-مری رانازنرەەھمی باتوورر.
،200
ەرەبی ،بەﯾروووت .چ04 : ²
ی 1999 .ب ئە
 ،19ب کوردی
4-سﯚبارتﯚ – رۆمان – 999ھەول ر.
ھ
ک –  ،2003ب کوردی.
5-مەم ب زﯾن  -چيرۆک6-ترسا ب ددران – رۆمان –  ،2006ب کوردی ،200ب کورددی
ن  -رۆمان 08 -
سی تی دبن
7-گاﭬا کو ماس8-ترسا ب ددران  -رۆمان  ،2009 -ب ئئەرەبیگرتن:
ی ھاتنە ن
ژ شانﯚﯾ ن کو ژ نﭭيس ن وی
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ککﯚمارا دﯾنان،
دارﭬەکرنا پﯚزەەکی،
بد
ی.
سﯚل و سەری
س
ی ،ب ناﭬ گااﭬا س يەمين ،ھەفتانە ،د مەدﯾاتﭫ
ەﯾەکە و ژەﯾی
 1دە ،بەرنامە
ژ 11.11.2000
شک ش دکە.
و مەزۆپﯚتاميا تﭫ و نھا ژی د رۆژتﭫ دە ئئامادە و پ ک
م ﯾوسف
سەرچاوە :ما پەڕی حەليم
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :ھونەرمەند
ج
بباژ ر:

ئامودا

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1551 :

خدر فەقير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7171611453
31357
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
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باژ ر:

ل
شنگال

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1552 :

شناو
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01810572910138
ستەری لە زاانستی رامياررﯾدا
ەداﯾکبووە ،ماس
ە قاميشلﯚ لە
گگﯚرانيب ژە ،ساا ی  1964لە
ھەﯾە.
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

قاميشلﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1553 :

ر
خەباات شاکير
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121511320
01674
کوردستتان

ال  1967ئان ددە ل گوندێ تلەربيت رۆژاﭬﭬاﯾ
د ساال
مەزنبووﯾە.
گرخاتوونا بنخەت م
خزمەت
ئەو ژ ساال  1984ئئان ﭬە و ھەﯾاا ئيرۆ ژ بﯚ چاند و ھونەرا ککوردی کار و خ
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خوە ل ژﯾان
چاﭬ ن خ

ﭬەکرنە ،و ل گوندێ

دکە.
ە

بەرھەم ن خەبات شاکر.
1.کاس تا ﯾەکەمين د  1997ئان دە ھاتيە تﯚمارکرن ،ب ناﭬ لﯚھەﭬالنﯚ
2.کاس تا دوەمين د  1999ئان دە ھاتيە تﯚمارکرن ب ناﭬ گوندێ من
3.بەرھەﭬﯚکا ھەلبەستان ﯾا ب ناﭬ  ،دەرو شم د پەرەستگەھا ئەﭬينا تە دە.
(ھەلبەست )2007
4-بەرھەﭬﯚکا ھەلبەستان ﯾا ب ناﭬ

`` ھەلبەست 2009

``دەرگوشا ئەﭬين

(ل بەر چاپ يە ،ھين نەھاتيە چاپکرن)
خەبات شاکر د ناﭬا گەلەک کﯚم ن ھونەری دە کار کرﯾە ل وەالت و ل ئەورۆپا.
ل وەالت :
1کﯚما نووھالت ل باژارێ شام د ساال  1985ئان دە .2-کﯚما ھ زل ل باژارێ تربەسپي د ساال  1989ئان دە.

ل ئەوروپا:
1کﯚما ھ زل ﯾا دەرﭬەﯾی وەالت2-کﯚما کالسيک ن کوردی و مارش ن نەتەوی ل ئاکادميا کوردی.

خەبات شاکر ژ ساال  1989ئان ﭬە کﯚچبەرە و ل وەالت
ئەندام پەن ئا کورد و ھەﭬگرتنا رەوشەنبير ن رۆژاﭬاﯾ
کوردستان ئە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

رۆژئاوای کوردستان

جورێ کەس :ھونەرمەند
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1554 :

1084

ئالمانيا دژی.
کوردستان و سازﯾا چاند و ھونەرێ ﯾا رۆژاﭬاﯾ

دژوارر عيسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1102130273
32656
ش وەککار
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ش ووەکار
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1555 :

ی
دلبەر دۆسکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3300850115
55912
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
باژ ر:

ک
دھﯚک
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ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1556 :

دلﯚ تتﯚﭬی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815103422
24694
شيوەکاری ﯾە ل پەﯾماننگەھا
ی
کا
سەر دنياﯾ  ،ددەرچﯚﯾ پشک
ل ساال  1985ێ ھاتيە سە
ەھ ن تاﯾبەت ل
 200و  2009چوار پيشانگە
ن ل دھﯚک  ،ل سال ن 08
ھونەر ن جوان
ھ
شکداری د " " 14پيشانگەھ ن
سەرسنک ﭬﭬەکرﯾنە و پش
دی و زاخو و س
دھﯚک و ئام د
ھﯚک
ەھ ن پەﯾمکاننگەھا ھونەر ن جوان ل ھ
ەموو پيشانگە
ھەﭬپشک دا کرﯾە و ل ھە
ھ
شکداربوﯾە.
پش
سماعيل تاھيير  -ما پەڕی پەﯾامن ر
سەرچاوە :ئيس
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ش وەکار
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1557 :

دليارر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122110908
81067
بوﯾە کو بسترەن و
جەالل ف ر ە
خوە ﯾە مەزن مامﯚستە ج
ھونەرﯾە و ب ئئالکارﯾا براﯾە خ
دليار ژ مالباتەک ھ
ساال  1992ددەست ب
گﯚتنا سترانا کورددی کرﯾە و ژ س
نا
بکەﭬ ناڤ ھونەرەدا .ژ  5سالييا خوە ﭬە دەەست ب
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لەخستينا تەمبورێ کرﯾا و پاشی ژی بزق .
ھونەرمەند دليار ل دبستان تەﭬل ھەم چاالکيە موسک دب  .د ساال  1998دە ﯾەکەمين کاسەت
تﯚمارکرﯾا ب ناﭬ ”وەرە شندا” و دوواﯾی دەست ب کارێ شاھيا کرﯾا پاشی  2ساال .ساال  2000دوو
ﯾەمين کاسەتا خوە تﯚمارکرﯾا ب ناﭬ ”بەسە دلﯚ ”.
ساال  2002کﯚچبەری وەالت سوەد بوﯾە و لە دژی ھەتا رۆژا ﯾرۆ .
دليار ب دەنگ خوە و لەخستنا خوەﯾی بزقە ھاتيا ناسکرن ب ستيال خوەی کالسيکی و ئەﭬينی کو
گەلەک گوھدارێ وی ھەنا .
دليار د ﭬان دەم ئەورووپا دە ل گەلەک شاھيا و فەستﭭال ن کوردی بەشدار دب .
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

رۆژئاوای کوردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1558 :

دل ر زاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021305832657
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ش وەکار
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1559 :

ی
شاد زاخﯚﯾی
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111285510663
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1560 :

ﭭيا
د ليﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3021340242
21620
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گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1561 :

دەنيز
دەز د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2282246462
20086
پ ھاپ ﯾا کووردستانا باکوور ،ل روژا  1984/3/1ێ ل دەﭬەرا ميدﯾاات
سترانب ژا ھيپ
س
خو ل ساال  2010ێ ب ناﭬ )ئەو کی ببوو؟(
ەم ئەلبوما و
ک بووﯾە ،ئ کە
بااتمان ژ داﯾک
ن ،د
ھاتينە پەخش کرن
نە
کەنال ن ناﭬخوی و دەرﭬە
ل
توومار کرﯾە ل ئئەلمانيا ،و کلليپ ن ل
دەمەکی د بوارێ
ی
ت سەعيدێ بو روژناما وار گگوتيە
دﯾدارەک دا للگەل روژھات
ئەلمانی دژﯾت.
ی
بونن ﯾ
ی خواندﯾە ،ل باژ رێ ن
سينەماﯾ ژی
س
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
18:29:40
1
20
ە010-12-28 :
)ددەز دەنيز( لە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
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ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1562 :

رانيا گورگيس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072809261360504
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ش وەکار
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1563 :

رزگار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709090057026
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ش ووەکار
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1564 :

روندک خالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4270909325
57027
ش وەکارر
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :ش وەککار
باژ ر:

ک
دھﯚک

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1565 :

فا
رەئوف مستەف
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6100853556
60250
خﯚشننووس
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شنووس
ێ کەس :خﯚش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1566 :

رەزا تﯚپەڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2151340586
63319
سيم ھاتﯚتەژﯾﯾان،جاری ﯾەککەم
ھەر می دەرس
ھﯚ مان لەھ
ەسا ی  1934لەگوندی ھ
لە
شەنگاﯾەکی ھونەری بووو و لەسا ی 1958
ی
ەسا ی  1956ل ەئەنکەرەە بەشداری پ
لە
ی خﯚی کردەووە.
پ شەنگاﯾەکی
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :ش وەکار
ج
بباژ ر:

دەرسيم
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ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1567 :

ت
زارﯾا زەردەشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031106526
63651
ش وەکار
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
رۆژئاووای

جورێ کەس :ش وەەکار
باژ ر:

شلﯚ
قاميش

ش وەزاار:

ک .با کوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1568 :

ب
زوھ ر حەسيب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02111030211265
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سەکە لەداﯾکببووە و لە ناوەەراستی
ھونەرمەندی ش وەکار سا ی  1960لە شاری حەس
ھ
شانگای کردۆتەوەو لە
تائ ستا  20پيش
نەری ش وەکاارﯾی بووە ،ئ
ھەشتاکانەوە خوليای ھونە
ھ
بەشدارﯾی کردووە.
ی
دا
 10پ شانگای ھاوبەشيشد
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :ش وەکار
ج
بباژ ر:

حەسەکە

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1569 :

زﯾاد شينﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8021639086
60515
 197ـە لە باژژ ری ئام دی _ باشووری کوردستان
ەداﯾکبووی 72
لە
خراوی کاليگراافی ﯾە لە کووردستان
ەندامی ر کخ
ئە
شتی ھونەر و ھونەری نوووسين ARS
ەوەﯾی بﯚ پا پش
ە ەی ن ونەتە
ەندامی کﯚمە
ئە
SCRIBEND
DI
گرافی ن ونەتتەوەﯾی
خراوی پا پشتتيکارانی کاليگ
ەندامی ر کخ
ئە
خراوی شيلەرر مارباخــە
ەندامی ر کخ
ئە
پ شانگاکانی
2ئەستەمبول
2001 - 2004
4
ل پ شانگای ککاليگرافی ن ونەتەوەﯾی
خﯚرھە تەوە.
2004شتوتگارت وشە و بييرەوەری لە ووشەﯾەکانی خ
4
ەرەوە
تەکانی شيلە
سبورگ لە وتە
2005لودﭬيگس
5
ەر
2006دھﯚک ووەفا بﯚ شيلە
6
ستە
2007مارباخ ووشە سەربەس
7
ستی مرۆڤ ە
سبورگ پ وﯾس
2009لودﭬيگس
9
بە مرۆڤ
1094

ھەﯾە
ی بﯚ ھەموو ھ
2009بەرلين زەوی ج گای
9
ەرھەم
چەپک ک لە بە
چ
ەبارەت بە )زﯾااد شينﯚ(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
16:22:41 2
ە2011-8-2 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ش وەکار
ج
بباژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1570 :

ک
زﯾرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3301223147
79460
...
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
ش وەزارر:

ک .باککوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1571 :

ن
زﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5101347566
64693
گﯚرانيب ژ
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

جورێ کەس :گﯚرانييب ژ
ش وەزاار:

ک .با کوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1572 :

ن سەالح
زﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7280926136
60503
ش وەککار
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

مان
خانم

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ش ووەکار
جورێ
1096

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1573 :

ز رەﭬان سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021313232658
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ش وەکار
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1574 :

سا ح عەبدولواحيد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005112046134230
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داری د
ﭬە بيە ،ل ساال  1994بەشد

ێ وﯾ ﯾ ھوونەری ژ زاروککينی ﯾ
دەسپ کا کارێ
ە و بەرنياس بوﯾە.
ئااھەنگادا کرﯾە
خوﯾی د ساال 2000ێ دا ،پتر خو دا
ەبدولواحد زاخ
شتی کوشتننا براﯾ وﯾ سترانب ژ عە
پش
نااسين.
20
ما "مخابنی" ،د ساال 004
ساال  2001ئەلبوم
ال
د ساال  2000ئەلبووما "بگررنژە" ،د
کرﯾنە.
ە
ەلبووما "برﯾن ت دل من"" بەالڤ
ئە
د  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
ەسعود الوەند
سەرچاوە :مە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1575 :

ی
قی بناﭬی
سدق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1061145442
22052
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
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باژ ر:

ک
دھﯚک

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1576 :

سدﯾﯾق حامد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071200236
65066
...
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شنووس
ێ کەس :خﯚش
جورێ
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1577 :

سياببەند زاخوﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10523283110579
 1978ێ ل
1
ی ،ھونەرمەنند ،ئاوازدانەر و ھوزانﭭان کورد ل روژا /10/27
سيابەند زاخوی
س
)ئاخين و گرﯾن( ل ساال
ن
زاخو ژ داﯾک بوووﯾە ،بەرھەممەک تومار ککری ھەﯾە ب ناﭬ
جوراوجور )ئەﭬﭬينی ،ئاﯾن ،وەالت،
 2008ێ تومارر کرﯾە ،و خوددان چواردە کليبانە ﯾ ن ج
8
کاراﯾە د سەندﯾکا ھونەرمەند ن
ە
ەندام
ەند زاخوی ئە
ەوروز ،نەتەوەەﯾی( ،سيابە
نە
ککوردستان .
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:35:2
)سيابەند زاخووﯾی( لە26 2011-10- 23 :
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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)سيابەند زاخووﯾی( لە21:31::20 2011-9- 25 :
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :راگەﯾاندکار
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1578 :

مەند
سيام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0408221842
24128
ب
ە ژ باکوورێ ککوردستان  ،خاندنا خو ل ئەستەنبو
ێ )بازﯾدێ( ﯾە
خەلک باژ رێ
خ
(20
دان دا ماﯾە ،د ماوێ ) 2
سا ن ل تﯚرککيا ل ناڤ زﯾند
ە ،دﯾسان  3س
دواھيک ئيناﯾە
سا ندا پتر ژ ) (500تابلوﯾا چ کرنە.
س
جيە ل
کرﯾە و نوکە ئاکنج
ستا وەالت سوﯾدێ ە
سيامەند ،قەس
 (1ش وەکار س
ل سا )1983
ەت وەک مامﯚﯚستاﯾ
سال کار دەکە
ستﯚکھﯚلما پاﯾﯾتەخت ﭬی وەالتی ،نھا دبيتە ) (20س
س
وانا ھونەری ل ستﯚکھﯚلم وانا دب ژﯾت.
پەڕی پەﯾامن ر
ی
سەگﭭان دۆسککی  -ما
سەرچاوە :سە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

1100

جورێ کەس :ش وەکار
ج
بباژ ر:

باﯾەزﯾد

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1579 :

ی
سەبباح زاخﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1171606233
32813
رێ
 19ێ ل باژ ێ
سەر دنياﯾ و ل ساال 980
ل ساال 1963ێ ل باژ رێ ززاخﯚ ھاتيە س
جی بوﯾە و فە
ەرمانبەر بﯚ ل ل ر ﭭەبەرﯾا گگشتی ﯾا رەووشەنبيری و ھونەری
دھﯚک ئاکنج
ل پار زگەھا دھﯚک .
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1580 :

حەر دلﯚﭬاان
سەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104001757
72412

1101

دەستی داﯾکە
ی
ەداﯾکبووە .لەسەر
سا ی  1971لە
ی خە کی د رسيم لە س
ەبنەما ەﯾەکی
لە
تەمەنی  15سا ی ژﯾانی ھونەرری لە
ی
ت .لە
ی ساز دەب ت
ی ف ری ل دانی
د رسيميەکەی
دەکات .ئەو ککە دەرچووی بەشی م ژووو ،لە زانکﯚی گازی
رادﯾﯚی ئەنقەررە دەست پ د
سا ی  1992کەوتە بازاڕەووە .تا
ەنقەرەﯾە .ﯾەکەمين ئەلبوممی بەناوی )) (Ayvacıلەس
ئە
ی  10ئەلبوممی ھەﯾە.
ئ ستا بەگشتی
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

دەرسيم

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1581 :

ى
عيد گابارى
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091529522
22075
گﯚرانيبب ژ
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :گﯚرانيب ژ
جورێ
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باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1582 :

ف
الم ﯾوسف
سەال
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111015010
07242
ساال 1961ێ ھاتيەسەر ددونياﯾ .
س
ت ب ستران گﯚتن کرﯾە.
1979ێ دەست
9
ئ کەمن کاس ت 1989ێ توومار کرﯾە.
ھەتا نھا  12ککاس ت تومار کرﯾنە.
ھ
ل دﯾﭫ گﯚتنا ووى پتر ژ  25ککليپان داﯾنە تتەلەﭬزﯾونان ب بەرامبەر
ميسل
1982ێ ئ ک ببوو ژ دامەزر ننەر ن تيپەکا ھونەرى ل م
2
رى ل زاخﯚ
ەزر نەر ن کو مەال ھونە ى
ئ ک بوو ژ دامە
6ساالن بەرپررس تيپا مووزﯾکى بوو ل زاخﯚ
ەد  -ما پەڕی رووداو ن ت
سەرچاوە :بەررەﭬان ئەحمە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1583 :

1103

ە
ەر خەليفە
ھيم عومە
سەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2211340122
21597
ستان  ،ل وەالت
ھەر ما کوردس
ێ زاخوﯾە ل ھ
خەلک باژ رێ
خ
الت
ھيناناێ ل وەال
دبەت ،برواناماا ماستەرێ د بوارێ دەرھ
ئييناﯾە و کارێ دەرھينان بو ھن فلمان کرﯾە .
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س

سەر
بەلژﯾکا ژﯾانا خو ب س
بەلژﯾکا ب دەست خووﭬە

تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :سينەماکار
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1584 :

د ئەمين
کر محەمەد
شاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5300913206
60127
ل ساال  1954ل باژارێ ئاککرێ ژداﯾک بوووﯾە .دەم ققوتابی بوو ل چاالکي ن قوتتابخانا
ﯾەکەم کەس ئەو ھاندای
م
ﯾکژەن و سترانب ژ پشکدارببووﯾە.
شانﯚﭬان ،موزﯾک
خوەدا وەک ش
خ
عد عەبدولھاددی .ل
سترانا ب ژﯾت ماموستاﯾەک ھونەری ﯾ عەرەب بوووە بناﭬ وەع
س
ساال 1969
ئاکرێ گﯚتيە .ل س
ێ
خوە ل
ئاھەنگەکا خاندنگەھا خ
ا
ەکەم ستران ل
ساال  1965ﯾە
س
ب ھارﯾکارﯾا مووزﯾکژەن ب وارر دۆسکی ﯾەکەمجار وەک سترانبيژ چﯚﯚﯾە سەر شاننﯚﯾ ل
شکداری
سل و ستران گﯚﯚتينە .وەک پ شمەرگە پش
سی ل مو ل
ئااھەنگەکا س ھزار کەس
ل و گو ن کررﯾە.
شﯚرشا ئەﯾلول
ش
سەرچاوە :روووداو ن ت
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :پ شمەرگەﯾاا د رﯾن
ج
بباژ ر:

ئاکرێ

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1585 :

شﭭاان پەروەر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1221215206
63021
.1955
گگﯚرانيب ژ ،لەداﯾکبووی  23ی ئەﯾلوولی 5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

ئورفە

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە1586 :

سەعيد
شﯚڕڕەشﭭان س
dipedia.org//?q=201108
8091104586
60604
http:///www.kurd
ەر
دەرھ نە
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :ھونەرممەند
باژ ر:

ک
دھﯚک

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1587 :

الن ئاليش
شيال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122111658
81070
ەکر ژ داﯾک بوووﯾە .ئەو ب ئئەسل
ﯾﯾە و ل دﯾياربە

ن ،ژ باکورێ ککوردستان
شيالن
ﯾە.
ەر سال
خوە ﭬە دەست ب موزﯾک ککرﯾيە .وێ ھە
چووکبوونا ە
ن ئ ژی ژ بچ
ھن ھونەرمەنندان ،شيالن
وەکا ھ
وەردگرت.
ت
ەکەم
دارﯾيا پ شبرک ن موزﯾک ل دبستان پ ک دھاتە دککر و پرانييا جااران خەالتا ﯾە
بەشد
ستەند.
د
ەمان
ن ل سو دێ  2ساالن چووو دبستانا مووزﯾک و کووررسا پانﯚ و کە
شيالن
ککس( ﭬە
فەدەراسيﯚنا کﯚمەلەﯾ ن کوردستان ل سو دێ )فک
ا
م ژ ئاليي
ال  1997دە ل ستﯚجکھﯚلم
د ساال
شداران دە شييالن
ستيﭭال دە د ناڤ  26بەش
فەستتيﭭاال موزﯾکا ککوردی ھاتبووو ئامادەکرن و د وێ فەس
خەالتاا ﯾەکەم وەرگگرت.
الن ﯾا ﯾەکە
ەم ﯾا ب ناﭬ ﯾارا من دەرککەت.
ال  2001ئ ددە جد ﯾا شيال
د ساال
ەفا خاز و موزﯾﯾکار ھ من ب جد ﯾا
ەﭬکارﯾيا بەستتەکار و ھونەرمەند مستە
ھونەررمەند شيالن ،نوھا ب ھە
مژوولە .ھەروەەھا ب موزﯾکاارێ سو دی تھﯚماس رودەن رە خەبات ن ھەﭬبەش ﯾ ن
خوە ﯾاا دوﯾەم ﭬە م
پ شەررۆژێ دکە.
1106

خوە ژ د رکا چيياﯾ

مازی

ئارتست کار دکە.
ت
ن د ژﯾيانا خوەە ﯾا نﯚرمال ﯾا ل سو دێ ددە وەک ماکە وپ
شيالن
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

مان
خانم

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باکوووری کوردستتان

ەرمەند
ێ کەس :ھونە
جورێ
باژ ر:

ەد
ئامە

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1588 :

