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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە ناوی چاالکوانانە 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:
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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
02/06/2014
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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 :

ئادورر خﯚشابا ئيشﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1282032597
74015
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کووردستانی

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە2 :

ئارازز کاردۆخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1126213319
92668
چﯚتە ناو رﯾزەککانی
س ی سەرکررداﯾەتيی پەژاکە ،لە سا ی 1999ەوە چ
ەندامی کﯚنس
ئە
ەکەکە و ﯾەک کە لە دەستتەی دامەزر ننەری پەژاک ،خو ندنی ئەندازﯾاری بيناﯾﯾی لە
پە
ئ ران تەواو کرددووە.
ەن محەمەد  -ما پەڕی کورردستان ن ت
سەلمان کﯚچەرری و حەسە
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

پژاک
ی ئازاد  -ک
پارتی ژﯾانی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە3 :

ئارازز کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7072153155
58363
شەھيدی سەنگەرە و وارﯾسی
ی
باوکی
ی
ھە ەبجە لەدااﯾکبووە،
ەسا ی  1975لەشاری ھ
لە
الو تی خﯚی ) 23تا
بەنرخترﯾن تەمەنی و
ن
ەبجەﯾە و
ە
ی ھە
ی کيميابارانی
چوار شەھيدی
چ
دا بەسەربردوووە لەژ ر
ی دەزگای پاراستنی پارتيد
ە زﯾندانەکانی
 (29سا ی لە
9
ەشکەنجەﯾەککی قورسدا.
ئە
ن وبراو دوای س ساڵ لە رزگارکردنی ھ رۆخان لەگگەرمەی شەڕڕی ناوخﯚداو لە31
ستنی پارتيو بەھﯚی
چنگی دەزگای پاراس
ی
ئاابدا لەشاری ھەول ر ،دەککەوﯾتە
ەشکەنجەی توندەوە لەوەەچەخستنی دەخەن.
ئە
ی
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە4 :

ئاراس حەسەن عەبدولقادر سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391813
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە5 :

ئاراس ئەحمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292245
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە6 :

ئاراس عەزﯾز سەعيد سارمەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241314471887
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سا ی لەداﯾکببوون1976 :
س
ستاﯾان
دەرچووی :پەﯾﯾمانگای پ گە ﯾاندنی مامﯚس
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
ەول ر
ەروەردەی ھە
ککار :مامﯚستا لەسنوری پە
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاود ری سياسی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە7 :

س عەلی مەجيد
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91969
ی سەﯾدساددقە.
خە کی
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ
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پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

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

ژمارە8 :

ئاراس ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011043010190357177
چاالکی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە9 :

ئاراس وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241136112108
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خو ندووە.
لەسل مانی خ
سەرەتاﯾی وناوەندﯾی و ئامادەﯾی لە
ی
ی
 ،195خو ندنی
ەداﯾکبووی 58
لە
کخراوەﯾی وپ شمەرگااﯾەتی
ی
کاری ر
خەرﯾکی ی
ەسا ی 1976وە لەڕﯾزەکاننی پاسﯚک خ
لە
-1984
لەڕﯾزەکانی پاسﯚکدا4 .
ی
 1984-1979پ شمەرگە بوووە
وسياسيی بوووە ،سا ی 9
ەرزی ميللی سو دﯾی
دﯾادا کﯚل ژی پەﯾمانگای بە
ی سو د ژﯾاوە  .لەبواری م د
 2004لەو تی
4
دووە.
شتی( خو ند
ئيکﯚلﯚجی -زانستی سروش
ەواو کردووە ))فﯚتﯚی دۆکﯚمم نتاری( و )ئي
تە
ەوەو خ رخوازﯾﯾی بووە.
ەرقا ی کاری ئاوەدانکردنە
ەسا ی  2000–1991بەدوواوە زﯾاتر سە
لە
کﯚميتەی ئامادەکردننی پاسﯚکە .
ی
ەندامی کاراوو وتەب ژی فەررمی
ئە
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاود ری سياسی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

پپارت:

ی
پارتی سﯚ
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە10 :

م ئەحمەد 2
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061551467
75629
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...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە11 :

م پا نی
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2261351238
87074
لە سا ی  1991لەداﯾﯾکبووە
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
بابەت
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە12 :

قادر
م حس ن ق
ئارام
70

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130289
92201
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە13 :

م سەتار باادلی
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231011526
64849
دانی مرۆﯾی
ی پەرەپ ی
شارەزا لە بواری
چاالکوان و ش
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە14 :

حەمەد
م ش خ مح
ئارام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0217224852
23493
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سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1975 /ل
ساڵ و شو نی
س
ئامارو کﯚمپيوتەر ،دبلﯚمی با لە مافی مرۆۆڤ ،فرە
و
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە زاانستی
مالن .
ککەلتوری ،بەڕ وەبردنی ملم
سپﯚڕی /کﯚممە گەی مەدەەنيو بەڕ وەبەری پ ۆژە.
پس
دﯾن وتارە لە ببواری
سينو وەرگ اان /خاوەنی  1کت بو  2تو ژژﯾنەوەو چەند
ب وکراوەو نووس
جيادا.
ە ﯾەتی جياج
سياسيو کﯚمە
س
ە  12ساڵ کاارکردن وەک چاالکوانی کﯚﯚمە ی مەدەنی
چاالکی /ئەزمموونی زﯾاتر لە
چ
ەگەڵ ر کخراوە ناوخﯚﯾيو ن ودەو ەتيەکان.
لە
خراوی
ری◌ً َ◌کخ
ی
مرۆڤ بە
ڤ
وانەی مافی
ی
ی پ ۆچەی زﯾاددکردنی
سەرپەرشتی
س
ھاوکاری ً 7
کوردستان.
ن
می
نااوخﯚﯾی بﯚ خو ندنی فەرممی لە ھەر م
ەمانی
ی
پەروەردەﯾی پەڕ
ی
ەی
مەدەنی ليژنە
ی ھاوکاری م
دام لە ليژنەی
ەشدارﯾو ئەند
بە
می کوردستان.
پەروەردەﯾی لە ھەر ی
ی
رﯾفﯚرمی
ی
ککوردستان بﯚ ماوەی سا ک بﯚ
کوردستان.
ن
می
مەدەنی لە ھەر ی
ی
مە ی
ی ﯾاسای کﯚم
الک لە پرۆژەی
ەشداری چاال
بە
ەمانی ئ اق لە
مانی بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ی گﯚڕانە لە شاری سل م
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە15 :

سی
م مودەرﯾس
ئارام
72

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906092527
79363
ی کﯚمە ەی ززەحمەتک شانی کوردستان
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندی
ئە
لەداﯾکبووە
سا ی  ١٩٧٢لە مەھاباد لە
س
ھابادە لە سا ی .١٩٩٠
ستاﯾانی مەھ
مانگای مامﯚس
دەرچووی پەﯾم
ستنی نھ نيی کﯚمە ەدا کارری کردووە .پپاشان ھاتووەەتە
 ١٩لە ر کخس
تاا سا ی ٩٩٧
ستا نو نەری ککﯚمە ەﯾە لە ھەول ر.
بااشووری کورددستان و ئ س
کارنامەی خﯚی(
ی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ئارام مودەرﯾسی( سەبارەت بە )ژﯾان و
س
بﯚﯚ کوردﯾپ دﯾا للە ٢٠ ١٣-٠١-٠٥
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

شانی کوردست
ی زەحمەتک ش
کﯚمە ەی
ستان  -رۆژھە ت

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە16 :

ی رەفيق
ئاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03051336311536
چوونی
وەبەراﯾەتی و نوسينگەککانی بەدواداچ
ی
بەڕ
ی گشتی ەڕ
سەرپەرشتياری
ەڕ وەبەر و س
بە
تووندوتيژﯾيە دژبە ئافرەتان.
ساﯾی  -بەکاللﯚرﯾﯚس لە کﯚﯚمە ناسی.
دبلﯚم لە بەڕڕ وەبردنی ﯾاسبﯚ پەرەپ دانی مەدەنيەت).
ی )ر کخراوی کوردستان ﯚ
دامەزر نەریی(ﯾە و سەرققا ی تەواو کرردنی
خاوەنی تو ژژﯾنەوەﯾەکی ززانستی )تيﯚﯚری  -مەﯾدانیمييە.
ی تری ھەر م
توو ژﯾنەوەﯾەکی
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کﯚمە ﯾەتی
چاالکی کﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە17 :

ن
ی ھەرسين
ئاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030150913
32159
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە18 :
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عارف
ن ئوم د ع
ئارﯾان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1208213913
32923
ەرەتاﯾی و ناوەەندﯾم لە شاری رانيە
ە سليمانی .قﯚناغی سە
 23.10.197لە
ە داﯾکبوی 77
لە
لە کﯚليژی پەرروەردەی
شەشی ئامادەﯾی ە
ی
ناغی دواناوەنندی
ەواوکردوەو دوابەدوای قﯚنا
تە
وەرزشی ھەوولير وەرگيرام
ەھﯚی نالەبارری بارودۆخی
 ،199بەالم بە
م لە سالی 97
خوﯾندنەکەم گگواستەوە
شەری ناوخﯚوەە ،نەمتوانی لەو بوارە بەرردەوام بم و خ
سياسی و ش
س
پەروەردەی
ی
کﯚليژی
ی
ەوکات
مانگا چونکە ئە
بەزاند بﯚ پەﯾم
بﯚﯚ شاری سلييمانی و دامبە
مەلبەندی
ی
باالم لە پەﯾمانگاای
سليمانی نەببو .بروانامەی دبلﯚمی م
وەرزشی لە س
 .19ھەر
نی پيبەخشرا للە سالی 999
ەشی زانستتی بيرکاری ،لە سليما ی
مامﯚستاﯾان بە
م
جانەوە بومە ئەندام و
دامەزراندنی سەنتەری چاالکی گەنج
ی
ی
 19لەسەرتای
ە سالی 997
لە
ش ،ھەر لە سنتەری گەننجان وەک کارمەند دامەزررام ھەر
م لە پەﯾمانگاش
دوای دەرچونم
ەل چەند
بﯚ نمونە لەگە
ەرﯾدا بەشداررﯾم ھەبوە ،ﯚ
ەو رﯾيەشەوەە لە چەندﯾن چاالکی ھونە
لە
 199ئيوارە کﯚری
99،1998 ،19
سالەکانی 997
شاعيرو چيرۆککنوسدا لە س
ھاورﯾيەکی ش
ھ
ەری چەنجان ھەبوە ،ئەوانيش کاکە گﯚﯚران عومەر ررەشيدی
ھەر لە سەنتە
شيعرﯾيمان ھ
ش
ی .تا
ەندبوﯾن لەوی
ھەموان کارمە
جوانەمەرگ و ئەﯾوب رەزا و نەشميل بوون ،ھاوکات ھ
ج
ەندﯾکی حکومی لە وەزارەەتی کارو کارووباری
ی  ،2000دوا تر وەک کارمە
ەپرﯾلی سالی
ئە
ەشيک بو لە وەزارەتی تەنندروستی جييابﯚوە لەو
م وەزارەتە ،بە
ککﯚمەالﯾەتی ددامەزرام .ئەم
سالەدا ،نەرميين عوسمان وەزﯾری بوو.
س
ن ،لەگەل
الﯾەن سەنتەری رراگەﯾاندن ورووناکبيری ژنان
ن
ی  7لە
ی  2000مانگی
ھەر لە سالی
ھ
کراﯾن بﯚ کارکردن
ن
ھيشت
شت عبدول ررەحمان بانگھ
ھاورﯾی زۆر نززﯾکم سەردەش
ھ
مان کرد بە ککاری
مەش پيشنياارەکەمان ال پپەسەند بو ،للەوﯾوە دەستم
ەگەلياندا .ئيم
لە
چو .ماوەی
ەوەوە دەردەچ
ھيشتا ھەر ببە ناوی ژﯾانە
جددی لە رۆژننامەی رﯾوان ،کە ئەوکات ھ
ج
بﯚ
لەوەی چەندﯾن وتاررو رﯾپﯚرتاژم ﯚ
ی
ی کارمانکرد،،لەو ماوەﯾەدا جگە
 2ساليک لەوی
الپەرەی ئەدەب
ی
بوم کە
ت لەرپرسی الپەرە  4ی رۆژنامەکە م
نوسی ھاوکات
رۆۆژنامەکە دەنو
ياﯾدا دوای ئەووﯾش
سەرەکی بو تيا
م سەنتەرە رووناک رەئوف ببەرپرسی س
و ھونر بو .ئەم
نوسين بون.
ن
ەرەج سەرنوووسەر و بەرﯾوەبەری
ی و روناک فە
ھاوژﯾن مەنمی
ھەرﯾەک لە ھ
ھ
بون .
سەرەکی نوووسەرانی ن
ھاناشوانيش دەستەی س
ش
ەالر نادر و کﯚﯚرال تﯚفيق و
تە
پيشنياری کارکردنمان بﯚکرا
ی
ەوە
ەی ھاوالتييە
ت دا لە رۆژنامە
پااشان لەگەل سەردەشت
ميدﯾاﯾەکی ئازاددا
ی
ش بەھﯚی ئەوەەی زﯾاتر ئارەزومان بو کە لە
وەک رۆژنامەنووس .ئيمەش
ەبيت.
دﯾيەکی بە کااری حيزبی و ملمالنيی نااو حيزبەوە نە
ککاربکەﯾن ،کە ھيچ پەﯾوەند
چەندﯾن راپﯚرت و
ن
مان کرد بەکاری رۆژنامەوانی.
بﯚﯚﯾە لەسالی  2002لە ھاووالتی دەستم
ﯾەتيمان
سی و کﯚمەالﯾە
ەوالی سياس
دانی وبەدوادداچون و چاوپييکەوتن و ھە
رﯾﯾپﯚرتاژی مەﯾد
تەواوبونی کاری
ی
ستەوخﯚ لە دووای
مەوانيمان راس
بﯚﯚ رۆژنامەکە ئئامادە دەکرد ..کاری رۆژنام
ستی پيدەکررد .
وەزارەتەوە دەس
کردنی
ی
ستيم بﯚ بوارەککەو زﯾاتر حەزککردن بە ئەکاادﯾمی
ی خﯚشەوﯾست
ەوەبو بەھﯚی
ئە
دنی باال،
شکەش بە وەەزارەتی خوﯾند
سالی  2003داواکارﯾم پيش
ککارەکانم لەبواارەکەدا ،لە س
زانستە مرۆﭬاﯾەتييەکان
ە
ن بە خوﯾندن .لەووە لە کﯚﯚليژی
ستی درﯾژەدان
ککرد بە مەبەس
م.
ەشی راگەﯾاندن وەرگيرام
بە
مەنوس و
سﯚ جەباری نوووسەرو رۆژنام
ە مەحمودی پارﯾزەرو ئاس
ھەر لە  2003لەگەل ئامينە
ھ
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ئارام جەمال کە ئيستا بەرﯾوەبەری رﯾکخراوەکەﯾە ،دەستمان کرد بە کاری رﯾکخراوەﯾی
لە پەﯾمانگای کوردی بﯚ ھەلبژاردن کە چاودﯾری ھەلبژاردنەکانی کوردستان و
عيراقمان ئەکرد لەسەر بنەمای پيوەرو پرەنسيپە نيونەتەوەﯾيەکان .
لە سالی  2006بە ھﯚی ھاوسەرگيرﯾيەوە سەفەرمکرد بﯚ والتی نەروﯾج .کارو
چاالکييەکانم لە بواری ژناندا ليرەش بەردەوامی ھەﯾەو لەگەل گروپيک لە ژنان بە
ناوی کﭭيننە ئوتﭭالگت لە )ر.ک.ر( چەندﯾن کﯚر وسيمنارمان بەمەبەستی زﯾاتر
ھوشيارکردنەوەو زانياری بەخشين بە زمانی کوردی و نەروﯾجی پيشکەش بە
کوردانی دانيشتوی والتی نەروﯾج کردوە .بابەتەکان پيکھاتبون لە کچ بەزۆر بەشودان و
توندوتيژی خيزانی و دﯾاردەی خەتەنەکردنی کچان لە کوردستان .
بﯚ ئەمسالی خوﯾندن ،خوﯾندکاری کﯚليژی زانستە سياسيەکانم لە بەشی مافی
مرۆڤ و ليک تيگەﯾشتن لە نيوان کەلتورە جياوازەکان
سالی  2006ژﯾانی ھاوسەرﯾم پيکھيناوەو ھاوسەرەکەم ناوی ئارام لەتيفە کچيکی
3سالو نيوم ھەﯾە بە ناوی ئيليا.
سەرچاوە :نامەﯾەکی ئارﯾان ئوم د عارف سەبارەت بە ژﯾان و کارنامەی خﯚی لە -02
2010-10
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە19 :

ئارﯾان محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181419213509
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سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1979 /س
ساڵ و شو نی
س
ستەر لە ﯾاسا
ب وانامە /ماس
سياسيەکان
ن
سيستمە
ە
سای دەستووررﯾو
سپﯚڕی /ﯾاس
پس
ککاری ئ ستا /ممامﯚستای زاانکﯚ
شبە المباشرە
سينو وەرگ اان/الدستور اللفدرالی ،الدﯾﯾمقراگيە بە
ب وکراوەو نووس
يەت
سی ،ھە بژاردن ،فيدرا ت
ستمی سياس
چاالکی/چاود ری بواری دەەستور ،سيس
چ
سی ئەنفالکرراوەکان لە ناوەڕاست
ی بەدواداچووونی چارەنووس
ەندامی ﯾاسااﯾی لە ليژنەی
ئە
و باشوری ع رراق )ليژنەی دۆزﯾنەوەی گگﯚڕە بە کﯚمە ەکان( لە دووای روخانی ررژ می
ەعس لە ساا ی 2003
بە
ستوری ھەر می
داچوونەوەی پ ۆژەی دەس
ی
ەکادﯾمی بﯚ پ
ەشدارﯾکردن لە ليژنەی ئە
بە
ستوری
بﯚ پ ۆژەی دەس
چوونەوەﯾەک ﯚ
ککوردستان لە دووتو ی کت ب کدا بە ناونييشانی پ داچو
ھەر می کورددستان.
ھ
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

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!

ژمارە20 :

ئازا ئئيبراھيم ززۆراب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75729
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کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە21 :

ئازاد ئەسعەد حاجی خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491820
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە22 :

ئازاد ئارمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200909101038242018
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ھەول ر.
 196شاری ھ
سا ی لەداﯾکببوون65-7-1 :
س
ﯾەکەم ر کخراوەی
م
شتاکان:
ەرەتای ھەش
سيی :لەسە
چاالکی سياس
م ژووی کارو چ
چەپ )کە بەع راققچييەکان
پ
رەنجدەرانی کوردستان  -با ی
ی
ی
سياسيی لەگگەڵ کﯚمە ەی
س
ﯾەک ک بووە
ش( بووە .ک
ەڵ ر کخراوی )ئا ی شﯚڕش
نااسراوبوون( .دواتر لەسا ی 1984لەگە
199دا
ەھە سووڕاواان و بنياتنەرا نی بزووتنەوەەی شوراﯾی لەکوردستان .لەسا ی 93
لە
ەپ کھ نەرانی
ق .لەسا ی 1997
کارﯾی ع راق
ی حيزبی کﯚمﯚﯚنيستی کر ک
ەک ک بووە لە
ﯾە
ی کر کارﯾی ھ ناوەو ئ ستتاش زﯾاتر لە  10سا ە ئەنندامی
ی کﯚمﯚنيستی
وازی لەحيزبی
لە  30و تی ددونيا لقی
ستراليا ،کە ە
ئەنتەرناسيﯚنا ەکانە لەئوس
ا
ر کخراوی سﯚﯚسياليستە ئ
ەنەدا ،ميسر ،تورکيا،
بەرﯾتانيا ،فەڕەەنسا ،ئە مانييا ،ھﯚ ەندا ،ئەمەرﯾکا ،کە
ھەﯾە لەوانە بە
ھ
ستە
ساﯾتی )سﯚسياليس
ی
ەروەھا بەڕ وەەبەری
پااکستان ،لوبننان..ھتد .ھە
ەنتەرناسيﯚنا ەکان(ە .
ئە
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە23 :

سوور
د ئەحمەد  -ئازادە س
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0312135078
88103
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کر کاری ع و
سی حزبی کﯚﯚمﯚنيستی ر
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
راقو چاالکوانی
ککﯚمە گای مەدەنی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

پپارت:

ک .کر کارری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە24 :

د ئەمين
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918214740
09547
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شی ئەلەکترۆۆنيکم لە و ت تەواو
خو ندنی بەش
ە باشوری کووردستان لە دداﯾک بووم ،خ
لە
ککردوە ،سا ی 1982لە ئەبووغر ب زﯾنداننی بووم سزای لەس دارەدانم لە دادگاای
ەدواﯾش بەل بوووردنی گشتتی لەگەڵ زۆۆر لە
عسی روخاو بﯚ دەرچوو لە
شﯚڕشی بەع
ش
شەڕو ئاشتی
و
ەشی
تی سوﯾدم ،بە
ھاوزﯾندانيانم ئازاد کراﯾن ،للە سا ی 1983وە لە و ی
ھ
مﯚ تەواو کردوەە ،لە سا ی 2004وە
زانکﯚی شاری مالم
ی
و پەﯾوەندﯾە ن و دەولەتيەکاننم لە
دادوەر لە
ر
وە وەک
سا ی  2006ە
ەدادگای شارری مالمﯚ کاردەکەم ،لە س
وەک دادوەر لە
شارەوانی
ەنجومەنی ش
بە ئەندامی ئە
ەم ،لە سا ی  2008بوم ە
دادگای پەنابەران کار دەکە
ەنی
پەڕ ەمانو ئەنجوومەنی شارەووانيو ئەنجومە
مﯚ ،ئ ستاش کاندﯾدی ڕ
ئووکسيی/مالم
.201
 19ئەﯾلول 10
ەر ليستی پارتی گەلی لييبرال بﯚ ھە ببژاردنەکەی 9
پاار زگام لەسە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە25 :

ی
د جوندﯾانی
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103131007
72276
ﯾەک تی.
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ﯾە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

رواندز

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە26 :

د حاجی
ئازاد

81

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9290923566
62148
خو ژ داﯾک بووﯾە و دەرچوووﯾ
 1984ێ ل زاخ
ەستﭭان کوررد ،ل ساال 4
ھەلبە
ھەنە ئەو ژی :
ە
چاپکری
خو ،تا نوکە دووو پەرتوک ن چ
ستاﯾانە ل زاخ
ماموس
ئاگرە حەزا تو ت دا ددژی 2008 -
20
تيرورککرنا حەز ن ب مراد – 011
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ی کەس:
جﯚری

چااالکی الوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە27 :

ی
د رۆژبەﯾانی
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2102304553
33208
ەندامی م .نااوەندی ر کخرراوە جەماوەررﯾيەکانی.پ.دد.ک
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر
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مەلبەندێ
ێ
ەھا
پەﯾمانگە

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە28 :

د محەمەد محەمەد
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130329
92250
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە29 :

ن
د مورادﯾان
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1130913496
63808
ەرپرسی کﯚمميتەی کوردە کانی دانيشتتوی ئەمرﯾکا
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە30 :

ش
د کاکەڕەش
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005203124
49804
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

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!