الن ھەژار
شيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071341446
60227
ستانە و
ناوچەی گەﭬەڕی باککووری کوردس
ی
19ی
ی سا ی 982
ڵ لەداﯾکبووی
شيالن رەسوڵ
ش
الن لەسا ی 2006
شتەج يە .شيال
ماوەی دوانزە سا ە ھاتووەەتە باشوور و لە زاخﯚ نيش
م
ەکەم ئەلبووممی خﯚی بەنناوی)دﯾگرﯾم دنا م( ب وکرردەوە.
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە1589 :

ل حاجى
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6100854266
60251
سەرووک

لق

سين
ەال باش نﭭ س
کومە

ھوک ﯾ
دھ

ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شنووس
ێ کەس :خﯚش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1590 :

ی  -مالﭭا
ەر حەمدی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3071431512
21588
ش وەکار
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
رۆژئاووای

جورێ کەس :ش وەەکار
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ش وەزاار:

ک .با کوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1591 :

و
ەدﯾن تەمو
ع زە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161016183
32781
ھونەرمەند
ەتی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابە
ەز:
رەگە

پياووان

نەتەووە:

کوررد

ێ کەس :ھوننەرمەند
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1592 :

عەبااس حس ن تائی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071159316
65065
شنﭭ سي
ک بووﯾە و ژ ززاروکينی حەز و ﭬيان ن باش
ل ساال  1945ژداﯾک
ە.
کەسووکی و ھەﭬاللينی ﭬەکرﯾنە
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستا
باش
تان

1109

گەھ ن
ھەبوﯾنە و چەندﯾن پيشانگ
ھ

شنووس
ێ کەس :خﯚش
جورێ
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1593 :

ن
دوسەالم عەالئەدﯾن
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071200236
65067
...
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شنووس
ێ کەس :خﯚش
جورێ
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1594 :

دو
عەبد

ن
ز ﯾن

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818231848
84759
ەﯾمانگەھا ف ررکرنا
ساال  1956بووو ل باژ رێ ئئام دی ﯾ و دەرچﯚﯾ پە
ژ داﯾک بوﯾ س
کارا و بەرچاڤ د گشت ئاھەنگ و ﯾاد ن
شکدارﯾەکا ا
رادﯾﯚﯾی بوو ل بەغدا و پش
نييشتيمانی دا ھەبوو".
دووماھی ﯾا
ی
چەندێ ژی ""ھەر ژ دەستتپ ک دا وی دﭬی بياﭬی دا ل
ئييماژە دا وێ چ
ترانب ژەک خوودان بەھرە و شيان ھاتە دناﭬا مەﯾدانا ھونەرێ
سال ن ش ستتان وەک ستر
س
ککوردی دا".
باش ل رادﯾﯚﯾا کوردی ل
سال ن ھەفت ﯾان چەند بەرھەم ن ش
ەو ئ ک ژی راگەھاند "ل س
ئە
ھونەرمەند ن ناﭬدار گوللبھار و نەسرﯾن
د
دگەل
ل
ەغدا تﯚمارکرﯾﯾنە و ستران ن دو ت
بە
ە".
ش روان گوتينە
رﯾن ل باژ رێ دھﯚک وەغەرا
عەبدو ز ن
28ئاﯾار /ماﯾﯚ  2011سترانبب ژێ ناﭬدار ع
8
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دووماھی ﯾ کر".
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
باژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1595 :

عەدنان سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=200910111451592079
دەسپ کا وی ﯾا ھونەری د ساال ) (1983بوﯾە ،ھەتا نھا ) (4بەرھەم ھەنە ،ئ کەم بەرھەم ل ساال
) (1992بوﯾە ،ل ساال ) (1993ب سترانا "ھەرە ھەرە ژ من دوﯾرکەﭬە" بەرنياس بوﯾە ،ھەتا نھا ب تری
) (25کليپا ھەنە و ل سەرانسەری عيراق و ھەر ما کوردستان بەشدارﯾا فيستەﭬاال کرﯾە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ش وەزار:

ک .باکوور

1111

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1596 :

فات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1231723563
32980
1994
شارۆچکەی "وان" لەداﯾکبوووە ،سا ی 4
سا ی  1973لە "ئيرمانس " سەر بەش
س
خاوەن  5ئەلبووومی
ەگﯚرانی "کﯚمماش روان" دەەستی بەگﯚررانی وتن کرددووە ،ئ ستا خ
بە
ب وکراوەﯾە.
پەڕی سيﭭيل مەگەزﯾن
ی
سەرچاوە :زاناا د شاد دزەﯾﯾی  -ما
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

وان

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1597 :

حەد
ەک سەرح
فەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1260944393
33035
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گﯚرانيب ژ
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

جورێ کەس :گﯚرانييب ژ
باژ ر:

وان

ش وەزاار:

ک .با کوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1598 :

ی
ھمی با ﯾی
فەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1212113246
62975
ھوک ژداﯾک بووﯾە
کوردستان باژ رێ دھ
ن
ل ساال  1963ێ ،ل باشوررێ
ەﯾمانگەھا ھوونەر نجوان ل موسل
ی لساال 1986 -1985ل پە
خواندنا ھونەررێ ش وەکاری
خ
داوی ئانيە
بد
دھوک
ەر ن جوان لد
مانگەھا ھونە
بەش ش وەکاری بو لپەﯾم
1992-1995مماموستاﯾ بە
5
دام
ستان -دھوک بوﯾە و ئەند
ەند ن کوردس
ەتيا ھونەرمە
سەروک ئ کە
1993-1995س
5
ە
ککوميتا با بوﯾە
ەلمانيا و لباژ رێ بەرلين ددژﯾت
1995ھاتيە ئە
5
کرﯾە
ەبەر کار ە
دامەزراندﯾە و وەکە ر ﭭە
ە
لبەرلين
ن
1997ئەکادەمميا ھونەرێ ککوردی
7
ەری ل کوﭬار و روژنام ن ککوردی بەالﭬکررﯾنە ب
1980تاکو  2007بەردەوام گوتار ن ھونە
0
ی.
ککوری تيپ ن التينی و ئارامی
ەرمەند ن ش وەکار ن کوردە ل ئەوروپا
ەندام ھونە
ئە
ەرمەند ن ش وەکارە ل بەررلين
ەندام ھونە
ئە
لبەرلين
ن
قی ﯾە
ەندام ش ووەکار ن ع راقی
ئە
ەندام ناﭬەنندا کولتورا رووسی ﯾە لبەررلين
ئە
شانگەھ ن تااﯾبەت:
ەشدارﯾ ن پ ش
بە
ێ کوردستان
دھوک باشورێ
1113

1986ھەول ر گالەرﯾا ميدﯾا
1989بنگەھ روشنبيری ل دھوک
1993گالەرﯾا شەھيدسەلمان،دھوک
1996د ساوا ئەلمانيا
1997بروکسل.بەلجيکا
1998گالەرﯾا  66بەرلين
1999گالەرﯾا شتوفە  85بەرلين
2000گالەرﯾا بنگەھ ھونەرﯾ کوردی بەرلين
2000ميھرەجانا کارل مای رادەبول ئەلمانيا
2000گالەرﯾا ئاوەدانی کوردستان بەرلين
2001گالەرﯾا بنگەھ ھونەرﯾ کوردی بەرلين
2002گالەرﯾا کلوب شپيتل کولونادن بەرلين
2003گالەﯾا بنگەھ ھونەرﯾ کوردی بەرلين
2004ئاوەدانی کوردستان بەرلين
2006گالەرﯾا ھونەر و گرافيک بەرلين
2007گالەرﯾا ئيک ھانوﭬەر ئەلمانيا
پ شانگەھ ن دگەل گروپان
1983-1986پ شانگەھ ن ساالنە ﯾ ن پەﯾمانگەھا ھونەر ن جوان ل موسل،ع راق
1984گالەرﯾا ئبن ئەسير موسل
1986دھوک،ھەول ر و سل مانی
1987گالەرﯾا کاوە دھوک
1988گالەرﯾا رەشيد بەغداد
1989دھوک
1992دھوک گالەرﯾا شەھيد سەلمان
1996بەرلين
1997بروکسل
1998بەرلين
2000بەرلين ماال کولتوری
2001بەرلين شپەنداو
2002بەرلين ﯾانا رافيدەﯾن ﯾا روشنبيری
2003بەرلين باژ رﭬانيا ليشتنب رگ
2004ﯾانا رافيدەﯾن ﯾا روشنبيری
2005گالەرﯾا دوھوک
2006بەرلين ماال کولتوری
2006بەرلين
بەرھەم ن نﭭ ساندن :
1- 2006پەرتوکەک لژ ر ناﭬ )دﯾروکا ھونەرێ ش وەکاری ل کوردستان ( ژ وەشان ن
سپير ز.دھوک
2پەرتووکەک لژ ر ناﭬ )ل کولينەک زانستی لسەر رەنگان)1114

3پەرتوکەک لژ ر چاپ ﯾە ل وەزارەتا روشنبيرﯾا ھەر ما کوردستانش وەکاری ل مەزوپوتاميا)

لژ ر ناﭬ )دﯾروکا

خوﯾندکارێ ئەکادەميا زانستی ﯾەلبەرلين ژ بو ناما ماستەرێ لسەر ھونەرێش وەکاری)پەﯾوەندﯾا دناﭬبەرا تابلو و ھەلبەست دا)
نھا سەروک ئنستيتوتا کوردی ژ بو زانست و ل کولين ﯾە ل بەرلينل کولينەک لسەر رەنگا لبەر دەستەسەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )فەھمی
با ﯾی( لە16:15:18 2011-8-2 :
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ش وەکار
جورێ کەس :نﭭ سەر
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1599 :

گدﯾانﯚ عەليکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021021341489
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ھا
ساال 1973ﯾ د باژ رێ قامميشلﯚ ل رۆژژئاﭬا کوردستاان ژ داﯾک بييە ،ھەتا نەھ
س
ھ ن تاﯾبەت و ھەﭬبەش ن ش وەکاری ککرﯾيە و د سااال
ھن پيشانگەھ
شکداری د ھ
پش
سەندﯾکا ھونەرمەند ن
ا
ئەندام
م
ماني دژﯾت و نەھا
2004ێ ﭬە ل باژ رێ سل م
4
ککوردستان يە.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :ش وەکار
ج
بباژ ر:

قاميشلﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1600 :

ستان
گو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103135846
62287
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
ش وەزارر:

ک .باککوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1601 :

گﯚھدار سە حەدﯾن بەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080216380560514
1967ل باژ رێ دھﯚک /باشوورێ کوردستان ژ داﯾک بووﯾە
1987ھونەرێ ش وەکاری ل سل مانی و بەغداﯾ خوەندﯾە
1994ەوە ل بەرلين ئاکنجييە1982تا ئ ستا پشکداری د گەلەک پ شانگەھ ن ھەﭬپشکدا کرﯾە ل کوردستان /ع راق و ئەلمانيا
پ شانگەھ ن تاﯾبەتی
1987مرۆڤ ل بەغدا
1989مرۆڤ  -ب ھەلکەفتا بوورﯾنا سالەک ل سەر کارەساتا ھەلەبجە  -دھﯚک
1990ھە ەبجە  -دھﯚک
1992دەربرﯾنا رەنگا – دھﯚک
1993س دارەدانا چارچوﭬا – دھﯚک
1993مرۆڤ و دەربرﯾنا رەنگا  -گەلەرﯾا مکم ،ئستانبول
1995کەﭬال و کارﯾکاتﯚر – لوبيک
1996ب ناڤ  -شپانداو - ،بەرلين
1997ب ناڤ – ئاوەدانی - ،بەرلين
1999ب ناڤ – گەلەرﯾيا ھ ليﯚن - ،بەرلين
2003پاشبەند ن خەون ن بنەﭬشی  -گەلەرﯾا شەھيد سەلمان ،دھﯚک
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )گﯚھدار سەالحەدﯾن بەزاز(
لە16:22:01 2011-8-2 :
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ش وەکار
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1602 :

ەمەد پيرو
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5060839005
57316
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1603 :

ەمەد تەھاا ئاکر يی
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823144729
94852
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووررا کوردستان

1118

کەس :گﯚرانيب ژ
جورێ کە
باژ ر:

ئاکرێ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1604 :

ﭭانەﯾی
ەمەد سل ﭭ
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1105124510
02473
سل ﭭانەﯾی" ژ داﯾک بووﯾ ساال
دولرەحمان ﯾ بەرنياس ب "محەمەد س
محەمەد عەبد
م
 1992ب ناﭬ "ئاگر و فيخاان" بەرھەم ئيناﯾە و
ەم ل ساال 2
 1967ل زاخﯚ ،،ئ کەم بەرھە
7
پ بەرنياس ببووﯾە.
نە ،بەشدارﯾا ھن
چەندﯾن کليپ ھەنە
ن
ەتا نوکە ز دەەتری ) (7ئەلببووم و
سترانب ژی ھە
س
ئاھەنگا کرﯾە و پتر ب سترران ن ئاھەنگا ت نياسين.
ﭬيستەﭬاال و ئا
ﭬي
وی ئەوبوو
ھەم ل ساال  2010ب ناﭬ "عەودﯾشوو" بەالﭬکرﯾە و وەسيەتا ی
دوماھيک بەرھ
ت ل ناﭬا زاخﯚ بگ رﯾنن".
"دەم بمرﯾت
کﯚچی دواﯾی کرد.
ی
خﯚشی
 2010بە نەخ
رۆۆژی 0-06-19
ھونەری بوو،
ی
خﯚ ﯾا
ەند ن کورستتان و تيپا زاخ
خراوا ھونەرمە
ەندام ر کخ
سل ﭭانەﯾی ئە
س
ستانا زاخﯚ ھاتە بن
ەرم وی ل ناﭬا زاخﯚ گ رراﯾی ،ل گورس
ێ پشتی کو تە
ەﭬرو سپ دێ
ئە
ئااخکرن.
د  -ما پەڕی پەﯾامن ر
ەسعود الاوەند
سەرچاوە :مە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1605 :

خﯚ
ەمەد ش خ
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81125155715480
شە لە رﯾزى گەلدا
خﯚ ﯾەک کە لەوو ھونەرمەنداانەى کوردستتان کەھەميش
محەمەد ش خ
م
خجﯚک
ى گرباوى نزﯾﯾک قاميش ﯚ ھاتﯚتە ژﯾانەووە لەگوندى خ
 1948لەگوندى
بوووە ،سا ى 8
باﯾەخى
ى
تەواو کردووە ،لەو و دا
و
ميش ى
خو ندنى تەواو کردووە ،ناووەندى لە قام
خ
ى داوە.
ەمﯚسيقا و گگﯚرانى کوردى
بە
دان مەحمود عەزﯾز و
ەڵ ھونەرمەند
ى پاﯾتەختى لوبنان و لەگە
چﯚتە بەﯾروتى
سا ى  1969چ
س
کى ھونەرى بووە
دووە ،کەتيپ ک
سيقاى نەورۆزﯾان دامەزراند
سەعيد ﯾوسففدا تيپى مﯚس
س
سقاى فﯚلکلﯚﯚرى کوردى دداوە.
ککەباﯾەخى بەگگﯚرانى و مﯚس
ەمەد ش خﯚ بەھﯚى گﯚراننى و سرودە
سا ى  1972بﯚ سورﯾا گەرراوەتەوە ،محە
س
مەتى
نييشتيمانپەروەەرﯾيەکانى و کورداﯾەتييەککانيەوە لەالﯾەن دەسەالتدارانى حکوومە
چەند جار رەتى ککردۆتەوە کە لە ئاھەنگە
د
چنراوە ،و
ى پ ھە چن
سورﯾاوە تەنگى
س
کات.
ى حکوومەتدا بەشدارى بک
رەەسمييەکانى
ەدان
سکﯚ وەکو سە
شﯚڕشى ئەﯾﯾلوولەوە کردوووە ،پاش نس
سا ى  1974پەﯾوەندى بەش
س
 ،19لەشارى
ى ئ ران بووە ،دواجار لە9ى ئادارى 989
ەرى تر ئاوارەى
ھەزار ت کﯚشە
ھ
ەرمەندى بەنااوبانگ و
محەمەد ش خﯚ ھونە
د
سورﯾا
قاميش ﯚى کووردستانى س
قا
نييشتيمانپەروەەرى کوردستتان کﯚچى دوواﯾى کرد.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :زﯾندانی سيياسی
ج
بباژ ر:

قاميشلﯚ

1120

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1606 :

ف جزﯾری
ەمەد عارف
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0112223110
03249
گﯚرانيب ژ 1 986 -1912
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
باژ ر:

جزﯾرە

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1607 :

ەمەد کن
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21716313912935

1121

داﯾک بووە و ھەر لە
ميشلﯚ لە ک
سا ی  1930لە رۆژئاوای ککوردستان و للە شاری قام
س
ەمانچە بووە و لەو کﯚڕ
سل مان کن ( ف ری ژەنيننی ئام ری کە
الی باوکی )س
مندا ييەوە لەال
م
کەی  200گﯚررانی ميللی وەکو
مادەبووە ،نزﯾک
ەڵ باوکيدا ئام
شدا کە لەگە
و کﯚبوونەوانەش
مانە ،بشارێ چەتﯚ ،فليت قوتﯚ (...ف ر بووە.
ی ﯾونس ،فەرم
)گەنج خەليل ،مەال عەلی
ئام ری
گﯚرانی وتووە و م
ی
ەميل ھﯚرۆ و(...دا
ەد ش خﯚ ،جە
ھونەرمەند لەگەڵ )محەمە
ھ
ککەمانجەی ژەنيوە.
سەرچاوە :ما پەڕی ئنستييتوتی کەلەپوووری کورد
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
جورێ کەس :موزﯾکژەن
ج
بباژ ر:

قاميشلﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1608 :

ش
موراد بەکتاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082047532
21421
گﯚرانيب ژ
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

1122

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1609 :

مەسعود عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111151594380
ر ﭭەبەرێ ر ﭭەبەرﯾا ھونەر ن شانﯚﯾ

ل دھﯚک

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :شانﯚکار
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1610 :

نژﯾار ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021407131510
ژ داﯾک بوﯾ ساال  1989ێ ﯾە ل گوندێ بابيرێ ﯾ سەرب دەﭬەرا بەرواری باال ﭬە و نھا ئاکنجی ﯾ
باژ رێ س م ل ﯾە و قوتابي زانينگەھا دھﯚک ﯾە ل کوليژا کارک ری و ئابوری و بەری نھا 3
پيشانگەھ ن تاﯾبەت ن کارﯾکاتوری ﭬەکرﯾنە ل سال ن  2006و  2007و  2008ل کومەلگەھا رزگاری و
سەنتەرێ س م ل ﯾ رەۆشەنبيری و کوليژا کارگ ری و ئابوری ل زانينگەھا دھﯚک .

1123

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :کارﯾکات رچی
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1611 :

نيلوفەر ئاکبال
http://www.kurdipedia.org/?q=200902211151311373
لەبنەما ەﯾەکی و تپار ز لە شاری وارتﯚ کە سەر بە پار زگای مووشە ،لە داﯾک بووه .
ـ پ نج خوشک و دوو برای ھەﯾە .خو ندنی سەرەتاﯾی ،ناوەندی و دوواناوەندی ھەر لە شاری وارتﯚ
تەواو کردوه.
ـ سا ی  1986چﯚتە شاری ئەستەنبﯚل و س سا ن لە مەکتەبی "ئەرﯾکسا" لە سەر مﯚسيقا بە
تاﯾبەت باغ ەمە ،رەپەرتوار و نﯚت خو ندوﯾەتی .
ـ سا ی  1988ﯾەکەم ئا بﯚمی خوم بە ناوی "ب تەن ئال ﭭلەر" ب و کردۆتەوه .ھەروەھا لە گەڵ
ھونەرمەندانی وەک ئەحمە کاﯾا ،ﯾوسف کاﯾا ئﯚغلﯚ و ھﯚنەرمەندانی دﯾکە کﯚنسرتی جوراۆجﯚرﯾان
پ شکەش کردوه .
ـ پاش چەند سال کار و ت کﯚشانی ھونەری لە ئەستانبول دا ،رو لە و تی فەرەنسا دەکات و لەوێ لە
گەڵ موزﯾسيەنی بەناۆبانگی فرەنسی "در .ميش ر کەن ر" ،ئاشنا دەب و ئا بﯚم ک بە ناوی "ر ﭭينگ"
ب و دەکاتەوه .دواجار دەچ تە ئە مانيا و چوار سا ن لە سەر مﯚسيقا دەرس دەخو ن .
زۆرﯾش
ـ ھەتا ئ ستا بەشداری لە گەل ک فستيواڵ و کﯚنسەرتی جيھانی کردوە و وەکخﯚی دە
سەرکەوتو بووه.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

خانمان

1124

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باکوووری کوردستتان

ێ کەس :گﯚرانيب ژ
جورێ
باژ ر:

ش
موش

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1612 :

شم بوسەللی
ھاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5041344145
57273
ھەنە ،بو جار ئ کی
ھەشت ئەلبووم ن ستران ن فلکلوری ھ
د ساال  1975ژ داﯾک بيە ،ھ
خو د ساال
و
ستران ن فلکلووری ل ساال  1993ل ئورددﯾگا ئامەد گوتتينە ،ئ کەم ببەرھەم
س
 2005بەالﭬکرﯾﯾە.
5
د  -ما پەڕی پپەﯾامن ر
ەسعود الوەند
سەرچاوە :مە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1613 :

ھاﭬيين بارم
1125

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1181018303
32825
ەزﯾزی
 19لە ئە مانييا لەداﯾکبووە و گەورەبووە .ئەو خە کی شاری ئەلعە
ە سا ی 993
لە
ھاﭬين لە سا ی  2010دا ببەشداری
نەی داﯾک و بباوکييەتی .ھ
ستانە و تاقانە
بااکووری کوردس
ەکەمدا
ی .لە ماوەی  5ھەفتەی ﯾە
 atvی تورکی
ی گﯚرانی کرد لە کەنا ی v
پ شب ک يەکی
لە
ەو لە پلەی ﯾﯾەکەمدا بوو ،لە ھەفتەی دووەمدا پلەککەی بووە دوووەم .ھاﭬين ە
ئە
 18سا ە و خاووەنی
ﯾکی گﯚرانی گوتنە و ئ ستتا تەمەنی 1
ەمەنی  7سا ييەوە خەرﯾک
تە
ەلبووم کی گگﯚرانييە .
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

ئەلعەزﯾز

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1614 :

ی
وان زاخﯚﯾی
ھﯚزاان ئەردەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32815410318000
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

1126

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1615 :

ھﯚزاان جان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121111165
55612
دی لەو
خو ندنی سەرەەتاﯾی و ناوەند
 19لە شاری ئەرزەروم لە داﯾکبووە ،و
ە سا ی 969
لە
مﯚستاﯾە
کاری ھونەری کررد و بە ھاوکاری چەند مام
شارە تەواو کرردووە ،دواتر ررووی لە ی
ش
ندنی موزﯾک بووەە ،لەبەر ئەوەی گﯚرانی و موزﯾک
ﯾکی خو ی
بﯚﯚ ماوەی س ساڵ خەرﯾک
دەگرت و زۆر
ت
ەرﯾﭭان
شە گو ی لە دەنگی کورددی رادﯾﯚی ﯾە
ەراقی ھەميش
بوووبوون بە مە
ەشان و شاکررۆ دەکرد و گﯚﯚرانييەکانی ئئەوانی
خان و ئاﯾشە
گی مەرﯾەم خ
حەزی لە دەنگ
ح
شکەش کردووە.
ش
ن سيدی و ککاس تی گﯚراننی پ
دەگوتەوە ،تا ئ ستا چەندﯾن
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

ئەرزەروم

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1616 :

ی سادق
ھيﭭی
1127

http://www.kurdipedia.org/?q=2011072809261360502
ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ش وەکار
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1617 :

ھەندر ن جەميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310293611193
سترانب ژ و پەﯾﭭدانەرێ کورد ھندرﯾن جەميل ل ساال  1983ل گوندەک سەر ب قەزا زاخو ﭬە ژ داﯾک
بووﯾە ،ئ کەمين کارێ ھونەری ل ساال  2004ێ ئەنجامداﯾە ،ب کليپا زﯾندان جەماوەرەک زور ل خو
کومکرﯾە ،دوو کليپ ھەنە .ھندرﯾن جەميل ل زاخو دژﯾت.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز رۆژھات سەعيد بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەبارەت بە ھەندر ن جەميل لە -12-03
2010
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ

1128

ێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ
باژ ر:

زاخﯚﯚ

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1618 :

ﯚ
کاراپپ تی خاجﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103163727
72346
گﯚرانيب ژ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

جورێ ککەس :گﯚرانيبب ژ
ش وەزارر:

ک .باککوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1619 :

سی
ەران ب تاس
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0929093225
52059

1129

( ل گوندێ ب تاسی ﯾا سەر ب قەززا زاخوﭬە ژ داﯾک197
72)  ساال،سی
ککاميران ب تاس
.سترانەکا زاروکا کرﯾە
ا
کارێ دەرھينان بﯚ
ێ
جارا ئ ک
( بو ج2000)  ل ساال،بووﯾە
 ما پەڕی پپەﯾامن ر- د
ەسعود الوەند
 مە:سەرچاوە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان

:ررەگەز

کورد

:ننەتەوە

باشوورا کورردستان

:ھەر م
ھ

 ھونەرمەند:جورێ کەس
ج
زاخﯚ

:بباژ ر

 باکوور.ک

:ش وەزار
!ﭬی بابەتی باشتر بکە

1620 :ژمارە

Bah
hman Qub
badî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2091415117
75671
Bahman Qubadî,
Q
Derh
henêre sînemaye ê Kurrdîstana Îran
neye.
dayik bûye,, dema ku p
Bahman Qu
ubadî 1969a
an de li wela
ate Bane Ji d
perwedahîya
a xwe
did
doman li rad
dyoyeke dest bi kare medyayekir.
m
Dûvre Li Se
enedecê derrhenêr Quba
adî bi
ciwanttîya xwe kette nav koma
a derhênerê
ên fîlman û b
bi wan re de
est bi kurteffîlma kir. Qu
ubadî
dûvre ji bo
o perwerdah
hîya sînemay
ye çu Tahraane le perve
erdahîya xwe
e di nîvîde h
hişt û
vege
erîya.
Di na
avbera 1995
5-99an de di gelek peşw
waziye sinem
maye de e n
netewî û navvnetewî de xelat
g
gırtın.
Qobad
dî Bi filme Xwe e bi nav
ve Dema He
espên Serxw
weş di 2000a
an de di Mih
hrîcana Filim
man a
Cannese
e de ” Xelatta Qameraya
a Zerin” , “X
Xelata Sinem
maya Ciwan
n” u “Xelata Fibresci” sttand..
FİLMOGR
RAFİ:
D
Dema Hespê
ên Serxweş 2000
Maroon
ned in Iraq 2002
Ra
aq Jî Difirin 2004
Nîv Heyv 2006
1130

Tu
ukes Jı pısikkên İrane Ne
e agahdare 2009
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Kurd Nete
ewe:
Ro
ojhelatê Kurd
distan

Herêm:

Sînem
makar Corê kes:
Bane

Bajêr:

K. Bakûr T.. Latîn Şêwe
ezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1621 :ژمارە

Cemîl H
Horo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2131640088
87275
...
Taybettmendiyên b
babetî
P
Piyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
Rojawa Ku
urdistan

Herêm:

D
Dengbêj Corê
ê kes:
Efrîn

Bajêr:

K
K. Bakûr Şêw
wezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1131

1622 :ژمارە

Egîtê T
Têcir
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191437078
88674
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

gez:
Reg

Ku
urd

Nete
ewe:

Dengb
bêj

Corê kes:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1623 :ژمارە

Evdo Illanê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121335228
87298
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

gez:
Reg

Ku
urd

Nete
ewe:

Dengb
bêj

Corê kes:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1624 :ژمارە

Ronên Y
Yona
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9042123223
33689

1132

...
Taybet mendiyên b
babetî
Piyyawan

Re
egez:

Kurd - Y
Yehudî Nettewe:
Îsra'yl

He
erêm:

Hune rmend Corê
ê kes:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1625 :ژمارە

Ronî Can
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121348468
87295
...
Taybettmendiyên b
babetî
Piiyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
Rojawa Kurdistan

He
erêm:

D
Dengbêj Corê
ê kes:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1626 :ژمارە

Ruşe
en Karika
atür
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0071604378
88390

1133

...
Taybeetmendiyên babetî
X
Xaniman

Regez:

etewe:
Kurd Ne
Bakûrê Ku
urdistan

H
Herêm:

Karîkaatêrwan Corê kes:
Amed

Bajêr:

K
K. Bakûr Şê
êwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1627 :ژمارە

Suna A
Alan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5240806357
78478
...
Taybettmendiyên b
babetî
Xaaniman

R
Regez:

Kurd Nettewe:
Bakûrê Ku rdistan

He
erêm:

Deengbêj Corê
ê kes:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1628 :ژمارە

Xalid Sofî
1134

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2131642259
92725
...
Taybettmendiyên b
babetî
P
Piyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
Rojawa Ku
urdistan

Herêm:

D
Dengbêj Corê
ê kes:
K
K. Bakûr Şêw
wezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1629 :ژمارە

Antoiin Sevrug
guin
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1052033228
86818
...
Items P
Property
Male

Gender:

Foreigner

Nation:

Outside Country - P
Province:
Pho
otographer

Peop
ple type:
U
Update this item!

1630 :ژمارە

Ch
hopy
1135

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0251321357
73516
- Chopy iss born in 19
983 in the city of Kirkukk.
- She
S left Kirku
uk in 1986 because
b
of the
t bas circcumstances specially fo
or
Kurdss.
- She stayed
s
with her parentss at the borrder villagess between Irrak and Iran
n
until 1987
7.
- She emigrated to
t Europe in
n 1988 and later settled
d in Holland
d.
- In 19
990 Chopy joined
j
a cho
oir school. She
S learned the principlles of musicc.
- In 1996 she jo
oined a mussic school where she leaarned to sin
ng under the
e
supervission of her te
eachers. In the same year
y
she stu
udied to playy ‘keyboard’’.
- In 199
99 she joined
d the Kurdissh Music Academy in G
Germany. Th
here she had
d
the chance
c
to widen
w
her kn
nowledge ab
bout Kurdish
h music, esp
pecially afte
er
she
e met the fa
amous Kurdiish ‘kak Wirrya Ahmad’ w
who helped
d Chopy veryy
much
h.
- In 20
000 she san
ng for the firrst time on a stage in ffront of morre than 3000
0
people
p
in the
e city of ‘De
en Haag’. Sh
he also partiicipated in a Kurdish TV
V
progrram named ‘Shanashee
en’ that wass arranged b
by MedyaTV
V.
- In 200
03 she released her first CD that was
w created under the d
direction and
d
sup
pervision of the
t famous Kurdisch musician
m
‘kakk Burgan Mo
ofti’. The CD
D
‘Chit
‘
Naw B
Benim’ conta
aint 9 trackss.
- In 2007 she relea
ased her se
econd CD un
nder the nam
me ‘Nawit D
Denem Zino’’.
- Durin
ng the past seven years of her mu
usic career, C
Chopy perfo
ormed manyy
concerts in va
arious countties like Can
nada, Americca, Kurdista
an and manyy
Europea
an countriess.
ms Propertyy
Item
Fem
male

Gender:

Ku
urd

Nation:

So
outh Kurdisttan Countryy - Province:
Sing
ger

P
People type:

Kerkkuk

Cities:

Ku
urdish - Sorrani

Dialect:
U
Update this item!
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1631 :ژمارە

Hassa
an Garmiiany
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071548237
71856
he is borrn in an area ،His origiinal name iss Hassan Ab
bdulla moha
ammed Agga
a
he co
ompleted priimary ،of Kurdistan-Ira
K
aq called forr the Qaderr Karam area
a
and th
hen completted Agricultu
ure School in
i 1965 - ،sschool in the
e same area
a
1966 in Soleimanie
e.
29/11/19
966 was hiss first day ass a teacher in the samee school nam
med Bakrajo
o
agriculturre school in Soliemanie
e.
His first assignment was singin
ng a folk son
ng called (X
XOM qurban
ny) where he
e
sang in cooperattion with Soliemanie band up on sttage to Solie
emanie High
h
School..
On 11 / 03/1971 he
e arranged another
a
con
ncert (xuld) hall where he sang two
o
by chancce there was a camera man at ،so
ongs (mail lo
ogs) and (kkamara Sehl)
both songs ،the arrrangement from he ma
ain TV statio
on in Baghd
dad Irakoske
e
were
e shown on television that
t
year an
nd that was what led Ga
armiany into
o
he was a larger succcess ،popularity throug
ghout Iraq p
particularly in Kurdistan
n
beca use he sang
g in Kurdish
h.
n belongs to
Garmian
ny Hassan said
s
he belongs to Kurd
distan and th
he Kurdistan
o
him..
he org
ganized his first
f
concertt in ،When he went baack to Kurdisstan in 2005
5
the city
y of Kirkuk with
w the hellp of the band (Shafaq)) in accorda
ance with his
Garmiany was one of
o the first to arrange a ،son Belan
n as the main compose
er
concertt held in Kirk
kuk during the
t freedom
m process in 2003. Show
wing that he
e
،sup
pports the Kurds
K
in Kirk
kuk and to confirm
c
thatt Kirkuk is a Kurdish cityy
followed by se
everal artistss to supportt Kirkuk ،an
nd belongs to Kurdistan
n
peopless.
Then he
e finished his tourname
ent and his second
s
conccert was held in the cityy
of Erbil by
y the band (Folkle
(
art group)
g
in acccordance w
with the main
n
com
mposer (Che
etto Newroz)) in Erbil wh
here the sattallite televission channe
el
(Zag
gros) was th
he main spo
onsor for this concert. T
The third co
oncert was in
n
Soleimanie
S
which
w
was held
h
in Studio live on th
he TV for sa
atallite based
d
television channel (Kurdsat)) in accorda
ance with th e main com
mposer (Dile
er
Hosse
ein). The fou
urth concertt was also held
h
in the sstudio live byy the satalliit
ba
ased televisiion channel (TV Kurdisttan) by the composer ((Said Ahmed
d

1137

Rawandzy).
and think ،Garmiany Hassan says he does not belong to any political sides
that all political sides belong to him.
Hassan garmiany is grateful and thanks all the artists who helps him in his
،among the artists are (Anwar Qaradaxy ،career and never forgets them
Mamosta ،Sardar Koiy ،Wrya Ahmed ،Albert Isa ،Salah Raoof ،Xalid Sarkar
Sherzad ،Ferheng Xeffor ،Sayd Ahmed Rawandzy ،Hussein Amanj Xazi
the ،stockist Husein (he is Garmianys big brother's son ،Goran Kamil ،Serspy
Farooq ،great composer and violinist trained by Garmiany) Chetto Newroz
composer and santo shake and Audio ،Belan (he is His famous son ،Bapir
also thanks the many others that I have not mentioned here. ،producer)
(Albath party under Saddam Husein's) regime has many times promised
Garmiany big prizes as large plots and big cash prizes and big positions
within the state's power to become governor or member of Congress if he
and ،but Garmiany has rejected this ،becomes a member of (Albath Party)
this got (Albath Party) to react strongly against the refusal Garmiany had
been jailed and all his songs were banned on the TV channels for at least 2
years.
(Albath Party) continued to harass and threaten Garmiany with different
and at least get him to sing in different Albath and ،ways to get him to join
he continued to refuse to join or not to sing in any Albath ،Saddam's event
enough once he was imprisoned and tortured for this. There ،their events
were some in albath party that he liked him even though they were
members of (Albath party). They got Garmiany out of Albath's prisons.
after leaving the city Garmiany Soleimanie he moved with his family ،There
his life did not change much because there Albath party still ،to Erbil
bothered him until the revolution in 1991 when Albath was ejected from
Kurdistan.
Hassan Garmiany became a member of Soleimanie music group ،In 1970
among the most ،and he has produced the foremost of their work with them
Gozey see ،Seuzele ،Lem yaxye ،Kemer Shel ،popular songs (Disan Baran
،Lerzan ،Lanke ،Heynaxshanem ،Salda ،Sozey Garmian ،Meylengene ،Shane
Ambience of ،Ambience of Allaweysi ،Shewey Shirin ،Ewarey paiz ،Kezjale
،Zerdey le demkel ،Em komele em dunyaye ،Malawaiy sedey 20 ،xorshidy
Kzey ،Sabat ،Jwany rebwar ،Lenaw rezan ،Shekety Rega ،Hewre resh
many other songs... ،Xiwast ،cerganem
he fled out of the ،Hassan Garmiany has not given up the art of singing
1138

where he
h ،country
y and left Ku
urdistan in 1997
1
and is now locate
ed in Norwayy
manage
ed another new album called (Garrmian) in 20
004 where h
his son Belan
n
then ano
other new record
r
in 2008 called ،was
w behind the producction of plate
e
(Xiwast)) for a Mobille company Asia Cell Irraq in coopeeration with Chwar Chra
a
this dissc has both his ،art com
mpany in Errbil who wass behind the
e production
n
Diler and
d another co
omposer wo
orking on the ،son Belaan and big b
brother's son
n
it was used by symphony orchestra
as in ،comp
position of a
all the songs
and Marsendiz
M
bands
b
in Ista
anbul / Turkkey. ،Karlsta
ad / Sweden
n
Hassan Garm
miany is still running as an active siinger and evven plans to
o
release more and m
more albums
Item
ms Propertyy
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N
Naser Ha
asan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1121431048
87874
...
Property
Items P

1139

Male

Gender:

Kurd

Nation:

South
h Kurdistan Country - P
Province:
Peop
ple type:

Artist

Cities:

Khanaqeen
K

U
!Update this item

ژمارە1633 :

ھيم خياط
ابراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92614
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1634 :

ي
ھيم قادري
ابراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2031940148
87459

1140

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ق کردستان
شرق

شخص :مطررب
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1635 :

د ساالر
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92618
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

األقليم:

ب کردستان
جنوب

شخص :مسررحي
نوع الش
المجلس
س
شخص :نائب في
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
ط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
المدن:

مانية
سليم

اللھجة:

جنوبي
ک .ج

1141

الحزب:

ح .د .ک.

تعديل السجل

ژمارە1636 :

اسعد قرداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192586
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :فنان
نوع الشخص :ناشط سياسي
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

تعديل السجل

ژمارە1637 :

اسماعيل خياط
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113372992602

1142

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ن
شخص :فنان
نوع الش
المدن:

خانققين

ل السجل
تعديل

ژمارە1638 :

ي
سيدو الدناي
س ندير س
الياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2222059346
64292
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ن
شخص :فنان
نوع الش
المدن:

شنگگال

ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

1143

ژمارە1639 :

انور قرداغي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92585
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ن
شخص :فنان
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1640 :

اواز احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1210015019
92810
ممثلة واعالمية
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نساء

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ل)ة)
شخص :ممثل
نوع الش

1144

شخص :اعالممي
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1641 :

اياز ززاخويي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254309
92579
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش
م
شخص :أعدم
نوع الش
المدن:

زاخوو

ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

ژمارە1642 :

اﭬان صديق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1221122339
92820

1145

بعدة معارض
ة
 ،١٩خريخة ممعھد الفنون االجميلة في السليمانية .شارکت
ولدت في ٩٩٤
خارجھا.
شكيلية في كردستان وخ
تش
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

ي
ننوع الشخص :ف .تشکيلي
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل

ژمارە1643 :

بروا جمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3061420239
93035
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

نوع اللشخص :ف .تشکيلي
ن:
المدن

ھلببجة

جة:
اللھج

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل
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ژمارە1644 :

سعدو
ت حسو س
برکات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2222100456
64293
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ن
شخص :فنان
نوع الش
المدن:

شنگگال

ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

ژمارە1645 :

سين طه
تحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254309
92581
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش

1147

ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

ژمارە1646 :

فر علي اکببر
جعفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1112118218
87896
1933
کبير  ...ولد في بغداد سنة 3
ي عراقي ر
ئي ومسرحي
مخرج سينمائي
م
...وحصل على
ل
آلداب
االنکليزي من کلية اآل
ي
ألدب
شھادة البکالورريوس في األ
حصل على ش
ح
جامعة ) ايوا ( االمريکية عاام 1961
ماجستير في السينما والتتلفزيون من ج
م
ن امريکا عمل
تحقيق سينما عراققية ھادفة.
ق
ل على
بععد عودته من
نية التي شغللھا والمھام التي قام بھا
*المواقع الفني
ي عدة مواقع فنية منھا:
حل جعفر علي
ـ أ شغل الراح
ي معھد الفنوون الجميلة.
ت وااللقاء في
ـ مدرس للصوت
مية الفنون اللجميلة.
ـ مدرس التمثييل في اکاديم
الجميلة.
ة
فنون
ي اکاديمية الف
ـ رئيس قسم السينما في
ـ رئيس فرقة ممسرح اليوم
ستينيات
ـ المدير العام لتلفزيون العرراق اوائل الس
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

ننوع الشخص :فنان
ننوع الشخص :اعالمي
ل السجل
تعديل

ژمارە1647 :

ل سعدو
جمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121337248
87297

1148

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

القوميية:

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
غرب

شخص :مطررب
نوع الش
ة:
اللھجة

ک .شمال

ل السجل
تعديل

ژمارە1648 :

جنکييمان عمر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161652546
65439
شکيلي
ف .تش
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نسااء

القوميية:

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
غرب

شخص :ف .تشکيلي
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1649 :

ي اسبر
جيني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291221428
88458
1149

سطس 1979
من موواليد  20أغس
خصائص
ص السجل
س:
الجنس

نسااء

القوميية:

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
غرب

ن
شخص :فنان
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1650 :

سن زيرک
حسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254309
92575
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ق کردستان
شرق

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

ن
بوکان

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1651 :

مت داود
حکم
1150

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2161303323
38083
ألعمال التلفززيونية المشاررک فيھا
األ
فيلم سحاب اخراج محمد شاھين
في
قي
ى القلوب اخرراج ھيثم حق
جرة القلوب إلى
مسلسل ھجر
م
ماني
ج ھاني الروم
مسلسل حد السيف اخراج
م
حقي
مسلسل األيام المتمردة ا خراج ھيثم ح
م
سان جبري
ة اخراج غسا
مسلسل طرائئف أبي دالمة
م
جورج فياض
مسلسل التوابون اخراج ج
م
عزيزية
خراج محمد ع
م أبو المنقذ اخ
مسلسل ايام
م
حجار
مسلسل الفاررس المغوار ااخراج رفيق ح
م
ج محمد عزيزيية
حر أيوب اخراج
مسلسل البح
م
ذير عواد
شتات اخراج نذ
مسلسل الش
م
ج عمر سيف
مسلسل عوددة ليلى اخراج
م
محمد منصور
د
ب اخراج
ش المصاطب
مسلسل حوش
م
خراج نذير عوااد
مسلسل بھلوول الشاعر اخ
م
حمد عزيزية
ش اخراج مح
مسلسل قريش
م
قل المجانين ااخراج حسن حسني العبييدي
مسلسل أعقل
م
حسني
ي
حسن
ش ما طاش ح
مسلسل طاش
م
ل اخراج عمر سيف
غاني لألطفال
أغ
بسام المال
م
مسلسل داووود في ھوليودد خراج
م
المال
غنائية الربان ووالقوافي اخرراج بسام ال
غ
سي نکوالي
مسلسل بيازييد اخراج الروس
م
ي انتاج القناة األلمانية
شرق /وئائقي
فيلم قطار الش
في
ي الصالحية اخراج بسام المال
مسلسل ليالي
م
مسلسل المررابيش اخراج مؤمن المال
م
اخراج بسام المال
ج
مسلسل باب الحارة الجز و األول
م
المال
مسلسل باب الحارة الجز و الثاني اخراج بسام ال
م
ھين
ج رضوان شاھ
م الحجر اخراج
مسلسل کوم
م
جو
مسلسل ضيععة ضايعة اخرراج الليث حج
م
المال
مسلسل باب الحارة الجز و الثالث اخراج بسام ال
م
سين
مسلسل قاع المدينة اخرا ج سمير حس
م
اخراج بسام المال
ج
مسلسل باب الحارة الجز و الرابع
م
الصادق 2009
ق
ألفئدة اخراج االواثق
فيلم مھوى األ
في
مسلسل أسععد الوراق اخرراج رشا شرببتجي 2010
م
جو 2010
خراج الليث حج
جز و الثاني اخ
مسلسل ضيععة ضايعة الج
م
مال 2010
خراج مؤمن الم
مسلسل باب الحارة الجز و الخامس اخ
م
مناسبة عيد الجال و
2010
2
ب المرکزي بم
صميم أزيا و للمھرجان حلب
تص
ک ياشام غنا و مصطفى اللخاني 2010
ألغنية لعيونک
صميم ازيا و أل
تص
ضافة للکثير ممن اإلعالنات التلفزيونية و الکليبات التللفزيونية
إض
1151