ژمارە31 :

د
ن مەحمود
ئازەرر عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75727
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە32 :

ئاسﯚ عوسمان قادر حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791748
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە33 :

ئاسﯚ مەحمود رۆستەم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491823
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە34 :

ﯚ بيارەﯾی
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0728160510
01904
. 1963
ی سل مانی 3
کبوون :شاری
شو نی لەداﯾک
ش
ناسی
ی
ژی کﯚمە
مانی و خو ندنی با لەکﯚل ی
شی و ژەﯾی لە سل ی
خو ندن :شەش
خ
جستەر
ەواوکردووە و کاندﯾدی ماج
دەروونی "سﯚﯚسيال ساﯾکﯚﯚلﯚژﯾی" لەو تی سو د تە
ەھەمان بوارددا .
لە
سەر
راپﯚرتی زانستی لەس
ی
چەند
ە ک ھﯚنراوەە ،ساتير ،وتارری رۆژانە و چ
ەرھەم :کﯚمە
بە
ساﯾت .
ت
دەروونناسی کﯚمە ﯾەتی لەھەندێ رۆژنامە و
مان و گﯚﭬاری ھەورامان ،ئئەندامی کﯚمييتەی
ەرانی ھەورام
ستەی نووسە
ەندامی دەس
ئە
ساﯾد-چاک
ەندامی ر کخرراوی کوردۆس
ەرگرﯾی لە رۆۆژنامەوانی ککوردستان ،ئە
بە
ەڕی کوردستاان ن ت
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاود ری سياسی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ی ھەورامی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە35 :

ن
ﯚ حەسەن
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110625093
32662
شتی کت بخاانە گشتييەکاانی ھەر ی
ەڕ وەبەری گش
بە
می کوردستان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی کل
کلتووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە36 :

ﯚ زەند
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0827170136
64952
مانی
سا ی  1957لە سل ی
ەداﯾک بوی س
لە
ەمانی سوﯾد لە ﭬ رمالند.
ی
ی ژﯾنگە پار ز بﯚ پەڕ
ککاندﯾدی ژمارەە چواری پارتی
ش  -ما پەڕی ک وڕۆژنە
ەمە کاکەڕەش
سەرچاوە :حە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە37 :

ﯚ ش خ نورری
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8081542596
60597
تی
جوومەنی ناوەەندﯾی ﯾەک ی
ەندامی ئەنج
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە38 :

ﯚ ش خ نورری ش خ ررەزا
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0217161232
21306
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 194لە چوارتتا لەداﯾکبووە.
لە سا ی 47لەسل مانی تەواو کردووە.
ل
سەرەتاﯾی و نا وەندی
خو ندنی س 1996بووەتە ج گری پار زگاری
اژ ر و سا ی 6
مقامی شارب ژ
 1بووەتە قاﯾم
سا ی 1993سل مانی.
س
 2بووەتە پار ززگاری سل مانی.
سا ی 2001ەک تی ئاراستتەی ﯾەکبوونييان دامەزراند .
د کادر کی ﯾە
لەگەڵ چەندەت.
کردنەوەی حيززبە لە حکومە
ە و ئەندامی ليژنەی جياکر
بەپلەی وەزﯾﯾر خانەنشينەەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

کارگ ی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە39 :

ﯚ عەلی
ئاسﯚ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121610523
39782
سا ی  1958لەسل مانی لەداﯾکبووە
س
ەوە کردووە
 19پەﯾوەندی بە کﯚمە ە
ە سا ی 975
لە
سل مانييەوە گگيراوە
چاالکييەکی نااوشاردا لەالﯾﯾەن ئەمنی س
ە  1979لە چ
لە
شمەرگەوە کردووە.
ە
دی بە ھ زی پ
ھەمان ساڵ ببە ل بوردنی گگشتی ئازاد بووەو پەﯾوەند
ھ
کﯚمە ەی رەنجدەران بووە.
ە
ەشداری ھەر س کﯚنفررانسی
بە
 19لە جيابووننەوەی )ئا ی شﯚڕش(دا بﯚ دووەم جار زﯾندانی کراووەو بە
ە سا ی 985
لە
ھە ھاتن لە زﯾﯾندان ئازاد بوووە.
ھ
شﯚڕش بووە.
شتی ئا ی ش
ەی سەرپەرش
ەندامی ليژنە
ئە
ەندامی
ەگەڵ )ی .ن .ک( بوو بە ئە
19دا لە ﯾەکگررتنەوەی ئا ی شﯚڕش لە
ە سا ی 993
لە
خستن.
مەکتەبی ر کخ
م
مە بەندی سل مانی بووە.
 20تا  2006ل پرسراوی ە
ە سا ی 003
لە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە40 :

فەرەج
ﯚ عەلی ف
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207141832
22896
رۆۆژنامەنووس
)گوندی بەرلووت)
ی
ە داﯾکبووی1981 :ی گەرمميان
لە
سی :کادﯾری پارتی دﯾموکرراتی کوردستتان
الﯾەنی سياس
ال
ئ ستا لە ھەوول ر دادەنش ت
: http://assoali.blogspo
بللﯚگەرot.com
ی
ک :ئاسﯚ
ی فەﯾسبووک
ی کﯚمە ﯾەتی
ەﯾجم لە تﯚڕی
پە
عەلی فەرەج
دﯾا لەالﯾەن )ئئاسﯚ عەلی فەرەج( سەباارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:50:34 2011-11-23
)ئئاسﯚ عەلی فەرەج( لە3 :
دﯾا لەالﯾەن )ئئاسﯚ عەلی فەرەج( سەباارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:23:2
)ئئاسﯚ عەلی فەرەج( لە22 2013-1-7 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە41 :

ﯚ فەتاح ئييسماعيل
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130329
92248
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە42 :

ون عەلی ئەمين
ﯚ فەرەﯾدو
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4101200556
69292
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
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!

ژمارە43 :

ﯚ مامەند
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01811151010140
ەرپرسی مە بەندی س
بە

ی،ن،ک)
ھەول ری )ی

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە44 :

ﯚ کەمال
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5101320416
64691
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ی حزبی )کﯚﯚمﯚنيستی کر کاری)
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندﯾی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ک .کر کارری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە45 :

د
ی ئەحمەد
ﯚس عەلی
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0112100419
93242
•سا ی لەداﯾﯾک بوون ))1979
)199
•سا ی پەﯾووەندی بەحيزببی زەحمەتک شانەوە )96
خو ندکار و الواننی
سکرتارﯾەتی رابوونی و
ی
 (20ئەندامی
•لەسا ی ) (1998تا )004
ککوردستان بوووە
ی ناوەندی حييزبی زەحمەتتک شانی کورردستان و بەررپرسی
•ئ ستا ئەنداممی کﯚميتەی
ی ﯾە
لققی سل مانی
ە لە زانستی کشتوکاڵ
•ب وانامەی ددبلﯚمی ھەﯾە
ەپ دانی
سيەکانە لە زانکﯚی گەشە
ی دووەمی زانستە سياس
دکاری قﯚناغی
•ئ ستا خو ند
مرۆﯾی
م
 (20ی
لەمانييەکەی سا ی )010
ی
ھە بژاردنە پارل
تک شانە بﯚ ھ
يزبی زەحمەتک
•کاندﯾدی حيز
ەنجومەنی نوو نەرانی ع رراق
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی نووسيين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە46 :

ئاسﯚی حەسەن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110133549215
لە  28ی س پتامبری  1976لە بەغدا لە داﯾک بووه .خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی لە قوتابخانەکانی
شﯚڕش )سەر بە حيزبی د موک ات( ت پەڕ کردووه .سا ی  1993دﯾپ ﯚمی ئەدەبيی لە ھەول ر
وەرگرتووه .سا ی  1994لە ر گای ئەنستيتﯚی کوردەوە لە پارﯾس بورسی خو ندنی وەزارەتی دەرەوەی
فەڕانسەی پ دراوه .ليسانسی حقووق ) ،(1998فەوقی ليسانسی حقووقی سياسی ) (1999و
ماستەری مافی ن ونەتەوەﯾی ) (2001لە زانکﯚی ستراسبورگ ،و ب وانامەی ن ونەتەوەﯾی مافی مرۆڤ
) (2002لە ئەنستيتﯚی ن ونەتەوەﯾی مافی مرۆڤ لە ستراسبﯚرگ وەرگرتووه .سا ەکانی  2001و 2002
وانەی حقووقی دەستوورﯾی بە خو ندکارانی سا ی ﯾەکەمی ئەنستيتﯚی زانستی سياسيی سەر بە
زانکﯚی ستراسبﯚرگ ،و ت رمی بەھارﯾی سا ەکانی  2004 ،2003و  2005وانەی مافی کەماﯾەتييەکانی
بە خو ندکارانی ماستەری مافی مرۆڤ لە ئەنستيتﯚی موتالعاتی ئورووپاﯾی سەر بە زانکﯚی
ستراسبﯚرگ گوتﯚتەوه .لە سا ی  2006وە لە ئەنستيتﯚی تو ژﯾنەوەی ن ونەتەوەﯾی ژن ﭫ وەک
مامﯚستای ﯾارﯾدەدەر کار دەکا .رۆژی  26ی ف برواری  2009ھەر لەو ئەنستيتﯚﯾە دوکتوڕای مافی
ن ونەتەوەﯾی وەرگرتووە )بابەت :بەشدارﯾی سياسيی "کەماﯾەتييەکان ").
ت کﯚشانی سياسی و ر کخراوەﯾی خﯚی لە ﯾەکيەتيی الوانی د موکراتی کوردستانی ئ راندا دەست
پ کردووه .سا ی  1999بە سکرت ری لقی الوانی ئەمن ستی ئينترناشناڵ لە ستراسبورگ و سا ی
 2000بە سەرۆکی کﯚمە ەی خو ندکارانی کورد لە فەڕانسە ھە بژ راوه .سا ی  1996بە رەسمی
بووە بە ئەندامی حيزبی د موک ات .سا ی  2004وەک ﯾارﯾدەدەری نو نەری حدکا لە دەرەوەی و ت
دﯾاری کراوه .پاش ل ک ترازانی رﯾزەکانی حيزبی د موک ات )د سامبری  (2006بووە بە ئەندامی
ھەﯾئەتی ئيجراﯾی و بەرپرسی راگەﯾاندنی حيزبی د موک اتی کوردستان لە دەرەوەی و ت .لە
کﯚنگرەی چاردەی حدک دا )مارسی (2008بە ئەندامی کﯚميتەی ناوەندﯾی ئەو حيزبە ھە بژ ردراوە و
ئ ستا بەرپرسی بەشی پ وەندﯾيە ن ونەتەوەﯾييەکان لە دەرەوەی و ته.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

دکاران
چاالکی خو ند
چ

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

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

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە47 :

شتی ئيبرااھيمە فەنندی
ھيم ئيسمااعيل  -ئاش
ئاشتتی ئيبراھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0212171752
23457
رۆۆژ و شو نی لە داﯾکبوون  :ھەول ر 1964/8/1
بااری خ زانی  :خ زاندار
ڵ  :دوو منداڵ
مارەی منداڵ
ژم
سيدنی لە بەشی کارگ ری و ﯾاسا
ی
ی زانکﯚی )S
دن  :ادەرچووی
ئااستی خو ند
(UWS
ھەول ر کومەلەی رەنجدەرران 1981- 1980 :
ی ناو شاری ھ
خەباتی نھ نی
خ
1990 19
سا نی خەباتتی پ شمەرگگاﯾەتی 981 :
س
ئينگليزی
ی ،عەرەبی ،ئي
مان  :کوردی
زم
پللە و چاالکيەککان لەدەرەوەەی و ت  :ئەندامی کﯚميتتەی رﯾفراندۆم
م ،ئەندامی ککﯚميتەی
ککﯚمە ەی کورددی،
عيراق لە سا ی
ەڕ وەبردن لە ھە بژاردنی پەڕ ەمانی ع
نوو نەری کورد لە ليژنەی بە
ئاب ،ليژنەی
،
ی سيدنی ليژژنەی بەڕ وەبرردن خوپيشانندانەکانی دژژی 31ی
2005لە و تی
5
سدنی ،س ساڵ بەبەرردەوامی
ە پشتگيرکردننی عەبدو ئﯚجەالن لە س
راگەﯾاندنی لە
د ،ئەرکی بەکت بکردنی
ەوار کاری نوووسينی کردوووە لە ئەدەالﯾد
ە گﯚﭬاری ھە
لە
س بﯚ زمانی ئيننگليزی.
شعرەکانی ش رکﯚ ب کەس
ش
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
نە تە وە ﯾە ک گرتوە
ق  2006نو ننە ری کورد بووو لە گە ڵ ە
ە کانی عيراق
ە ھە بژاردنە
لە
بير بە بە ردە ووامی بﯚ
نوسە رو روناک ر
ە
ی کە بە ھە بژاردن ھە ببژ ردرا،
ککان لە سدنی
شداری
فە ندی ،بە ش
ئاشتی شە ھيد ئييبراھيم ئە ە
ی
سبە ی دە نو س  ،ناوە ککە ش
س
ندی بە مە سە لە ی کوردە وە ب ت .باوکيييشی
ھە موو جﯚرە چالکيە کە کە پە ﯾوە ی
ھ
شە ری براکوژژی شە ھيد کرا
ھە ول ر لە ش
ە لە پياوانی ھ
ە ک کە لە کە
ﯾە
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
بە
کەرﯾم( سەبارەت ە
(
دﯾا لەالﯾەن )ئئەوﯾن
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:52:0
06 2011-9-29
ئاشتی ئيبراھيمە ففەندی( لە9 :
ی
عيل -
ھيم ئيسماع
)ئئاشتی ئيبراھ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە48 :

ئاشنا حمە سا ح حسين رانيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991973
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە49 :
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سەعيد جلييل
ئاشننا حمە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140389
91958
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ن
ی کوردستان
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە50 :

ئاگرﯾﯾن شاھﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326091033
34035
ستان
ەندامی کﯚرددﯾناسيﯚنی پارتی ژﯾانی ئاازادی کوردس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە51 :

ئاالء محەمەد کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992007
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

کەرکوک

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

ژمارە52 :

ئامانج عارف کەرﯾم سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891762
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە53 :

وری ش خ سا ح
ئاماننج ش خ نو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218212420
03518
سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1968 /س
ساڵ و شو نی
س
کی
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە ئاامار-زمانی ئيينگليزی لە زانکﯚی ئەمرﯾک
سی
شتی ،سياس
سپﯚڕی /کارگگ ﯾو ئابووری ،پەﯾوەندی گش
پس
سينو وەرگ اان /کارکردن لە ر بازی نو و ل کﯚل نەوە لە بواری ئامار
ب وکراوەو نووس
چاالک بووە.
سا ی  1983ەەوە لە کاری سياسی و ر کخراوەﯾيدا چ
چاالکی /لە س
چ
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە54 :

ئاماننج عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326155313
34061
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راسيﯚنی پەنابەرانی عيراقی
ی
ی فيد
ی کوردستانی
ەرپرسی لقی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە55 :

ئامﯚززا ش رزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3181920388
80108
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە56 :

ئامينە محەمەد حەسەن شەمسەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791755
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە57 :

ئامەد دﯾجلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011014420863751
بەڕ وەبەری کەنا ی رۆژ تيﭭی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە58 :

ف رەئوف
ەنگ عارف
ئاھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216222532
23477
ن1956 /
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
ب وانامە/بەکالﯚﯚرﯾﯚس
دازﯾاری مەدەەنی
سپﯚڕی /ئەند
پس
ەر وەبردنب ﯾﯾەک تی
ئەنجومەنی بە
ت ،ئەندامی ئە
ککاری ئ ستا /ئئەندازﯾار لە ککەرتی تاﯾبەت
کوردستان لقی  -ھەوول ر
ن
می
کار لە ھەر م
پيياوانی خاوەنک
لە لوبنانو
خولی راھ نانی ە
ی
چەندﯾن
ئينگليزی دەزان ت ،چ
ی
ی عەرەبيو توررکيو
چاالکی/زمانی
چ
منا پار ز
مانی ر کخراوی م
ەی سل ی
بينيوە ،بەڕﯾًوەەبەری بەرنامە
توورکياو ئيتا ياوو و تانی تر بي
ھابيتات و برﯾکاری ووەزارەتی
ت
پرۆژەکانی گەرميان بووە لە
ی
بوووەو ﯾارﯾدەدەەری بەڕ وەبەری
وەزارەتی شارەوانی.
ی
بوە لە
گشتی پالندانان ە
ی
ئااوەدانکردنەوەە بوەو بەر وەببەری
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە59 :

ت حس ن تﯚفيق فاررس
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128409
91786
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کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە60 :

ئاوات جەنگی بورھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791483
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە61 :

ئاوات سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060510071660209
ئەندامی پارتی کﯚمﯚنيستی کر کارﯾی ئ اق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ک .کر کاری
ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە62 :

ەناب
ت ش خ جە
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011130496
60870
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە63 :
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د ئەمين
ت محەمەد
ئاوات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218225056
63524
ی لەداﯾک بووون 1962/کەررکوک
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
سپﯚڕی /زماننی ئينگليزی
پس
کەرکوک
ک
جومەنی پار ززگای
ککاری ئ ستا /ئئەندامی ئەنج
ەتيەکانيش
ش
کاری کردوە و لە ر کخراوە ن وددەو
چاالکی /ماوەﯾەک وەک ماامﯚستا ی
چ
ککارﯾکردووە.
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە64 :

ەفەندی
ئاوازز حەميد ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307149
91551
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کﯚمە ﯾەتی

پارت:

ن
پاررتی دﯾموکراتتی کوردستان

رەگەززی کەس :خاانمان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە65 :

ئاوازز عەبدو

قادر

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218230907
73529
ن 1977 /کەرککوک
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ستەر
ب وانامە /ماس
سپﯚڕی /کﯚممەلًناسی سيياسی
پس
کﯚمە ناسی سيااسی
ە
خو ندکاری ددوا قﯚناغی دککتﯚرا لە
ککاری ئيًستا /خ
شارەوانی پارﯾﯾسو
ئەنجومەنی بە ھاو تييی بوون لە ش
ی
ی
چاالکی /ئەندامی مەکتەبی
چ
ئەندامی
ی
لە پەﯾمانگای کوردی فەرەننسيو
نيەتی کورد ە
مامﯚستای زممانو شارستاني
م
سی کورد لە پپارﯾس.
ەزر نەری کﯚمميتەی پشتيووانی لە زﯾندانيانی سياس
دەستەی دامە
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

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

ژمارە66 :

ئاود ر عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2022120253
33106
نااو  :ئاود ر ش خ عومەر
ەتکار
االک لە بواری ککﯚمە ی مەدەەنی ،سياسە
پييشە  :رۆژناممەنووس و نوووسەر و چ ک
کﯚﯾە
ە
 1 978 - 5 - 15شاری
ە داﯾکبووی 5
لە
شی کارەبا
ەسازی -بەش
دەرچووی  :ئاممادەﯾی پيشە
ەﯾاندن
ە کاﯾەی راگە
لە
 19لە تەلەفزﯾﯚ
ە 992-11-24
 1سا ی و لە
ە تەمەنی 14
لە
ﯾﯚنی گەلی ککوردستان  -ککەنا ی
ەﯾاندن بووە
وی کاری راگە
النەوە ت کە ی
ھەول ر لە بەرننامەی منداال
ھ
ی گەلی کوردستان کەنا ی ھەول ر کاری کردووە ووەک
1992- 1996لە تەلەفزﯾﯚنی
6
بەرنامەی مندا ن ،دۆۆب ژکار.
ی
سگە ،ئامادەکااری
ککرمەندی پرس
1996- 2003لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ کارﯾکردوووە وەک ئاماادەکار ،وەرگ رر،
3
سراوی الپەڕەەی ھەواڵ
ەﯾامن ر ،ھەواا ساز  ،ل پرس
پە
ەوا ساز،
ستان کارﯾکرددووە وەک ھە
ە تەلفزﯾﯚنی گەلی کوردس
2003-2004لە
4
سياسەت
سەرنوسەری ھەواڵ و سي
س
شاندن کارﯾکرردووە وەک رﯾﯾپﯚرتەر،
ی خەندان بﯚ پەخش و وەش
ە دامەزاروەی
2004-2207لە
7
ەی ئاسﯚ
سينی رۆژنامە
سکرت ری نووس
ی دەستەی نوووسەران ،س
ەڕە ،ئەندامی
ەرپرسی الپە
بە
خەندان
ەڕ وەبردنی ددامەزراوەی خ
و ئەندامی ئەننجوومەنی بە
ەری
سين ،بەڕ وەبە
کرت ری نووس
ە کﯚمپانيای وشە کارﯾکرددووە وەک سک
2007-1011لە
1
نوووسن ،سەررنووسەری رۆۆژنامەی رۆژناامە
ی
ە کاﯾەی کﯚممە گە مەدەنی
لە
کوردستان
ن
ەی خو ندکاراننی
1ئەندام و کاددﯾری کﯚمە ی
1992 - 1998
8
سەوز لە ھەول ر
ز
ستانی
خراوی کوردس
2005- 2006ئئەندامی ر کخ
6
شتی ر کخراووی ھاگا
2007-ئ ستا ئەندامی بﯚرددی سەرپەرشستان
تا ئەندامی بﯚﯚردی ر کخراووی چاود ری مافەکانی مررۆڤ لە کوردس
2009تا ئ ستا
9
تا دەستەی ددامەزر نەری و سەرپەرشتتياری گروپی سپی
2010تا ئ ستا
0
دانی
مود خانی دز ی بﯚ پەرەپ د
خراوی مەحم
ی گشتی ر کخ
تا بەڕ وەبەری
2010تا ئ ستا
0
مرۆﯾی
م
ە کاﯾەی سيااسەت
لە
خستنەکانی ﯾەک تی
تا کادﯾری ر کخ
1994تا ئ ستا
4
ھەول ر
ەندی س ی ھ
ەرت لە مە بە
1ئەندامی کە
1994 - 1996
6
مانی
ستنی سل ی
ەندی ر کخس
ەرت لە مە بە
1ئەندامی کە
1996 - 2003
3
107

2003 - 2007ئەندامی مە بەند
2011تا ئ ستا ئەندامی ئەنجوومەنی مەکتەبی ر کخستنی ﯾەک تی نيشتمانی
کوردستان )بەشی راگەﯾاندن و رووناکبيری)
mailto:awder.sh.omer@gmail.com
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (awder shex omerسەبارەت بە
)ئاود ر عومەر( لە16:15:22 2012-9-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

شارەکان:

کﯚﯾە

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

ژمارە67 :

ئاکﯚ عەلی سابير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791942
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی
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پارت:

حزبی سﯚسيال دﯾموکراتی کوردستان  -حسک

شارەکان:

کفری

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

ژمارە68 :

ئاکﯚ محەمەد ئەمين تەکييە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991971
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە69 :

ئا دار خەليل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011915032786596

109

ئەندامی دەستەی بەر وەبەریTEV - DEM
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

ەس:
جﯚری کە

ی سياسی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە70 :

ف سەليم
ن مەعروف
ئاﯾدن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301094307
73777
ەڕ ەمانی ئ اق لە
 312بﯚ ھە بژژاردنەکانی پە
ی تورکمانی لە ليستی 2
ککاندﯾدی بەرەی
سا ی 2010ددا.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی
ززمان  -ش وەززار :تورکومانی
ننەتەوە:

کوردستاننی

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

بەرەی توورکومانی ئ اقی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە71 :

وک
سەل توگلو
ئاﯾس
110

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21513253912814
گرەی کﯚمە گگەی دﯾموکرااتیKCD
سەرۆکی کﯚنگ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە72 :

شە ﯾﯚکان
ئاﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12920481011098
ی نس بين
ی شارەوانی
سەرۆکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە73 :

ر کاﯾا
ئاﯾفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1301653106
63052
111