سالت التلفزيوننية السورية
ومصور فوتوغررافي للعديد ممن المسلس
ستا کورد
سەرچاوە :ما پەڕي ئاﭬ ست
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

غرب کردس
ستان

ننوع الشخص :فنان
ل السجل
تعديل

ژمارە1652 :

د تاجا
خالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291236598
88456
ش ،ولد
محمود درويش
صفه الشاعر م
اللممثل السورري الشھير ،أأنطون کوين االعرب کما وص
 194م.
في  25آب 42
بناء :ھيندار وأأفيندار.
ھو من اصل ککردي وله األبن
ھ
ماله الدرامية:
من أشھر أعم
م
خوة التراب.
إخ
سطينية.
اللتغريبة الفلس
اللحوت.
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
غرب کردس

ننوع الشخص :ممثل)ة)
ل السجل
تعديل
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ژمارە1653 :

ي
ي قرداغي
دياري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92587
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1654 :

رانيا الکردي
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10091734519912
کتب الشعر وتتجيد الرقص ووالتمثيل
على الجيتار وتک
ة وممثلة أردننية تعزف ى
مطربة ومذيعة
م
حين والرسم ،سافرت إلى بريطانيا في عام  1991لللتدرب على احتراف
والغنا و والتلح
عملت في
ت
بمدرسة غيلدفورد لللتمثيل.
ة
حقت
اللتمثيل في ککلية بارنيت لللفنون ثم التح
عادت إلى األرردن بعدما تزووجت،
مثلة حتى الععام  1998وع
برريطانيا کمقدممة برامج ومم
جھا
ألردني ألنتاج وتقديم برامج
توجھت للتلفزيون األ
ت
وعملت في اللمسرح وبعد ذلک
استعراض رانيا
The Rania
R
ض
 Tune Inوبرننامج
طفال nto Kids
ستمعوا لألط
اللخاصة مثل اس
جتماعية السااخنة في األردن وأصدرت أألبومھا
م القضايا االج
Showالذي ککان يطرح أھم
w
 2وقد کان مزيجا فريدا من األسلوبين اللشرقي والغرربي،
ي عام 2002
ألول "رانيا" في
األ
في لبنان وھو االنسخة العرببية
سوبر ستار ي
ب منھا أن تققدم برنامج س
وبعد ذلک طلب
مه
کبيرا وبقيت تقدم
ا
مع سوبر ستار نجاحا
ي .وحققت م
 Popاإلنجليزي
لببرنامج p Idol
صدار البومھا اللثاني "قولي ليه" في
موسمين متتتاليين .بعد ذللک عادت لتععمل على إص
لم
مع الممثل
الحاسة السابعة ع
ة
ت عليھا البطوولة المطلقة للفيلم
اللقاھرة ھذه المرة وعرضت
1153

المصري أحمد الفيشاوي ،وأصدرت البومھا الثاني في عام  2005وحقق نجاحا کبيرا
من خالل أغنية شايف نفسک التي بقيت في دائرة منافسة أفضل  20أغنية لثالثة
أشھر متتالية ،ثم أصدرت أغنية باللغتين العربية واإلنجليزية اسمھا "بحبک يا لبنان"
ورصدت ريعھا للمتضررين من الشعب اللبناني إبان القصف اإلسرائيلي ،ويبقى أفضل
دور قامت به ھو دور األم بعدما أنجبت ابنھا األول في أبريل  2005وابنتھا الجديدة في
مايو .2007
محتويات )أخف)
1البرامج التي قدمتھا رانيا
2رانيا في التمثيل
3أغاني رانيا
3.1مصادر
البرامج التي قدمتھا رانيا
استمعوا لألطفال للتلفزيون األردني عام 1998
استعراض رانيا للتلفزيون األردني عام 1999
ھوال فيرانو لتلفزيون أبو ظبي من لندن عام 2002
سوبر ستار لتلفزيون المستقبل من 2004 - 2002
السفر إلى ماليزيا لشبکة سي إن إن األمريکية من عام  - 2006ا ن
رانيا في التمثيل
4مسرحيات ناطقة باللغة اإلنجليزية : House of Bernada Alba - Sister my Sister -
Hotel Baltimore - Playhouse Creaturesفي عام واحد  1997 - 1996في إنجلترا.
مسلسل البحث عن صالح الدين بدور األميرة جوانا أخت الملک ريتشارد قلب األسد
من إخراج نجدة إسماعيل أنزور.
فيلم الحاسة السابعة کوميدي رومانسي باالشتراک مع أحمد الفيشاوي عام .2005
فيلم رحلة إلى کافيرستان عام  2001بدور ريا ھاکين.
أغاني رانيا
ما بتزھق کلمات :عنان محمد ألحان :قاسم صابونجي 2002
سجين آالمک کلمات :رانيا الکردي ألحان :قاسم صابونجي 2002
أنا الغريق کلمات:مراد بشناق ألحان:مراد وجدي 2002
کان ياما کان کلمات:عنان محمد ألحان:مراد بشناق 2002
سؤال کلمات:علي بتيري ألحان:قاسم صابونجي 2002
راھنت عليک کلمات:عنان محمد ألحان:قاسم صابونجي 2002
تجرأ کلمات:رانيا الکردي ألحان:قاسم صابونجي 2002
Statue Of Loveباإلنجليزية کلمات:فيکتوريا جوکس ألحان:طارق يونس 2002
قولي ليه کلمات وألحان :طالل قنطار 2006
إصفالي کلمات :خالد تاج الدين ألحان :عمرو مصطفى 2006
کلمتک کتير کلمات :خالد تاج الدين ألحان :عمرو مصطفى 2006
شوف الحب کلمات وألحان :إلياس الرحباني 2006
سيب الناس تقول کلمات :سلطان صالح ألحان :خالد عز 2006
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مخلوف 2006
ف
خلوف ألحان :أأحمد
ت :إسالم مخ
شتاق کلمات
بش
قوب 2006
حان :ھاني يعق
مير زکي ألحا
في إيه؟؟ کلمات :سم
نااقص
َ
خلوف 2006
حان :أحمد مخ
م مخلوف ألح
جاني قلبک ککلمات :إسالم
ج
طفى 2006
ج الدين ألحان :عمرو مصط
مات :خالد تاج
مالک زي کلما
م
20
لد تاج الدين أألحان :عمرو مصطفى 006
ک کلمات :خالد
شايف نفسک
ش
عربي
ي
 Zأغنية راب ککوميدي
أببو يوسف مع زغرت Zgurt
جليزية مع أد يب درحلي ألحان :أديب ککلمات :رانيا ووأديب
إللى األبد باإلنج
وخصص ريعھا
ص
ن باللغتين الععربية واإلنجلييزية کلمات ووألحان :طالل قنطار
حبيتک يا لبنان
ح
على لبنان
سرائيلي ى
ن القصف اإلس
لللمتضررين من
خي
ەيس قەرەداخ
سەرچاوە :فەيسبووکي قە
س
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

الخارج

ننوع الشخص :مطرب
ننوع الشخص :اعالمي
ننوع الشخص :ممثل)ة)
ل السجل
تعديل

ژمارە1655 :

ن مجيد
ريبين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1211028489
92818
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي
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م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :ف .تتشکيلي
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1656 :

ە رەزا
شەي کويلە
رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009083706
69909
مع
اوول من غنى االغاني الکورردية الفولکلوورية واالغاني الترکمانية اللتي تتناغم م
حيث کان أحد أشقيا و کرککوک
ن فن المسير العسکري ح
صة القريبة من
الذواق الخاص
اال
ھذا
اسطوانات قديمة من ھ
ت
الجيش العثماني ووله
ش
ي في
بااالضافة الى کونة عسکري
لياس الرأس االخاص
المشکي الذي يعد لي
ي
جل قصير القا مة ،متربع يععتمر
اللنوع ،وکان رج
منطقة ھوراممان في کورد ستان
بم
وبدت عليه
ت
عام 1884
دينة کرکوک ببمنطقة القوررية وذلک م
ه رضا في مد
ککان والدة کوله
حدى
من کتاتيب إح
عمره بکتاب م
مواھب الذکا و منذ الصغر ووالتحق في السابعة من ع
م
التالوة والتجويد
ة
شھورة في کررکوک ليتعلم أصول
اللمدارس الديننية في احد االجوامع المش
محمد
ن القران الکرريم على يد ککل من المال رضا أفندي اللواعظ والمال م
وحفظ سور من
ککرکوکلي .
حل
تععلق منذ نعوممة أظفاره باللخوريات والغننا و والمقام اللترکماني وکاان الفنان الراح
ومعارفه بـ)داي رشاا( قد دخل عاالم الغنا
ه
دقائه
ب من قبل أصد
ذي کان يلقب
حمه ﷲ والذ
رح
قام وتأثر کثيررا بصوت
ترکمانية والمق
بترديد األغاني التر
د
سنوات عمره ووشبابه
و في أوائل س
شھر
لذان کانا من أش
مطرب )صالح حواله( ال ن
ي( وأدا و الم
ال طه کرکوکلي
اللمطرب )المال
ک القدامى آننذاک .
مطربي کرکوک
م
أھم ما
وکذلک برع في م
ک
مانية
مقامات الترکم
وأجاد رشا کولله رضا في أددا و وغنا و الم
ھا ،ومن
شتھر ويزخر به الفن والفللکلور الترکمانني اال وھو اللخوريات الترککمانية بأنواعھ
يش
)حجاز ).
ز
مقام )رست( و )صبا( و
م
ھا کانت
ي رشا( بأدائھ
ي اشتھر )داي
اللمقامات التي
ي يعتبر من رواد المقام واللغنا و الترکماني جوالت فننية
وکان لرشيد ککوله رضا الذي
کان يزور مدينة اربيل ويقيم الحفالت
ق الترکمانية وکثيرا ما ن
وزيارات الى ممعظم المناطق
ه( والمطرب ))حاج
منھم )شھابه
الترکمان القدامى وم
ن
اللغنائية باالشتتراک مع مطرربيھا
حيث کانت تقام الحفالت
مشھور سعييد شەوکت )مشکو( ث
والي جايجي(( والمطرب الم
مدينة اربيل .
يقع في قلب م
صاغة الذي ع
ي سوق الص
في مقھى )دداوود جمو( في
اربيل وجلھم
ل
بصداقة حميمة مع مطربي
ة
شا کوله رضا ارتبط
بااإلضافة الى ما ذکر فان رش
ي(
ميل قابقابجي
عبد الرحمن( و )فائق بزرکان( و)حاج جم
من الترکمان ممثل )حيدر عب
م
ک،
کانوا يزورونه في مدينة کرکوک
ا
کل ھؤال و
وغيرھم من ممطربي اربيل ،،حيث ان ل
العراقي )رشيد القنندرجي(
ي
شھور ورائد اللمقام
والجدير بالذکرر ان المطرب العراقي المش
ککان من أصدقاائه المقربين أيضا .
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عمل رشيد کوله رضا )داي رشا( لمدة تجاوزت األربعين عاما في إدارة مقھى کان يقع
في شارع صالح الدين وسط مدينة کرکوک وارتبط اسم المقھى باسمه ،حيث کان
المقھى ملتقى المطربين المشھورين في کرکوک ومنھم )عز الدين نعمت( و )محمد
قاليي( و )علي قلعه لي( وعدد آخر غير قليل من مطربي کرکوک .
اشتھر رشيد کوله رضا کثيرا بادائه نوع متميز من الخوريات يسمى )قره باغلي( حيث
تعلم أصول وأدا و ھذا النوع من الخوريات في أذربيجان خالل مدة أسره ھناک أثنا و
الحرب العالمية األولى ،ويعتبر کوله رضا أول من ادخل أصول ھذا الغنا و الى الفلکلور
الترکماني وما تزال أغانيه وخورياته الجميلة تتردد على السن بعض أھالي کرکوک .
وعرف عن رشا کوله رضا باإلضافة الى الغنا و والمقامات کونه کان رجال شھما ومرحا
ويحب الضحکة والنکات ويسعى لخدمة وخير الناس ،وتوفي رحمه ﷲ في کرکوک
سنة  1972عن عمر ناھز الثامنة والثمانين ودفن في مقبرة المصلى.
کويلە رەزا ،واتا رەزاي کورتە با  ،خﯚي و باوکيشي جلەکانيان دەستوري ھەورامان
بوو.لەوە دەچ ت کاکەکييش ب ت ،چونکە کاکەييەکان بەو جﯚرە سم بەردەدەنەوە،
لە ناو چەقي کەرکوکدا چآخانەيەکي ھەبوو بە م پ شتر لە جەنگي ...جيھانە يەکەم
بەشداري کردووەو ماوەيەک ش لە ئەزەربايجان بووە بﯚيە ھەند لک لە گﯚرانيەکاني
مﯚرکي ئەزەريان پ وەيە ،لە دەورو بەري 1986لە دايک بووە و لە  1972کﯚچي کردووە،
لە گەڵ ئەوەي کەس ک بوو لە ئازاکاني شار مەقامناس و گﯚراني ب ژ کي باش بوو،
بە ھەردوو زماني کوردي و تورکماني گﯚراني دەووت ،يەک ک بوو لە مامﯚستاکاني
ھابە کە بە ناوبانگترين گﯚرانيب ژي کەرکوکە ،ھەبەي لە کن ئەو شاگرد بوو لە
چايخانەکەي کە نزيکي سينەما عەلەمەين بوو ،لە بەر ئەوەي زماني تورکي بﯚ
ماوەي پتر لە چوار سەدە زماني رەەسمي بوو وکەکوکيش پ يتەختي وياليەتي
شارەزوور بووزۆربەي زۆريکەسايەيتيەکاني کەرکوک و دەوروپشتي بە زماني تورکي
ھوونەرەکانييان پ شکەش کردووە تەنانەت کەس کي وەک رەفيق حيلميش کە
دامەزر نەري ھيوابوو لە .1939
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :مطرب
تعديل السجل
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ژمارە1657 :

ن
کار سليمان
ساک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
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سليمانية کورددستان .
من مواليد  .1979/9/8الس
م
20
سليمانية001 .
ميلة في الس
د الفنون الجم
ـ خريجة معھد
ة. 2005 ،
جامعة السليمانية
عة
ـ خريجة کلية الفنون الجمييلة من
خصية :
اللمعارض الشخ
سليمانية. 2001 ،
ـ معرض في ممعھد الفنون الجميلة ،الس
ماعية :
اللمعارض الجم
عية،منھا :
شارکت في اللکثير من المععارض الجماع
ش
 ،2حول اإلقتتتال الداخلي .
لسالم2000 ،
ـ خطوة نحو الس
سبة اليوم الععالمي للمعوققين. 2002 ،
ـ معرض بمناس
ـ المعرض الثاممن للفنانات ففي السليماننية. 2003 ،
2005 200
سليمانية03 ،
ـ المعرض الدائم للفنانين ا لتشکيليين الکورد في الس
ألبيض" السلييمانية،
. 2004
2
مي للفنان ثر وت سوز بعنووان "الرجل األ
ـ معرض تکريم
سا ،في مھررجان
ة المرأة الکورددية لألنفال" ،في کل من السويد وفرنس
ـ معرض "رؤية
"بالنده باران" . 2004
ـ الدورة الساددسة لغاليري
. 20
ي دھوک005 ،
ـ الجوائز :
Ask
ي A 2001.
مة البدليسي
ـ شھادة منظم
معوقين
.2002
2
م العالمي للم
ـ شھادة اليوم
قەرەداخي
ي
قەيس
س
سبووک -
سەرچاوە :ما پەڕي فەيسب
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

ي
ننوع الشخص :ف .تشکيلي
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل
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ژمارە1658 :

ي
سعااد حسني
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009173032
29911
صرية من جذوور کردية
ي سندريال مص
سعاد حسني
س
مألت
ت
کانت تلبس العننفوان و القوة ،حکاية
جتاحتھا ،ت
جميلة التي اج
ککما األنوثة الج
حرکة و صورة
فنية من کة
في أعمالھا الف
ت تحمل من أناقة و رقة ي
اليين بما کانت
مسيات المال
أم
صرية،ھي سنندريال مصر التتي أضاعت ققلبھا،
ة في نوطه مموسيقية مص
و جمل إيقاعية
فوجدته عند اللعامة من النااس کما الملووک و األمرا و و المطربين الکبار حيث ککان أولھم
فو
مر .
من بينھم العنندليب األسمر
م
موھبتھا وحرککة
ھي موسيقى بم
ھا العزف ي
ن تعرف أناملھ
ھي موسيقي حقاً دون أن
ھ
تطل نجمة الصبباح تطل
المھا فکما ل
ألدوار في أفال
جسدھا و تعاببير وجھھا لتؤؤدي أفضل األ
ج
سعاد بأفالمھاا الرومانتکية علينا .
س
خالل
في نھر النيل ووتتنفس من خ
حرية إنما حوررية تعيش ي
کن ليست بح
ھي حورية ولک
ھ
على غالصمھا فأأغرقوھا في نھاية
أففالمھا إال أن األقالم السو دا و أحکمت اإلغالق ى
اللمطاف .
شة
السلبية في الشاش
ة
امرأة أنھت دور اللمرأة
ة
ف فھي
م يکن لفنھا الصادق ضفاف
لم
شحنة ميلودررامية
ست حياتھا ش
تراجيدية فأمس
ت باألدوار التر
اللسينمائية الععربية،تمسکت
الشرق ومن
ق
صفورة
لبثت أن احترقت بھا،ھي عص
على نار الحززن ثم ما ت
حتى نضجت ع
ح
طار تھدأ
ھل القمة وأمميرة الحب غننت الدنيا الرببيع فکانت حيياتھا غيوم خرريف دون أمط
أھ
الجواء .
اال
ھم لم يشکللوا إال
حالي حاولوا تتقليدھا إال أنھ
ستجد الکثير من الفنانات ممن الجيل الح
س
ألساسي سععاد حسني .
مة واللحن األ
تووزيعا موسيقييا جديدا للنغم
عند آثار الجمال وواألنوثة
متوقفين د
فلنمضي في رحلة إلى ھررم من أھراماات الفراعنة م
فل
وقوة التعبير وااإلحساس الععالي .
اللوالدة والنشأأة واألصل :
البابا )الباباني(-يننحدر من أصوول کردية
ا
أببوھا الخطاط السوري المععروف محمد حسني
ومھارته أن يفوز
ه
صر وإستطاع بفنه
سورية إلى مص
ي قدم من س
سبة للعائلة البابانية -الذي
نس
المشرفة حينما کان يعمل
ة
کعبة
خط الى مصر،ککما قام بزخررفة کسوة الک
بإإعادة فن الخط
أشھر
ر
العربي ومن
ي
فن الخط
ضا من رواد ن
ملکي السعوددي ويعتبر أيض
في القصر المل
قد
فاروق کان د
طين العرب ،والجدير بالذکر أن الملک الف
خطاطي يافا ووکبار الخطاطي
خ
قرھا مدرسة خليل آغا
ستدعاه ليتوللى إدارة مدر سة تحسين الخطوط المللکية وکان مق
إس
اللثانوية في الععباسية .
مصرية
الناصر الجنسية الم
ر
الرئيس الراحل جمال عبد
س
منحه
إببان ذلک غادرر إلى مصر فم
منع خروج بناتته للتعلم فکاان کثير
صف محمد بأأنه رجل شدييد ومحافظ يم
عام  1965واتص
ع
من کسر الحوواجز والقيود ،أماوالدة
ھا وتمردھا م
اللحرص إال أن سعاد إستطااعت بشقاوتھ
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سعاد حسني فھي إمرأة مصرية تدعى جوھرة محمد حسن .
جدھا ھو المطرب السوري المعروف حسني البابا وشقيقه الممثل الکوميدي أنور
البابا )أم کامل( الذي جسد شخصية المرأة الشامية أفضل من المرأة ذاتھا .
شقيقات سعاد )صباح-سميرة-نجاة( صباح کانت تھوى النحت وتوفيت في حادث سير
عام  1961ولھا ثالث أشقا و )عازف الکمان عز الدين والخطاطين نبيل وفاروق ).
ولدت سعاد في  26ک 2في حي بوالق قرب قصر عابدين في القاھرة عام
،1942أتمت سعاد سنوات عمرھا األولى بھنا و إال أنه في سن الخامسة انفصل
والديھا وعاشت سعاد مع أمھا ثم اصطحبت األم )سعاد-صباح-کوثر( لتتزوج من
األستاذ عبد المنعم حافظ الذي کان مفتشا في التربية والتعليم وأصر على أن تتابع
سعاد تحصيلھا العلمي فکانت أخت سعاد سميرة تعلمھا الرسم باإلضافة إلى زوجھا
أحمد خيرت الذي کان يعلمھا الموسيقى ..
في ھذه الفترة سقطت سعاد من على السلم وأصيبت بعمودھا الفقري الذي طال
تأثيره وأثر على حياتھا في المستقبل أيضا ..
لفتت موھبة سعاد سم األستاذ أحمد خيرت زوج أختھا _أستاذ الموسيقى _وکان
ذلک عام  1945وھي ال تتعدى الثالث سنوات،فقرر تقديمھا إلى بابا شارو وبابا شارو
ھذا ھو األستاذ محمد محمود شەعبان وتم االحتفال برکن األطفال بعيد شم النسيم
في حديقة الحرية بالجزيرة،وغنت سعاد عام  1947أغنية )أنا سعاد أخت القمر..بين
العباد حسني انتشر..طولي شبر وجھي بدر..صوتي سحر کلي بشر ).
يعد المکتشف الحقيقي لمواھب سھاد التمثيلية الشاعر عبد الرحمن الخميسي
الذي کانت تربطه صداقة مع األستاذ عبد المنعم حافظ،وعندما باشر األستاذ
الخميسي بتکوين فرقة مسرحية في جمعية أنصار التمثيل،ثم في شقة حي عابدين
فاختار مسرحيتين ليفتتح يھما مسرحية )ھاملت أمير الدانمرک(لشکسبير مسرحية
)األرض( لعبد الرحمن الشرقاوي،وکانت مسرحية ھاملت بحاجة لفتاة جميلة لجسد
دور )أوفيليا( حبيبة ھاملت ولم يتردد الخميسي في تقديمھا -تلک الفتاة التي ال
يتجاوز طول قامتھا  158سم-وکانت مالمح سعاد تتطابق شخصية أوفيليا ذلک الوجه
الضائع بين الطفولة واألنوثة ،سعى الخميسي للحصول على وجه مصري وشکل
مصري فأراد سعاد على خالف نجمات ذلک العصر الفارعات الطول وذوات السمات
االرستقراطية،فالخميسي أراد فتاة من صفوف الشعب لھا سمات ابنة البلد .
لسو و الحظ الفرقة ما لبثت أن افترقت ولم تقدم مسرحية ھاملت بعد تدريبات مکثفة
وشاقة ولعل الضربة التي ال تقوس الظھر تقوي،فاندفعت سعاد بکل جوانحھا ورسمت
طريقا نحو التمثيل وبدأ مشوارھا في اإلبحار واالنخراط في عباب الفن .
بداية المشوار :
جا و القدر بخطوات مفرحة ليبتسم لسعاد عن طريق ترشيح األستاذ الخميسي لھا
للمخرج حسن الصيفي الذي کان من المقرر أن يخرج الفيلم ثم أخرجه األستاذ ھنري
برکات الذي أُدھش بموھبة سعاد وأعجب بوعيھا التمثيلي ورأى فيلم حسن ونعيمة
النور عام  1959ببطولة سعاد حسني والوجه الجديد والمغني محرم فؤاد الذي کان
يغني في الحفالت واألعراس .
ساعدھا کل من األساتذة إبراھيم سعفان وعبد المنعم حافظ وعبد الرحمن
1160

الخميسي على القراءة والکتابة السليمة باإلضافة إلى األستاذة إنعام سلوسة
خريجة المعھد المسرحي التي دربتھا على اإللقا و السليم .
أتقنت سعاد دورھا من خالل دور فتاة قروية صغيرة تحاول أن تقتنص حقھا في الحب
وتمار حريتھا في االختيار،وقلبت سعاد بموھبتھا الطاولة ليتحول المشاھد من فعل
الفرجة إلى المشارکة،وأنھت عصر المرأة السلبية وکتبت أول سطر لتاريخ جديد في
السينما المصرية وھي مازالت في طور تعلم کل شي و الکتابة والقراءة،في المشھد
األول اسمع صوتھا األخاذ وھي تقول )سي حسن( فتشعر بنشوة تطرب سامعيھا
واستطاعت نعيمة التغلب على حواجز المجتمع لتنتصر إرادتھا وتتزوج من حبيبھا
حسن .
في العام الذي تاله،نضج أدا و سعاد الفني لتبدأ حريتھا في االختيار فبدأت في فيلم
)إشاعة حب( من إخراج فطين عبد الوھاب وأمام النجم عمر الشريف ويوسف
وھبي،وحقق الفيلم جماھيرية ونجاحا فائقا ولم تقتصر سعاد على تقديم دور الفتاة
الصغيرة سميحة التي تؤکد حقھا في الحب وتمارس حريتھا فحسب إنما تتجاوز
المرحلة بأن تخوض غمار معرکة حامية الوطيس .
کما کانت الترشيح األول للقصص الثالث للکاتب إحسان عبد القدوس مع المخرج
صالح أبو سيف،إال أن صالح لم يقتنع بھا فلعبت دور البطولة سميرة أحمد بدور
الخادمة وکان دور سعاد ثانويا بدور شقيقة العندليب عبد الحليم حافظ وذلک في فيلم
البنات والصيف،کما شارکت في نفس العام بفيلمي )غراميات امرأة(من إخراج طلبة
رضوان وبطولة أحمد رمزي وکمال الشناوي،ووقفت أيضا أمام الممثل يوسف وھبي
مرة أخرى بفيلم )3رجال وامرأة( من إخراج حسن اإلمام .
کان عام  1961يحمل أخبارا سارة وبعض المحطات الباردة أيضا،والمحطة الباردة التي
تعرضت لھا سعاد کان رحيل أختھا النحاتة صباح في حادث سير،أما على الصعيد
الفني فقد غزر إنتاجھا ليصل إلى سبعة أفالم ھي :
السبع بنات بدور ابنة الموظف البسيط تتطلع للرفاھية ورکوب طبقة األغنيا و فيغرر بھا
أحد المحتالين لتکون الوحيدة بين شقيقاتھا في تماديھا بتجاربھا العاطفية حتى تصل
إلى قسم البوليس،الفيلم من إخراج عاطف سالم وبطولة نادية لطفي وأحمد رمزي .
السفيرة عزيزة بدور الحسنا و الجميلة الملقبة بالسفيرة،الفيلم من إخراج طلبة
رضوان وبطولة شکري سرحان وعبد المنعم إبراھيم .
الضو و الخافت بدور الممثلة الشابة التي تصعد سلم الشھرة الفنية بسرعة بعد
اکتشافھا من قبل کاتب کبير فتصبح نجمة سينمائية مشھورة لتتمرد على زوجھا
وينتھي األمر بھا بتشويه وجھھا جرا و حريق مسکنھا وتتمنى أن يعود إليھا جمالھا
بالتدخل الجراحي،الفيلم من إخراج فطين عبد الوھاب وبطولة شويکار وأحمد مظھر .
ه  3کان أول فيلم تغني فيه سعاد ومن إخراج عباس کامل وبطولة رشدي أباظة
وماھر العطار والمطربة طروب .
أعز الحبايب :بطولة سعاد حسني،شکري سرحان ،أمينة رزق ومن إخراج يوسف
معلوف .
لماذا أعيش من بطولة شکري سرحان وسعاد حسني وأمينة رزق ومن إخراج
إبراھيم عمارة .
ما فيش تفاھم من بطولة حسن يوسف،نبيلة عبيد ومن إخراج عاطف سالم .
في عام  1962قدمت سعاد خمسة أفالم ھي موعد في البرج من بطولة فؤاد
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المھندس وصالح ذو الفقار ومن إخراج عز الدين ذو الفقار .
األشقيا و الثالثة من بطولة أحمد رمزي وشکري سرحان ومن إخراج حسام الدين
مصطفى .
صراع مع المالئکة من بطولة حسن يوسف وصالح سرحان ومن إخراج حسن توفيق .
من غير ميعاد من بطولة محرم فؤاد ونادية لطفي ومن إخراج أحمد ضيا و الدين .
غصن الزيتون الذي مثلت فيه سعاد شخصية تلميذة في المرحلة الثانوية مدللة تضع
شباکھا على معلمھا لتصطاده وتتزوجه بيد أن صفو حياتھا يتعکر نتيجة غيرة
زوجھا،الفيلم من بطولة أحمد مظھر وعمر الحريري ومن إخراج السيد بدير وعن رواية
لمحمد عبد الحليم عبد اللـە .
أما في عام  1963فقدمت سعاد ستة أفالم ھي
سر الھاربة أمام شکري سرحان وکمال الشناوي ومن إخراج حسام الدين مصطفى .
شقاوة بنات أمام أحمد رمزي وکاميرا المخرج حسام الدين مصطفى أيضا .
الجريمة الضاحکة أمام أحمد مظھر وإخراج نجدي حافظ .
الساحرة الصغيرة أمام رشدي أباظة ومن إخراج نيازي مصطفى .
العريس يصل غدا أمام أحمد رمزي ومن إخراج نيازي مصطفى .
عائلة زيزي وکان دور سعاد فيه الحسنا و التي تعشق فن التمثيل وتتمنى أن تصبح
نجمة سينمائية،من بطولة أحمد رمزي وإخراج فطين عبد الوھاب .
في بداية الستينات کانت أفالم سعاد أفالم جماھيرية تعتمد على شباک التذاکر
وشعرت أنھا بحاجة إلى نضج أکثر لکن المستلزمات المادية فرضت عليھا بعض األدوار
التقليدية .
في عام  1964لعبت سعاد بطولة أربعة أفالم ھي :
الطريق
لعبة الحب والجواز أمام وحش الشاشة فريد شوقي وسمير صبري ومن إخراج نيازي
مصطفى .
العزاب الثالثة أمام حسن يوسف ومن إخراج محمود فريد .
المراھقان أمام عماد حمدي ومن إخراج سيف الدين شەوکت .
أول حب أمام أحمد رمزي ومن إخراج عبد الرحمن شريف .
حکاية جواز أمام حسن يوسف وشکري سرحان ومن إخراج حسن الصيفي .
للرجال فقط،في ھذا الفيلم کشفت سعاد وبرھنت عن مقدرتھا بلعب دور الرجال أيضا
حيث تتنکر على ھيئة رجل فجمعت بين األنوثة المطلقة کما أنھا خير مساعد
للرجل،الفيلم من بطولة نادية لطفي وحسن يوسف ومن إخراج محمود ذو الفقار .
حمل عام  1965الرقم ثالثة بين طياته فشارکت سعاد في فيلمي :
الثالثة يحبونھا:من بطولة حسن يوسف وناھد شريف .
المغامرون الثالثة:من بطولة حسن يوسف أحمد رمزي ومن إخراج حسام الدين
مصطفى .
النضوج الفني :
بالتزامن مع نضوج سنوات عمرھا نضج أدا و سعاد الفني فوقفت أمام النجم رشدي
أباظة وأمام کاميرا المخرج حسن الصيفي وعن قصة للکاتب يوسف السباعي في
1162

فيلم مبکي العشاق عام . 1966
صغيرة على الحب أمام رشدي أباظة ومن إخراج نيازي مصطفى،کان الفيلم ثاني
تجربة لسعاد تظھر فيه کمغنية وممثلة،فھي تلعب دور الفتاة االستعراضية التي
تسعى إلثبات موھبتھا الفنية ولو باالحتيال فھي تقدم نفسھا للجنة المسابقة الفنية
على أساس فتاة صغيرة تجتاز سوار الطفولة في طريقھا نحو المراھقة واستطاعت
بکل اجتھاد أن تقنع المشاھد کما استطاعت أن تقنع النقاد بأنھا الفتاة الصغيرة
القريبة إلى حد الطفولة .
فارس بني حمدان أمام عماد حمدي ومن إخراج نيازي مصطفى .
جناب السفير أمام رشدي أباظة ومن إخراج نيازي مصطفى .
شقاوة رجالة أمام رشدي أباظة ومن إخراج حسام الدين مصطفى .
ليلة الزفاف أمام أحمد رمزي ومن إخراج ھنري برکات .
القاھرة  30أمام أحمد مظھر ومن إخراج صالح أبو سيف وعن رواية للکاتب الکبير
نجيب محفوظ وکان دورھا الزوجة الثانية الغانية،وللفيلم حکاية قدم الفيلم عام 1956
للرقابة لتوافق عليه وکان اسمه القاھرة الجديدة فغيرت الرقابة اسمه إلى القاھرة 30
لإليحا و بأنه ينتمي إلى ماض کريه قبيل الثورة،فظل الفيلم لمدة عشر سنوات يتعثر
في الرقابة ولو أن الرقابة وافقت على فورھا لما کنا حظينا بظھور سعاد الن عمرھا
کان اليتجاوز ال 14عاما ولکن لحسن الحظ أن الرقابة ماطلت .
في عام  1967قدمت سعاد أربعة أفالم ھي :
شقة الطلبة أمام حسن يوسف وأحمد رمزي ومن إخراج طلبة رضوان .
شباب مجنون جدا أمام سمير صبري وأحمد رمزي ومن إخراج نيازي مصطفى .
اللقا و الثاني أمام حسن يوسف ومن إخراج حسن الصيفي .
الزوجة الثانية أمام شکري سرحان ومن إخراج صالح أبو سيف .
تعد سنة  1968من أغزر إنتاجات سعاد سينمائيا حيث مثلت في  8أفالم ھي :
حکاية  3بنات أمام حسن يوسف ومن إخراج محمود ذو الفقار .
حوا و والقرد أمام محمد رضا ومن إخراج نيازي مصطفى .
نار الحب أمام حسن يوسف ومن إخراج فاروق عجرمة من إنتاج لبناني .
حلوة وشقية أمام محمد عوض ومحمد رضا ومن إخراج عيسى کرامة .
بابا عاوز کده أمام رشدي أباظة ومن إخراج نيازي مصطفى .
الزواج على الطريقة الحديثة أمام حسن يوسف ومن إخراج صالح کريم
التلميذة واألستاذ أمام شکري سرحان ومن إخراج أحمد ضيا و الدين .
الست الناظرة أمام شکري سرحان ومن إخراج أحمد ضيا و الدين أيضا .
لعبت سعاد دورا جديدا عليھا في عام  1969بفيلم نادية ليکون بمثابة تأشيرة الدخول
إلى األدوار الصعبة المرکبة بدور الفتاة المشوھة فکان خير امتحان،يذکر أن الفيلم من
إخراج أحمد بدر خان وبطولة نور الشريف وعن رواية ليوسف السباعي .
وقدمت أيضا فيلم بئر الحرمان من إخراج کمال الشيخ وعن رواية جمال حماد وبطولة
محمود المليجي ونور الشريف وکان دورھا الفتاة التي تعاني من المرض النفسي
لتنسلخ عن شخصية ناھد الشريفة وتتحول في الليل إلى غانية مبتذلة ميرفت .
کما أدت دور القاتلة الھاربة في فيلم شي و من العذاب من إخراج صالح أبو سيف
وبطولة يحيى شاھين .
وأخذت بطولة فيلم فتاة االستعراض أيضا في نفس العام من إخراج محمود ذو الفقار
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وبطولة حسن يوسف وعادل إمام .
في بداية حقبة السبعينات بدأت سعاد تعتمد على الکيف على حساب الکم،وربما
وقفت مرتين أمامه
يجدر أن يسمى بالنسبة لسعاد عام  1970بعام رشدي أباظة فقد
ْ
في فيلمي غروب وشروق من إخراج کمال الشيخ وعن رواية لجمال حماد وبدور
المطلقة اللعوب فاستحقت عنه جائزة المھرجان القومي .
وفيلم الحب الضائع بدور األرملة عن رواية لطه حسين و أمام کاميرا المخرج ھنري
برکات وشارک الفيلم في أسابيع األفالم وبعض المھرجانات .
وقفت سعاد أمام کاميرا المايسترو يوسف شاھين في عام  1971في فيلم االختيار
وبطولة عزت العاليلي ومحمود المليجي ،کما أخذت بطولة فيلم زوجتي والکلب في
نفس العام من إخراج سعيد مرزوق وبطولة نور الشريف .
النصر األکبر :
سطعت نجمة الصباح في سما و مصر بوالدة فيلم خلي بالک من زوزو عام 1972
وبطولة حسين فھمي ومن إخراج حسن اإلمام،واستمر عرض الفيلم  53اسبوعا
متواصال في دور عرض الدرجة األولى ويعتبر من أکثر األفالم جماھيرية في تاريخ
السينما العربية،وللفيلم حکاية تقول بأن شاعر الثورة صالح جاھين أراد تقديم زوجته
منى قطان في فيلم تأخذ بطولته،فقدمھا للمخرج حسن اإلمام،بيد أن حسن لم
يجامل على حساب فنه وقدم سعاد في دور رئيسي وکانت زوجة صالح ھي الممثلة
المساعدة لھا إلى أن يتعرف الجمھور عليھا ثم يقدمھا في دور رئيسي .
وللفيلم قصة أخرى کما يقول المخرج سمير سيف :
(تجربتي مع سعاد ترجع إلى عملي في فيلم الناس والنيل ليوسف شاھين وکانت
وقتھا زوجة للصديق العزيز المخرج علي بدر خان وکان طبيعيا أن أتعرف عليھا جيدا
وأستطيع أن أقول أنھا آمنت بقدرتي الفنية منذ أن کنت مساعدا لإلخراج ثم
رشحتني للعمل مساعدا أول مع حسن اإلمام
في فيلم خلي بالک من زوزو وفي ھذا الفيلم حدثت صدفة غريبة في آخر أيام
التصوير،فقد تلقى المخرج حسن اإلمام دعوة إلى مھرجان موسکو وکان ال بد من
سفره قبل انتھا و التصوير بثالثة أيام وھي األيام التي سيصور فيھا استعراض أغنية
خلي بالک من زوزو وجز و من حلم األم تحية کاريوکا الذي ترقص فيه زوزو،رقصة في
شارع الھرم .
ولم يکن من الممکن تأجيل التصوير عشرة أيام لعودة المخرج ألن ارتباط الفيلم بموعد
العرض فقرر حسن بدعم من سعاد أن استکمل األجزا و وعدم االستعانة بمخرج آخر
ولم يکن لي سابقة إخراجية قط وشا و القدر أن تکون أولى تجاربي اإلخراجية من
بطولة سعاد ).
کما أخذت بطولة فيلم الخوف من بطولة نور الشريف وفيفي عبده وإخراج سعيد
مرزوق،ولعبت بطولة فيلم الناس والنيل من بطولة عزت العاليلي ومحمود المليجي
وإخراج يوسف شاھين بمشارکة نجوم من االتحاد السوفيتي .
في العام الذي تاله لعبت سعاد بطولة فيلم )غرباء( من بطولة شکري سرحان
وحسين فھمي وإخراج سعد عرفة،وشارکت أيضا في فيلم )الحب الذي کان(بدور
1164