ەکەکە دابووە ،ئ ستا
سەردەمەدا ککە لەرﯾزی پە
ن” بووە لەو س
ەکەی “ڕۆژارﯾن
ککﯚدی حيزبييە
”.
ی ئيتا ياوە دەەپار زر ت و ناوی لەخﯚی نناوە ”مود نا ”
گای ھەوا گری
ە الﯾەن دەزگا
لە
سورﯾا تا
ەکانی رۆژناممەکە ،کاﯾا لەککاتی دەرچووونی ئﯚجەالن لە و تی س
ەپ ی زانيارﯾيە
بە
نييەکانی عەبدو ئﯚﯚجەالن بووەو بە
ی
ئاگاداری نھ
ی
ککاتی دەستگييرکردنی لە ککينيا
ماوەﯾەک لە
ک
ئﯚجەالن بﯚ
ن
گيری
الن ناسراوە .دوای دەستگ
شەکەی ئﯚجەال
سندوقە رەشە
س
ھيچ کات بە تەواوەتی
الﯾەن پەکەکەوە ل پرسينەووەی لەگەڵ ککراوە ،بە م ھ
ال
درا
کە ناوی سندووقی رەشی ئﯚجەالنی پ د
ەبوو ،دواتر ە
ئەو ئاشکرا نە
ھ نييەکانی ئە
نھ
ئەورووپا.
ا
چووە
ەکە پچ ی و چ
سياسييەکانی لەگەڵ پەکە
ەﯾوەندﯾيە سي
پە
ەندامانی
سيوﯾەتی “کاﯾﯾا پاش تەواوککردنی زانکﯚ لە تورکيا ،چوووەتە رﯾزی ئە
رۆۆژنامەکە نوس
گرنگەکانی پەکەکە
ی
زانيارﯾيە
ە
ئﯚجەالنەوە ئاگاداری زۆرربەی
ە
ە
ھﯚی نزﯾکی بە
ەکەکە و بەھ
پە
بوووە”.
ی تورکی ،ئينگگليزی ،فەڕەنسی و ئيتا ی دەزان ت و پ شترﯾش پااسپﯚرتی
ککاﯾا زمانەکانی
سا ن کە ھ ززە ئەمنی
يستی سووری دەو ەتی تورکياداﯾە و س
ﯾﯚﯚنانی ھەبووەە .ناوی لە ليس
و ھەوا گرﯾيەککانی ئەو و تە بەدواﯾدا دەەگەڕ ن.
ی
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ستان- PKK
پارتی کر ککارانی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە74 :

خانەقا
ەبدولقادر خ
سەمەد عە
ئاﯾن عەبدولس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0219091558
83539

112

ن 1960 /کەرککوک
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
م لە کارگ ﯾوو ژم رﯾاری بکاالﯚرﯾﯚس لە ززانستی سياسی
ب وانامە /دبلﯚم
دبلﯚماسی
س
سپﯚڕی /پەﯾووەندی ن ودەوو ەتيو
پس
خانەی
کردنەوەی کورردستان /ئﯚفييسی با يﯚزخ
ککاری ئ ستا /ککارمەند لە تييمی ئاوەدانک
مرﯾکا
ام
ەتی بﯚ ئەج ندای
می ن ودەو ی
کاروباری ژنانو ئەندام
ی
چاالکی /چاالککوان لە لە بوواری
چ
ی ژنان.
تووندوتيژی دژی
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە75 :

ئوم د حمەعەلی سا ح رۆستەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128429
91799
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە76 :

و
ئوم د خﯚشناو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907150743
39409
ھە ھ ناوە ،تەمەنی
شاری ھەول ر چاوی بەدونيا ھ
ی
 1977لە
ە ،لەسا ی 7
رۆۆژنامەنووسە
بووە ،تاقانەی
،
شﯚڕشی گو ن
ی
ەی
باوکی پ شمەرگە
ی
د کراوە،
 40رۆژ بووە باووکی شەھيد
0
ناوە و دوو کوڕ و کچ کی
ھاوسەرگيری پ ک ھ ە
ی
 20پرۆسەی
دوو خوشکە ،لەسا ی 000
بەشی
ی
ەﯾمانگای تەککنيکی
ند ،پروشە( و دەرچووی پە
ھەﯾە بەناوی )و ت ،ئەلەند
ھ
راگەﯾاندنە.
موکراتی کورددستان
ی الوانی دﯾم
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾەک تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە77 :

ئوم د فوڕات
114

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02109130810180
رۆشنبيرر و چاود ری سياسی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاودد ری

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە78 :

ەکری
ھان دﯾاربە
ئﯚرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3192123406
64423
ەئامەد
نی بەدەپە لە
سی بەشی پەﯾوەندﯾەکانی
بەرپرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ستان
بااکووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

ئاامەد

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە79 :

ەالن
سەن باجە
ئيبراھيم حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0223225912
21390
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
.1
ەداﯾک بووی سا ی 1955
لە
سل مانی.
پەﯾمانگای س
شی ئيدارە پە
دەرچووی بە ش
ی سل مانی ددامەزرام.
سال لە بانکی
بﯚﯚماوەی دووس
ەن بووم.
س ،بﯚماوەی  6ساڵ لەﯾەمە
سەتی بەعس
ەھﯚی سياس
بە
ەغداد.
ﯾەمەن گەرامەوە بە
ن
ەھﯚی خراپبووونی باری ئاببووری
بە
ن ليستی ھااوپەﯾمانانەوە بەسەرۆکی ئەنجومەنی پارﯾزگای
2ەوە لە الﯾەن
ەسا ی 2005
لە
دﯾالە دانرام.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە80 :

ئيبراھيم رحماان حاجی ھەولير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140389
91948
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
116

پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە81 :

ئيبراھيم سا ح عەبدول ەحمان خەليفان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404292001
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە82 :

ئيبراھيم علی ئەبابکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892197
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە83 :

ئيبراھيم عەلييزادە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110916400
07178
لەکوردستانی ئ ران
ی
شاری مەھاباد
سا ی  1950لەﯾەک ک لەئااواﯾيەکانی دەەوروبەری ش
س
ەداﯾک بووە.
لە
ەور ز
کردووەو لەزانکﯚی تە
و
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندﯾی لەشارری مەھاباد تتەواو
خ
ەبواری ئەنداززﯾاری کارەباددا ماستەری ووەرگرتووە.
لە
سياسی لەزانکﯚ بﯚ مااوەی سا ک زﯾندانی
ی
ەبﯚنەی چاالککی
ە دەورەی رژ می شادا بە
لە
بوووە.
َ
سا ی  1983وەکوو
ەی ناوەندی ککﯚمە ە و لەس
دامی کﯚميتە
ەسا ی  1979بووەتە ئەند
لە
ستەی
ەندامی دەست
سکرت ری ﯾەککەمی کﯚمە ە ھە بژ ردراووە و لەو کاتەووەتا ئ ستا ئە
س
ری ﯾەکەمی ککﯚمە ەﯾە.
مﯚنيستی ئ ران و سکرت ی
ی حيزبی کﯚمﯚ
سەرۆکاﯾەتيی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە84 :

ئيبراھيم الجاننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
12614281219166
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سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە85 :

ە ئەحە
ئيبراھيم کاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131102196
62336
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە86 :

می
ەالل قەوام
ئيجە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010715390
03991
تی کوردستانە.
ی خﯚرھە ی
شاری سنەی
لەداﯾکبوی شکردوە و چاالککيی
 1کاری رۆژناممەنوسی لە رۆژنامەی )اﯾرران( دەستپ ک
سا ی 1999م( ،ئاژانسی ھەوا ن رﯾی ))اﯾلنا( و
رۆژنامەکانی )پيام مردم
ی
ە
رۆۆژنامەوانی ددر ژە پ داوە لە
)ددﯾدگاە).
ن لە رووداوەککانی ھاوﯾنی 2004ی خﯚررھە تی کورددستان
بە تﯚمەتی ببەشدارﯾکردنوەی کاتی
ەن بە ش ی
 10مليﯚن تمە
بە بارمتەی 00
دەستگير دەکرر ت و پاش س مانگ ە
زﯾندانی
ی
ساڵ
شتی دادگا دەکر تەوە و حووکمی س س
ئاازاد دەب ت ،ددواتر بانگھ ش
سەپ ت.
ەسەردا دەس
بە
رابردوو لە زﯾندان ئاززاد بووە .
و
پاش ت پەربووونی سا ک بە سەر حوککمەکەﯾدا ،بەھاریران
کومەتی ئ ن
دانی خە ک بﯚ دژاﯾەتی حک
ەکی تردا بە تتﯚمەتی ھاند
لە دۆسيەﯾەدادگاﯾی کراوەەتەوە و چاوەڕڕ ی حوکمی دادگاﯾە.
کوردستانە.
ە
مرۆﭬی
ی
ی مافی
ئ ستا وتەب ژژی ر کخراویپەڕی سبەی
ی
شەھرام عەبدوو  -ما
سەرچاوە :شە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە87 :

د
سان فوئاد
ئيحس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1125224220
02660
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ە دامەزر نەراانی کاژﯾک.
ﯾەک کە لە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە88 :

ەھاب
م مح دﯾن  -ئەبو شە
سان نەجم
ئيحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21808530612991
بووە
ک لەداﯾک ە
ەسا ی  1948لە کەرکوک
لە
ستان
دەرانی کوردس
مە ەی رەنجد
ستەی دەمەزررﯾنەرانی کﯚم
ەک کە لەدەس
ﯾە
تی
ەکی ﯾەک تی بووەتە ئەندامی سەرکردداﯾەتی ﯾەک ی
ەکﯚنگرەی ﯾە
لە
سل مانی)
لە)ئيدارەی س
ەرکوک بووە لە
1994ـ  1996پار زگاری کە
4
مانگای تەکنييکی نەوتە.
دەرچووی پەﯾم
کرد بەناوی لييستی
ستی سەربەخﯚی دروستک
ک ﯾەکەم ليس
ەدوای ئازادکرردنی کەرکوک
لە
قە
ەکانی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە89 :

ئيحسان زە می
ن
ەد ئەمين -
سان ﯾاسيين محەمە
ئيحس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113214303
33271
سەر بە قەزای ھە ەبجەی شەھيد
بناری ھەوامان س
ی
 1لە گوندی ززە می
•سا ی 1975
ە داﯾکبووە.
لە
ی دەزان ت.
سی و عەرەبی
•زمانی فارس
سالمييەکان.
بەغداد زانستە ئيس
د
لﯚرﯾﯚسە لە زانکﯚی
•خاوەنی ب واانامەی بەکالﯚ
چاالکی ئەنو ن ت.
گەی مەدەنيدا چ
ی کﯚمە ی
سا ە لە بواری
•زﯾاتر لە  10س
سەکانی تاﯾبە
•بەشداری زۆۆر ک لە کﯚنگگرەو کﯚنفرانس
ەت بە ک شەو گرفتەکانی قوتابيان
خو ندکاران و الوانی کردوووە.
خ
خراوەﯾيەکاندا کردووە.
چەندﯾن لە خوولو ۆرک شﯚپپی بواری پەﯾﯾوەندﯾيە ر کخ
•بەشداری چ
رۆژنامەو
و
ی لە سەر ک شە پەﯾوەندﯾدارەکانی قووتابيانو گەنجان لە
•دەﯾان بابەتی
م دﯾاکاندا ب ووکردۆتەوە.
فيدراسيﯚنی ر کخراوە قووتابيو خو ندکارﯾيەکانە.
•ئ ستا ئەنداممی چاالکی
ی
ستان(K.S.O).
کخراوی قوتاببيانی کوردس
ەشی پەﯾوەنندﯾيەکانی ر ک
•بەرپرسی بە
: mailto:ehsan
m
nzalmi@yaho
ئييم oo.com
سان
بارەت بە کار و ژﯾﯾاننامەی ئيحس
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز موئمين زە می سە ت
س
زەە می لە 2010-01-13
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە90 :

جەميل
را شاواز ج
ئيسر
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05111359314227
http
اق لە .2010
پەڕ ەمانی ئ ق
ھە بژاردنی ڕ
ەﯾمانيی کورددستان بﯚ ە
ککاندﯾدی ھاوپە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە91 :

س
ماعيل ئاس
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4112124186
69938
ەر بە م ردﯾن.
ھاوسەرۆکی شارەوانی قﯚﯚسەری سە
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
ررەگەزی کەس
شارەکان:
ش

ماردﯾن

ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ی باکوور  -باددﯾنی
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

123

پپارت:

شتی و دﯾموککراسی- BDP
پارتی ئاش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە92 :

ەمەد گە
سەعيد محە
ماعيل سە
ئيسم

ەﯾی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0110224210
03206
شارباژ ر
•شو ن و ساا ی لە داﯾک بون 1970 :ش
رۆژنامەی ئاو نە
ی
ە ،کە
مپانيای ئاو نە
ەرەکانی کﯚم
•ﯾەک کە لە ددامەزر نەران و بەرھەمھ نە
دەردەکات
 1پەﯾوەندی ککردوە بە ﯾەک تی نيشتيماانی کوردستاانەوە
•سا ی 1983
سل مانی وەرگييراوە
جوانەکانی س
 1لە پەﯾمانگاای ھونەرە ج
•سا ی 1984
ەر ل بوردنی گشتی کەوتووە
سا ی  1988بە
 1گيراوە و س
•سا ی 1986
ستان
ەک تی بە ندەەرانی کوردس
ی سل مانی و ئەندامی ﯾە
•ئەندامی ژوووری بازرگانی
لەسەر ليستی گﯚڕڕان
ر
ستان
ەمانی کوردس
ەندامی پەڕ ە
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی گﯚڕان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە93 :

ومەر
ماعيل عو
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0618122742
24444
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ی ﯾەک تی ددﯾموکراتی کوورد لە سوورﯾا )ﯾەک تی( ،ررۆژی 2010-10-18
سەرۆکی پارتی
س
ککﯚچی دواﯾی کرد.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە94 :

ەبدو
ماعيل عە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40710201319929
چاالکی مەدەەنی
ب ژەر و چ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە95 :

ەلی فق
ماعيل عە
ئيسم

سوران

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140389
91950
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کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە96 :

ەرەج
ماعيل فە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4292105575
57161
ستان
حزبی سﯚسيياليست دﯾمووکراتی کوردس
ی ھﯚ ەندای ح
کخستنەکانی
ەرپرسی ر کخ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە97 :

د
م ئەحمەد
ئيھام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5301059097
76531
...
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

رەگەزی ککەس :خانماان
زمان  -ش وەزار :کرماننجيی باکوور  -بادﯾنی
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاووای کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە98 :

ەبابەکر
م حس ن ئە
ئ ﭭارر ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128379
91746
کوردستان 2013 -
ن
پەرلەمانی
ی
ن بﯚ ھە بژاردنی
ککاندﯾدی بزووتتنەوەی گﯚڕان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

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

ژمارە99 :

و تارا
ئەبو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127155813
32684
ستان
شوعی کوردس
سی حزبی ش
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاود ری س

پپارت:

ستان
حزبی شييوعی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە100 :

ف
فەرەج جاف
مە تاليب ف
وبەکر حەم
ئەبو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218130130
03506
ەربەت
ی لەداﯾک بووون 1957 /عە
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
سپﯚڕی /کارگگ ﯾو بواری ککﯚمە ﯾەتی
پس
گرە
شداری لە کﯚنگ
ەتيەکانو بەشد
چاالکيە مەدەەنيو کﯚمەالﯾە
ک لە بواری چ
چاالکی /چاالک
چ
ەدەبيو رۆشنببيرﯾەکان لە ککوردستانو دەەرەوەی و ت.
ئە
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

کەساﯾەتی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە101 :

ئەبوبەکر عەبدو

حەسەن  -ئەبوبەکر خﯚشناو

http://www.kurdipedia.org/?q=2011080823142860598
لەسا ی  1965لەقەزای شەق وە لەداﯾکبووە ،قﯚناغەکانی خو ندنی لەشاری ھەول ر تەواو کردووە.
سا ی  1986لەزانکﯚی موستەنسرﯾەی بەغدا وەرگيراوە .سا ی  1980بﯚتە پ شمەرگەو لەڕاگەﯾاندندا
کاری کردووەو ﯾەک ک بووە لەدامەزر نەرانی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان.
دوای راپەڕﯾن کﯚل ژی ئادابی لەزانکﯚی سە حەدﯾن تەواو کردووەو سا ی  2001ب وانامەی ماستەری
بەدەستھ ناوە .پاشان سا ی  2007ب وانامەی دکتﯚرای لەزانکﯚی سل مانی بەدەستھ ناوەو نامەی
دکتﯚراکەشی بابەت کی ئەدەبييە لەژ ر ناونيشانی )ل کچوون و جياوازﯾيەکانی نو کردنەوە الی گﯚران و
نيما ﯾوشيج( .ھەر لەسا ی  1980وە تا  2006گەل ک پلەی سياسی و حزبی ھەبووەو لەکاری
رۆژنامەنووسيشدا وەک ئەندام و بەڕ وەبەرو سەرنووسەر لەچەند رۆژنامەو گﯚﭬار کدا کاری کردووە.
خاوەنی زﯾاتر لە سی و پ نج بەرھەمی نووسراوو وەرگ دراوەو مامﯚستا بوو لەزانکﯚی سل مانی.
رۆژی  2011/7/25بەنەخﯚشی لەشاری ھەول ر کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

جﯚری کەس:

رۆۆژنامەنووس

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

شەق وا
ش

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

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە102 :

ی
ودەرەسی
وبەکری مو
ئەبو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111212054
43237
کﯚمە ە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە103 :

ن پﯚ ت
مەد ئەمين
ئەحم
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http://www.kurdipedia.org/?q=201009091039089457
خە ی کوردستانی باکوورە و سەرۆکی کەمە نەتەوەﯾی ئەرمەنييەکانه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردستانی

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە104 :

ئەحمەد بکر ئەحمەد سوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291996
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە105 :

ئەحمەد جەميل پاشای دﯾاربەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081420312189162
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ەدری
ميل پاشا و قە
سم جەميل پاشا و باپيری ئەکرەم جەم
(1باوکی قاس
1837-1902)..
ەی ھ ﭭی کوورد و گﯚﭬاری رۆژی
ەرانی کﯚمە ە
ی دﯾاربەکری لە دامەزر نە
جەميل پاشای
ج
ەرشيفی
ئەم و نەﯾە له ئە
 188گيراوە .ئئﯚرژﯾنالی م
ککورد لە  .1913ئەم و نەﯾە لە سا ی 86
ەروﯾنی ئەکرەەم جەميل پا شای دﯾاربەککری وەرگيراووە.
پە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ئامەد

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

ژمارە106 :

ز
مەد دەنيز
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103160534
42324
ﯾی پەکەکە و وتەب ژی پارتتيا کارکەر ن ککوردستان .
سەی ناوەندﯾی
ەندامی کﯚنس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە107 :

ەب
مەد رەجە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01616221410122
ەدار و نﭭيسکاار
سياسەت مە
وەرزشوان و س
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە108 :

ی
د بەرزنجی
د محەمەد
مەد سەﯾد
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0626153012
24522
ئاﯾنييەکان
ن
ی بﯚ پەﯾوەندﯾﯾيە
ەالل تا ەبانی
ﯾاارﯾدەدەری جە
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە109 :

م گللی
ور ئيبراھيم
مەد شکو
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0223092013
33698
رۆۆژی لەداﯾکبووون :دووز 1974/4 /1
کارەبا.
ا
مانگەی تەکنيککی بەغدا -ببەشی
دەچووی پەﯾما
ەرمانگەی کارەبای دووز.
فەرمانبەر لەفە
فە
ھەروەھا
بەباشی دەزان ت ،ھ
ی
مانی
ەرەبی و تورکم
جگە لەزمانی داﯾک ،ھەرددوو زمانی عە
ج
مانی ئينگليززﯾش.
زم
زگای سە حەدﯾن  -تکرﯾت ببﯚ
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
ھە بژاردنی پە
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە110 :

مەد عەبدو
ئەحم

رەزا  -ئەحمەد عەسکەرری

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010715513
34992
کەری سەر ببە شارەد ی ئاغجەلەر لەداﯾکبووە.
•سا ی  1956لەگگوندی عەسک
تەواوکردووە.
ە
کەرکوک
ک
ی لە
دی و ئامادەﯾی
•خو ندنی سەرەتتاﯾی و ناوەند
ی لەزانکﯚی سل مانی تە واوکردووە.
•کﯚل ژی ئەندازﯾاری
134

ن.ک( بووە.
ەرگەی )ی.ن
 1990پ شمە
•سا نی 0 -1980
لە ئەندازﯾاری مەدەنی لەو و تە
 2000لە بەرﯾﯾتانيا ژﯾاوە و للەو ماوەﯾەدا ماستەری ە
•سا نی 0 -1990
ستھ ناوە.
بەدەس
زانکﯚی سل مانی.
ی
دازﯾاری
ە کﯚل ژی ئەند
• 2003-2مامﯚﯚستا بووە لە
2000
ەنجوومەنی پپار زگای کەرککوک.
سا ی  2003ەەوە تا ئ ستا لەسەر ليستتی براﯾەتی ئئەندامە لە ئە
•لەس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

ککەرکوک

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

ژمارە111 :

مەد عەبدو
ئەحم

زەرۆ

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724131056
61885
سا ی لەداﯾکببوون1944:
س
دەرچووی :کﯚلليژی زمان زاننکﯚی بەغدا
دانيشتووی :ددھﯚک
ەنووس
سەر و رۆژنامە
ەدھﯚک ،نووس
ی ر خستنەکاانی  YNDKلە
ککار :بەرپرسی
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە112 :

زی
مەد عەزﯾز
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10815505410625
ی سياسی
چاود ری
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاودد ری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە113 :

د
ح محەمەد
مەد فاتيح
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208144413
39851
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ی الوانی کورددستان
خراوی ئازادﯾی
ککارگ ی ر کخر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

جﯚری کەس:
ج

مافناس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە114 :

ی
مەد قازی
ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115493
38448
دولکەرﯾم لەبننەما ەی قازﯾييەکانم .سا ی 1936ی زاﯾينی )1315ی
کوڕی خوال خﯚشبووو قازی عەبد
ەور ز تەواوکرددووەو پاشان
ەمەھاباد و تە
ھەتاوی( لەداﯾکبوووم .خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندﯾم لە
ليسانس
س
جەی
ی زمان و ئەددەبياتی ئينگلييزﯾدا بەدەرەج
ستگای تاران بەشی دەبيرری لەڕشتەی
لەزانس
ھاباد.
گليزی لەدەبييرستانەکانی بﯚکان و مەھ
ی زمانی ئينگ
ەتەمامﯚستای
م بەخو ندن ھ ناوەو بوومە
کﯚتاﯾيم
).1338
سا ی 8) 1960
ەڕ تەوەبﯚ ا
ەکاربوونم لەککاری دەرسگووتنەوەدا دەگە
سەرەەتای دەستبە
حيزبی د موکرراتی کوردستتان دا
سياسی لەح
ە سووڕانی س
ەتاوی ) (1964بەھﯚی ھە
سا ی 1342ی ھە
مەزﯾندان و بﯚ ماوەی س ساڵ و نيو للەبەندﯾخانەدا راگيرکرام .ککاری وەرگ اننی رۆمان و باابەتی
کەوتم
 Deepشەو
D
م بەست نەدا ووەرگ انی رۆمانی( is the night
ستپ کرد و ﯾەککەم کارم لەم
ەزﯾنداندا دەس
ترم لە
ەزۆر زوو بەﯾارمەتی
کاﯾی ،بوو کە
سەری ئەمرﯾک
 James Wنووس
می جەﯾمز و الرد Welard
ب پاﯾﯾانە( بەقە ەم
چوو.
ەمەدی قازی لەچاپ دەرچ
خﯚشبوو محە
خوال خ
ستيانە و
"دانکی شووت"ە کە زۆر بە ش وەﯾەکی زانس
ی
ی کت ب بەناووبانگی
ن وبراوو کاری گەورەەی وەرگ انی
بەردەستی خو نەران.
ی
ە بە کوردی و ئ ستا لە کووردستانی ئاززاددا کەوتووەتتە
ل ھاتوووﯾانە کردووﯾە
ەی رامان لە تتەلەﭬزﯾﯚنی تتيشک
چاوە :بەرنامە
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾﯾندانی سياس

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

شارەەکان:

مەھاباد
م

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

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە115 :

ماعيل
مەد ئيسم
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7070950377
71843
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

ی شيوعی ع اق
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە116 :

ودەلی
مەد ميراو
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305140804
41541
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەداﯾک
ە'ی ماوەت لە
شارۆکە' ناحيە
ی 'دۆ ب شک'ی سەر بەش
ەسا ی  1946دا لەگوندی
لە
لەو شارۆکەﯾەدا خﯚ ندووە .پپﯚلەکانی
جھەمی سەرەەتاﯾيشی و
بوووە .پﯚلی دوووھەم و پ نجھ
سل مانی تەوواو کردووە .
دی و ئامادەﯾی لەشاری س
دﯾکەی سەرەتاﯾی و ن وەند
ەسا ی  1960وەچووەتەنااو رﯾزەکانی پپارتی دﯾمﯚک اتی کوردستتانەوە ،لە پاﯾززی
لە
خو ندکار
ەوت ئەحمەد ناوی دﯾکەدا کەئەوانيش ھەمووﯾان و
سا ی  1962دا لەگەڵ حە
س
ماوەی س حەوتە لە" ئيزﯾباتتخانە' ی
ی
بووون ،بەتﯚمەتتی کوشتنی سيخﯚڕ ک گگيراوە و
ەسسابخانه' ناوبراوەلەژ ر ل پرسينەوەددا بووە .دوای س
سل مانی کەئئەوکاتەبە' قە
س
سل مانی کراووەو
ەندﯾخانەی س
حەوتە لەگەڵ ئەحمەد ناوەەکانی دﯾکەدا ،رەوانەی بە
ح
می ئاخاوتنەککانی
بەعسييەکان سا ی 1963و لەسەردەم
م کوودەتای بە
ەدوای ﯾەکەم
لە
ستاندا ،ئازاد کراوە ،وەل بەھﯚی
شﯚڕشی کوردس
ەرکردا تی ش
ن وان رژ می ببەعس و سە
ندنی لەدەست دداوە.
ەو دەستگيرککردنەﯾەوەسا ک خو ی
ئە
لەزانکﯚی بەغدا ،لەککﯚ جی
ی
لە سا ی  1967دا،
دوای تەواکردننی خو ندنی ئامادەﯾی ە
دا
لەزانستی کشتوکا د
ی
سی
سا ی  1971دا بەکالﯚرﯾﯚس
ککشتوکا ی وەەرگيراوەو لەس
الک بووەو دوای
رﯾزەکانی پارتيدا چاال
ی
سەردەمی ددانيشگاشدا للەن و
وەرگرتووە .لەس
ەغدای پارتی دﯾمﯚک اتی
ووەتەئەندامی ناوچەی بە
ی
ر ککەوتنی ﯾاززدەی ئازار ،بو
يژنەی بەڕ وەببەرا تی
ی' ئەندامی ليژ
نو نەری پارتی
لەھەمان کاتييشدا وەک و
ککوردستان و لە
 1973دا
 .1973لەکﯚتاﯾی سا ی 3
ەعاونياتی زرراغی غ اق' بووەھەتا کﯚتتاﯾی سا ی 3
تە
خو ندنی دکتﯚررای لەو تی رۆمانيا
ی دﯾمﯚک اتی کوردستانەوەەزەمالەی و
ەر گای پارتی
لە
وەرگرتووە.
پارتی دﯾمﯚک اتی کوردستان بوووەھەتا سا ی 1975
ی
خراوی
ەرپرسی ر کخ
ەڕۆمانياش بە
لە
ەڵ پارتيدا پچ اوە.
ەﯾوەندی لەگە
و نووچھ نانی شﯚڕشی کووردستان .لەووێ بەدواوەپە
سی 'خو ندککارانی کورد' للەئەوروپا
 19دا بەشدارری لەکﯚنف انس
ی سا ی 975
ەمانگی ئابی
لە
ستەی
ەربەخﯚی دەس
ەوەﯾەکی سە
ەروبەندی ئەوو کﯚنف انسەدداو لەکﯚبوونە
ککردووە .لەسە
ئەحمەد -ناسراو بەببلەڕەش
د
سابير و ئيب اھيم ش خ
ر
رۆۆمانيا کەبرﯾتييی بوون لە ' جەببار
ەڵ بەڕ زان ' جەالل تا ەباننی و نەوشيرروان مستەفاا' دا،
و ئەحمەد ميرراودەلی' لەگە
دا کار بکات و ھەر لەو
ەگەڵ ﯾەک تيد
ند مەرج ک ،ب ﯾار دەدات لە
ەحمەد ميراوودەلی بەچەند
ئە
شدا بەرپرسياررﯾ تی ر کخراوی ﯾەک تی لە رۆمانيا وەرردەگرێ .وەل دوای
ککﯚبوونەوەﯾەش
ھەکاری واز
ی
بەتاﯾبەتيش دوای روداوەەکەی
ش
ن ناباتەسەر و
ی مەرجەکان
ەوەی ﯾەکي تی
ئە
دادەنيش .
ش
الﯾەن
ھ ن و ب ال
ەﯾەک تی دەھ
لە
بەرگری لەت زەی دککتﯚراکەی دەکات و تياﯾدا
ی
 197دا
ی سا ی 78
ەمانگی مارتی
لە
سياسی خﯚی
ی
خو ندن وەک پەناھيندەﯾەککی
سەرکەوتوو دەەب ت .دوای تتەواوکردنی خ
س
خﯚی
دەگەﯾەن تەو تی ' نەمسا'' و لەکامپی' ت اﯾسکرخن' ی نزﯾک شاری 'ﭬي ننا' خ
کەنەدا' دەکات و
ی کﯚچکردن ببﯚ و تی ' ە
دەگر تەوە .لەو شەوەداوای
 197دا،
بەڕ وەدەچ ت و لە79 /7/25
کردنەکەی ڕ
خﯚشبەختانەببەئاسانی پ ۆۆسەی کﯚچک
خ
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دەگاتەکەنەدا.
لەسەرەتاوەلەکارگەﯾەکی شيرەمەنی' تاوتو کردنی شير' کار کی نزﯾک لەبوواری
زانستەکەی خﯚﯾدا دەدۆز تەوەو تياﯾدا دەم ن تەوەھەتا داخستی کارگەکه .دوای
داخستنی کارگەکەلەدەزگای پەروەردەی شارەکەی تياﯾدا دەژی" کيتچنەر"
دەستبەکار دەب ھەتا خانەنش نکردنی لەرۆژی  .2009 /8/21دا.
ئەحمەد ميراودەلی لەسا ی  1977دا ،ھاوسەرگيری لەگەڵ کيژ کی رۆمانی بەناوی'
ئانا' دەبەست و س کچيان ھەﯾە.
سﯚزان :سا ی  1981لەداﯾک بووەو بەکالﯚرﯾﯚسی لەرۆژنامەگەرﯾدا بەدەست ھ ناوە،
بﯚ چەند رۆژنامەو گﯚﭬاری کەنداﯾی کاری کردووەو چەند بابەت کيشی لەسەر کورد و
ئەنفال و ژنی کورد لەگﯚﭬار و رۆژنامەکانی کەنەداﯾی و ئەمەرﯾکاد ب وکردۆتەوە.
ھەند ک لەنووسينەکانيشی وەرگ اونەتەسەر زمانی کوردی و لەھەفتەنامەی ميدﯾا
و رووداودا ب وکراونەتەوە.
سەﯾران :سا ی  1982لەداﯾک بووەو ئ ستا نەخﯚشەوان '' nurse
ەلەخەستەخانەﯾەکی شاری تﯚڕۆنتﯚ و لەھەمان کاتيشدا خو ندکاری
ماستەرەلەنەخﯚشەوانيدا.
پەﯾمان :سا ی  1985لەداﯾک بووەو دﯾپلﯚمی بەڕ وەبردنی شانﯚی ھەﯾەو ئيستاش
خﯚﯾندکارەلەدانيشتگای ' ولفر د لﯚرﯾ ر' لە شاری کيتچنەر بﯚ بەدەستھ نانی
بەکالﯚرﯾﯚس لەسينەماتﯚگ افيدا.
ئەحمەد ميراودەلی؛ ناو بەناو لەرۆژنامەو گﯚﭬارەکانی کوردستان و
ساﯾتەئەل کت ۆنييەکاندا ،لەسەر بابەتی جياواز دەنووس .
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز ئەحمەد ميراودەلی سەبارەت بە ژﯾان و کارنامەی خﯚی لە
2009-09-03
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە117 :

ئەحمەد مەجيد حەﯾدەر
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121600004
47762
 19لەداﯾکبووەە.
973
ە سا
لە
ميانی حزبی شيوعی
ەتالو نی گەرم
ەدوای  1984بﯚتە پ شمەرگە لە رﯾزکاننی چواری بە
لە
ع راق.
کوردستان.
ن
عی
ی گەرميانی حزبی شيوع
2004بﯚتە کاررگ ری مەحلی
4
ەرپرسی ناوەەندی چاکی گەرميانە.
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە118 :

مەد مەال غەفور ش خ پا ەواننی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041325088
88045
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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شارەکان:

چەمچەماڵ

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارتی دﯾموکراتی کوردستان

پارت:
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە119 :

ئەحمەد نەجمەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112314004973842
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاود ری سياسی

زمان  -ش وەزار :تورکومانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە120 :

ئەحمەد نەسرو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614342133036
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ئەندامی ککﯚميتەی باکوووری دانمارککی حدکا
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

جﯚری کەس:

ی سياسی
چاالکی

جﯚری کەس:

رﯾن
ەرگەی د ن
پ شمە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە121 :

دی
مەد ھەرد
ئەحم
http://www
w.kurdipedia
a.org/?q=20
0081105115
58268
سا ی
لە سل مانی للەداﯾکبووە .س
سا ی  1922ە
سەری پاﯾەبەررزی کورد ،س
شاعير و نووس
ش
سەر
سەرەتاﯾيەکاندا ،لە کﯚتاﯾی چلەکاندا لەس
 1941بووە بە مامﯚستا لە قوتابخانە سە
تووشی زﯾندان و
ی
سياسی لە ووەزﯾفە دەرکرااوەو چەند جار ک
ھە و ستی س
ھ
ەوە
زی تەنياﯾی(ﯾە
شيعری بەناوی )را ی
ی
کﯚمە ک
ە
دوورخستنەوەە بووە .سا ی 1957
 1959لەگەڵ کﯚمە ک ھااوڕ ی تردا "ککﯚمە ەی ئازاددی
ەچاپ گەﯾاندووە ،سا ی 9
بە
ھەر خﯚﯾشی بووە بە بەرپررسی
مەزراندووەو ھ
ژﯾﯾانەوەی ﯾەک تيی کورد -ککاژﯾک"ﯾان دام
سەرانی
ەی بەڕ وەبرددنی ناوەندی ﯾەک تيی نووس
دامی دەستە
ەردەم ک ئەند
ەکەمی ،سە
ﯾە
مانی بووە ،سا ی  1963پەﯾوەەندﯾی
قی سل ی
سەردەم کيش سەرۆکی لق
ککورد بووەو سە
ستانەوە ،سا ی  1966لە سەردەشت لەالﯾەن دەزگگای
ککردووە بەشﯚڕڕشی کوردس
گەڕاوەتەوە بﯚ
ە
دا
ک(ەوە دەستگيير کراوەو لەگگەڵ بەربوونيد
موخابەراتی ئ ران )ساواک
م
ئازاری  ،1970سا ی  1974-1973لە
ی
کەوتننامەی 11ی
ی
ککوردستانی ع راق ،پاش ر
سانەوەی
ەڵ ھە گيرس
سل مانی مامﯚﯚستای موحاززﯾر بووە .لەگە
ی زانکﯚی س
ککﯚليجی ئادابی
دﯾی کردووە بەشﯚڕشەوەە ،پاش
سانەوە پەﯾوەند
شەڕدا ،سا ی  1974دﯾس
ش
 ،1979سا ی 1979
ی شﯚڕشی ئئەﯾلوول ،لەئ رران ئاوارە بوووە تا سا ی 9
ھەرەسھ نانی
ھ
ەخﯚی
ستی سەربە
ستنی ھە و س
شەڕی ن وخﯚ نائوم دﯾی دەەکات و ب ﯾارددەدات بﯚ پاراس
ش
سدا ،جار کی تر
ەوە بﯚ سل ما نی ،لەگەڵ ببا گرتنی دڕنندەﯾی بەعس
خﯚی ،بگەڕ تە
خ
ماوەﯾەک بووە بە
ک
کوردستانەوەو بﯚ
و
بە شﯚڕشی ک
ی کردۆتەوە ە
ەسا ی 1988دا پەﯾوەندی
لە
سﯚک( .سا ی  1989وازی لە
سوشياليستی کورد )پاس
ی
شتيی پارتی س
سکرت ری گش
س
شدا ماوەتەوە تا
سەربەخﯚ لە رﯾزی شﯚڕش
ساﯾەتييەکی س
پااسﯚک ھ ناوەەو وەکو کەس
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نيشتەجی بووەو ھەر للەو ش
ی
 199لە لەندەن
راپەڕﯾنی  ،1991سا ی 92
پاش
عەرووز لەشيعری ککوردﯾدا( ،تەوواوکردووە .ش
ز
ی لەسەر )ک شی
ل کﯚ ينەوەکەی
 2004ل کﯚ ينەوە
2
ەڕاوەتەوە بﯚ کوردستان و سا ی
روووخانی رژ می بەعس گە
ی بەچاپ گەﯾﯾاندووە .بەھﯚﯚی ژﯾانی پ للەئاوارەﯾی و دەربەدەرﯾيەووە،
عەرووزﯾيەکەی
ع
گگەل ک ل کﯚ يننەوەو دەقی ئئەدەبی و ھوونەرﯾی فەوتاون و رووناکيييان نەدﯾوە .رۆۆژی
مانی کﯚچی دواﯾی کردوووە.
خﯚﯾدا لەسل م
 2006\10\29لەما ەکەی خ
9
ەد ھەردی
سەرچاوە :ما پەڕی ئەحمە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە122 :

ی
مەد کانی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
61413165613189
پارتی
ەندامی سەررکرداﯾەتيی پا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە123 :

قشی
مەدی نەق
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011506312
21355
سەردەشت لە داﯾک بوووه 32 .سا ە کە ئەندامی حيزبی
ت
ی
 ،19لە شاری
ە سا ی 946
لە
شت و
د موکراتی کووردستانه .بە کردەوە زﯾاتر کادری کﯚميتتەی شارستاانی سەردەش
شاری سل مانی خزمەتی
ی
ە بەشی پ وەندﯾەکانی دەەرەوە لە
رەەبەت بووە و پاشانيش لە
199
ەتا سا ی 94
سياسی و ھە
بنکەی دەفتەری س
ی
ککردوه .سا ی  1986دەگەڕڕ تەوە
لە و تی نﯚڕو ژ
 15سا ە کە ە
ستاش ماوەی 1
ش
سيﯚنی ما ی بووه .ئ
ککادری کﯚميس
گگيرساوەتەوه .
سەرچاوە :ما پەڕی رۆژھە
ە ت تاﯾمز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

شت
سەردەش

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

ژمارە124 :

مان عيسا
ﯾبە عوسم
ئەدﯾب
145

dipedia.org//?q=201307
7242255479
91482
http:///www.kurd
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە125 :

ز
سەالن باﯾز
ئەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7071016258
89671
سەر بەناحيەی ددﯾبەگەی پار ززگای ھەول ر
ر
ەسا ی  1950لەگوندی ککارﯾتانی
لە
ەکالﯚرﯾﯚسی لە زمانی کووردی لە زانکﯚﯚی بەغدا تەوواوکردووە ،لە سا ی
ەداﯾکبووە ،بە
لە
نينی کوردستتانەوە ،لە سا ی
مارکسيی ليني
ە کﯚمە ەی م
 1970دا پەﯾوەەندﯾکردووە بە
0
شی ئەﯾلولدا.
 1974بﯚ سا ی  1975بووەە بە پ شمەرگگە لە شﯚڕش
4
شيھاب و جەعفەر و چەند سەرککردەﯾەکی دﯾﯾکەی
ب
 19دا لەگەڵ خا ە
ە سا ی 975
لە
 1978لە زﯾنداندا بووە،
1
ککﯚمە ەدا لەالﯾەن رژ می ببەعسەوە زﯾنندانيکراوەو تا سا ی
شاخ و دەب تەووە
ت ،دەچ تەوە ببﯚ خەباتی ش
سا ی  1979پاش ئەوەی ئازاد دەکر ت
س
کوردستان.
ن
کی
مە نی خە ک
ەزنەکەی کﯚم
ەپ شمەرگە تا راپەڕﯾنە مە
بە
جيا جيای
دﯾن دەزگای ج
ستان ،لە چەند
خە کی کوردست
پااش راپەڕﯾنە مەزنەکەی ککﯚمە نی ە
ستاندا کارﯾکرردووەو چەندﯾﯾن رۆڵ و بەرپرسيار تی بيينيووە،
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
راگەﯾاندن و مەکتەبی ر کخستن( و چەندﯾن
ن
سراوی مەکتەببی
ەوانە )ل پرسر
لە
ی دﯾکەی بينيووە.
ەرپرسيار تی
بە
ستانی نوێ بووە کە رۆژنامەﯾەکی
سا ی  1992ﯾەکەم سەرننووسەری رۆژژنامەی کوردس
س
 1992دا
دا لە سا ی 2
ی ﯾەک تيی نييشتمانيی کووردستانيشد
ەکەم کﯚنگرەی
رۆۆژانەﯾە ،لەﯾە
ی ھە بژ ردرا.
سەرکرداﯾەتی
ە ئەندامی س
بە
ی
 19ل
سا ی  1993تا سا ی 996
س
پرسراوی مە بەندی ر کخستنی ھەول ر بووە ،پاشان
مەکتەبی ر کخستن بووە ،ھەر ە
ی
ساڵ ل پرسراوی
بﯚﯚ ماوەی  10س
لە سا نی نەوەدەکاندا
146

چەند سا ک وەزﯾری پەروەردە بوو.
سا ی  2000ب وانامەی ماستەری لە زانکﯚی سل مانی بەدەستھ ناوە ،سا ی 2003
ش لە ئەدەبی کوردﯾدا ب وانامەی دکتﯚرای لە ھەمان زانکﯚ بەدەستھ ناوە ،ھەروەھا
ئەندامی خولی ﯾەکەمی پەرلەمانی کوردستان بووە ،ماوەی  2سا يش ج گری
سەرۆکی پەرلەمان بووەو لە دانيشتنی رۆژی  2012/2/15بە سەرۆکی نو ی
پەرلەمانی کوردستان ھە بژ ردرا.
تو ژﯾنەوەو بەرھەمەکانی
1راپەڕﯾنی ئاگری -وەرگ ان.2فاشيزم.1988 -3راگەﯾاندنی شﯚڕش و بزووتنەوەی شيعری کوردی.2001 -4رۆژانی سەخت.5سيمای شيعری کوردی دوای راپەڕﯾن.2003 -6پرۆسترۆﯾکا.2005 -7پ گەی سياسی کورد لەڕۆژھە تی ناوەڕاستدا.2008 -8دەﯾان وتارو ل کﯚ ينەوە لەڕۆژنامەکان.9سەمای دۆلفينەکان.2011 -تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

پەڕ ەمانتار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە126 :

ەشيد
کان دارا رە
ئەرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505127
75738
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە127 :

ی
ەد مەھدی
ھار ئەحمە
ئەزھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221113810
03568
ﯾاسای لە ھەول ر تەواوکردووە و چاالکی بوااری
ی
سا ی  1966لەداﯾکبووە ،ککﯚليژی
س
ئاافرەتانە.
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە128 :

ئەژی جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021810361222161
چاالکی مەدەنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە129 :

ئەژﯾن ئەحمەد خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292241
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
149

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە130 :

ن رەزابی
ئەژﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227122958
81446
سوراو کی بە ئەزمونی ن و ﯾەکيەتی الووانی دﯾموکراتتی
ەندام کی چااالک و ھە س
ئە
ککوردستانی ئ رانە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە131 :

دە ن
سعەد ئەرد
ئەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0715122109
91830
دکتﯚرای لە بواری مافی ن ودەو ەتتيدا
ی
ەﯾە.
سا ی  1948ی شاری سنە
ەداﯾکبووی س
لە
ستا دانيشتوووی شاری تاررانە و سەرۆککاﯾەتی
ە لە تاران .ئ س
ستای زانکﯚﯾە
ھەﯾە و مامﯚس
ھ
تارانی لە ئەستﯚﯾﯾە.
ی
شتووی
ککﯚمە ەی کورددەکانی دانيش
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

150

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە132 :

ۆ
سعەد عەدۆ
ئەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207211916
62906
راگەﯾاندکار
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە133 :

151

ەداغی
سعەد قەرە
ئەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309171857
73852
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!

ژمارە134 :

شمی
شرەف ھاش
ئەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271521507
75370
ﯚناليستی کورد
ی
شتی پارتی نا س
سکرت ری گش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

152

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە135 :

ماعيل بەرززنجی
مود ئيسم
جەد مەحم
ئەمج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218231337
73531
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە136 :

د مستەفا
ئەميين حەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130349
92266
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە137 :

ئەميير قادر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1205114257
72808
ەماوەرﯾی
مﯚنيستی سيياسيی و جە
کخراوی چەپ وکﯚم
ی
 19لەداﯾکبووەە ،لەر
ە سا ی 967
لە
 198کﯚليژی
جياجيادا چ لەکوردستان و چ لەدەرەوە کاری کردووە .لەسا ی 89
ج
19وە لەھﯚ ەنندا دەژی و وەەک ئەندازﯾار
لەسا ی 993
ەواوکردووە ،لە
ەندازﯾارﯾی تە
ئە
سوڕاوە.
سياسيی ھﯚ ەندﯾدا ئئەندام و ھە س
ی
کی
شدا لەپارتي ک
ەھەمان کاتيش
ککاردەکات و لە
مندا ی ھەﯾە .
ھاوسەرو  2من
ھ
سﯚ عوسمان  -ما پەڕی ک وڕۆژنە
سەرچاوە :ئاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە138 :

ئەمييری قازی
154

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120123025
51551
ەوە:
ەزمانی خﯚﯾە
لە
193ی
م ،لەسا ی 38
ەکانی مەھابادم
ی
ی ﯾە .لەبنەما ەی قازﯾ
پاشناوم قازی
نااوم ئەمير و پا
م .سا ی وابززانم
مھاباد لەداﯾک بووم
د
جياوا لەدەورووبەری
ک بەن وی حاج
زاﯾنی لەد يەک
بەر خو ندن ،ددەورانی خو نندنم لەشارەکانی بﯚکان ،مھاباد ،تەور ز و تاران
 1946چوومەبە
6
بووە.
ئەو ماوەﯾەش ککەلەدەرەوەی و ت بووم،
ەتاران لەزانکﯚﯚی حقوق خو ندومەو و
لە
ی ستوکھﯚ م و ئوپساال للەبەشی زمان خو ندومە.
ەزانستگەکانی
لە
کەوتومەت کﯚشانی
ت
سەرەتاﯾی-
ی
السی  3و  4ی
ەسەرەتای ممندا ييەوە -کال
لە
سياسييەوەو رەگەڵ ﯾەکيتتی الوانی حييزبی د موکراتی کوردستاان کەوتووم و تا
س
حيزبی د موکراتی کوردستان بوووە.
ی
ی ت کﯚشانم دەگەڵ
198ی زاﯾينی
سا ەکانی 84
س
ی د موکراتی کوردستان دا نەماوم ،ھاووڕێ دەگەڵ
ەسا ی  1984وەلەحيزبی
لە
سياسی
ی
خراوی
سا ەدا ،ر کخ
ھاوفکر و ھاوببير ھەر لەو س
کی دﯾکەی ھ
گگشتەبرادەر ک
ەن وی بەرەی ﯾەکگرتووی د موکراتی کووردستان پ ک ھ ناوە،
سەربەخﯚخواززی خﯚمان بە
س
خﯚﯾدا لەسا ی
لەﯾەکەمين کﯚنگرەی خ
ن
ەپاش چەند ساڵ ت کﯚشان
ەو ر کخراوەﯾە
ئە
کوردستان و لەو کاتەوەەتا
ن
سەربەخﯚﯾی
ی
بەپارتی
ی
ی ن وی گﯚرا و بوو
1990ی زاﯾينی
0
ە لەکاردام.
ەڵ ئەو پارتييە
ئ ستاش دەگە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە139 :