زوجة ثم مطلقة ،من إخراج زوجھا المخرج علي بدر خان وبطولة محمود ياسين
ومحمود المليجي .
في عام  1974لعبت سعاد بطولة فيلم أين عقلي من بطولة محمود ياسين ورشدي
أباظة ومن إخراج عاطف سالم عن قصة للکاتب إحسان عبد القدوس .
کمحاولة من حسن اإلمام إلعادة استثمار نجاح خلي بالک من زوزو،خرج فيلم أميرة
حبي أنا إلى النور من بطولة حسين فھمي ومنى قطان ومن إخراج حسن اإلمام إال
أن الفيلم لم يحقق الجماھيرية السابقة .
شھد عام  1975صعود سعاد لکرنک الحياة بمحطاته الباردة والحارة،فکان فيلم الکرنک
أمام نور الشريف ومحمد صبحي وفريد شوقي ومنى قطان و کاميرا المخرج علي بدر
خان وعن رواية لألديب نجيب محفوظ .
أصبحت األفالم تعتمد على اسم سعاد لتروج جماھيريا ،وشارکت في نفس العام
بفيلم )على من نطلق الرصاص(أمام النجوم محمود ياسين وعزت العاليلي ومن
إخراج کمال الشيخ .
أسست سعاد شرکة لإلنتاج مع شاعر الثورة صالح جاھين والمخرج رأفت الميھي
سميت )سندريال( فأنتجوا فيلم الموحشة عام  1978من بطولة محمود عبد العزيز
ومنى قطان وليلى فوزي ومن إخراج سمير سيف عن مسرحية للکاتب الفرنسي
جان أنوى وکان دور سعاد فتاة سيرک،فاستحقت جائزة أفضل ممثلة من وزارة
الثقافة .
عن مسرحية للکاتب شوقي عبد الحکيم وأمام کاميرا علي بدر خان صورت سعاد
فيلمھا شفيقة ومتولي عام  1979ومن بطولة أحمد زکي ومحمود عبد العزيز ويونس
شلبي .
في بداية الثمانينات وتحديدا عام  1981سطعت سعاد في فيلم أھل القمة مع
المخرج علي بدر خان وعن قصة لنجيب محفوظ وأمام النجوم نور الشريف وعمر
الحريري وعزت العاليلي .
کما وقفت أمام النجمين عادل إمام وفاروق الفيشاوي في فيلم المشبوه من إخراج
سمير سيف،کما کانت على موعد على العشا و مع المخرج محمد خان والنمر
المصري أحمد زکي والوسيم حسين فھمي في فيلم موعد على العشاء .
في عام  1982أخذت سعاد بطولة فيلم غريب في بيتي من إخراج سمير سيف ومن
بطولة نور الشريف وجورج سيدھم،وجا و موعدنا مع فيلم يعتبر من أجمل أفالمھا
والذي حقق جماھيرية عالية ويعتبر التجربة الوحيدة بين سعاد والمخرج محمد فاضل
في فيلم حب في الزنزانة من بطولة عادل إمام ويحيى الفخراني،ولکن ھذا العام
شھد محطة باردة في حياة سعاد وکان ذلک بتقديم المخرج صالح أبو سيف لسعاد
بدور بسيط جدا في فيلم القادسية وبمشارکة عزت العاليلي وليلى طاھر ومن إنتاج
عراقي ولکن المؤسف في األمر أن المخرج صالح کان قد قدمھا بدور قوي في أقوى
أفالمه القاھرة  30ورضي أن يعطيھا دورا ثانويا بسيطا في فيلم القادسية ناسيا أنھا
سندريال مصر ونجمة الصباح وحورية النيل .
بدأ مستقبل سعاد السينمائي يکتب بالخطوط الرمادية نھاية لمشوارھا،فشارکت في
عشرة حلقات من مسلسل تلفزيوني اسمه ھو وھي من إخراج يحيى العلمي عام
. 1985
عن رواية لتوفيق الحکيم ومن إخراج يوسف فرنسيس وبطولة نور الشريف شارکت
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سعاد في فيلم عصفور الشرق عام  ،1986کما وقفت أمام کاميرا المخرج علي بدر
خان في فيلم الجوع بدور زبيدة التي کانت شخصية باردة لم تتماشى مع سير
األحداث فبقيت ساکنة ولم يرضي ذلک عشاق سعاد ليکون انکسارة أولى ويذکر أن
الفيلم من بطولة يسرا ومحمود عبد العزيز باإلضافة لسعاد .
وجاءت نکسة سعاد الحقيقية بفيلم من الدرجة الثالثة اسمه )الدرجة الثالثة( من
إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد زکي وجميل راتب،وشارکت أيضا بفلم من إنتاج
مغربي اسمه أفغانستان لماذا ومن بطولة عبد ﷲ غيث وإخراج عبد ﷲ المصباحي .
کانت آخر محطة لسعاد في مشوارھا السينمائي عام  1991مع يسرا وأحمد زکي و
مع زوجھا السابق وصديقھا المخرج علي بدر خان الذي قدمھا في فيلم الراعي
والنسا و إخالصا لھا وکان وال و شخصيا لعلي،فقد کانت تضغط على آالمھا وعلى
حجمھا الفني في الفيلم ليخرج إلى النور،وبدأت عندھا السمنة تظھر عليھا وجھھا
يفقد ضوءه الساطع ليکتب في النھاية خاتمة لمشوارھا السينمائي وبداية النطفا و
نجمة الصباح وإخفا و الغيوم ألخت القمر .
يذکر ھنا أنھا قامت ببطولة عمل إذاعي في رمضان من خالل مسلسل أيام معک مع
الفنان أحمد مظھر ..
قصة المرض واألقالم السودا و :
أصيبت سعاد في صغرھا بإصابة في العمود الفقري،فأثرت الحادثة على حياتھا في
المستقبل وأخبرھا األطبا و باحتمال إصابتھا بالشلل،تابعت عالجھا في فرنسا ولم
ينجح فغادرت إلى بريطانيا لتکمل العالج واکتشفت ھناک أنھا مصابة بالتھاب عصبي
أدى إلى تغيير مالمح وجھھا وصعوبة في تحريک ذراعيھا .
أغلقت کل المنافذ في وجه سعاد بفقدھا لوالدھا الروحي صالح جاھين،ثم فشل
أواخر أفالمھا وبدأ يزداد وزنھا وأضرت األدوية بأسنانھا مما دعاھا إلى زراعة أسنان
جديدة وأصيبت بشلل في عضلة الوجه .
أشاعت بعض األقالم السودا و شائعات بأن سعاد تتسول في لندن وتستدرج عاطفة
الجالية العربية ھناک وحاول الکثيرون وقف المنحة المقدمة من الدولة لعالجھا بحجة
أنھا تقوم بعمليات تجميلية ترفيھية مما يرھق الميزانية،وقررت الحکومة المصرية إلغا و
قرار العالج واتھمھا البعض باإلدمان على الکحول والمخدرات .
وکما ذکر اإلعالمي المصري مفيد فوزي في زيارته لسعاد بأنه کان يحمل شيکا بمبلغ
کبير إال أنھا عندما سألته عن مصدر الشيک قال إنه من فاعل خير فرفضت سعاد أخذ
المال،وطلبت منه إعادته إلى صاحبه مع تقديم الشکر نيابة عنھا .
رحلة ا الم :
وصلت سعاد لندن يوم األربعا و  16تموز عام  1997فسکنت مع صديقة لھا خارج لندن
في منطقة )کنت( وھکذا بدأت رحلة العالج ولکن المسافة الطويلة الشاقة اضطرھا
للسکن في بيوت الطالبات في منطقة الکروم ويل،ثم ذھبت لفندق ا ليزابيث في
نفس الحي وأمضت ست أشھر ثم استأجرت شقة صغيرة رقم  7في البناية رقم 8
تقع في شارع کولنجھام في حي ليسنجتون الراقي،ثم غادرت بعد ستة أشھر إلى
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الشقة رقم  5في المبنى لتسکن فيه المرافقة لھا ا نسة مھا طالبة مغربية کانت
خير عون لھا .
بعد ذلک قامت بتأجير شقة رقم  3في نفس المبنى لتضع فيھا أغراضھا ومتعلقاتھا
من کتب ومالبس وکانت الشقة ملکا لألستاذ العراقي فيصل علي،ثم غادرت في
20آذار عام  2001إلى مصحة شابنينز ..
جرعة ألم :
تعرضت سعاد في المصحة لبرنامج قاس وھنا برنامجھا اليومي :
االستيقاظ الساعة الثامنة ثم مشي نصف ساعة من الثامنة والنصف حتى التاسعة
والنصف إفطار صحي من التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف تدليک،من العاشرة
والنصف حتى الحادية عشر راحة،من  11،30حتى  12مشي مع تحريک کل عضالت
الجسم،من  12حتى  12،30راحة،من  12،30حتى  2غداء،من  2حتى  3مشي
بطيء ،من 3حتى  3،30عالج طبيعي على البطن،من 3،30حتى  4راحة،من  4حتى
 5محاضرة عن األکل الصحي کانت تغيب عنھا،من5حتى  6استرخا و تام،من 6حتى 7
يوجا،من  7حتى  9فترة العشاء،وبعدھا مشاھدة التلفاز أو قراءة کتاب أو النوم .
فقدان القمر لشقيقته :
قررت سعاد العودة إلى مصر بعد تحسن ملحوظ في صحتھا في حزيران عام 2001
ولکن فوجئ الجميع بأن سعاد قد لقيت مصرعھا في  21حزيران عام  2001في لندن
إثر سقوطھا من الطابق السادس في مبنى ستيوارت تاور من شرفة شقة صديقتھا
نادية يسري التي انتقلت إليھا قبيل رحيلھا بأيام ليرتطم ذاک الجسد الناعم بقسوة
قلب األرض وتفقد الحياة إثرھا وليختفي قمر أسطع سما و السينما المصرية لعقود
من الزمن واألزمان .
من حجب القمر؟؟ !!..
تقول نادية يسري):الذين اتھموھا بقتل سعاد وھي صديقة سعاد من حوالي  30عاما
لالستيال و على مجوھراتھا ودفتر مذکراتھا،وقد دافعت نادية عن نفسھا بعبارات
ملخصھا :لقد قامت بقص أسالک الشرفة الذي تم وضعه لمنع الطيور من الدخول،کما
کانت تعاني من نوبة اکتئاب بعد أن قرأت قصة تسولھا في لندن في إحدى الصحف
المصرية وفي يوم الحادث خرجت نادية لشرا و طعام العشا و وترکت سعاد بمفردھا
وعندما عادت لم تجدھا فخرجت إلى الشرفة لتتفاجى و بالناس متجمعين حول جثة
سعاد ولم يکن لديھا سوى  3950جنيه إسترليني للعالج و 58جنيه للنفقات .
أما شريھان فقد أکدت أنھا ھاتفت سعاد في ظھر الخميس اليوم الذي صادف
مصرعھا وأن سعاد أخبرتھا بأنھا عائدة لتوھا من السينما وسعيدة بإنقاص وزنھا
وسوف تعود في شھر يوليو ..
وعلى األغلب بأن سعاد قتلت ولم تنتحر ألنھا أعلنت توبتھا باإلضافة إلى أن ھذه
العمارة اسمھا عمارة الموت قتل فيھا عشرة أشخاص في ظرف  10سنوات،ولکن
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السبب الرئيسي ورا و مقتلھا ھل ھو السرقة أم بدافع سياسي بسبب مذکراتھا
الصريحة أم بسبب الغيرة الفنية لنقرأ ونتمعن السطور القادمة ونحکم :
أقوال الشھود :
السيدة دانييال إيليون الممرضة في المصحة قالت):أنھا فقدت وزنا ملحوظا وکانت
باسمة على الرغم من التعب الواضح على وجھھا ).
السيدة جيل کروزون مدرسة الکمبيوتر في المعھد الذي کانت تدرس فيه نادية
يسري قالت بأن نادية کان عندھا امتحان في ذلک اليوم يوم الخميس الساعة 6
مسا و ولکنھا غادرت مبکرا عن الموعد المحدد لالنصراف .
شھادة سيدة مغربية اسمھا إيمان اإلدريسي تقيم مع أسرتھا في عمارة ستيوارت
تاور :
ابنھا کان شاھدا على واقعة السقوط،تقول السيدة :
إن ابنھا أحمد يبلغ من العمر  6سنوات کان يلعب على الشرفة ورأى شخصا يسقط
وجرى إلى والده في صالة الشقة وقال انه رأى شخصا يسقط على ارض الکراج فنظر
والده ورأى الجثمان ،فنزل غليه فورا وقال لزوجته أن تبلغ الشرطة وأکملت بأن زوجھا
ھو أول شخص يصل للجثمان وکان معه احد السکان وقال زوجھا أن نادية جاءت من
الخلف ترکض إلى الجثمان وتحاول أخذ شي و من اليد اليمنى لسعاد ولکنه منعھا أن
تقترب ..
وتکمل السيدة :بأن ھناک کان مشاجرة کالمية مسموعة داخل شقة نادية يسري
قبل عشرين دقيقة من وقوع الحادث بين رجل وامرأة تستغيث .
قال الصحفي منير مطاوع) :بأن ھناک شاب مصري يملک مفەتاح شقة نادية يسري
يرعى المکان في غيابھا ).
وفشلت القضية في حل رموزھا نتيجة الکسل في التحقيقات البريطانية العمدي أو
الغير عمدي وﷲ أعلم وأدلة تصرخ قادمة :
األداة الحادة التي قطعت بھا األسالک لم تکن موجودة فھل قطعتھا سعاد بأيديھا !!؟؟
م کل أرقام جوالھا الصادرة والواردة ُمسحت .
ل َ
ما سبب الکسر الموجود في أعلى جمجمة رأسھا التي أکدت عليھا السيدة جنجاه
أخت سعاد .
المصادفة الغريبة أن ترحل سعاد في نفس يوم ميالد العندليب األسمر .
وأخيرا رحلت أخت القمر دون أن يتحرک المجتمع ودون أن يستکشف أحفاد شارلک
ھولمز الحقيقة،ويکونوا عارا على شرطة اسکتلنديار وسام خزي لفشلھم وتملصھم
من المسؤولية .
وأذکر ھنا أن تکاليف المحاکم کان قد تکفلھا کل من األستاذ ماھر عواد والسيدة
جنجاه ولم يتقاضى المحامي المصري عاصم قنديل والمترجمة مروة جاد ﷲ أية نقود
مقابل أتعابھما .
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
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الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
غرب کردس

ننوع الشخص :ممثل)ة)
ل السجل
تعديل

ژمارە1659 :

سعييد اغا جزرراوي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2131643448
87274
...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

جال
رج

القوومية:

کرردي)ة)

طرب
نوع الشخص :مط
ل السجل
تعديل

ژمارە1660 :

سوززان نامو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2050946499
92876

1169

...
جل
خصائص السج
خص
نووع الشخص :مطرب

ل السجل
تعديل

ژمارە1661 :

ريار
شھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2281042169
93013
...
ص السجل
خصائص
شخص :مطررب
نوع الش
ة:
القومية

ي)ة)
کردي

س:
الجنس

ل
رجال

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1662 :

ح حيدو
صالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121353028
87293
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الشھادة
ة
حمل
ناحية عامودا  /يح
ة
من مواليد  -6آذار  / 1956ققرية حسي أوسو /
م
العدادية.
اال
طالقته
دأ اھتمامه باالشعر في وققت مبکر من حياته ،و مع بداية الثمانيننات کانت انط
بد
سعفه
قة عالية ،تس
حلته في رحاب الکلمة بثق
اللحقيقية مع القصيدة مع ا لوجع .تابع رح
ن ،وجکر
ي ،فقي تيران
)احمد خاني ،نالي
مد
طالعه على رروائع األد ب الکالسيکي الکردي
اط
ه ،و يعد
ظا على األيقاع والموسيقا في قصيد ته
ه المتنوعة ،و بقي محافظ
خوين( وثقافته
خ
ي .نشر نتاجاتته في أغلب الصحف
على خارطة اللشعر الکردي
سماء الھامة ع
آلن أحد األس
اآل
العديد من األمسياات الشعرية في
د
والمجالت الکرردية داخل الووطن وخارجه ،واحيا
دائم الترحال
سند باد م
الريح تحته( وکالس
ح
ف الھد وء ،قللق )کأن
اللمناسبات الققومية .ال يعرف
والتنقل !!!!
ضجيج
بھدوء وال يأبه بالض
ء
الخاص ،يعمل
،
صوته
حاول الشاعر ومنذ بداياته ان يکون له ص
ح
انصب اھتمامه ففي
ب
شعرية!!؟
آلخرون حول ففتوحاتھم الش
ي يصطنعه اآل
العالمي الذي
اال
ھامة
شر العديد من الدراسات الھ
اللسنوات األخييرة على الترراث والفلکلور الکردي ونش
انتھاکات على ايدي اادعياء
ت
ماتتعرض لھا من
کردية ،واألغانني التراثية وم
حول األزياء الک
ح
اللفن  ،وسبل المحافظة علليھا
عن األغنية
مبورة وله  6ککتب شعرية زائد کتاب ن
ي بصوته ويععزف على التم
صالح حيد يغني
ص
اللفلکلورية الکووردية
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
غرب کردس

ننوع الشخص :مطرب
ننوع الشخص :شاعر
المدن:

آمودا

اللھجة:

ک .شمال

ل السجل
تعديل

ژمارە1663 :

ھر توفيق
طاھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254309
92578
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :مطرب
نوع الش
المدن:

سنجق
کويس

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1664 :

ي
حت حمدي
طلح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291232388
88457
مميز کممثل في
صرة ,إلى جاننب حضوره الم
سورية المعاص
مدة الدراما الس
يععتبر أحد أعمد
ً
تجربة في اإلخراج أيضا ,شارک في حوالي أکثر من
ة
سرح ,له
سينما والمس
اللتلفزيون والس
بأجزائه العدة.
ه
شاني”
 80عمل فني ،من أھمھا “حمام القيش
0
تسکن منذ عقود ففي حي األکرراد )رکن
ن
ي من عائلة کردية
اللفنان الراحل طلحت حمدي
اللدين( في الععاصمة السوررية دمشق.
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

غرب کردس
ستان

ننوع الشخص :ممثل)ة)
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ل السجل
تعديل

ژمارە1665 :

شة شان
عائش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2052143178
87399
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نساءء

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

شماال کردستان

ب
شخص :مطرب
نوع الش
ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

ژمارە1666 :

ل رشي
عبد الرحمن آل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291240468
88455
تلفزيوني وسينمائي
ي
جم
الرحمن آل رشي ،نج
ن
م عبد
اللممثل السورري المخضرم
ن( بدمشق ففي 1944/9/7م.
ومسرحي ،وللد بحي األکراد )رکن الدين
من أھم أعمالله الدرامية:
م
 1977م.
ساري سنة 7
س
.199
جاع سنة 94
ھاية رجل شج
نھ
 1996م.
اللعبابيد سنة 6
 1997م.
جواھر سنة 7
ج
 199م.
اللطير سنة 98
اللخوالي سنة  2000م.
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صالح الدين األيوبي سنة  2001م.
ھوالکو سنة  2002م.
باب الحارة ج 1سنة  2006م.
ومن أھم أعماله السينمائية:
فيلم کفر قاسم سنة  1974م.
فيلم اليازرلي سنة  1974م.
ومن أعماله اإللقائية:
معلقة أمرؤ القيس
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

غرب کردستان

نوع الشخص :ممثل)ة)
تعديل السجل

ژمارە1667 :

عبدﷲ ھروري
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021412270192992
مسرحي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :مسرحي

1174

ل السجل
تعديل

ژمارە1668 :

عدنان کريم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92617
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1669 :

ز شاروخ
عزيز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92616
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ق کردستان
شرق
1175

شخص :مطررب
نوع الش
شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
المدن:

مھابباد

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1670 :

ن
عمر علي امين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92612
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ن
شخص :فنان
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1671 :

د احمد
فؤاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254309
92577
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...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

ھوليير

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1672 :

وة صابر
كازيو
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014040
0922403010
00383
فنانة تشكيلية
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ساء
نس

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

نوع اللشخص :ف .تشکيلي
ن:
المدن

ليمانية
سلي

جة:
اللھج

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل

1177

ژمارە1673 :

ي ترک
ليلي
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004215356
69787
ن" ،سوريا. ،
مواليد "عفرين
م
شق . 1999
ھد المتوسط للفنون التطبييقية )قسم النحت( ،دمش
ـ خريجة المعھ
ماعية :
اللمعارض الجم
ـ المرکز الثقاففي العربي دممشق 1999
2001
2
حلب 2000
ن العالم ب
ي لفنانات من
ـ اللقا و الدولي
ـ المرکز الثقاففي الروسي بيروت 2000
دمشق 2001
ق
باب السوري الثاني
ـ معرض الشبا
ي حلب ،غاليرري الخانجي حلب 2002
ـ معرض فناني
حف طه الطه االرقة 2002
ي سوريا متحف
ـ معرض فناني
دمشق 2003
ق
باب السوري الثالث
ـ معرض الشبا
200
ي دمشق 03
سوري السنوي
ـ المعرض الس
ض
ى جائزة تقدير ية في
ـ حصلت على
معرض الشباب الثثالث دمشق 2003
حلب سوريا.
ـ مقيمة في ح
خي
ەيس قەرەداخ
سەرچاوە :فەيسبووکي قە
س
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

ي
ننوع الشخص :ف .تشکيلي
المدن:

افرين

اللھجة:

ک .شمال

ل السجل
تعديل

ژمارە1674 :

مد صالح ديالن
محم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92583
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

عر
شخص :شاع
نوع الش
شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1675 :

طاھر
مد طيب ط
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92613
في بداية
ن أھالي قرية تل خنزير التاابعة لمنطقة ديريک  ..ي
طيبو وھو من
ککان يعرف ب ط
معه العازف عزاللدين تمو  ...ووفي
سافر الى لبناان من اجل اللفن وکان ه
اللسبعينيات س
 1974التحق ممحمدطيب وممعه تمو الى الثورة الکورددية ..أسسوا فرقة
شورش
ش
4
طيبو وتمو الى أووروبا  ...تمو االى باريس  ....وطيبو
وبعد انتکاسة الثورة الکورددية ھاجر بو
اللى ألمانيا.
ستان
جع طيبو وتموو الى دھوک وحاليا يسکناان في کوردس
وفي  2005رج
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)
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األقليم:

ستان
غرب کردس

ننوع الشخص :مطرب
ل السجل
تعديل

ژمارە1676 :

مد ماملي
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92615
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ق کردستان
شرق

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

مھابباد

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1677 :

ة محمد
مروة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1210021309
92811

1180

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نساء

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ل)ة)
شخص :ممثل
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1678 :

ي
ي زياديني
مھدي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081322347
71884
سة
بدأ الرسم في سن السادس
عام  1961أ
ج شرق کورددستان ،في ع
سينا  /سنندج
مھدي في س
ولد الم
شھادة
ة
ستان .حصل على
ي وھو الفنان الشھير في شرق کوردس
ه االکبر ھادي
ي من شقيقه
وبوحي
جميلة.
البکالووريوس في اللرسم في عاام  1999في جامعة طھران للفنون الج
جة ،دھوک ودمشق.
ديد من المعاررض في طھرران ،سنندج ،العواء ،حلبج
شارک في عد
وقد ش
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

شررق کردستان

نوع اللشخص :ف .تشکيلي
ن:
المدن

نندج
سنن

جة:
اللھج

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل
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ژمارە1679 :

ر رزازي
ناصر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254299
92573
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ق کردستان
شرق

ب
شخص :مطرب
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
مرگة قدامی
شخص :پيشم
نوع الش
المدن:

دج
سنند

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1680 :

ة بگزادة
نجاة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2262314119
93012
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

1182

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1681 :

سيح
ة عبدالمس
نجاة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355109
92607
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نساء

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

دھووک

ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

ژمارە1682 :

المي
نجم الدين غال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254299
92574
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...
خصائص
ص السجل
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ق کردستان
شرق

شخص :مطررب
نوع الش
المدن:

سننندج

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1683 :

زيرو
نزير محمد  -نز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121350528
87294
کان يفھم
في فنه ألنه ن
حوالي  6أشررطة وکان فناننا عظيما ي
ي  ...سجل ح
 195قامشلي
من مواليد 55
نزيرو م
سعيد يوسف. ..
د لالستاذ س
ة وکان المقلد
النوطة
من الھندي ...ککان فقيرا
مميز قريب ن
ستايل فني م
يد  ,وسلک س
ستطاع ان يبتععد عن التقليد
مثقفا فنيا واس
کان م
بات في الفترة االخيرة
صي حتى ت
ف من وزنه اللفني والشخص
ه والمشروب والسکر ضعف
والفقرر أثر على فنه
وتوفيى في
ى
في الکبد
مرض التشمع ي
أن أصابه ض
انساناا غير مرغوبا نتجة السکر والمشروب ا لزائد حتى ن
اواخر التسعينيات
نزيرو  :کان يصنع أللة الطمبورة...
ن للفرقة الکووردية مع المررحوم عبد الرح
ن المؤسسين
داياته کان من
في بد
حمن صوري وشارک في مھرجان
ک الجن,
ى الشام وديک
بصرى
حت اسم ن
صومي التي غنت معه تح
شارکة المغنيية جورجيت ص
تألق ففي تسجيل شريطين بمش
أفين  ,وھي
شريطين,
االورغ تم نجاح الش
غ
سيتي عازف
ي
والسيد أکرم
د
شفکر
کر في البريد وبمساعدة ش
کانت صديقة شفک
سيتي.
ي
والملحن أکرم
ن
شفکر ولحنين للعاازف
ر
شعار ولحنين للفنان
شريطين  6أش
غنى نزيرو في الش
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

1184

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

غرب کردستان

نوع الشخص :مطرب
المدن:

قاميشلي

اللھجة:

ک .شمال

تعديل السجل

ژمارە1684 :

نسرت عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813451971894
ولد في جنوب کوردستان  ،1987خريج معھد الفنون الجميلة السليمانية کوردستان .يعيش ويعمل ا ن
ھاريسونبيرغ بوالية فرجينيا بالواليات المتحدة األمريکية.
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ف .تشکيلي
تعديل السجل

ژمارە1685 :

نوزاد رمضان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022811494193015
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...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ل)ة)
شخص :ممثل
نوع الش
المدن:

ھوليير

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1686 :

ە
ھابە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009083404
49908
أحد أحيا و
سين سنة  1945في د
ُولِ َد فمان کرکووک االول الکببير عبد الوھاب برغش حس
وترعرع
کرکوک القديمة) ،ھابه( نشأ ت
ک
ي إحدى أزقة مدينة
مدينة کرکوک محلة بريادي
م
جبت
دينة التي أنجب
دينة التآخي ووالصفاء ،المد
ة الجميلة مد
في تلک األجووا و الکرکوکية
من عمرھا الععتيدُ .ولِد من أب
قبة الزمنية م
خالل تلک الحق
اللمشاھير والععظام وفي خال
ً
سيدة
يرى أبنه الصغغير وھو يکبر ويصبح رجال ،فتحملت الس
مکافح مات مببکراً قبل ان ير
م
الطفل
ل
على ھذا
دأت تًحنو ى
ن محمد و عببدالوھاب ..وبد
والدته اعبا و تتربية اليتيمين
ان يضيع األبن في
ظروف العائله صعببة ومخافة ن
ف
ل ولکون
وتعوضه حنان الوالد الراحل
ھي اول
رزق وحرفة مستتقبلية له ،وھ
ھا کمورد ق
حثت له عن صنعة يتعلمھ
خضم الفاقة بح
خ
ً
ً
ً
ستقبال عالمة الشھرة
ذا األسم مس
طفا ليصبح ھذ
ه( تحببا وتلط
ه أسم )ھابه
من اطلق عليه
م
سطة
مره عند األس
خياطة وھو في التااسعة من عم
ة
ھاب ،عمل ککصبي
لللفنان عبدالوھ
طة وامتھنھا وھوى
القلعة فتعلم الخياط
ة
القيصرية قرب
ة
سوق
صالح الخياط ففي محله بس
ص
طة ثم بدأ
غياب صاحب محل الخياط
مع نفسه عند غ
شقه ..حيث ککان يدندن ع
اللغنا و بل عش
حاب المحالت القريبة من القيصرية وأبنا و المحلة حتتى
صوته يحظى بأھتمام أصح
ص
عطف على ھذا الليتيم
ف
الکبار والذي
ر
ع احد فناني ککرکوک
ه الى اسماع
وصلت شھرته
حالت فأشاد بفناننا ھابه وصوته
احد اصحاب المح
وقرر ان يتبناه فنياً بعد ان ا حضره له د
صوتي
اللجميل وھو ممايزال في بد اية تکوينه الص
صوت الشاب الياففع )ھابه( وقررر ان يعلمه اصول
ت
ن نعمت
تببنى الفنان اللقدير عزالدين
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الغنا و الشعبي وا ُُ◌ ُ◌ ُ◌ ُ◌سس المقام العراقي بعد ان کان الفنان ھابه يؤدي األغاني
دون األلمام بأصول الغنا و خالل الفترة السابقة ..وبدأ المرحوم عزالدين نعمت
يصطحب الفنان )ھابه( معه الى دار الفنان المرحوم سمه بربر وعلى يد ھذين
العمالقين تتلمذ )ھابه( على کل اساسيات الغنا و الشعبي الترکماني وبدأ صوته
يحتل مکانة مميزة بين األصوات وکان للفنان عزالدين نعمت الفضل في تقديم الفنان
)ھابه( في کل الحفالت والمناسبات الدينية حيث اثبت حضوراً کبيراً في کل تلک
المناسبات
و قد کان اول حفلة لفناننا الکبير بدعم من استاذه ومعلمه عزالدين نعمت حين قدمه
في حفلة رسمية وبحضور جمھور غفير من ابنا و المدينة وفي مدرسة المصلى
وقد فاجأ صوته کل من استمع اليه وخاصة قائد الفرقة الثانية انذاک والذي قام
بتکريمه بمبلغ عشرين دينار ليخط اسم )ھابه( في عالم األحتراف الغنائي ..وقد ادى
)ھابه( في ھذه الحفلة اغاني أبکى فيھا الحضور ثم صرخ بأعلى صوته صرخته
لبلم اوچار يوواسينه( ليعلن والدة فنان شاب يضع خطوته األولى في
المدوية مغنياً ُ
)ب ُ
طريق الفن الذي اصبح شغله الشاغل اثنا و الليل واطراف النھار
اصبح الفنان )ھابه( اسماً معروفاً على نطاق ضيق وضمن بعض االحيا و الشعبية من
مدينة کرکوک ولم يزل يرافق بعض الفنانين الکبار امثال المبدع رشه گوله رضا و
طوپال حمه وغيرھم لکي يتعلم منھم وفعال ً تعلم الکثير منھم وبعد ان تعلم کل ما
يجب عليه ان يتعلمه الطالب االمي الذکي في ا نصات وکان على ھذا الطالب ان
يثبت انه اصبح استاذاً او نصف استاذ ،لذا قرر ان يطرح اول شريط کاسيت الى
االسواق وبعد مداوالت عدة ومناقشات مع استاذه االول عزالدين نعمت اتفقا ان
يطرحھا کاسيتاً مشترکاً يحمل ھوية )ھابه( الفنية مستفيداً من شھرة عزالدين
نعمت بين جمھور المدينة ،وقد نجح ذلک الکاسيت نجاحاً منقطع النظير ..وقد کان
لھذا الکاسيت دور کبير وفاعل في دعوة ھابه الى الحفالت العامة والخاصة ..ورغم
شھرته في الغنا و إال انه کان يبحث لنفسه عن مورد رزق آخر بعد ان ترک مھنة
الخياطة ،لذا عمل کسائق تاکسي لعدة سنوات ثم سائق اجرة سيارة )خط تسعين(
إال انه لم يستمر طويال حيث قدم اوراقه الى وزارة الصحة ليتم تعينه بصفة سائق
اسعاف في صحة کرکوک وھکذا کان يطيب )ھابه( جروح العشاق المرضى بالحب
بصوته الشجي ويزيد ولھاً وحباً وينقل المصابين بجراح الحب واأللم بأسعافه السريع
لکي يساھم في انقاذ حياتھم الحرجة التي دخلت مرحلة الخطر ليعدھم الى الحياة
مرة اخرى ...وھکذا ظلت عجلة األيام تدور مع ھابه
اصبح اسم )ھابه( مارکة مسجلة لکل حفلة ناجحة ،وکان اسمه يکفي لجلب
المعجبين من کل مکان لذا بدأ الجمھور يطلبه في المدن األخرى واألقضية و النواحي
والقصبات مثل اربيل موصل ديالى بەغداد التون کوپري تلعفر طوز خورماتو تازة کفري
بيشير وجميع انحا و کرکوک بدون استثنا و
وقد استمر حفالت )ھابه( الموزعة بين کردستان و بەغداد منذ بداية السبعينيات
وحتى يوم وفاته ..ولو حاولنا ان نحصي عدد الحفالت و المقابالت و ا ماسي التي
شارک فيھا لفاقت کل التقديرات الموضوعة في ذاکرتنا ألنھا وصلت الى حد أرقام
فلکية
عاش )ھابه( انساناً بسيطاً بکل ما تحمله البساطة من معنى وکان أباً حنوناً لولديه
شاھين و خالد وقريباً من کل اصدقائه ،وعاش عزيز النفس کريم اليد وشامخ القامة
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ولم يجمع من حطام الدنيا سوى خلوده في القلوب ،ورغم کل األموال التي کانت
تأتيه بمئات ا الف ثم بالماليين وکنوز من الذھب التي کانت تھدى له من المعجبين
إال انه عاش حياة التقشف حيث صرف کل تلک األموال في سبيل الفن وعاش طول
حياته في بيت لأليجار حتى وفاته
استمرت رحلة )ھابه( اربعين سنة ،کون لنفسه خاللھا مدرسة خاصة بالغنا و
الشعبي الترکماني کما ھو الحال بالنسبة للمطرب المبدع يوسف عمر و المطرب
سعد الحلي وطورھم الخاص والفنان المصري أحمد عدوية واسلوبه المميز ،وھناک
عشرات من المقلدين بالصوت واالدا و للفنان )ھابه( بل انھم اضافوا اسم )ھابه( الى
اسمائھم واصبحت کاسيتاته دروساً لتعلم الغنا و الشعبي الخاص بمدرسته في
الغناء
ترک وراءه مسيرة فنية طويلة تحمل االف الحفالت وأکثر من  2500شريط کاسيت
وأکثر من  500شريط فيديو
صرخة )ھابه( ساعة والدته کانت مدوية ومن استمع الى بکائه لم يکن يتصور أن ھذا
الطفل سيأتي يوم يصبح فيه علماً من أعالم الغنا و الشعبي في کرکوک خاصة وفي
العراق عامة
بعد ان نال شھرة واسعة من خالل أدا و األغاني التراثية والبستات الکرکوکية غنى
لرواد المقام في بداية القرن العشرين ونھاية القرن التاسع عشر
کان صوت )ھابه( قوي النبرات يتھدج ويتلون بانفعاالت غريبة اليفھمھا سوى الذين
يعيشون تجربة حب عذري من ابنا و االحيا و الشعبية أنه التشبث بماض انساني
تضافرت فيه کل الظروف الحيا و االحاسيس والرعشات االنسانية الخالدة
أستطاع الراحل )ھابه( أن يغزو قلوب مئات ا ف من المعجبات و المعجبين وبدأت
أغانيه انتشار األريج في الرياض والصدى عبر ا ثير
ً
ً
تجول )ھابه( بين احيا و مدينة کرکوک حياً حياً وزقاقا زقاقا حيث أنشد وغنى في کل
الحفالت الخاصة والعامة وخاصة حفالت ا عراس التي کانت التکتمل إال بوجوده وکان
معجبوه ومعجباته ينتظرون سمــــــــاع صوته ويسھرون معه حتى الفجر
صور أول شريط فيديو بحياته في منتصف السبعينيات وکان ھذا الشريط بدايةظھور
)ھابه( على أشرطة الفيديو قبل أن يدخل تلفزيون العراق
في منتصف الثمانينات أدى عبدالوھاب )ھابه( فريضة الحج ،ومنذ ذلک الوقت اضيف
له اسم حجي )ھابه( وبدأ محبوه ينادونه بالحجي حباً له وتحبباً اليه دخل )ھابه(
األذاعة عام  1988وفي نفس العام صورت أغانيه الثالثة اليتيمية لتلفزيون کرکوک
ه المصورة والمتوفرة للحفاظ على تاريخ ھذا الفنان غنى
حفالت ِ
ونتمنى أن ُيستفا َد من َ
لرواد المقام في بداية القرن العشرين ونھاية القرن التاسع عشر ألمثال :شلتاغ ومال
طه ومال عەبدو لوبياجي
شارک مع )ھابه( في حفالته معظم مطربي کرکوک ،ومن أشھر ھؤال و :کريم عثمان
والھام مال عبود والمرحوم ھشام ويشار عزالدين والمرحوم مشکو ويشارأربيللي
ومحمد أحمد أربيللي وسالم أربيللي واکرم طوزلو والمرحوم عبدالواحد کوزه چي
أوغلو ومحمد رؤوف وابراھيم رؤوف ومحمد عزالدين نعمت والمرحوم عنايت وغيرھم
ھابه الفنان الذي لم يعرف المساومة ابدا في حياته القصيرة ،ولم يرضخ للضغوط
والتھديد لينشد من اجل حفنة من الدنانير الزائلة ،وکان صوته معبرا بحق عن معاناة
تلک الطبقة المسحوقة في المدينة بفعل القوانين الجائرة والسياسات الشوفينية،
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)ھابه( المنسي رحل دون أن يذکره أحد سوى بعض األصدقا و المخلصين في کرکوک
کان )ھابه( صوتاً رافضاً للظلم والبطش وکان صوتاً جھوراً بوجه الطغاة والجبابرة ،ولم
يکن شيئاً عجيباً إذا تتذکره القنوات الرسمية في العراق ،فيکفيه ھذا الفنان األصيل
أن يتذکر ُه محبيه وجمھور ُه الکبير وان يحفروا له مکاناً بکبر مدينته العزيزة في القلب
والروح تنبأ له رائد الغنا و الترکماني عبدالواحد کوزه چي أوغلو بمستقبل باھر بعد ان
استمع اليه في الخمسينيات ،وقد أثنى کثيراًعلى صوته المميز والخاص وذات النکھة
الترکمانية األصيلة ..وقد صدقت نبؤة الفنان الکبيرعبدالواحد بعد انتشار اغنيته
المعروفة )بياز گول قرمزى گول وردة بيضا و وردة حمراء( في ترکيا وقيام معظم
المطربين األتراک بغنائھا ،فازت األغنية بجائزة أفضل أغنية ،وتم توجيه الدعوة الى
)ھابه( لزيارة ترکيا الستالم جائزة األسطوانة الذھبية .وقد قام ھناک باحيا و حفالته
المصورة التي اقامھا مع المطرب المعروف ابراھيم رؤوف والمطربة الترکية اجەالل أق
قاپالن .وعن أيام تواجد )ھابه( في ترکيا ،يذکر الفنان ابراھيم رؤوف مايلي " لم
يستطع )ھابه( البقا و في ترکيا ألکثر من اسبوعين ،فقد کان يشعر بشوق جارف
الى العراق والى مدينته کرکوک .وقد حاول الرجوع منذ أول يوم من وصوله ،اال اننا
منعناه وطلبنا منه التريث والصبر ،لکنه کان يعاني کل يوم ،بل کل ساعة ا م الغربة
والحنين والحب والشوق الى جمھوره وأحبائه في کرکوک ..لذلک فانه عاد بعد
اسبوعين من الزيارة فقط ،حيث حمل حقائبه عائدا الى أرض الوطن
وقد علق ھو قائال على الحادث بقوله :ترکت ترکيا بعد اسبوعين فقط من تواجدي
فيھا على الرغم من الطلبات الکثيرة للبقا و في استانبول من الشرکات الفنية
والفنانين األتراک الذين حالوا اغرائي بشتى الوسائل للبقل و فترة أطول ،اال ان
الساعات األخيرة بدأت تسير ببط و شديد ألنني کنت أعدھا لحظة بلحظة وقررت
العودة الى الوطن الغالي وجمھوري العزيز في کرکوک الحبيبة
خرجت کرکوک عن بکرة أبيھا لتشييع فنانھا الخالد الى مثواه األخير ،شارک فيه ا ف
من معجبيه حاملين نعشه في شبه مسيرة جماھيرية دون أن يبالوا بطغيان النظام
البائد مؤکدين وفاءھم لفنانھم الکبير الذي أمتعھم في حياته وأحبھم فبادلوه الحب .
في کتاب )ھابه غائب جسداً ..حاضر فناً( للکاتبين بھجت مردان ومحمد خضر ،الذي
صدر عام  2002بکرکوک ،ننقل اليکم نصا يعرف بجانب ال يعرفوه الکثيرون عن فناننا
الکبير:
ھابه وسفير األغنية العراقية
حسن حسين السعيدي بعد أن سطع نجم عراقي يدعى )کاظم الساھر( وبدأت
أغانيه الناجحة تغزو التلفزيون.،طلب مني أحد متعھدي الحفالت الفنان )عباس
البارودي( مساعدته في انجاح حفل يقيمه للفنان کاظم الساھر وکلفني لقيادة
الفرقة الموسيقية ..وقد أشرت عليه أن يکون المرحوم )ھابه( نجم الحفل الى جانب
الساھر ،وذلک لجمھوره العريض في کرکوک وأربيل ..وفعال استجاب المتعھد لي.
واستمرت الحفلة التي أقيمت على مسرح قاعة سينما صالح الدين عام  1990ثالثة
أيام ،ونجحت نجاحا ساحقا .وکانت القاعة مکتظة بالجمھور حيث وجدنا صعوبة کبيرة
في السيطرة عليه ،خصوصا عند دخول سفير األغنية العراقية کاظم الساھر ،وسفير
األغنية الترکمانية الکرکوکلية المرحوم )ھابه( الذي حرص على االلتزام بموعده خالل
األيام الثالثة ،وقد تنازل )ھابه( عن أجره في الغنا و لأليام الثالثة التي غناھا لصالح
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الساھر ،الذي کان في بداية مشواره الفني ولم يتناول قرشا واحداعن غنائه لھذه
االيام الثالثة وتبين لنا الحجم الکبير لتواضع ھذا الفنان الرائع .وقد تأثر کاظم الساھر
بصوت )ھابه( واستقبال الجمھور المذھل له وتواضعه ازا و کل ذلک فلم يملک اال أن
يقول له:
أنک ياأخ )ھابه( ،من األصوات النادرة في الغناء ،وتمتلک حنجرة قوية وقرارا ال يجاريک
فيه أحد ،وأنت من الفنانين القالئل الموجودين في الساحة الغنائية ،الذين حافظوا
على اصالتھم وخصوصية ادائھم ،واال لما کان کل ھذا الصرخات وھذا التصفيق وھذه
االستجابة القوية بينک وبين الجمھور الکرکوکي العريض ،المحب لک
أيام ُه األخيرة
أحس )ھابه( بدنو أجله منذ مدة طويلة بعد ان منعه االطبا و من الغنا و و السھر
والذي يؤثر على قلبه المتعب وجسمه النحيل الذي اکلته امراض الزمن إال انه کان
عنيداً مع نفسه وکان عاشقاً للغنا و وال يستطيع ان يرد طلب محبيه ألقامة الحفالت
ولکنه قبل عشرة ايام من وفاته بدأ يراجع اوراقه التي اوصلته الى المستشفى بعد
ان اصيب بجلطة کاد ان تقضي عليه لو ال رعاية ﷲ التي انقذته في اللحظات
االخيرة ..وقد حاول کثير من اصدقائه بدعوته قبل ايام من وفاته إال انه کان يعتذر بکل
أدب عن اقامة أية حفلة غنائية النه کان ينتظر شيئاً اکبر وھو ان يرتاح وينام وحين
وضع رأسه على وسادته احس ان الموت قريب منه ولکن موت )ھابه( حدثاً کتبته
کرکوک وأخرجته شفاه وألسن آالف المعجبين الذين کانو على موعد معه
في فجر يوم الجمعة  2001 / 8 / 17ليسلموه الى مثواه األخير
وھکذا رحل )ھابه( بصمت وسکينة
ال موسيقى وال غناء
بل حسرة صامتة ودموع خرساء
رحل الى حيث ال يعود الراحلــــــــون
نھاية الرحلة
قطعة قماش بيضا و لف بھا )ھابه( بعد ان تم غسله بما و کرکوک الطاھر لتحمله
االيادي وتضعه على االکتاف لتبدأ رحلته االخيرة بمسيرة حاشدة من مئات المعجبين
و آالف المشاھدين الذين شاھدوا النعش وھو يمر من داره الواقع خلف سينما اطلس
مروراً بجسر الشھدا و الى السوق الکبير لتشبع عيناه برؤية القلعة للمرة االخيرة
ومن کل الجھات ليصل الى الحلوچيـــــة وبعدھا يمر مرور الکرام في ســــــوق
الحصير ليصل الى مثواه االخير في مقبرة تکية الشيخ محي الدين الطالباني النه
يعود اليھم نسبا
سەرچاوەي و نە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
الجنس:
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جنوب کردستان
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سی دانشگاه ھنر تھران ککه در سطح ککشور 14
دانشگاه ھنر با رتبه عالی رشته عکاس
سی
ستم کارشناس
ل شدم بعد مدت 4سال تتحصيل توانس
ی گرفت قبول
نففر بيشتر نمی
ستان
سی در ھنرست
ن کاری که کرردم تاسيس رشته عکاس
مام کنم اولين
عکاسی را تم
ع
عکاسی ھمان
ی
شته
فوق ليسانس رش
سقزسال  80بود برای دﯾپللم عکاسی ھمزمان ق
س
ارشد عکاسی را در 82
د
شناسی
شدم که ظرف 2سال کارش
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ھنر تبرﯾز به ع
ت به تدرﯾس در دانشگاه ھ
ن سال دعوت
گگرفتم درھمين
بععدا در کليه ددانشگاھھای تبرﯾز دعوت به کار شدم تا اﯾنکه در دانشگاه نبی اکرم به
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عنوان ھيئت علمی استخدام شدم که تا اکنون در خدمت اﯾن دانشگاه می باشم.
رتبه ھا و مقامھای بين المللی
برنده روبان آبی و دﯾپلم افتخار وﯾژه داوران (( ) (FIAPفدراسيون بين المللی عکاسی
ھنری جيوانی کرﯾسپی 2004اﯾتاليا
برنده  GRAND AWARDجاﯾزه بزرگ ) باالترﯾن جاﯾزه ( دوساالنه عکس انسانشناسی
کشور چين2006
فيناليست جشنواره عکس  SONY 2009فرانسه
برنده دو جاﯾزه از  DOCUMENTARYو جاﯾزه وﯾژه ھيئت داوران HUMANITYدوساالنه
چين 2011
جزوه صد عکاس برتر عکاسی طبيعت در جشنواره عکس استراليا 2012
و جزوه عکاسان برتر بسياری دﯾگر از جشنواره ھا........
من بيشتر به صورت پروژه ھای مستن و خبری کار می کنم از جمله کارھای من
مجموعه مبادله)ژن به ژن)
دراوﯾش قادری
اورامانات
اھل حق
سادات پارسانيان
جذاميان بصری
بازماندگان انفال)زنان انفال)
درﯾاچه اروميه و جرﯾانات زﯾست محيطی خشک شدن آن
دﯾاربکر و حسن کيف
معماری کندوان
چين و مردمشناسی
.
www.soleymanmahmoudi.com
خواص اﯾتم
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ھنر آموز
نرآموز دوره باززﯾگری و کارگگردانی اداره تتئاتر؛،1367ھ
ن؛  ،1379ھنر
دانشگاه تھران
کوﯾی؛ تھران 1371
ظر مھين اسک
دوره بازﯾگری آآناھيتا زﯾر نظ
جراھا:
اج
ش"آوات" به کاارگردانی"مھررداد بختياری"؛ تھران ،تئاتترشھر،
دستيار کارگرددان در نماﯾش
تااالر چھارسو؛؛ 1367
به کارگردانی مينا ابراھيمززاده؛ تھران ،ددانشگاه
ش"افسانه" ه
طراح صحنه و نور در نماﯾش
ط
13
ھران ،تاالر فرردوسی؛ 373
تھ
ی"شکرخدا گودرزی"؛ تھرران،
بسپار" به کارگردانی
"
ش"پرواز را به خاطر
باازی در نماﯾش
137
الر آوﯾنی؛ 73
ھای زﯾبا ،تاال
دانشکده ھنرھ
ی"اصغر فرھاددی"؛
ش"مار و پله" به کارگردانی
حی صحنه و نور در نماﯾش
گارش و طراح
نگ
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تھران ،تاالر مولوی؛ 1374
طراح ماسک و آکسسوار در نماﯾش"ھفت خوان رستم" به کارگردانی"قطبالدﯾن
صادقی"؛ تھران ،کاخ سعدآباد ،تاالر ميراث فرھنگی؛ 1374
طراح صحنه)مشترکاً با فرﯾبرز کامکاری( در نماﯾش"موﯾه جم" به کارگردانی"قطبالدﯾن
صادقی"؛ تھران ،تئاترشھر ،تاالر چھارسو؛ 1374
طراح ماسک و عروسک در نماﯾش"مبارک نگھبان کوچک" به کارگردانی"قطبالدﯾن
صادقی"؛ تھران ،فرھنگسرای نياوران؛ 1375
دستيار طراح صحنه در نماﯾش"بينواﯾان" به کارگردانی"بھروز غرﯾبپور"؛ تھران،
فرھنگسرای بھمن؛ 1375
طراح صحنه و نور و آکسسوار در نماﯾش"خانه عروسک" به کارگردانی"مھدی
سلطانی"؛ تھران ،تاالر مولوی؛ 1376
طراح صحنه و نور در نماﯾش"پرواز" به کارگردانی"ساوﯾز فروغی"؛ تھران ،فرھنگسرای
خاوران؛ 1376
نگارش ،کارگردانی و طراحی صحنه و نور در نماﯾش"در فراق فرھاد"؛ تھران،
تئاترشھر ،تاالر چھارسو؛ 1378
نگارش و چاپ داستان گراز؛ انتشارات تجربه؛ 1379
طراح صحنه و نور در نماﯾش"لچک گلی" به کارگردانی"محەمەدحسين سعادتی"؛
تھران ،تاالر ھنر؛ 1379
طراح صحنه و نور در نماﯾش"چيزی ﯾادم نميآﯾد" به کارگردانی"مھدی سلطانی"؛
تھران ،تاالر مولوی؛ 1379
نگارش مجموعه نماﯾشنامه"سی اسفند سال کبيسه"؛ انتشارات نيال؛ 1380
طراح صحنه و نور در نماﯾش"ھفت کردار" به کارگردانی"ھرمز ھداﯾت"؛ تھران،
تئاترشھر ،تاالر اصلی؛ 1380
ترجمه نماﯾشنامه"پيش از صبحانه" نوشته"ﯾوجين اونيل"؛ انتشارات تجربه؛ 1380
نگارش نماﯾشنامه"نخل و کوسه" به کارگردانی")؟( اردو باری"؛ تھران ،تاالر فارابی؛
1381
کارگردانی نماﯾشنامەخوانی"تانگوی تخم مرغ داغ" نوشته"اکبر رادی"؛ تھران،
تئاترشھر ،تاالر انتظار تاالر اصلی؛ 1381
طراح نور در نماﯾش"برگرﯾزان" به کارگردانی"سيروس ھمتی"؛ تھران ،تئاترشھر ،تاالر
اصلی)جشنواره تئاتر دفاع مقدس(؛ 1381
طراح نور در نماﯾش"روﯾا" به کارگردانی"مرجان اميرارجمند"؛ تھران ،آمفی تئاتر
دانشگاه تربيت مدرس؛ 1381
طراح صحنه و نور در نماﯾش"محاله فکر کنيد اﯾن طوری ھم ممکنه بشه" به
کارگردانی"سيما تيرانداز"؛ تھران ،تئاترشھر ،تاالر ساﯾه؛ 1381
نگارش فيلمنامه و طراحی و کارگردانی فيلم کوتاه"مالقات با گرگور سامسا"؛ 1381
نگارش فيلمنامە و طراحی و کارگردانی فيلم کوتاه"ماھی با قالب گرﯾخته"؛ 1382
نگارش نماﯾشنامه"شيری که ميغرﯾد" به کارگردانی"نيلوفر کيانی"؛ تھران ،تئاترشھر،
تاالر قشقاﯾی؛ 1382
طراح صحنه و نور در نماﯾش"قرمز و دﯾگران" به کارگردانی"محەمەد ﯾعقوبی"؛ تھران،
تئاترشھر ،تاالر قشقاﯾی؛ 1382
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طراح نور در نماﯾش"ﯾک شب کوچک" به کارگردانی"سيما تيرانداز"؛ تھران ،تئاترشھر،
تاالر ساﯾه؛ 1382
طراح صحنه در نماﯾش"گلھای شمعدانی" به کارگردانی"محەمەد ﯾعقوبی"؛ تھران،
تئاترشھر ،تاالر چھارسو؛ 1383
طراح صحنه و نور در نماﯾش"اعترافاتی درباره زنان" به کارگردانی"عبدالرضا
حامدﯾخواه"؛ تھران ،تئاترشھر ،تاالر شماره 2؛ 1383
طراح صحنه و نور در نماﯾش"زنی که تابستان گذشته رسيد" به کارگردانی"سيما
تيرانداز"؛ تھران ،تئاترشھر ،تاالر قشقاﯾی؛ 1383
نگارش و کارگردانی نماﯾشنامه"سر به ازای سرنيزه"؛ تھران ،فرھنگسرای نياوران؛
1383
طراحی صحنه در نماﯾش"جوليوس سزار" به کارگردانی"مسعود دلخواه"؛ تھران ،تاالر
مولوی؛ 1385
طراح صحنه و نور در نماﯾش"گوشەنشينان آلتونا" به کارگردانی"مرﯾم معترف"؛ تھران،
تئاترشھر ،تاالر چھارسو؛ 1385
طراح صحنه ،نور و لباس در نماﯾش"جنگ در طبقه سوم" به کارگردانی"مصطفی
عەبدو ی"؛ تھران ،تئاترشھر ،تاالر قشقاﯾی؛ 1385
نگارش و کارگردانی نماﯾش"منظومه مور بيملکه"؛ تھران ،تئاتر شھر ،تاالر قشقاﯾی؛
1385
نگارش فيلمنامه خائن )مشترک با فرﯾبرز کامگاری( ،به تھيه کنندگی فارآوت فيلم
اﯾتاليا1385 ،
نگارش فيلمنامه گلھای کرکوک )مشترک با فرﯾبرز کامگاری( ،به تھيه کنندگی فارآوت
فيلم اﯾتاليا1386 ،
طراح صحنه و لباس در نماﯾش"چاه" به کارگردانی"کتاﯾون حسينزاده"؛ تھران ،اداره
تئاتر ،خانه نماﯾش؛ 1386
نگارش و کارگردانی نماﯾشنامه خوانی " سی اسفند سال کبيسه" تاالر بتھوون
خانه ھنرمندان1386 ،
نگارش داستان "نامه ای خاکستری از من به دستت می رسد" ،فصلنامه پاﯾاب،
تھران1387 ،
نگارش نماﯾشنامه "شيری که می غرﯾد" به کارگردانی مرتضی جھانی نژاد ،تھران،
مرکز نماﯾش عروسکی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان1387 ،
کارگردانی مراسم جشن بازﯾگر ،تھران ،سالن اصلی تئاتر شھر 1383 ،و 1388
طراحی صحنه و نور نماﯾش "درخت ھا" به کارگردانی مھرداد کورش نيا ،تھران ،تاالر
سنگلج  1387و تاالر محراب 1388
نگارش ﯾادداشت ھای مطبوعاتی "تامالتی بر تئاتر" روزنامه فرھنگ آشتی ،تھران،
1387
جواﯾز:
درﯾافت جاﯾزه طراحی صحنه از جشنواره دانشجوﯾی برای نماﯾش"افسانه"؛ 1374
درﯾافت جاﯾزه نماﯾشنامەنوﯾسی از جشنواره دانشجوﯾی برای نماﯾشنامه"مار و پله"؛
1374
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درﯾافت جاﯾزه طراحی صحنه از جشنواره فجر برای نماﯾش"در فراق فرھاد"؛ 1377
عضو ھيئت داوران دو دوره جشنواره ﯾادمان مەرﯾوان؛  1381و 1378
عضو ھيئت داوران دو دوره جشنواره نماﯾشھای کوتاه دانشجوﯾی؛ تھران؛  1381و
1379
درﯾافت جاﯾزه نماﯾشنامەنوﯾسی از جشنواره بزرگ مھر برای نماﯾشنامه"نخل و
کوسه"؛ 1380
درﯾافت جاﯾزه طراحی صحنه از جشنواره فجر برای نماﯾش"محاله فکر کنيد اﯾن جوری
ھم ممکنه بشه"؛ 1381
مسئوليت ھا:
عضو ھيئت مؤسس کانون کارگردانان خانه تئاتر؛ 1380
بارزس خانه تئاتر؛ 1381
عضو ھيئت مدﯾره کانون نماﯾشنامەنوﯾسان خانه تئاتر؛ 1380 – 1382
عضو ھيئت داوران چھار دوره جشنواره تئاتر کردی؛  1379تا 1383
مدرس فيلمنامەنوﯾس در انجمن سينما جوان کرج؛  1382و 1383
عضو ھيئت داوران ﯾجشنواره استان کردستان؛ 1383
مدرس طراحی صحنه ،فيلمنامەنوﯾسی و نماﯾشنامەنوﯾسی دانشکده علمی و
کاربردی نظامالملک؛ 1383
مدرس طراحی صحنه ،فيلمنامەنوﯾسی و نماﯾشنامەنوﯾسی در دانشکده سينما
تئاتر از  1378تا 1384
مدرس ادبيات نماﯾشی و طراحی صحنه در دانشگاه سوره؛ 1384
عضو ھيئت مدﯾره منتخب  ITI؛ 1384
عضو ھيئت داوران مراسم انتخاب بھترﯾن بازﯾگر سال؛  1383توسط انجمن بازﯾگران
خانه تئاتر؛ 1384
عضو ھيئت داوران انجمن نماﯾش در جشنواره سراسری فجر؛ 1384
عضو ھيئت داوران مسابقه ادبيات نماﯾشی؛  1384و 1386
عضو ھيئت داوران جشنواره دوم سراسری غرب استان تھران؛ 1385
مدرس کارگاه نماﯾشنامه نوﯾسی ادار ارشاد استان تھران ،اسالمشھر و شھرﯾار،
1386
مدرس بازﯾگری ،باشگاه رادﯾو جوان ،تھران1386 ،
عضو ھيئت داوران جشنواره منطقه ای دانشگاه آزاد ،اراک1386 ،
مدرس کارگاه آزاد درام نوﯾسی ،تھران ،آموزشگاه اﯾران زمين1387 ،
سەرچاوە :ما پەڕی رادﯾﯚی ئ س ئاڕ  -زاﯾە ە
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان
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ننوع شخص:

ھنرمند

تغيير ددر اﯾن آﯾتم

ژمارە1693 :

کاروان دوراندﯾﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1201414339
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ھاباد
ش متولد  ٢٩آآذر  ١٣٧٧مھ
کارروان دوراندﯾش
محقق  ،مدﯾر گرووه برنامه
ق
خبرگزاری پانا ،
ی
سئول انجمن پژوھشگران مھاباد  ،خبررنگار
مس
مترجمان سوما
ن
جمن
طراح وب ساﯾﯾت  ،عضو انج
سی مھاباد سافت  ،برنا مه نوﯾس و ط
نوﯾس
ھاباد.
مھ
سووابق:
1مسئول انجم
1من پژوھشگرران مھاباد
2خبرنگار خبرگگزاری پانا
2)13
ی کی پی ساافت )390-91
3مدﯾر گروه بررنامه نوﯾسی
3ی گالکسی ))1391
4معاون گروه برنامه نوﯾسی
4سافت ))1392
ت
ی مھاباد
5مدﯾر گروه بررنامه نوﯾسی
5سوما مھاباد
6عضو انجمن مترجمان س
6س و طراح و تووسعه دھنده نرم افزار
7برنامه نوﯾس
7ب ساﯾت
8طراح و توسععه دھنده وب
89محقق
9-

فعااليت ھا:
ميشن:
انيم
برای کودکان)
1روش من )آمموزش زبان اننگليسی ی
1طرراحی لوگو:
سافت
سی مھاباد س
گرووه برنامه نوﯾس
شيخه
ت بازرگانی ش
شررکت عطرﯾات
طرراحی وب سااﯾت:
(www.mahabad
سافت)dsoft.ir
سی مھاباد س
ب ساﯾت گروهه برنامه نوﯾس
وب
ی "سابالغی))" (www..sablaghi.ir
ب ساﯾت ادبی
وب
(w
www.mahab
س)badface.ir
ی مھاباد فيس
شببکه اجتماعی
ب ساﯾت انستتيتوی زبان ککردی سوما
وب
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برنامه نوﯾسی )نرم افزار)
1خانه دﯾن )اھل سنت)2زندگينامه بزرگترﯾن رھبران سياسی جھان )کسب مقام اول استان آذرباﯾجان غربیدر پنجمين جشنواره توليد محتوای الکترونيکی)
3ھمه چيز درباره استيو جابز4کوھنورد5دفترچه تلفن سه زبانه کی پی )انگليسی – کوردی سورانی  -فارسی)6بيوگرافی بھنام تشکر )بازﯾگر تئاتر)7آموزش و آزمون رﯾاضی سوم راھنماﯾی8زبان آموز آدا "آموزش ،دﯾکشنری و آزمون زبان انگليسی دوم راھنماﯾی" )کاندﯾدایجشنواره جوان خوارزمی)
9آزمون علوم تجربی سوم راھنماﯾی تيزھوشان10سيستم بانک اطالعاتی موسسه روجيار کردستان11آموزش مفاھيم پاﯾه به کودکان کرد زبان" 12-ھنرمندان مھاباد" )در حال ساخت  :کاندﯾدای فستيوال  CEO 2015آلمان)

مقاالت:
1زندگينامه استاد عزﯾز شاھرخ )خواننده)2زندگينامه آقای لقمان صالحی )خواننده)3زندگينامه آقای جالل رحيمی )نوازنده وﯾلن)4زندگينامه دکتر عبدﷲ ابرﯾشمی )محقق و نوﯾسنده)5زندگينامه دکتر جعفر ابرﯾشمی )محقق و نوﯾسنده)6زندگينامه آقای جعفر ماملی )خواننده  ،برادر استاد محمد ماملی)7زندگينامه استاد محمد ماملی )به رواﯾت ھمسر استاد محمد ماملی "آمينمولودﯾان" و پسرش "ورﯾا ماملی) "
8زندگينامه آقای عبدﷲ ماملی )خواننده)9زندگينامه آقای عبدﷲ موﯾدزاده )شاعر)10زندگينامه آقای صالح خضری )خواننده و کارگردان و مستندساز)11زندگينامه آقای علی جافری )نوازنده سنتور برای استاد محمد ماملی)12زندگينامه آقای ابراھيم قادری )خواننده)13زندگينامه آقای ھرمان وطمانی )شاعر و محقق و نوﯾسنده)14زندگينامه آقای زانکو خليفه )شاعر و محقق و نوﯾسنده)15زندگينامه خانم مرﯾم قاضی )شاعر و نوﯾسنده)16زندگينامه آقای فتاح قاضی )سياستمدار)17زندگينامه آقای ابراھيم بومی )بازﯾگر و دوبلر صدا و سيمای مرکز مھاباد)18زندگينامه آقای اميد فرھاد )نوﯾسنده و کارشناس زرگری)19زندگينامه آقای سيد کاظم قاضی مکری )تمام نشده  :پيرترﯾن دانشجوی جھان1199

)اھل مھاباد
) شاعر و محقق: زندگينامه آقای ساکار صوفی زاده )تمام نشده20) )بقيه در حال تکميل شدن ھستند... و

:عکس
)عکس غروب خورشيد )کاندﯾدای بھترﯾن عکس دنبالر1)عکس خانه ای در مرکز شھر )کاندﯾدای بھترﯾن عکس دنبالر2)عکس دو مورچه )کاندﯾدای بھترﯾن عکس طبيعی دنبالر3-

:داالن ارتباطی من و شما
http://www.facebook.com/karwan.doorandish.3
http://www.facebook.com/KarwanDourAndish
http://www.twitter.com/kdpsoft
http://www.soundcloud.com/doorandish
http://www.plus.google.com/u/0/103714755927473781416
http://www.pinterest.com/karwand
http://www.youtube.com/channel/UCcj8kEvMmVkRKqb6Ptn_pTQ
http://www.linkedin.com/profile/view?id=287560661&trk=nav_responsive_ta
b_profile
karwandoorandish@yahoo.com
kdpsoft@gmail.com
09338443911
خواص اﯾتم
) (علمی:نوع شخص
 ھنرمند:نوع شخص
 مترجم:نوع شخص
مھاباد

:شھرھا
تغيير در اﯾن آﯾتم

1694 :ژمارە

Aras Kerim
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http
p://www.kurrdipedia.org
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Geboren: 1961, Sulym
mania, Koerrdistan - Irak
Opleiding
g:
1977-1980
0 Diploma-C
Centrum voo
or beeldende
e Kunst-Irak
toek
kenning basisstipendium
m stichting Fonds
F
voor beeldende ،1998-2002
2
Amsterdam
m-Nederlan
nd. ،kunsten
n
Expositiess:
solo- expositie ،Ira
ak- Galerie G
Goizha ،1978 Sulymania
a
solo-exp
positie ،Irak-- Museum G
Galerie ،1982 Sulymania
a
Irak-- Museum G
Galerie ،1984 Sulymania
a
Irak-Galeri e Ruwaq ،1
1989 Bagdad
d
a
Irak-Galerie United Artist Koerrdisatn ،1992 Sulymania
Oostenrijk-k
O
kunstlerhuiss(Catalogus)) ،1992 Graz
Duitsland--Zeidel Villaa Palace ،1992 Munchen
n
krijk-Galerie " Le Monde
e de Laràt " (Catalogus))،1993 Parijs
Frank
solo- exp
positie ،Nede
erland-gemeentehuis U
Uithoorn ،19
994 Uithoorn
n
Vlaarding
gen-Nederland-Reizende
e ،Culumbo
org ،1994-1
1995 Telburg
g
grroepsexposiitie " kunst iin Vrijheid "
Nederrland- The gate
g
Foundaation ،1995
5 Amsterdam
m
Nede
erland- Trop
penMuseum (Kit) ،1995
5 Amsterdam
m
solo- expo
ositie ،Nederland-Galeriie Manna ،1
1995 Utrech
ht
Oostenrijjk-Galerie Karl Strobl(C
Catalogus) ،1
1996 Wenen
n
Engeland-Galerie
e SPACE (Caatalogus) ،1
1996 Londen
n
e De Veemv
vloer (Catalo
ogus) ،1996
6 Amsterdam
m
Nederlland-Galerie
Nederland
d-Galerie Sch
hroder ،199
97 Den Haag
g
Ned
derland- Kun
nstschouw Westerschou
W
uwen ،Zeel and ،1997-1999 De Ark
(Cataloguss)
solo- expositie ،Nederland- Galerrie Fi Betie ،1997-2000
0 Amsterdam
m
solos
exposittie ،Amsterd
dam Noord ،Nederland-- Sbk ،1998
8 Amsterdam
m
solo- expositie ،Nederland- Ambient Art Gaalerie ،1999
9 Amsterdam
m
Nederlan
nd- TropenM
Museum (Kitt) solo- expo
ositie ،2000
0 Amsterdam
m
Finland-Part
F
tcipation(Caatalogus) ،2
2000 Helsinkki
Westterpark solo
o- expositie ،Nederland-- Sbk ،2000
0 Amsterdam
m
Ooste
enrijk- M-Arrt Galerie ،2
2001 Wenen
n
Ne
ederland-Arrt Works Galerie ،2002
2 Amsterdam
m
unst-Rai ،Tw
wente،2002
2 Amsterdam
m
Art Twente ،Nederland-Ku
Nederland-G
N
Go-Galerie ،2002-2005
5 Amsterdam
m
Nederla
and- ABC Gaalerie ،2003
3 Amsterdam
m
e "S" en Kad
de Kunst Gaalerie ،2004
4 Amsterdam
m
Nederrland-Galerie
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2004 Driedaags Fesival over Anfal en Halabja in Den H aag
2004 Kunstenaars in actie voor AIDA `Van Azerbeidjan tot Stadskanaal
Utrecht Den Haag. ،Amsterdam
Nederland- Der Aa-Kerk ،2005 Groningen
Nederland in Akantes. Expositie `De waan van de dag``. ،2006 Amsterdam
Activiteiten:
Nederland- Groepsproject "Kunst in Exil" i.s.m. ،1994 Amsterdam
Vluchtelingwerk-Amsterdam
Amnestie International. ،i.s.m. ،Nederland-Inter Kaart ،1995 Amsterdam
Nederland- groepsexpositie Irakese festival" Kunst in de ،1996 Amsterdam
ballingschap".
Sbk- ،leerlingen van basis school Amsterdam-Noord i.s.m. ،1998 Begeleiding
onderwijsproject "Kijk op de kleur" ،
Nederland- Kunstveiling voor een goede doel ،1999 Amsterdam
"stadsschouwburg".
Nederland- Workshop tijdens het festival"Racisme Beat it" ،1999 Amsterdam
Stichting Mixt. ،i.s.m.
voor het ،Nederland- Interview met KRO- Omroep ،2001 Amsterdam
programma " De Schone Lei"
voor het boek " Nagalm Roman" van (Nico ،2001 Coverillusteratie
Duyvesteijn)
Kunstenaar in Actie voor ،Den Haag ،Utrecht ،2004 Amsterdam
AIDAInternational" Van Azerbeidjan tot stadkanaal
Nederland- " Anfal en Hallabja never again" i.s.m. Comité ،2006 Den Haag
Anfal en Halabja
" Nederlands in contact met asielzoekers en ،2006 Coverillusteratie
vluchtelingen" van Marlie Hollands
Nederland- festival" Straat van 1000 Culturen" i.s.m. ،2006 Amsterdam
Stichting ProFor- Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse
Koninkrijk.
i.s.m. Amnesty International. ،Nederland-Inter Kaart ،2006 Amsterdam
 ما پەڕی ئاراس کەرﯾم:سەرچاوە
Eigenschappen van de item
Man

Geslacht:

Koerd

Natie:

Zuid Koerdistan

Provincie:

1202

Beelldhouwer Mensen type:
Sula imaniyah

Steden:

Koerdish
h - Sorani

Dialect:

Bijwerrken of herzien van dit item!
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כורדי
זמר ישראלי כ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2271456097
74501
...
פריטים
נכס פ
נקבה

:מין

כורדי
י
יהודי

:אומה

ישראל

:פרובננס

 זמר:ם מקלידים
אנשים
!עדכוןן פריט זה

1203