ک
ئەميين ئيرماک
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014040
0123003910
00380
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...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ن
رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باکوور  -بادﯾنی
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکوووری کوردستاان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە140 :

ئەميين داود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01919190410153
ج گری پار زگاری سە حەدﯾن
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە141 :

ود حەمە ررەش
ئەميين مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181510546
60725
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ن
سەرۆۆکی بزووتنەووەی جووتياراننی کوردستان
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

تيررۆرکراو

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە142 :

ەل جەالل محەمەد سەعيد
ئەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221214145
53645
ن 1965 :سل مانی.
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
سل مانی
تەج بوون ...س
شو نی نيشتە
ش
م لەبواری پە روەردە -بەکاللﯚرﯾﯚس لەزاننستە راميارﯾييەکان لەزانکﯚﯚی
ب وانامە :دبلﯚم
سل مانی.
س
بااری خ زانی :خ زاندار.
ستن :
بوواری ر کخس
کخستنەکانی ﯾەک تيی نييشتمانيی کووردستان
ی
ەسا ی  1982پەﯾوەندﯾی کردووە بەڕ ک
لە
ەکانە و
ەبی ر کخراوە دﯾموکراتييە
ەندامی مەکتە
کخراوەﯾی ب ﯾووەو ئ ستا ئە
و پلەکانی ر ک
ل پرسراوی بەشی کچان و ژنانە لەمەککتەب.
ستنی کردوووە.
شياری ر کخس
ەندﯾن خولی راھ نان و وش
ەشدارﯾی چە
بە
ەشدارﯾی کﯚﯚنگرەی دووەممی کردووەو ئەندامی کﯚننگرە بووە.
بە
نيشتمانی عيراقی کرردووە.
ی
ەشداری ﯾەککەم کﯚبوونەوەەی ھە بژاردنی ئەنجومەنی
بە
ک( بووە.
گرەی )ی.ن.ک
ەی باالی ئاماادەکاری کﯚنگ
ەندامی ليژنە
ئە
ی.ک.ک).
ی پلنيﯚم )ی
ەی ئامادەکاری
ەندامی ليژنە
ئە
التی سوﯾد.
ەشداری خوللی راھ نانی سﯚسيال دﯾﯾموکرات لەوال
بە
ی
ی داڕشتنی )(5
سەرپەرشتی
س
کﯚنفرانسی ناوچەﯾی لەھەر می ککوردستان کردووە
دەکانی ب ﯾار.
ی ژن لەناوەند
ەسەر بەھ زککردنی پ گەی
لە
بوواری ر کخراووەﯾی و کﯚمە ی مەدەنی:
ی
کەسی
ی
شانبەشانی کاری سياسييی لەسا ی 1994
ش
سەرەکی بووە لەدامەزراندنی
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ر کخراوی النەی منداالنی کوردستانkcn.
ئەندامی تﯚڕی ھاوبەشی ر کخراوەکانی ژنان و کﯚمە ی مەدەنيی.
نو نەری تﯚڕی مافەکانی منداالنی عيراق بﯚماوەی ) (4ساڵ.
بەشداری دانانی کت بی پرۆگرامەکانی مافی مرۆڤ بووە بﯚ ھەردوو قﯚناغی)سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی( بە بەشداری وەزارەتی پەروەدرەو ر کخراوی  npaکە ئ ستا
لەخو ندنگەکان و قوتابخانەکان دەخو نر ت.
بەشداری دانانی کت بی )ر بەری مامﯚستا( بﯚ پرۆگرامی خو ندنی مافی مرۆﭬی
کردووە بﯚ قﯚناغی )سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی( لەگەڵ وەزارەتی پەروەدەو ر کخراوی
(npa).
بەشدارﯾی لەچەندﯾن پرۆژەو داڕشتنی بەرنامە کردووە لەگەڵ ر کخراوەکانی (ndi-
)iri- uneief- scuk- npaو ر کخراوە ناوخﯚﯾيەکانيش.
ئەندامی گروپی رﯾفﯚرمی پەروەردەﯾی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە.
راھ نەر لەبوارەکانی )مافی مرۆڤ و مافی منداڵ و ژنان ،کاری ر کخراوەﯾی بەشداری
سياسی( لەوبوارەدا چەندﯾن محازەرەو) (work shopی بەئەنجامگەﯾاندووە
لەسەرئاستی ھەر می کوردستان.
خولی راھ نان:
بەشدارﯾکردووە لەچەندﯾن خولی راھ نان لەناوەوەو دەرەوەی والت لەڕووی )دانانی
پالنی ستراتيجی -مافی مرۆڤ و مافی منداڵ ،چاود رﯾی و ھە سەنگاندن،
دەستنيشانکردنی کارﯾگەرﯾی پرۆژەو بەرنامە -پەﯾ ەوو پرۆگرامکردنی مافی منداڵ-
تﯚڕبەندی -بەشداری سياسی لەڕ ی پارتەکەی و ر کخراوەکانی (unops- icsp-
)uncief- suk- iri- ndiلەناوەوەو دەرەوەی والتی ئوردون -لوبنان -سوﯾد).
شارەزاﯾی و ئەزموون:
وانەب ژ لەبوارەکانی )مافی منداڵ و مافی مرۆڤ و ژنان و کاری ر کخراوەﯾی و
بەشداری سياسی).
داڕشتنی بەرنامەو پرۆژە.
تﯚڕبەندی.
چاود ری و ھە سەنگاندن.
چەندﯾن چاوپ کەوتنی تەلەفزﯾﯚنی و رادﯾﯚﯾيی کردووە لەبوارە جياجياکانی
)پەروەردەﯾی ،ژنان ،الوان ،بەشداری سياسی ...ھتد).
سەرپەرشتی داڕشتنی بەرنامەو چەندﯾن کﯚنفرانسی کردووە لەبوارەکانی کاراکردنی
سياسيی پەروەردە )بەرنامەی کﯚنفرانسی دﯾالﯚگ -پرۆژەی کاراکردنی رۆ ی الوان و
ژنان( لەئ ستاشدا سەرپەرشتی پرۆژەی )بەھ زکردنی پ گەی ژن لەناوەندەکانی
ب ﯾاردا( ە لەبەشی کچان و ژنانی مەکتەبی ر کخراوە دﯾموکراتييەکان.
سوپاسنامەو ر زل نان:
سوپاس و پ زانينی پ دراوە لەالﯾەن ر کخراوەکانی مندا پار زی بەرﯾتانی ،ر کخراوی
ميللەتی نەروﯾجی ،ر کخراوی ميرسی کﯚری ئەمرﯾکی و وەزارەتی پەروەدە لەسەر
کارو چاالکييەکانی.
خەالتی ر زل نان لەالﯾەن )فيدراسيﯚنی کﯚمە ەو ر کخراوەکانی عيراق و کوردستانی
پ دراوە لە )).2009/1/7
خەالتی ر زل نانی بﯚ )ژنی چاالک(ی پ دراوە لەالﯾەن بەڕ وەبەر تی رۆشنبيری
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سل مانی لەﯾادی )(8ی مارس .2009
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای سل مانی بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

چاالکی مندا ن

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە143 :

ئەنجوم عەبدو

زوھدی

http://www.kurdipedia.org/?q=2013082922033389017
ﯾەکەم مامﯚستای وەرزش بووە لە سل مانی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە144 :

ئەنوەر حمەشرﯾف محەمەدامين ﯾحيی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891757
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە145 :

ئەنوەر قادر مستەفا عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391811
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە146 :
160

ئەنوەر تەھا ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391909
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

دھﯚک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باکوور  -بادﯾنی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە147 :

ئەنوەر رەمەزان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892195
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە148 :

عەزﯾز
وەر سا ح ع
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255459
91456
ککاندﯾدی ﯾەک تتی بﯚ پەڕ ەممانی کوردستتان لە 2013ددا
ن /سل مانی – 1962
ی لەداﯾک بون
ساڵ و شو نی
س
لەزانستی سياﯾی دا
ی
س
دن :بەکالﯚرﯾﯚس
ئااستی خو ند
ستنی سل م
ی مەلبەندی ) (1ی ر کخس
پللەی ر کخراوەەﯾی /کارگ ری
مانی
سا ی  1979پەﯾوەندﯾم کرردوە بەرﯾزەکانی ﯾەک تی ننيشتيمانی ککوردستانەوە
س
مەرگە لەمەلببەندی ) (1تييپی ) 579ی سەرگرمە تامانگی
سا ی  1984بومەتە پ شم
س
1988/7
دارﯾم کردوە
راپەرﯾنی  1991بەشد
ی
ی شانە چە کدارەکانی پ ش
ەدروست بونی
لە
سل مانی کار دەکەم
ەسا ی  1991وەلەمە بەنندی ) (1ی ر کخستنی س
لە
ھە بژاردن
مەلبەند( م ب ﯾوە بەھ
(
مە بەند -کارگ رری
پللەکانی )کارگگ ری کﯚميتە  -ئەندامی ە
سياسی و ئيداری و راگەﯾاندندا کردوە
ی
ی کادران لەبوواری
چەندﯾن خولی
ەشدارﯾم لەچ
بە
موکرات)
سﯚشيال دﯾم
ەو تی )سوﯾﯾد( لەسەر )س
ەشداری خولل کم کردوە لە
بە
سەرنوسەری گﯚﭬاری )نو ببوون( م کەتاائ ستا ) (19ژژمارەی ل ددەرچووە
س
کاندا
دﯾن نوسين و بابەتم لەگﯚﭬﭬارو رۆژنامەکا
خاوەنی چەند
خ
سی دا
دن و سﯚسﯚللﯚجی سياس
ەﯾە لەراگەﯾاند
شارەزاﯾيم ھە
ش
ی
دو ل
ئ ستاش کارگگ ری مە بەند
پرسراوی بەشی روناککبيری مە بەندی ) (1ی
سل مانيم.
ر کخستنی س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە149 :

حيم
ە عبدالرەح
وەر عبدللە
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140389
91957
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە150 :

ن زﯾالن
ئەوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8110857186
60645
ئەندامی کوردﯾناسيﯚننی پژاک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
مان
رەگەزی کەس :خانما
نەتەوە:

کورد

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

ی ژﯾانی ئازاد  -پژاک
پارتی
163

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە151 :

ش
رﯾم ئاالتاش
ئەﭬر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0916103103
39515
التيا لە
روژی  1976/4/15لە شارا ماال
نوووسەر ،رەخننەگر و پار زەرری مافی مرووﭬە ،لە ی
کردووە لە روژنامەککانی
و
ەگەری
 1دەست بە کاری روژنامە
داﯾک بووە ،لە سالی 1994
ی ،ئوزگور باککش ،ئولکەدە ئوزگور گوندەەم .پآس بوو
ەنی پوليتيکا ،دﯾموکراسی
ﯾە
پاش لە
گون و ئوزگور پپوليتيکا ،ش
شە لە روژناممەکانی ئەﭬرەەنسەل ،بيرگو
نوووسەری گوش
کال گوشەﯾ ک ھەبوو بە ناوی رادﯾکال ئيکی ولە کووتاﯾدا لە روژناامەی
رووژنامەی رادﯾک
بولونمە
ە
ﯾەکەم پەرتوکی خووی بە ناوی ""ماﯾوز
م
تااراف نووسيوەە .لە سالی 2003
دابەشبوونی ماﯾوز" ،چااپکرد ،لە سالی  2009لە گەل
ی
ی
ھيکاﯾەلەری – چيروکەکانی
ھ
دەرھ نەری کوورد ميراز بەزاار سينارﯾوی فيلم کی کورردی بە ناوی من دﯾت نووسی ،لە
 2010/4/12لە شاری
ا ،لە روژی 1
ھەمان سا دا ،خەالتی پرتتەقالی ز ر پ بەخش ن ،
ھ
گوندی
ی
ی پەنجەش ر گيانی خوی لە دەست ددا ،و لە
دﯾاربەکر ،بەھووی نەخوشی
گگولپناری ماالتتيا ن ژرا.
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:56
ش( لە6:51 2010-9-16 :
)ئئەﭬرﯾم ئاالتاش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە152 :

ئەﭬيين ئيبراھييم فەتاح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1108212338
82524
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گەورەش بووم لەخ زاان کی گەرمياانی .باوکم
ش
ال لەداﯾک بوووم و
من لە جەلەوال
م
ەشيرەتی زەننگنە لەناوچەکە.
ساﯾەتيە بەناوباانگەکانی عە
ککەساﯾەتيەک بووە لەکەس
خانەقينيە کەﯾەک ک ببووە
ە
می
السەد حەکيم
ە ،کچی مەال
داﯾکم لەداﯾکبوووی خانەقينە
سەت 5
ەسەر سياس
ت .باوکم شيووعی بووەو لە
ھيوای ئەوکات
ەدامەزر نەراننی حيزبی ھ
لە
ھەميشە
ساڵ زﯾندانی بووە .ئيدی ففکری نەتەوەﯾی و چەپ للەگەڵ پەروەرردەکردماندا ھ
س
تەعرﯾب بووﯾن ،دوو جار تەرحيل ککراوﯾن بﯚ
ب
چەی
مە کە لەناوچ
بووونی ھەﯾە .بﯚ نموونە ،ئ م
ەو
ی  11خوشک و براﯾن ھەر ھەموومان نناومان کوردﯾە
ەکان ،کەچی
نااوچە عەرەبيە
مان دەکرد
ەدەست عەررەبەوە کەگا تتەﯾان پ دەککردﯾن نا ە نا مان بوو ،کەچی شانازﯾم
بە
سيونا يزم لەداﯾک و باوکەووە
فکری چەپ و ناس
ی
ەوەی ناومان کوردﯾە .واتا ،،رەگی
بە
ھاتووە.
ھ
ەشی
کوليژی پەروەردە بە
ی
حەدﯾن
ە 87-1986ناوم لەھەول ر دەرچوو لەزاننکﯚی سە ح
لە
سەرتای وەرچەرخان کی م ژووی دەب ت لەژﯾانندا و تاکو
ی
سا ە
بااﯾﯚلﯚژی .نەمززانيبوو ،ئەو س
سا ی
سەرەتای ا
بەج د م .لەس
ئييم ۆ شو نم دەب ت بەھەوول ر و گەرميانی ئازﯾز ج
ەرەترﯾن پشتتيوان و نزﯾکتررﯾن کەسم
ستداو ئيدی گە
 1986باوکم گگيانی لەدەس
6
ن.
سەر دوارۆژ و ککەساﯾەتی من
زۆری ھەبوو لەس
ەدەستدا .ئەم رووداوە کاررﯾگەری ی
لە
مە گەﯾە،
شتيوانيەی باووکم دەﯾکردم چيتر نەماو ووەک ھەر کچ کی ئەم کﯚم
چونکە ئەو پش
چ
ە ،دووجار دەررفەتی خو ندنم لەئەورپا بﯚ
خرا ،بﯚ نموونە
زۆۆر دەرفەت و دەرگام ل داخ
عەﯾبە و حەﯾامان دەچ ت.
ە
ر ککەوت نەﯾاننھ شت بچم گوتيان
کی
کھ نا لەگەڵ کوڕ کی ھەوول ری خە ی
سەرگيرﯾم پ ک
ەسا ی  1993ژﯾانی ھاوس
لە
ستی
سماعيل( .ئەو کﯚليژی زانس
ەناوی )خاليد عەبدول ئيس
گگوند کی الی قوشتەپە بە
لەزانکﯚش ﯾەکترمان نناسی و ﯾەکتترمان خﯚشوﯾست.
ش
ھەر
ی خو ندبوو ،ھ
ھەمان زانکﯚی
ھ
عرﯾبەوە بە م لەھەول ر بوووم وردە
م زۆر خراپ بووو بەھﯚی تەع
 1کوردﯾەکەم
سەرتای 1994
س
ھانی دەدام و
ی
ەرم زۆر
مە ﯾەتی دەبووم .ھاوسە
ی سياسەت و چاالکی کﯚم
وردە ت کە وی
سەربەخﯚی کووردستان
ەباوکم زﯾاتر پپشتيوانی دەەکردم .ئەو کاات حيزبی پاررتی کاری س
لە
ھاندەدا
ەگەڵ ئەوان ببوو منيشی ھ
ەوە .خاليد لە
ەحيزبی شيووعی کوردستتان جودابوونە
لە
مەزراند .
وە بزاوت کی ژناانيشمان دەم
ماوەﯾە بچمە ررﯾزەکانيانەوەوو ھەر لەو ە
م
ماوەی  5ساڵ مامﯚﯚستا
ی
ەدارەتوو دامەزرام و
دەوەرزانی لە
1994وەک مامﯚستای زﯾند
4
ھەستم دەکرد
م
ستا بەردەوام بم و
نەمدەتوانی وەک مامﯚس
ی
ی
ە 1998ئيدی
بوووم .بە م ،لە
ەوسيستمەددا نيە بﯚﯾە واززم ھ ناو دوو ساڵ لەما ەووە دانيشتم،
شو نی من لە
ش
ەرو خﯚمم دەککردو رۆژانە  7-5کاتژم رم ببﯚ خو ندنەوە ھەبوو.
خزمەتی کوڕەەکەم ھاوسە
خ
تەواو کردو منييش جگە لەووەی
ەو سا نە ھااوسەرەکەم کﯚليژی ﯾاسای ئ وارانی تە
لە
دنەوە بوو ،باگگراوندی مەعررﯾفيم خراپ نەبوو ،بە م لەو
حەزم بەخو ند
ەمندا يەوە ح
لە
سالمی
ەلسەفە ئيس
الم و فکرو فە
دووسا ەدا ،بننەماکانی کﯚممە ناسی و م ژووی ئيسال
سينی وتار کررد .وردە وردە
ستم بە نووس
سياسيم خو نندەوە .ھەر للەوکاتەوە دەس
س
ەو پاﯾە( لەراگگەﯾاندنی
)وەک ناو نەک پلە
ک
نی خﯚمم
سەرکەوتوو بوووم ،و شو ی
ەنووسيدا سە
لە
سياسی و حييزبی
ت لەھەول ر کرردەوە .دوای  2000ئيتر واززم لەکاری س
ککوردی تاﯾبەت
کدا قەتيش بوووم .ئەوکات زانيم
سنووری حيزب ک
ھ ناو پتر ت گەﯾشتم کەمن ناتوانم لەس
ھات ژﯾان سەختتر
نيە ،بە م تادەھ
،
من کەس کی ئازادﯾخوازی ليبرالم کارم بەحيزب
م
دەبوو.
ەليقەی خﯚم واﯾکرد عەرەببيەکی باش ببزانم ،سەرەتتای
ب و تواناو سە
ژﯾﯾانی تەعرﯾب
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نووسينم بﯚ عەرەبی بوو بﯚﯾان دەکردم بەکوردی ،پاشان ماوەی چەند مانگ ک
لەخەبات )ئەوکات عەرەبی بوو( ستوون ک دەنووسی .گرفت ئەوەبوو ،تالەکارو
پيشەی رۆژنامەنووسی پ شدەکەوتم ،تاگرفتەکانم لەگەڵ بەرپرسە پياوەکان ی ئەو
شو نانە زۆر دەبوون .
ھەر لە  2002کﯚليژی ئەدەبياتی زانکﯚی سە حەدﯾن ئ واران بەشی کﯚمە ناسی
کردەوە .من بەپ چەوانەی تﯚ ،پ م واﯾە خو ندن ئەگەر ئەکادﯾمی نەب ت ،جھود کی
زﯾاتر مەعرفەی کەمتری دەب ت .پ م واﯾە ،راستە زانکﯚکانی ئ مە لەو ئاستەدانين
کەبەد مان ب ت .بە م مرۆڤ مەبەستی ب ت دەتوان ت بنەماﯾەکی تارادەﯾەکی
ئەکادﯾميک بﯚ خﯚی دامەزر ن ت .بﯚ نموونە ،لەم و تەدا مرۆڤ دەتوان ت بەب ئەوەی
ف ری شت ب ت زانکﯚﯾەکو دوان و س تەواو بکات ،ماستەرو دوکتﯚرا بەدەعوەت و
گا تەجاڕی وەرگر ت .بە م ،دەشتوانی کەم ک ف رب ت لەزانکﯚوە .بﯚﯾە بەشی
کﯚمە ناسيم لەساڵ  2006تەواو کرد.
تاسا ی  2007لەکاری راگەﯾاندن بەردەوام بووم ،وەکو کادﯾری راگەﯾاندن لە رۆژنامەو
گﯚﭬارو تيﭭی کارم کردووە .ئەوە بوو ،ل 2006دا زانکﯚی کوردستان-ھەول ر کراﯾەوە .ئەم
زانکﯚﯾە بەسيستمی ئينتەرناشيوناڵ سەر بەزانکﯚﯾەکی بەرﯾتانی دەخو ن ت و
سەرۆکاﯾەتی ئەنجومەنی وەزﯾران سەرپەرشتی دەکات .واتا ،زانکﯚﯾەکی حکوميە
ئەھلی نيە .لەھەمووی گرﯾنگتر ئەوەبوو پرۆفسﯚری زۆر بەڕ ز د .عەباس وەلی
سەرۆک زانکﯚ بوو .واتا ،سيستمی وەرگرتن لەزانکﯚی کوردستان وەک زانکﯚکانی
دﯾکە بەحيزباﯾەتی نەبوو .لە 2007خو ندی با ی راگەﯾاند .بﯚ من و زۆر کەسی دﯾکە
دەرفەت کی ز ﯾن بوو کە بەڕ ز عەباس وەلی باجەکەی دا .دەرفەتەکە ئەوە بوو،
بەپ چەوانەی زانکﯚکانی دﯾکەوە تەنيا پشتت بەتوانای خﯚت دەبەستا بﯚ وەرگرتن،
ئيدی من کەلەﯾەکەمەکانی ئاداب بووم ،لەخەونيشدا لەزانکﯚکانی دﯾکە وەرنەدەگيرام
چونکە نەﯾەک تی بووم نەپارتی .ئەگەرچی ئەوکات پﯚستم وەرگرتبوو لەراگەﯾاندنی
پدک ،سکرت ری نووسينی گو ن بووم بﯚ ماوەی  6مانگ .کەناوم لەزانکﯚ دەرچوو
لەخﯚشيا با م گرت ،بەپشتيوانی ھاوسەرم تاھەتاﯾە لەراگەﯾاندن بوومەوەو رامگەﯾاند،
من کادﯾری راگەﯾاندن نيم و ئامﯚژگاری ھيچ کچەکورد ک ناکەم ئەم کارە بکات چونکە
پياو قﯚرخيان کردووە .رامگەﯾاند کەلەمەو دوا من وەکو نووسەرو تو ژەری کﯚمە ﯾەتی
دەنووسم نەک رۆژنامەنووس.
داخی گرانم ،دﯾسان گەندە ی و گرفتەکانی حکومەتی ھەر مەکەمان ل ی ت کداﯾن،
عەباس وەلی لەپﯚستەکەی البراو ئ مە پ گرفت ماﯾنەوە .بەکورتی ئەوا سی سا ە
گرووپەکەی ئ مە ماستەر دەخو نين ،ھەر دە ن ماوتانە و دەب لەئاستی تەلەبەی
بەرﯾتانی بن! تەنيا ھەفتەﯾەک پ ش ئ ستا تو ژﯾنەوەکانمان تەسليم بەزانکﯚ کردو
لەوانە نزﯾک بەکﯚتاﯾی  2010ئەنجامەکان بزانين چونکە کارەکانمان لەبەرﯾتانيا
ھە دەسەنگ نر ن!
ژﯾانی من لەتەلەبەکانی دﯾکە سەختتر بوو ،لەقﯚناغی ﯾەکەمی زانکﯚی کوردستانم،
بەرووداو ک مالم سووتاو و پاشان ناچار بووم کەم کەمە کار بکەم لەپا ی خو ندن.
کەمتر لەسا ک دوای ئەوە ھاوسەرم کەنەخﯚش نەبوو و لەتەمەنی خﯚشم بوو،
لەچەند چرکەﯾک جە تە ل داو گيانی لەدەستدا .ئيدی زۆر سەخت بوو ،خو ندن و کارو
مندا کی  14سا ی لەھەول ری پاﯾتەختدا بەتەنيا .بەھەر حاڵ ئەوا کارەکەم %90
تەواو کردووە و ئ ستا ھەم ف ری ئينگليزی بووم ھەم کﯚمە ناسی ،چونکە
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تازانکﯚﯾەکی ئينتەرناشيوناڵ نەبينی نازانی ئەوانەی خﯚمان چ و رانەﯾەکن.
بابەتی ئيختيساسی من چەند شت کە:
ج ندەرو ف مينيزم
بزووتنەوە کﯚمە ﯾەتيەکان
سﯚسيﯚلﯚژﯾای ئاﯾن.
ناونيشانی ل کﯚ ينەوەکەم :بەشدارﯾکردنی ژنان لەحەرەکاتی ئيسالمی لەھەر می
کوردستانی عيراق .دﯾراسەﯾەکی نەقدی بﯚ ر کخراوەکانی ژنانی سەر بەحيزبە
ئيسالميەکان.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز ئەﭬين ئيبراھيم فەتاح سەبارەت بە ژﯾاننامەی خﯚی لە
2010-03-12
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جﯚری کەس:

نووسەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە153 :

ئەﭬين خالد عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891502
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی
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پارت:

ن
پاررتی دﯾموکراتتی کوردستان

رەگەززی کەس :خاانمان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە154 :

ی
ئەﭬيين ھروری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2251207193
30537
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە155 :

رەم سا ح
ئەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818134000
04740
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ی
ی 22ی پارتی
ەرپرسی لقی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە156 :

م ئەحمەد  -ئەکرەم ميھرداد
رەم کەرﯾم
ئەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0213231914
43459
ن1962 /
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
ب وانامە /ئاماددەﯾی
سەرو رووناکببير
سپﯚڕی /نووس
پس
ەخشی سەردەم
ککاری ئ ستا /رراو ژکار لە دەەزگای چاپو پە
 10کت بە لە ببوارەکانی فکرری سياسيو دەﯾەھا
سينو وەرگ اان /خاوننی 0
ب وکراوەو نووس
ی ھەﯾە لە گﯚﯚﭬارو رۆژنامەکاندا
نوووسينو و تاروو ل کﯚ ينەوەی
ندکاری کﯚل ژی پزﯾشکی لە زاننکﯚی سل ماننی،
ی
چاالکی /سا ی  1980دەبب تە خو
چ
دارەی
ئەنجوومەنی وەزﯾران ئيد
ی
لە
ەنگی بووە ە
سا ی  2003بﯚ  2007راو ژژکاری فەرھە
س
سل مانی.
س
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە157 :

ئەﯾوب ئەﯾوب زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715002275362
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

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

ژمارە158 :

ئەﯾوب جومعە جەبار محەمەد داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211549243606
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ن 1978 /دووززخورماتوو
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
م
ب وانامە /دبلﯚم
مﯚستا
سپﯚڕی /مامﯚ
پس
دووزی
ی
ەتی کردووەو بەرپرسی ناوچەی
ی سياسی و پ شمەرگاﯾە
چاالکی /کاری
چ
ەکاندا ب وکرددوەتەوە و زماانەکانی کورددی و
تی لە رۆژنامە
ت بووە و بابەتی
سﯚسياليست
س
شی دەزان ت.
عەرەبی و توررکمانی و ئينگگليزی بەباش
ع
ەمانی
کرﯾت بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
سە حەدﯾن  -تک
ی گﯚڕان لە پپار زگای ە
ککاندﯾدی ليسی
2دا .
ئ اق لە 2010
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە159 :

وب رەحماننی
ئەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0423094004
41723
ھە تی
جوانەکەی بانە لە رۆژھ
ی
لە شارە د گير و
سا ی  2671ی کوردی ،ە
ە داﯾکبووی س
لە
کﯚنگ فﯚ
گ
ەواو کردوە .وەەرزشوان کی ل ھاتو لە
ھەر لەو ش ،خو ندنی تە
ککوردستانە و ھ
ەم سەبکە وەەرزشيە بووە و بﯚ
ەر و ر زانی ئە
ی بانە راھ نە
ھەر لە شاری
تووئا دا بووە و ھ
سراوە .داﯾمە حوزوری
ی و زۆربەی شارەکانی ککوردستان ناس
شوانانی بانەﯾی
الوان و وەرزش
ال
ستان بە داگيررکەر زانيوە و کوردستانی بە
ھ زەکانی کﯚمماری ئيسالممی لە کوردس
ناساندووە و ئەمە بە گگو ی ئيتيالعااتی رژﯾم
ە
دۆستانی
ی
و ت کی داگيرکراو بە ر بوارران و
دا و ترسی ورروژانی
ناسياوی لە ناو الواند
ی
ھﯚی
چەندﯾن جار گگيراوە و بە ھ
گگەﯾوەتەوە و چ
کوشتنی بە ئاشکراای و بﯚﯾە
ی
ی نەچﯚتە گررتنی در ژماوەەی و
العات دەستی
ککﯚمە گا ،ئيتيال
چﯚتە ناو
ە
مەترسی لەنااو بردن و ت رۆۆری لە الﯾەن ئيتيالعاتەوە زﯾادی کردوووە .دواتر
م
الوﯾی خﯚی بﯚ خەباتی پ شمەرگانە لە
ی
مەنيی
ن سا ی تەم
رﯾﯾزەکانی شﯚڕڕش و چەندﯾن
چەندﯾن
خان کردوە و چ
ە رﯾزەکانی کﯚﯚمە ەدا تەرخ
رۆۆژھە تی کووردستان و لە
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بەرپرسيارەتی وەک پ سﯚن لی رادﯾو و لە بەشی راھ نانی وەرزشی لە حيزبەکەﯾدا
وە ئەستﯚ گرتووە .سا ی  1995وەک پەنابەری سياسی چﯚتە ئوروپا و نيشتەج ی
و تی سوﯾس بووە .لەو و تە دامەزر نەری کوميتەی حيزبی و کادر و ل پرسراوی
سياسی و تەشکيالتی بوە و تا کاتيی دەست لە کار ک شانەوەی لە حيزبەکەی
بەرپرسی کﯚميتەی و ت بوە .خاوەنی بيروڕاﯾەکی نەتەوەﯾی و سەربەخﯚﯾيخواز بﯚ
گەلی کوردستان و لەم بوارەشدا خاوەنی پ نوس کی نەتەوەﯾيە و وتارەکانی بە س
زمانی کوردی و فارسی و ئا مانی لە ما پەڕە جﯚر بە جﯚرە سەربەخﯚ و
حيزبيەکانيشدا ب و دەبنەوە و لەمبوارەدا بﯚ زۆر کەس کەساﯾەتييەکی ناسراو و
بەرچاوە .دواتر ﯾەک ک بوە لەو کەسانەی کە بﯚ دامەزڕانی پاڕتی سەربەستيی
کوردستان لە الﯾەن دامەزر نەر بەردەوام راو ژی لە گەڵ کراوە ،و پاشان لە ماوە ەکی
کورتدا بﯚتە ئەندامی پارتی سەربەستيی کوردستان و لە ﯾەکەمين کﯚنف انسی ئەو
پاڕتەشدا وەک ئەندامی سەرکرداﯾەتی ھە بژ ردراوە .پاش ماوەﯾەک لەو حيزبەش
ھاتﯚتە دەرەوە و ئ ستا وەک چاالک کی بواری سەربەخﯚﯾی کوردستان و مافی مرۆڤ
بە ش وەی سەربەخﯚ و نا حيزبی چاالکە و لە حا ی حازردا ئەندامی ھيچ حيزب کی
سياسی نيە ،بە م بەردەوامە لە نوسينی بابەت و وتار بﯚ ما پەڕ و گﯚﭬار و ھتدە
حيزبی و ناحيزبيەکان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە160 :

اري محەمەد رشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692180
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە161 :

ازاد وسمان خﯚشناو.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192023
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە162 :

ازور جعفر بابکر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091780
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە163 :

استي عمر حمزه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992206
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە164 :

اسماعيل علی طاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292251
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە165 :

امل ميکائيل فائق )شەنگە ھاوار کاکەﯾی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091516
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە166 :

امينە زکری سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791489
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە167 :

ايمن فواد حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792190
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە168 :

اﯾوب عەبدو

ئيسماعيل عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291804
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە169 :

بابەعەلی ميھرپەروەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021109049314
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ی سياسی حيزبی دﯾموککرات
شووی مەکتەبی
ەندامی پ شو
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە170 :

دق
سەﯾدساد
ن محەمەد عەلی س
باخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140339
91907
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە171 :

عوسمان
بارزان ش خ ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2300036268
87015
177

....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە172 :

بارزان مەال خااليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625172102
24521
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە173 :

بانﯚ رەشيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8011112536
60508
کی
ستی پياو ی
"ئوت ئﯚﯾە" بەدەس
کەسی تر لە دورگەی ت
 2011و  67کە
رۆۆژی 1-07-22
ەروﯾجی کوژرران.
نە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە174 :

قی ھەوليرر
ر سا ح فق
باھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91963
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە175 :

ی
ميراودەلی
باﯾز م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0419200559
94168
سياسيی
نووسەر و چاود ری س
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاودد ری

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە176 :

م عەلی زادە
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418240
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
ی1373 :
سا ی ما واﯾی
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4146
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

شنﯚ

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

پارت:
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە177 :

برزۆ مەجيد عەبدو

ﯾوسف

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691732
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە178 :

برزۆ ئەحمەد ئەمين مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192231
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە179 :

برزۆ مەجيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1181121027
74905
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە180 :

ھيم
سک ئيبراھ
بروس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617102824
44411
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گرەی
سە و ئەندامی با ی کﯚنگ
ی ،رۆژنامەنووس
ە تاراوگەی ئ ە مانيا دەژی
دەﯾان سا ە لە
کوردستانە لە دەرەوە.
نييشتمانيی کو
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە181 :

س
سک نوری شاوەﯾس
بروس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05311513414340
ستان
ی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە182 :

ھيم
سکە ئيبراھ
بروس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109253311166
چاالکی نەتەووەﯾی
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تييی کورد  -کاژﯾک
کﯚمە ەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە183 :

بژار داود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8232253476
60778
ی سياسی
چاالکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ک .کر کاری
ک
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە184 :

بشار مشير ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291536
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە185 :

بلند شفيق محەمەد سەعدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191529
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە186 :

بلند مستەفا المختار.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092017
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە187 :

بھاءالدﯾن ئيبراھيم فارس حمەعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491817
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە188 :
186

م
بھار سالم حم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130299
92214
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە189 :

ھان جاف
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5161237155
58008
با يﯚزی ع راق لە ﯾﯚننان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە190 :

ەد سا ح
ھان حەمە
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140419
91993
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کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ن
ی کوردستان
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە191 :

ی
ھان عەلی
بورھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003223500
09763
ی پياوانی کووردستان
خراوی ﯾەک تی
سەرۆکی ر کخ
س
ی ھاو تی
سەرچاوەی و نە :ما پەڕی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە192 :

188

ون
ھان غەليو
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4171315416
64555
شتمانی سوررﯾاﯾە ،ن وبراو ئئەوەی راگەﯾاند کە لە سوورﯾا
جومەنی نيش
سەرۆکی ئەنج
س
دەزان و دە ت
ن
ستانی سورﯾاا" ،ھەروەھا فيدرا ی بە ""وەھم"
ەناوی "کوردس
شت ک نييە بە
ش
ش بﯚ گەلی ککورد قبوڵ ناککەن.
"ئﯚتﯚنﯚمی"ﯾش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە193 :

ج
مەد فەرەج
ھان محەم
بورھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221171115
53644
الر
ن -1962 :کەال
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
جی پەروەردە -زاانکﯚی بەغدا
ب وانامە :بەکاللﯚرﯾﯚس لەم ژژوو -کﯚل ی
ەتی :خ زانداررو خاوەن چواار منداڵ
بااری کﯚمەالﯾە
ەو پﯚست و ککارانەی کردوووﯾەتی:
ئە
مامﯚستاو بەڕ وەبەری قوتابخانە
م
ککاری ئازاد
پەروەردەی خانەقين بوووە
ی
وەبەری
ی
ی ئازادی عيرا ق دامەزر نەرو بەڕ
پااش پرۆسەی
تەعرﯾب لەوشارەدا
ب
سەی
ەشدارﯾکردن لەھە وەشانندنەوەی پرۆس
بە
ەخانەقين
خو ندن بﯚ زماننی کوردی لە
ەشدارﯾکردن لەگﯚڕﯾنی خ
بە
ی خانەقين
جومەنی شاری
ەندامی ئەنج
ئە
جومەنی پار ز گای دﯾالە
ەندامی ئەنج
ئە
ج گری سەرۆۆکی ليژنەی پپەروەدرەو ف رربوون لەپار زگگای دﯾالە
ەری
ەروەردە )ئيدارەی سل ماننی( -بەڕ وەبە
ی وەزارەتی پە
شتی دﯾوانی
ەڕ وەبەری گش
بە
پيشەﯾی.
ی
یو
گگشتی ف رکرددنی ئامادەﯾی
سی:
حزبی و سياس
ککاروچاالکی ح
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1978پەﯾوەندﯾکردووە بەڕﯾزەکانی )ی.ن.ک)
1981لەسەر چاالکی سياسی ب ﯾاری گرتنی دراوەو بەندکراوە لەئيستيخبارات.
1982بەشدارﯾکردووە لەخﯚپيشاندانەکەی خو ندکارانی شاری سل مانی.
1983ئەندامی دەستەی دامەزر نەری )ی.م.ک( لەگەرميان و بەرپرسی
مامﯚستاﯾانی ناوشار بووو.
1982لەئەمنی سل مانی گيراوە لەسەرچاالکی سياسی.
1986لەگەڵ ھەﭬا ەکانی تری ب ﯾاری گرتنيان دەرچووە.
بەپ ی ئەو دۆکيﯚم نتانەی دەستی کەوتووەو الی پار زراوە لەئەمنی دﯾالە ،س جار
ب ﯾاری گرتنی دەرچووە ،بەنھ نی ژﯾاوە تا سا ی .1991
1989جار کی تر ب ﯾاری گرتنی دراوە لەالﯾەن ئيستخباراتی عەسکەری.
1991ﯾەک ک بووە لەو کادرانەی سەرپەرشتی راپەڕﯾنی گەلی کوردستانی کردووە
لەگەڵ ھاوڕ کانی لەشاری کەالر.
2003بەشداری کردووە لەئازادکردنی شاری خانەقين و جەلەوال.
پرۆژەکان:
بەشدارﯾکردن لەکﯚنگرەی پەروەردەﯾی سا ی 2007ەوە زۆربەی پ شنيارەکانم ،دواتر
بوو بەکارنامەی وەزارەتی پەروەردە.
نووسينی کت ب ک بەناوی )چەند پرۆژەﯾەکی چاکسازی لەبواری پەروەردەﯾيدا).
کردنەوەی چەند بەڕ وەبەراﯾەتييەک لەدﯾوانی وەزارەتی پەروەردە بەناوەکانی )ب .دوا.
نموونەﯾی و ئەھلی -ب.خ .ئ واران).
کردنەوەی س دواناوەندﯾی لەھەرﯾەکە لەپار زگاکانی کوردستان لەژ ر ناوی
)کﯚل جی بەھرەداران( کە تاﯾبەتن بەگرنگيدان بەقوتابی و خو ندکاری بەھرەمەند.
گەشەدان بەسيستمی خو ندنی ئەھلی.
پ گەﯾاندنی چەندﯾن کادری کارگ ی لەناو وەزارەتی پەروەردە.
کرانەوە بەڕووی ميدﯾاکان و بوونی شەفافيەت لەکارەکانيدا.
بەشدارﯾکردن لەخولەکان:
خولی ) (ITلەکﯚرﯾای باشوور.
خولی پەرەپ دانی خو ندنی زمانی ئە مانی لەوالتی ئە مانيا.
خولی ئاشنابوون بەسيستمی خو ندنی نموونەﯾی و ئەھلی و ئ واران لەوالتی
تورکيا.
خولی ئا وگﯚڕکردنی زانياری لەن وان قوتابخانەﯾەکی کوردستان و خو ندنگەکانی
سنوری ئەنجومەنی رۆشنبيری بەرﯾتانی لەوالتی تورکيا.
خولی کارگ ی باال لەسەرئاستی وەزارەتی پەروەردە.
خولی راھ نانی مامﯚستاﯾان لەبەرﯾتانيا.
خولی کارگ ی و گەشەپ دانی مرۆﯾی لەسل مانی.
خولی )القيادە واالت االت( و خولی )القيادە واالت االت المتگورە والترکيز علی اتخاژ
القرارات( لەھەول ر.
خولی ئەکادﯾميای پالندانان لەوالتی ئوردون )عەقەبە).
خولی پالنی ستراتيژی لەئوردون )عەممان).
خولی کارگ ی لەالﯾەن ﯾونس ف لەئوردون )بحر الميت).
خولی دانانی پالنی خو ندنی پيشەﯾی لەتورکيا.
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ەھەول ر بەھاووکاری ئەنجومەنی
ندنی پيشەﯾی لە
می خو ی
دوو خولی داناانی سيستم
رۆۆشنبيری بەررﯾتانی.
بژاردنی
ی
زگای سل مانی بﯚ ھە
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە194 :

ن
ھان ﯾاسين
بورھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121611004
44783
کوردستان لەداﯾک بووە.
ن
 19لە باشوورری
ە سا ی 956
لە
ەواوکردووە.
 1980-1979تە
خو ندنی زانکﯚﯚی لە سا ی خو ندنی 9
خ
شتەج يە.
ی سوﯾد نيش
 19وە لە والتی
ە سا ی 983
لە
لوندی سو د تەواووکردووه،
ی
 19بە پلەی ددکتﯚرا خو ندننی با ی لە ززانکﯚی
ە سا ی 995
لە
کﯚ.
لە ھەمان زانک
دەرس وتنەوەﯾە ە
س
ينەوە و
ەرﯾکی ل کﯚ ين
ەو کاتەوە خە
لە
ە ،دواﯾينيان ببابەت کی ب وونەکراوەﯾە لە دووتو ی
ی بە زمانی جيا جيا ھەﯾە
باسی
ککﯚمە
لە تورکيا.
شەی کورد ە
ی گاپ و ک ش
ەرتوک کدا دەرربارەی پرۆژەی
پە
عەرەبی
چەندﯾن ل کﯚل نەوەی بە زممانەکانی کورردﯾو ئينگليزﯾو سوﯾدی و ع
چ
بەشداری چاالکی ھە
ی
ب وکردوەتەوەو خاوەنی دووو کت بی م ژوووﯾيەو لە ئەووروپا
ھەبووە لە
گای مەدەنيو مافی مرۆﭬی ککوردو بەشداری
سيو کﯚمە ی
بووارەکانی کەللتورو دبلﯚماس
دامەزر نەرانی کﯚمييتەی
ر
کە لە
دۆم بووە لە ئئەوروپاو ﯾەک ک
چاالکی بزووتننەوەی رﯾفراند
چ
سياسيە
دﯾن پرۆژەی س
خاوەنی چەند
د ،ھەروەھا خ
سوﯾدی بﯚ ماففی مرۆﭬی ککورد لە سوﯾد
س
ی کورد.
بﯚﯚ سەرکرداﯾەتی سياسی
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە195 :

ب ﯾارر گابار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2231559048
87108
ە کی شاری ،،سنە،ی خﯚﯚرھە تی کورردستانه و لەدوای
ەبنەڕەتدا خە
لە
بەڕﯾزەکانی پارتی
ی
پەﯾوەندی
ی
ی ،عەبدو ئﯚجەالن ،لەسا ی  1999دا،
دەستگيرکردنی
ککر کارانی کورردستان کردووه و بوەتە گەرﯾال.
سا ی  2000ەوە لەناو پەککەکەدا ﯾەک ک بوە لەدامەزر نەرانی پاررتی
ەسەرەتای س
لە
ەم کﯚنگرەکاننی پژاکدا
دواترﯾش لەسەرجە
ش
ژﯾﯾانی ئازادی کوردستان )پپژاک(،
لەناو ئه و
و
ئەکتيﭭی ھەبوە
ی
کی
دامی کﯚردﯾنااسيﯚن و رۆ ک
ەشدارﯾکردوەە و بوەتە ئەند
بە
پاارتەدا.
دامی
ستاندا ،ب ﯾار گابار بوە ئەند
سا ی )((2010ی پارتی کر کارانی کوردس
ەکﯚنگرەی س
لە
ەکانی
کخراوە جەماوەرﯾيە
ە
شی ر
جەکه و سەرپپەرشتی بەش
ککﯚنسەی بەڕ وەبەری کەج
ککەجەکەی کرردوە.
می دﯾوانی
ستانيشدا ،گاببار بو بەئەندام
کارانی کوردس
ی پارتی کر کا
ەدوا کﯚنگرەی
لە
ە
سەرۆکاﯾەتی کﯚنگرەی گە
س
20
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 013-12-23 -
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سنە

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

ژمارە196 :

بکر حمەسدﯾق حمەحس ن صبحان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491824
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە197 :

ب سە جەبار فەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021305299323
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ی سەرکرداﯾەتتيی ﯾەک تی
ئەندامی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە198 :

ن ئام دی
بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021316233
33096
سياسی
ی
رۆژنامەنوووس و چاود رری
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاودد ری

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە199 :

ن تەکين
بﯚزان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0820140245
54809
194

ستان لە داﯾکبوووه.
ل ھساڵ ی( ) 1962لە باککوری کوردس
ە تە مە ن ی  16سا يدا بﯚتە گە رﯾال.
لە
دوای ئازادبوونی گە راوە
 2زﯾندانی بوووە و دواتر ئازاد بووە و ی
 1980تا 2000
ل ھساڵ ی 0
خ.
ە و ە بﯚ شاخ
تە
پکک
ەندامی سەررکرداﯾەتيی پک
ئە
ئ ستا ج گر ی موراد قە رەە ﯾالنه.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ستان- PKK
پارتی کر ککارانی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە200 :

ن حس ن عەلی
بﯚکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91478
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە201 :

کی
عيد دوسک
بيار تتاھر سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307079
91491
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە202 :

ن
وڵ ئوزمەن
بيرگو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3140857129
93057
...
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

و ت:

کوردستان
ن
باکوووری

زمان  -ش وەزار :کرماننجيی باکوور  -بادﯾنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە203 :

ن قوبادی
بيژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02711475410530
ی سەرکرداﯾەتتی کﯚمە ە
ئەندامی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە204 :

ﭭان ئاﯾماز
ب رﯾﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8072009438
89241
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە205 :

ﭭان ئﯚنگﯚررور
ب رﯾﭭ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0127132156
61183
ستان لەداﯾکبوووە.
ی د رکی باکوووری کوردس
 198لە شاری
لە سا ی 80ەڵ خ زانەکەی ھاتوونەتە سو د .
للە تەمەنی  5سا يدا لەگەسو دە لە شااری ﯾ ﭭال.
ج گری سەرۆۆکی لقی پاررتی چەپی سمان شارە.
شارەوانی ھەم
جوومەنی ش
ئئەندامی ئەنجمندا پار زانی کوردستان )ککﯚمەک(ە.
ی کﯚمە ەی من
ئەندامی بەڕڕ وەبەراﯾەتیسا ی
پەڕ ەمانی ئەورروپا لە ھە بژااردنەکانی س
سو دﯾيە بﯚ ڕ
تی چەپی س
پپا وراوی پارتی 2009دا.
9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممندا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە206 :

ف کلچ
ﭭان ئەليف
ب رﯾﭭ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1121423610
00397
ناوچەی ئامەد
ی
سەرۆک شارەەوانی لە شا رۆچکەی کازاڕ لە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

شتی و دﯾموککراسی- BDP
پارتی ئاش

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باکوور  -بادﯾنی
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

رەگەزی کەس :خانمان
شارەکان:

ئامەد

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە207 :

ب رﯾﭭان رەمزی سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691563
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە208 :

ب رﯾﭭان عبالکريم مصطفي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192232
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ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە209 :

عەبدو
ولوەھاب ع
ﭭان عەبدو
ب رﯾﭭ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724134335
51896
سا ی لەداﯾکببوون1984 :
س
ەشی م ژوو زانکﯚی سە حەددﯾن
دەرچووی :کﯚلليژی ئاداب بە
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
ەول ر
ەروەردەی ھە
ککار :مامﯚستا لەسنوری پە
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە210 :

ب رﯾﭭان محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275736
کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە211 :

ب ستون فائيق محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691733
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

رەگەزی کەس :پياوان
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

201

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە212 :

حەمەسا ح
مەدسا ح مستەفا ح
ب ستتون محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128389
91759
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ﯚڕان
بزووتنەوەی گﯚڕ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە213 :

ل
مال جەالل
ب ستتوون کەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3202245012
21679
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی
202

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە214 :

ب گەرد د شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10308524518997
لی چوارەمی پەرلەمانی ککوردستان
ن.ک( بﯚ خولی
پاا وراوی )ی.ن
ککاندﯾدی ژمارەە 2
سا ی  1978لەگوندی کەللکانی بناری چيای کﯚسرەەت لەداﯾک بوووە
س
لەزانستی باﯾولوجی
ی
سی وەرگرتوووە
مەی بەکالورﯾس
سا ی  2003-2002بروانامە
س
)ی.ن.ک(شار بەج
ر
بﯚتە پ شمەرگە لەرﯾزەکانی )
ی باوکی ە
ەھﯚی ئەوەی
سا ی 1984بە
س
شتی کﯚﯾە و
سرەت و دەش
خ لەسنورەکاننی بناری کﯚس
دەھ ن و روو دەکەنە شاخ
سماقﯚ ی
س
ئەنفالەکان ئاووارەی ئ ران ببوون
1لەشا وی ئە
ەسا ی1988
لە
ی.ن.ک)
ستنەکانی )ی
سا ی  1992پەﯾوەندی کر دووە بەرﯾخس
س
چەندﯾن پلەی حزبی
ی چاالکی خووﯾندکاران و ژننان بووە وە چ
سا ی  1999-1993کادﯾری
س
ەر کخستن و ر کخراوەکانندا
ی وەرگرتووە لە
ەتوانای خﯚی
بە
خو ندکاراندا وەەک ئەندامی
سکرتارﯾەتی
ی
ن کﯚنگرەی و
سا ی  1999لەدووھەمين
س
ە بژ ردرا
خو ندکاران ھە
خ
ری
گری سکرت ی
ی کﯚنگرەی ببەدەست ھيننا بووم بەج گ
سا ی  2001ﯾەکەم دەنگی
س
ککﯚمە ەی خو ندکارانی کورردستان
مانی وە
دامەزراوە لە سل ی
ە
ستا
زانکﯚ وەک مامﯚس
ﯚ
سا ی  2003لەدوای تەواوو کردنی
س
بە
مە بەندی کەررميان بووە ە
ميان وە لە ە
ن سا دا گوازرراوەتەوە گەرم
دواتر لەھەمان
شی مە بەند بەپلەی کارگ ری کﯚميتە
ەندامی بەش
ئە
مە بەند ھە بژ را
وەک کارگ ری ە
بەندی پشدەر ک
ی
ی مە
سا ی  2006لە ھە بژاردنی
س
بەندی پشدەر
ی
سا ی  2009بووە بە ج گرری مە
س
سەرکرداﯾەتی
ی
ن کﯚنگرەدا متتمانەی بوون بە ئەندامی
سا ی  2010لە س ھەمين
س
ی.ن.ک( ی پ بەخشرا بەب کوتا
)ی
ەدواداچوونە
بەرپرسی مەکتەبی چاود ری و بە
ی
تاا ئ ستا بەردەەوامە لەکارکرردن
خاوەن  21سااڵ خەباتە بەبب داب ان
خ
جوتيار بووە وە
مەرگاﯾەتی ج
باوکی بەر لەپ شم
ی
ھەژار پەروەردەەکراوە
ەخ زان کی ھ
لە
سەنگەرە و خانەنشينە
م ئەندامی س
ئ ستاش کەم
دادگای پشدەر خاوەەنی دوو
ی
ی پيشەی داواکاری گشتييە لە
ھاوسەرەکەی
خ زان دارە و ھ
منا ە
م
203

پا وراوی )ی.ن.ک(ە بو پەرلەمانی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە215 :

بەختيار حەميد مەجيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191790
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە216 :

بەختيار عەبدول ەحمان فەتاح عصام الدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991771
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کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە217 :

بەختيار بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261634291426
کەمئەندامە و لەسا ی  1959لەشاری سل مانی لەداﯾکبووە بەشی مﯚسيقای پەﯾمانگەی ھونەرە
جوانەکانی لە بەغدا تەواوکردووە و ئەندامی دەستەی با ی ر کخراوی کەمئەندامانی نەروﯾژە و
سەرۆکی کﯚمە ەی کلتورﯾيە لەشاری ستورﯾن.
ئەندامی ليستی پارتی چەپی نەروﯾژﯾيە .لە 2007دا بووەتە ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانی "ميتری
گاوڵ داڵ".
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە218 :

بەختتيار خﯚشنناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510072
سی
می پژاک و زﯾﯾندانی سياس
ئەندام
ن
ی پارتی ئازادی کوردستان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە219 :

بەختتيار سەعييد 2
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906125045
59370
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس
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ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاود ری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە220 :

بەختتيار شاوەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4211500017
75911
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

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

ژمارە221 :

ەﯾی
بەختتيار شەمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
90117145416997
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ەﭬدە سا ييەووە بووەتە
ەداﯾکبووە ،لە تەمەنی ھە
 19لە شاری سل مانی لە
ە 961-08-23
لە
ەرزی
چاالک و پلەبە
پ شمەرگەی پاسﯚک .سا ی  1980چوووەتە ھﯚ ندا .ئەندام کی چ
سين و وەرگ انی ھەﯾە.
پااسﯚک بووە .چەندﯾن نووس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە222 :

و
بەختتيار عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8232253476
60777
ی سياسی
چاالکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ک .کر کاری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە223 :

بەختيار مستەفا قادر ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692179
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

رەگەزی کەس :پياوان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە224 :

بەختيار مەحمود شەوکەت زەنگنە  -بەخەی شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241306211882

209

سا ی لەداﯾکببوون1956:
س
زانکﯚی سل مانی
ی
ی بەشی ژم رﯾاری
دەرچووی :کﯚلليژی بازرگانی
سل مانی
دانيشتووی :س
ککار  :سياسەتتمەدار
ﯾەکەمی پاسﯚک لە سا ی
ی
ی پاسﯚک بووە و لە کﯚنگررەی
کيش ئەندامی
ن وبراو سا ن ک
چواالن بە ئەنندامی ﯾەدەککی سەرکرداﯾﯾەتی ھە بژ رردراوە.
 1991لە قە چ
ە1994-4-20دا کﯚمە ەی کوردی نەتەووەی کورد داددەمەزر ن ت .
لە
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە225 :

ی
ل تا ەبانی
بەختتيار کەمال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0125162408
81099
سا ی  1979لە داﯾک بووەە .
لە سی زانکﯚی سل مانی تەواو ککردووە .
کﯚل ژژی پزﯾشکیەنەدی بﯚ پەررەپ دانی
س – ممارس معتمد(ە لە پپەﯾمانگای کە
ساعد ممارس
ی )دبلﯚم – مس
خاوەەن ب وانامەیمرۆﯾيەکان .
توانا م
ی سەنتەری ژژﯾرە بﯚ مادە ب ھﯚشکەرەکان .
سەر پەرشتياریدامی دەستە
مرۆﯾيەکان.
ەنتەری کﯚردۆۆنياﯾە بﯚ پەرەپ دانی توانا م
ەی با ی سە
ئەندی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نی
چااالکی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە226 :

ب
ەد حەبيب
بەدرران ئەحمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103122145
52258
بەڕ وەبەرری دەزگای ئئاراس لە ھەوول ر.
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە227 :

ﯾعە موسا
بەدﯾع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22813482613207
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ستان
شی سﯚرانی ﯾەک تی نيشتتمانی کوردس
ەندی شەشی
ککارگ ِری مە بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە228 :

يد گەوھەرر
بەرززان سەعيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128083647
71197
کی دوور
شاری سل ماننييە ،سا ن ک
سا ی )((1963ی گەڕەکی چوارباخی ش
ەداﯾکبووی س
لە
ەالﯾەن
ەحمەد ئاوا لە
سا ی ) (1984لە گوندی ئە
ک بووە .دوای ئەوەی لە س
و در ژ پاسﯚک
کی لە کاردەککەو ت .پاش راپەڕﯾن
ختی برﯾندار دەکر ت ،قﯚ ک
عس بەسەخ
حکومەتی بەع
ح
ەول ر
پارتی و نيشتەج ی شاری ھە
ی
پاشان دەب تە
ن
کگرتن.
ی پارتی ﯾەکگ
دەب تە ئەندامی
دەب ت.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

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

ژمارە229 :

ﯚران
سە ھﯚزات  -ھﯚليا ئﯚ
بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8111751218
89188
کخراوە
باﯾک بە ھاوسەرۆکی ئەو ر ک
ھاوشانی جەميل ک
ی
ە کﯚنگرەی نﯚﯚﯾەمی  KCKبە
لە
ھە بژ ردرا.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ژمارە230 :

ی جاسم ز باری
شار چەلەبی
بەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220185828
83560
سوسنا_ ئاکرێ
_
دی
ن 1980 /گوند
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
سپﯚڕی /م ژووو
پس
لەگەڵ ر کخراوە نااوخﯚﯾيو
ڵ
کﯚڕو سيميناری کردووە
و
شداری دەﯾان کﯚنگرەو
چاالکی /بەش
چ
دارﯾکردن لەدامەزراندنی ککﯚمە ەی م ژوونووسانی
ن وەک بەشد
ن ودەو ەتيەکان
بە زﯾندوکردنەوەو بەھ زکرددنی
ککوردستانو داممەزراندنی ر ککخراوی ﭬەژﯾﯾنی تاﯾبەت ە
نوسينی
ری راگەﯾاندنو نو
ميرئات بﯚ چاود ی
ت
پرۆژەی تﯚڕی
ی
جان ،بەڕ وەبرردنی
توواناکانی گەنج
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ەزراندنو بەڕ ووەبردنی کﯚمپپانيای
ککت ب ک بە ناوننيشانی )نحوو اعالم حر و محاﯾد( ،دامە
کردووە لە بەرنامەی
ھونەری ھەروەەھا بەشدارﯾک
ەم ھ نانی ھ
ەنەر بﯚ بەرھە
ميدﯾاالﯾنو سە
م
ەرەپ دانو راھ نانی پەڕ ەممانتارانی ع رااق کە لەالﯾەن ئاژانسی پپەرەپ دانی
پە
ەروەھا دەﯾان بابەتی رۆژنامەوانی لە گگﯚﭬارو
ەج کراوە ،ھە
 (USAIDج بە
ن ودەو ەتی )D
لە ھەردوو زماانی عەرەبيو ئينگليزی.
رۆۆژنامەکاندا ب وکردوەتەوە و شارەزاﯾە ە
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە231 :

شار عەزﯾز گوانی
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3082240583
30971
لە گوندی گواننی بناری
ەی سﯚران ە
 1991-03رۆژژی راپەڕﯾنەکە
حەمەد3-10 ،
ەشار عەزﯾز ح
بە
ەی
سەرەتاﯾی لە قوتابخانە
ی
ندنی
ە قەزای سﯚرران لە داﯾک بووە ،خو ی
چيای زۆزک لە
چ
خانەی
گگو نی سەرەەتاﯾی ت کە و بە کﯚتا ھ ناوە ،تا پﯚلی پ نجی ئامادەﯾی لە قوتابخ
شەمی ئامادەﯾيشی لە قووتابخانەی
ئاامادەﯾی دﯾاناای کوڕان بە کﯚتا ھ ناوە و پﯚلی شەش
کﯚی
ژی ﯾاسای زانک
مان تەواو کرددووە .ئ ستا پپوتابی کﯚل ی
شەھيد دکتﯚرر عەبدول ەحم
ش
سﯚرانە.
س
ھەفتەنامەی زاری
ی
رۆژنامەنووسی کردووە لە
ی
 20ەوە دەستتی بەکاری ر
ە سا ی 007
لە
گﯚﭬاری تر کاری کرردووە .
ی
ککرمانجی و گﯚﯚﭬاری خ زان و چەندﯾن رۆۆژنامەو
مرۆﭬەو سەرۆۆکی سەنتەری
بواری مافەکانی م
ی
چاالکوانی کﯚممە گەی مەددەنی و
چ
سﯚرانە.
رۆۆشنبيری سﯚ
ئييمەﯾل:
@mailto:baasharkurdy
@yahoo.com
m
mailto:baashargwani@gmail.com
m
ک:
ە فەﯾس بووک
نااونيشانی لە
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http
p://www.faccebook.com
m/bazizgwan
ni
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

سﯚران

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

ژمارە232 :

خانی
شير ئەميرخ
بەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1105160346
62484
شان لە داﯾک بووە .لە
پار زگای کرماش
ئاواﯾەکانی سەر بە ر
ی
 19لە ﯾەک لە
ە سالی 966
لە
دەسە ت گەﯾشتننی کوماری ئييسالمی لە ئ ران
ە
ن و بە
نقالب لە ئ ران
دەسپ کی ئينق
ەقە و
لە سەر مەنتە
کوماری اسالمی ە
ی
گەﯾشتوی
ش
سەالت
ی تازە بە دەس
فشاری رژﯾمی
فش
199ەوە
بننەمالەکەی ،واﯾان ل کردد کوچ بەرەو ووالتی ئيراق کﯚچ بکەن و لە سالی 95
نييشتەج ی و تی فينالند بووە .سالی  1997تا ساللی  2007لە ئيدارەی پەنابەرانی
ھياﯾا( کاری کرردوه .لە
مشاور ﯾان بە فنالندی)اوھ
شاری ﭬاسا لە رۆژئاوای فيينالند وەکو م
ش
ەشی پەنابەرری کار
سوری فنالند لە بە
ی
ەليبی
سازمانی سە
سالی  2008تا ئيستا لە س
س
دەکا .
موکراتيکی
ی
بزوتنەوەی د
ی
دنی ر کخراوی
خانی بەشداررﯾی دامەزراند
ەشير ئەميرخ
بە
ەمين کﯚنگرەەی ر کخراوەککە لە سالی  2007کە لە و تی
ﯾااراسانی کردووە و لە ﯾەکە
نگرەێ
ەروەھا لە کونگ
ی کوميتەی نااوەندی ئەو ر کخروە و ھە
نﯚﯚرو ژ بەسترا ،بە ئەندامی
ەندامی
جار کيتر بە ئە
سالی  2008للە و تی سووئد پ کھات ،ج
دووی ر کخراووەکە کە لە س
ميتەی
ستاﯾچ وەک ئەندامی کوم
ی ئەو ر کخرراوە ھەلبژ ردرراوەتەوە و ئيس
ککوميتە ناوەندی
سان خەباتی سياسی دەککا.
نااوەندﯾی بزوتننەوەی دﯾموککراتيکی ﯾارس
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سەرچاوە :ما پەڕی بﯚ رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

شارەکان:

کرماشان

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

ژمارە233 :

بەفراو ئەحمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692175
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە234 :

بەناز ئەحمەد حس ن کەلﯚش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4181448027
75890
ەی
خاوەن ب وانامە
سل مانييەو خ
197ی گەڕەککی توی مەلييکی شاری س
ەداﯾکبووی 72
لە
ەوەدا
لەبواری ئاوەدانکردنە
ی
سا ە
ەکالﯚرﯾﯚسی ﯾاساو دبلﯚممی کارگ ﯾيە ،ماوەی  17س
بە
ککاری دەکات.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە235 :

دی
خەليل ئيبرراھيم داود
بەنازز عەلی خ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0223093240
03702
ی زھور.
ەی ساواﯾانی
ستای سەرەتتاﯾی لەباخچە
مامﯚس
کبووی  1978لەشاری دوووز.
لەداﯾک
زمانی کوردی.
ی
مانگەی مامﯚﯚستاﯾانی مە بەندی دووز بەشی
ی خو ندن :ددەرچووی پەﯾم
ئاستی
ەدووز تەواوکرردووە لەسا ی 1996
لەسا ی  1983چوووەتە قوتابخاننەوە قﯚناغی سەرەتاﯾی و ئامادەﯾی لە
ەستگيرکردنی ﯾەک ک
ی
کﯚی رومادی ووەرگيراوە لەککﯚل ژی پەروەردە بەشی بباﯾﯚلﯚژی ،بە م بەھﯚی دە
لەزانک
دەرکراوە.
ە
سەوە لەسا ی  1998لەززانکﯚ
لەبراککانی لەالﯾەن رژ می بەعس
مامﯚستاﯾانی مە بەندی ددووز.
ەپەﯾمانگەی م
دن کردووە لە
ستی بەخو ند
لەسا ی  2004جارر کی تر دەس
خش وانەی وتتوەتەوە.
ھور بەخﯚبەخ
گ لەباخچەی ساواﯾانی زھ
بﯚماوەەی پ نج مانگ
نکردە و تی ئ ران
ەکەﯾدا رووﯾانک
لەسا ی  1991لەپپاش راپەڕﯾنە مەزنەکەی ککوردستاندا للەگەڵ بنەما ە
بەعسەوە راگو زران )تتەرحيل(
ە
دوای  8مانگ ئاوارەەﯾی گەڕانەوەە شاری دووزز جار کی تر لەالﯾەن رژ می
س وە لەشارری ھەول ر تاککو سا ی  1994گەڕانەوە شاری دووز.
مە گەی بنەس
بﯚ کﯚم
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لەسا ی  2003پەﯾوەندﯾکردووە بەڕ کخستنەکانی )ی.ن.ک(ەوە.
خاوەنی چەند شەھيدو ئەنفالە لەبنەما ەکەﯾاندا.
لەسا ی  1991لەالﯾەن رژ می بەعسەوە خانووەکەﯾان رووخ ندراوە.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای سە حەدﯾن  -تکرﯾت بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی
ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی پوک ميدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

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

ژمارە236 :

بەناز مەحمود عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051175731
کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

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

ژمارە237 :

بەندی تاھير جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275733
کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە238 :

بەھادﯾن فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714160040134
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سەرۆکی کﯚممە ەی خ رخووازی کوردی لوبنانی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

لوبنان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە239 :

ی
بەھاادﯾن نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1027100930
02125
 192لەداﯾکبوووە ،باوکی و بباپيری مەال بووون،
خە کی تەک ی قەرەداغە ،لەسا ی 27
خ
می
مەال عەبدولکەرﯾم
تە مزگەوتی بييارە الی ال
ەق و بچ ە
ست بب بەفە
بااوکی دەﯾوﯾس
عی،
سا يدا چﯚتە حزبی شيوع
مدرس بخو ن  ،بە م سا ی  1946لەتتەمەنی  19س
م
داوە بب تە بەشيووعی.
کەرﯾم ھانيان ە
م
ی ميرزا
ەنوەری حەمااغا و غەفوری
ئە
سەرچاوە :ھاوڕێ کاوە  -مما پەڕی ر گا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

اق
شيوعی ع ق
حزبی ش

220

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە240 :

بەھار عەبدولقادر محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291803
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە241 :

بەھار مەحمود فەتاح ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091782
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە242 :
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بەھاار رەفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22614265319745
ەرپرسی ما ی دا دەی ئا فرەتانی ھەڕڕەشە ل کراو
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە243 :

بەھاار مونزﯾر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120813123
33569
ەربەخﯚﯾی ئافرەتان لەسا ی )(1993
ەک کە لە داممەزر نەرانی ر کخراوی سە
ﯾە
نەری ر کخراوی ئازادی
ی
چاالکی بزوتنەوەی ژنانە .نو
ی
ەکوردستان .ھە سوڕ نەرر کی
لە
سووری ن ودەو ەتييە لە
کخراوی خاچی س
ی
ژننە لەع اق ،بەشی نەروﯾﯾج و کارمەندە لە ر
تی نەروﯾج.
ی بەزۆر بەشووودانە لەو ی
و تی نەروﯾج ،،پ ۆژەی دژی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

کﯚمە ﯾەتی
چاالکی کﯚ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە244 :

وی
بەھاارە عەلەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5041011265
57266
ەک ملو ن واژژوو بﯚ
می چاالکی ککەمپەﯾنی ﯾە
ھە سووڕاوی بزووتنەوەی ژنان و ئەندام
ھ
بزووتنەوەی ژنان
ی
سووڕاوی
ی
ەکسانی ن واان ژن و پياو ببوو ،جگە لەووەی کە وەک ھە
ﯾە
بالگی "کچی خﯚﯚرەتاوی"
ی
ەبوو و ﭬ
نووسەرﯾش دەوری ھە
ش
رۆۆ ی ئەبينی ،،ھاوکات وەککوو
لە رووداو کی ھاتووچﯚ
ەڕ وە ئەبرد ،بە م ناوبراو لە ر کەوتی 11ی خاکەل ووەی  2011ە
بە
ھﯚی
ی سەرەکی سەقز سنە بە تووندی بررﯾندار بوو و پااشان بە ی
ە ن وان جادەی
لە
ستدا .شاﯾانی باسە کە لەو رووداوەدا بااوکی
ککارﯾگەربوونی برﯾنەکانی گگيانی لەدەس
نااوبراوﯾش گيانی لە دەستتدابوو .
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە245 :

رەوی
رام خوسر
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417541
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شتووی :ش رەەوان
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
1382
سا ی ما واﯾی2 :
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3426
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە246 :

رۆز گە
بەھر

ی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103114805
52251
نوو نەری ﯾەک تتی لە ئەنکەڕڕە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە247 :

مەن حس ن
بەھم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0520094456
64278
مەتک شانی ککوردستان
سياسی حزبی زەحم
ی
ەرپرسی کارگگ ی مەکتەببی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە248 :

ر عەلی 3
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3241926142
24524
ی
الکی سياسی
نوووسەر و چاال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
225

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
بزووتنەوەەی گﯚڕان

پپارت:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە249 :

ر مستەفا 2
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22321470319714
مانی کوردستتان
ﯾەک تی نيشتيم
ستنی 3ی ک
ەندی ر کخس
شووی مە بە
ل پرسراوی پ ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە250 :

ر کاﯾا
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6081109086
65077
ی وان
ی شارەوانی
سەرۆکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە251 :

ن سامی عەبدول ەحمان
بەﯾان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11051619312486
نو نەری پارتی لە بەررﯾتانيا.
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە252 :

ن سا ح
بەﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5180954175
58031
چاالکی م .ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە253 :

بەﯾان عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915285122074
چاالکوانی بواری ئافرەتان ،مامﯚستای زانکﯚ ،ھەول ر.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە254 :

بەﯾان محەمەد فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404292000
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی
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شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە255 :

پا ە گەردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01616091110119
ەردی ناسراووە
ە و بە پا ە گە
حاجی سا حە
نااوی سادق ح
سا ی لەداﯾکببوون1976 :
س
سە حەدﯾن
ئينگليزی  -زانکﯚی س
ی
دەرچووی :کﯚلليژی پەروەرددە بەشی زماانی
سﯚران –دﯾانا
دانيشتووی :س
YND
سی ھەر می سﯚرانی DK
ی سەرکرداﯾەتتی و بەرپرس
ککار  :ئەندامی
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا .
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە256 :

عيد ئەست ررە
شنگ سەعي
پرش
229

http://www.kurdipedia.org/?q=20081116164034332
پرشنگ بەفاکتا:
سا ی  1959لەسل مانی لەداﯾک بووه.سا ی  1976ئامادەﯾی لەسل مانی کوتاﯾی پ ھ نا.سا ی  1983- 1977ماجستيری بە پلەی ئيمتياز لە رۆژنامەگەرﯾدا لە ﯾەکيەتی سﯚﭬيەتی کﯚنوەدەستھ ناوە .
کﯚتاﯾی  83تا  1988لەو ستگەی رادﯾﯚی حيزبی شيوعی ع راق لەشاخ کارﯾکردوە.پاش ئەنفالی بەدناو ھاتوەتە سورﯾا ولەشام بووەتە سەرنووسەری گﯚﭬاری ئاشتی و سوشياليزم.ھاوکات ئەندامی کﯚنسەی بەڕ وەبەرﯾەتی ﯾەکيەتی نووسەران و رۆژنامەنووسانی عيراقی بووە.لەسا ی 93وە نيشتەج ی دانمارکە و سەرقا ی چەندﯾن پرۆژەﯾە لەبواری چاالککردنی ئافرەتاند.تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە257 :

پشتيوان عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022816314621763
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چاالکی مافی مرۆڤ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

الکی مافی مررۆڤ
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە258 :

دەر بابەکر محەمەد
پشد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140369
91933
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە259 :

م
مەد سليم
ەرەج محەم
کﯚ حمەفە
پشک
231

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128429
91805
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە260 :

دﯾن
کﯚ نەجمەد
پشک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310225858
83880
داﯾکبووە.
ە
جە لە
نزﯾک ھە ەبج
عەبابەﯾل ی نز
 1لە گوندی ع
+سا ی 1954
لە زانکﯚی سل مانی تەواو ککردووە .
 ،1کﯚل جی ککشتوکا ی ە
+سا ی 1977
تيی
197ەوە تا ساا ی  1988کادر و ل پرسراووی ن و رﯾزەکاانی ﯾەک ی
+لەسا ی 78
نييشتمانی و ککﯚمە ەی رەننجدەرانی کورردستان بووە.
شﯚڕش" و لەو سﯚنگەﯾەدا زﯾاتر لە 2
ەرانی ر کخراووی "ئا ی ش
+ﯾەک ک بووە لە دامەزر نە
ساڵ لە شاخ زﯾندانی کراووە.
س
198وە لە و تی سو د دەەژی.
+لە سا ی 89
دا
کخراوی سياسيی کوردﯾد
ەڵ حزب و ر ک
ستبوونی لەگە
199وە پ بەس
+لە سا ی 92
چ اندووە.
پچ
ھەنگ و ل کﯚ ينەوەی سياسيی و ئەدەەبيدا کار
198وە ،لە کااﯾەکانی فەرھ
+لە سا ی 89
دەکات.
گە لە وتار و لليکﯚ ينەوەی ن و گﯚﭬار ،رۆژژنامە و
ی لە بواری ننووسيندا ،جگ
+چاالکييەکانی
ەی )شيعر ،ئئەدەبی مندا ن ،چيرۆک ،ساتير،
ما پەڕە کوردﯾييەکان 11 ،کتت ب و ناميلکە
م
وەرگ ان ،ﯾادەوەرﯾی( چاپکردوون .بەرگی ﯾەکەمی
گ
ل کﯚ ينەوەی ئئەدەبی و سيياسيی،
ی ،لە
ستان و چاپی ئەوروپاﯾشی
می لە کوردس
"ئەزموون و ﯾادد" ئەمساڵ ،چاپی ﯾەکەم
سو د ،ب وکرانەوە .
س
بەری ئەدەب و ئااستانەی
ی
ی )ژن ک لە د ارگ الس( "کﯚﯚمە ەشيعر" و لە س
+دوابەرھەمی
ەری
مانگی نﯚﭬامبە
سياسەتدا "ل کﯚ ينەوە و ددﯾمانە لەمەڕ ئەدەب و سيياسەت" ،لەم
س
شی ،بەرگی دووەمی
می داھاتووش
ەتەوە .بەرھەم
پ و ب وکراونە
 ،2009لە کورددستان ،چاپ
9
ەند مانگی داھاتوودا،
ن(ە کە لە چە
ش و حيکاﯾەتتەکانی زﯾندان
ەزموون و ﯾاد )ئا ی شﯚڕش
ئە
چاپ و ب ودەککر تەوە.
چ
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وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە261 :

پﯚ ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2291338506
64326
چاالکی مەدەنی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

دەنی
الکی مە ی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە262 :

پﯚ زﯾندانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1205140435
52817
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چاالکی مافی مرۆڤ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

کەس:
جﯚری کە

چاالککی مافی مررۆڤ

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە263 :

ەبدو
ن ئەمير عە
پيران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41213291618586
کﯚمە ﯾەتی م رگگەسﯚر
ە
ەنتەری رۆشننبيری و
سەرۆکی سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کلتووری
چاالکی کل

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە264 :

حمود
ەمەد مەح
شان محە
پەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140359
91916
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کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە265 :

پەرژﯾن مستەفا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991964
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە266 :

مەد
حمە محەم
وا عەلی ح
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128359
91728
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە267 :

ەری
وانە حەﯾدە
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02616375410519
ناوەندﯾی حدککا
ی کﯚميتەی نا
راو ژکاری
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە268 :

مان
ڵ  -نيشتم
وﯾن فيشاڵ
پەرو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2090900553
33178
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە269 :

ەد
وﯾن محەمە
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1291016008
86536
سەری دﯾموکرراتی
ﯾاسادانانی کاتی بەڕ وەبەری خﯚس
ی
ەندامی دﯾواننی ئەنجومەننی
ئە
ککانتﯚنی جزﯾرەە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە270 :

حەمە
وﯾن کاکە ح
پەرو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6211003516
67594
ی.ن.ک
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاود ری س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە271 :

حەميد سا ح
ی سا ح ح
پەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128399
91770
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە272 :

د
ی ئەحمەد
پەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5142208546
64745
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ی مەدەنی و سياسی لە ئە مانيا
چاالکوانی بوارری ر کخراوی
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە273 :

ەبدو
ن ش خ عە
تابان

گەرميانی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02315180610211
ی ژنان
چاالکی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی مافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە274 :

ن کەمال
تابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5171232076
64763
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چاالکی مەدەنی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە275 :

تارا تتوانا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0207223325
53407
سا ی 1991ەوە بەھﯚی کااری پ شمەرگگاﯾەتی و سيياسی
ەبجەﯾە و لەس
خە کی ھە ە
خ
ەزۆربوار ک کااری
ن .لە سوﯾد لە
کەی لەو تی سوﯾد دەژﯾن
ەڵ خانەوادەکە
بااوکيەوە لەگە
ندﯾدی
سی و لەسا ی  2006کاند
بواری ژنان و ککاری ر کخراووەﯾی و سياس
ککردووە وەک بو
سياسی
ی
پاارتی سﯚسياال دﯾموکراتە کانی سوﯾد بووە بﯚ پەڕلەمان و راو ژکاری
ەرۆکی ر کخرراوی ھاواری ژنە لەسوﯾد.
پاار زگاری ستﯚﯚکھﯚ م بووە ئ ستاش سە
پەڕی کوردستان ن ت
ی
سەرچاوە :رزگگار رەزا چوچاانی  -ما
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە276 :

ی
ق ئيکينجی
تارق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6222324566
60331
ی سياسی
چاالکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
باککووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە277 :

ی2
ق ئاکرەﯾی
تارﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109142917
73174
با يﯚزی ع راق لە نەممسا
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە278 :

حسين
ب سادق ح
تالب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307169
91560
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە279 :

ن شاکير
تامان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030150956
62160
رۆۆژنامەنووس.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

242

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە280 :

تانيا عوسمان عەزﯾز ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891767
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە281 :

تانيا تاھر جالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391903
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە282 :

تانيا عالالدﯾن سيدگل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692181
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە283 :

تانيا عوسمان عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=20140418202648100430
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە284 :

سی
ر لتيف عيس
تاھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140419
91986
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

245

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە285 :

ر ئەلچی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10315160210562
ەدار
پار زەر و سياسەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە286 :

حەسەن
ر حاجی ح
تاھير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0603123510
04365
ی دژی لە س دارەدان
ھە سواراای سەنتەری
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ی مافی مرۆۆڤ
چاالکی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە287 :

ن
ر حەسەن
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4141221412
27388
ستان
کر کاری کوردس
ی حيزبی کﯚﯚمﯚنيستی ر
راو ژکاری کﯚمميتەی ناوەندی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ک .کر کارری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە288 :

ن
ر سل مان
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9010843548
89351
19ی باکﯚ-ی پاﯾتەختی
لەداﯾکبووی سا ی 954
ی
ککاری رۆژنامەگگەری دەکات و
ەو و ته و
ە نووسەرو رۆشنبيرە ناسرراوەکانی ئ و
ﯾەک کيشە لە
ئاازەرباﯾجانە ،ﯾە
ەخ بە دۆزی ککوردو کلتورو
دﯾپلﯚماتيک-ە ،کە باﯾە
ک
سەرنوسەری رۆژنامەی کوورد
س
تەشە.
ە
رۆۆشنبيرﯾی کووردی دەدات و رۆژنامەﯾەککی بەرب وی ئەو و
2013
ن 3-09-01 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
ﯾەک تيی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە289 :

ی زادە
ر کەمالی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9082232376
61053
نەتەوەﯾی کوررد
ی کﯚنگرەی نە
سەرۆکی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە290 :

و
ە عبدالخالق عەبدو
تاﭬگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130289
92196
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە291 :

ە عومەر ررەشيد
تاﭬگە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206141304
42844
مافی مرۆڤ.
ی
وەزارەتی
شتی مافی مرۆڤ لە ز
ەڕ وەبەری گش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە292 :

کەالر
ھيم بابان ک
سين ئيبراھ
تحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140349
91912
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە293 :

تحسين ئيسماعيل ئەحمەد دۆلەمەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491549
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە294 :

ترﯾفە محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791480
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ککاندﯾدی ﯾەک تتی بﯚ پەڕ ەممانی کوردستتان لە 2013ددا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممندا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە295 :

حمەد
توانا تەھا ئەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11920262710793
شتووی
کای رۆژنامەنوووسانی کورددستان .دانيش
رۆۆژنامەنووس  -ئەندامی ککارای سەندﯾک
ن.
شاری سﯚران
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

سﯚران

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

ژمارە296 :

گوت ئوزال
تورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6131526587
70102
سەرۆک کﯚماری تورکياﯾە کە لە سا ی  1989ھاتە سەرکار و ﯾەکەمين
ھەشتەمين س
ھ
سەر ئەو
سەربازی بەس
ساڵ حکومەتی س
ڵ
ھاتنی 9
سەرۆک کﯚمارری تورکيا دواای کﯚتاﯾی ھ
س
و تەﯾە.
لەگەڵ پارتی
ڵ
شتی
ەﯾشتن بە ئاش
ئووزال لە سا ی  1993و درروست لە کات کدا کە بﯚ گە
جە تەی دڵ کﯚﯚچی دواﯾی ککرد.
ککر کارانی کورردستان  PPKنزﯾک ببووەوەە ،بەھﯚی ە
 PKKی
شتی لەگەڵK
ەﯾشتن بە ئاش
پرسی کورد و گە
ی
توورگوت ئوزال ھەو ی چارەەسەری
پەرلەمانتارانی کوردی
ی
سری ساکيکی ،پ
ی
ی ،ئەحمەد تتورک و
ت پ ش مردنی
دەدا و تەنانەت
عەبدو
و
ستی چاوپيکەووتن و وتوو ژ بﯚ الی
ی بە مەبەس
ستای تورکيای
ەرلەمانی ئ س
پە
ەرۆکی بەندکرراوی PKKی ناردبوو.
ئﯚﯚجەالن ،سە
باوەڕەن مردنی ئوزال لە
ن
ەر ئەو
شرۆﭬەﭬانانی تورکيا لەسە
ی
زۆۆر ک لە م ژووونووسان و ش
ەﯾاندەوﯾست پرسی کورد لەو و تە چارەسەر
الﯾەن توندڕەوەەکانی تورکەووە بووە کە نە
ال
کر ت.
بک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە297 :

ەدی
ق محەمە
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510084
ی تاھەتاﯾی)
سی )زﯾندانی
می پژاک و زﯾﯾندانی سياس
ئەندام
252

سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە298 :

تﯚفيق نوری بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081643233423
خە کی سل مانييە ،کاژﯾک بووە و ماوەﯾەکيش پاسﯚک ،سا ی  1991لە شاری سل مانی لە
رووداو کی تەمومژاوﯾدا تيرۆرکرا و تەرمەکەشی نەدۆزراﯾەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی سﯚسياليستی کورد  -پاسﯚک
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە299 :

ھەولير
ق ھمزە ررەسوڵ ھ
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140429
91998
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە300 :

ف
کﯚ رەئوف
تيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5122307347
76276
...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە301 :

سين کەرﯾم مام زەﯾنەدﯾن
تەحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91476
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە302 :

تەالرر لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255459
91457
محمد
ەالر لەتيف مح
تە
ساڵ و شو نی لە داﯾک ببوون :سل ماننی – .1974
سزانکﯚی الح الدﯾن .1996
ی
سال دەرچووون :کﯚل ژی ﯾاسا/
سی :خ زاندار
باری خ زانیھەروەھا ئاستتی زمانی
ەواو لەزمانەکاانی کوردی و عەرەبی ،ھ
شاەزاﯾی تەئيينگليزﯾشم بااشە.
ن و چاالکی:
بوواری کارکردن
ە بەردەوامی.
 1996-7-2بە
1پار زەر لە 20
1.
مانی
ﯾاساﯾی مەکتەبی سياسی ﯾەک تی نيشتم
ی
2..ئەندامی دەستەی ڕاو ژژکاری
ککوردستان.
شتمانی کورردستان.
بژاردنی ﯾەک تی نيش
ی
ی ھە
3..ئەندام مەککتەبی دەزگای
ﯾەکەم.
م
نيشتمانی کوردستان خولی
ی
ەنجومەنی نااوەندی ﯾەک تی
4..ئەندامی ئە
ستەی نەزاھەی ﯾەک تی نييشتمانی کوردستان.
5..ئەندامی پ شووی دەس
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6.پا وراو بﯚ پەرلەمانی کوردستان لە سەر ليستی کوردستانی بﯚ ھە بژاردنی
.2009/7/25
7.ڕاو ژکاری ﯾاساﯾی ﯾەک تی ژنانی کوردستانە لە  1999تا ئيستا.
8.ئەندامی سکرتارﯾەتی ﯾەک تی ژنانی کوردستان.
9.خﯚبەخشانە پار زەری النەی ئارام بﯚ گرتنە خﯚی ژنانی ھەڕەشە ل کراو.
10.ئەندامی دەستەی با ی ﯾەک تی مافپەروەران بووە لە .2003
11.دەستەی دامەزر نەری سە نتەری پەرەپ دانی دﯾموکراسی ومافی مرۆڤ
12.دەستەی دامەزر نەری پەﯾمانگای کوردی بﯚھە بژاردن.
13.بەشدار لە پ ۆژەی ھەموارکردنی ﯾاسای باری کەس تی .2008
14.بەشدارﯾکردن لە ھەموارکردنی پرۆژە ﯾاسای تاﯾبەت بە ﯾاسای سزادانی ع راقی
وﯾاسا نەھ شتنی لە شفرۆشيوﯾاساﯾی باری کەس تی کەلە ڕ گەی ﯾەک تی ژنانی
کوردستان لە ھەفتەی بەرەنگاربونەوەی توندووتيژی پ شکەش بەپەرلەمان کراوە.
15.بەشدارﯾکردن لە پ دا چوونەوەی پرۆژە ﯾاساﯾی بەرەنگار بوونەوەی توندو تيژی
خيزانی و پ شکەشکردنی سەرنج و ت بينی بﯚ پەرلەمانی کوردستان.
16.بەشداری کردن لە خولی تاﯾبەت بە ھە بژاردن لە سوﯾد و تورکيا وە خولی
بەرانگاربوونەوەی توندو تيژی لە ئەردەن.
17.وەرگرتنی خە تی پار زەری نمونەﯾی لە الﯾەن سەندﯾکای پار زەران وە چەندﯾن
خە تی ڕ ز ل نان لە الﯾەن بەڕ وەبەراﯾەتی بەدوادا چوونی توندو تيژی دژ بە ژنان
بەڕ وەبەراﯾەتی ڕۆشنبيری و الوان و ڕ کخراوی ھاندانی م ينە بﯚ کاری ڕاگەﯾاندن
ھەروەھا خە تی حەپسە خانی نەقيبی پ بەخشراوە.
18.خﯚبەخشانە کاری پار زەراﯾەتيم کردووە بﯚ خە کی کەمدەرامەت و کەسوکاری
ئەنفال و شەھيدان لەدادگاکاندا.
19.سازدانی چەندﯾن کﯚرو سيميناری ﯾاساﯾی کﯚمە ﯾەتی بﯚ تو ژە جياوازەکانی
کﯚمەڵ لەشارو شارۆچکەو گوندەکان.
20.ئەندامی ليژنەی کﯚکردنەوەی داخوازﯾيەکانی ژنانم کە پ کھاتووە لەچەندﯾن
ر کخراو و کەساﯾەتی و ئەندام پەرلەمان بﯚ پ شکەشکردنی داواکارﯾيەکانی ژنان بﯚ
پەرلەمان و دەسە تی ج بەج کردن و دەسە تی دادوەرﯾی.
21.چەندﯾن وتارو نوسينم لە رۆژنامەو گﯚﭬارەکان ب وکردۆتەوە لەوانە )رۆژنامەی
ژﯾانەوە ،گﯚﭬارەکانی تەوار و وا پر س و کەپر).
22.بەشداری چەندﯾن بەرنامەی تەلەﭬزﯾﯚنی بﯚ گفتوگﯚکردن لەسەر مەسەلەکانی و
سياسی ژنان و ﯾاساﯾی و دﯾموکراسی و ھە بژاردن.
23.دوو ساڵ لەپەﯾمانگای پ گەﯾاندنی مامﯚستاﯾان وەک وانەب ژ لەگەل ر کخراوی DC
فەرەنسی کارمکردووە لە سا ەکانی .2004-2002
24.سازدانی چەندﯾن خول لەسەر مەسەلەکانی دﯾموکراسی و ھە بژاردن
بەميوانداری چەند مامﯚستاﯾەکی )سوﯾسری ،سوﯾدی ،ھەنگاری ،ئەمرﯾکی).
25.لەگەڵ ر کخراوی وادی ئە مانی وەک وانەب ژ بﯚ ماوەی دوو ساڵ لەناوچەکانی
ھەورامان و شارەزوور کارمکردووە.
26.بەشدارﯾکردنم لەکەمپينی ج بەج کردنی ﯾاسای توندوتيژی خ زانی.
27.چەندﯾن سەرنج و ت بينم لەسەر دەستوری عيراق و پرۆژەی دەستوری ھەر می
کوردستان رەوانەی ليژنەکانی ئامادەکاری دەستور کردووە لەر گای ﯾەک تی ژنانی
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ککوردستانەوە.
سای
ساڵ لەسەر ﯾاس
ڵ
ەب ژ چەندﯾن ووانەم بﯚ ماوەی س
شانە وەک وانە
28..خﯚبەخشا
ژنانی
ی
خو ندەواری ﯾﯾەک تی
خولەکانی نەھ شتنی نەخ
ی وتﯚتەوە لەخ
بااری کەس تی
ککوردستان.
ست پ بﯚ منا ی ئيشکەر.
29بﯚ ماوەی ) (3ساڵ کارم کردووە لە ڕ کخراوی س
9.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە303 :

رەمەگرون
ن
ە عەزﯾز  -تتەھای پير
مان حەمە
تەھاا ئەوڕەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218110108
83499
ی لەداﯾک بووون 1962 /دووکان
ساڵ و شو نی
س
بەکالﯚرﯾﯚس لە ﯾاسا
س
ی،
م تەندروستی
ب وانامە/دبلﯚم
ستی-ﯾاساﯾی-سەربازﯾو ککﯚمە ﯾەتی
سپﯚڕی /کارگگ ی-تەندروس
پس
شتی لە
چەندﯾن ﯾاداش
سينو وەرگ اان /چەندﯾن ووتاری م ژووﯾييو جوگرافيو چ
ب وکراوەو نووس
رۆۆژنامەو گﯚﭬاررەکان ب وکرددوەتەوە
مەرگەو بەردەەوام بووە،
چاالکی 1978 /پەﯾوەندی ککردووە بە کﯚﯚمە ە 1986 ،بووەتە پ شم
چ
شخانەی شﯚڕڕش بووە.
ج گری بەڕ وەەبەری نەخﯚش
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س

257

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە304 :

تەھاا س مان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907154130
09417
گەرميان و ئەندامی کﯚميتەی ناووەندی
ن
حەلی
رۆۆژنامەنووس و بەرپرسی کﯚميتەی مح
ە.
ی کوردستانە
حزبی شيوعی
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ستان
حزبی شييوعی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە305 :
258

ی
تەھاا سﯚ ەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091008575
57576
ی سياسی
چاود ری
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاودد ری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە306 :

تەھاا عەتيقی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1229232942
23047
حيزبی د مﯚکرراتی
ەی رﯾزەکانی ح
ە 28ی د ساامبری  2009ت کﯚشەری ددەﯾان سا ی
لە
کﯚچی دواﯾی
ی
جە دە
لە و تی سوﯾﯾس بەھﯚی ج
ھا عەتيقی ە
ککوردستانی ئ ران کاک تەھ
ککرد.
ککاک تەھا خە کی شاری مەھاباد ،خاووەن شەھادەەی خو ندنی ليسانس ،ب ژژەر و
پ شکەش کارری رادﯾﯚ تەلە
لە  57بوو.
ەالنی ئ ران ە
ھاباد لە پ ش راپەڕﯾنی گە
ەفيزﯾﯚنی مەھ
خەباتی حيزب ،کاک تەھا ﯾﯾەک ک
کەرابوونی خە
شﯚڕش و ئاشک
ەرکەوتنی ش
ھەر دوای سە
ھ
ستان و
کردە حيزبی د مﯚﯚکراتی کوردس
ە
کە رووی
ە کارانە بوو ە
خو ندەوار وبە
ەو ئينسانە خ
لە
ی حيزب دا کارری کرد .ئەو لە بناغەدانەررانی رادﯾﯚ دەەنگی
ی راگەﯾاندنی
ە ئﯚرگانەکانی
لە
رادﯾﯚ بوو .
ﯚ
کی داﯾمی
ککوردستانی ئ ران و ب ژەر و نووسەر ی
ە بەرپرساﯾەتتی لە رادﯾﯚ د اھەبوو ،زۆر
بەرنامەشی
ی
جگە لەوەی کە
ککاک تەھا ب جگ
شی کردنەوەﯾەککی
می نامەی گو گرەکان ،ی
پ شکەش دەککرد ،وەک بەررنامەی و ی
حيزب ،وتوو ژ و تەرجومە.......
ەرنامە وپ ەووی ناوخﯚی ح
بە
شەھيد مان بوو .بە تاﯾبەت
د
ھاوڕێ و ھاووکارانی ھەرەەنيزﯾکی ر بەررانی
ککاک تەھا لە ھ
ەمر.
سادقی شەڕەەفکەندﯾی نە
ککاک دوکتﯚر س
حيزب
کﯚميتەی ناوەندﯾی ح
ی
تەھا وەک راو ژ ککاری
ا
ە دوای کﯚنگررەی 4ی حيززب کاک
لە
ھەلبژ راﯾەوە و دواترﯾش تا ئەو رۆژەی ککە رووی لە ژﯾانی ھەندەرران کرد ،کادر کی دﯾار
ھ
بوو.
سی راگەﯾاندننی حيزب و
و ماندوو نەناس
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سەرچاوە :ما پەڕی حدکا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە307 :

قوقی
ب حەميد ئئەحمد داق
تەﯾب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0219091319
93538
ی لەداﯾک بووون............./؟؟؟.داقوق
ساڵ و شو نی
س
ستاﯾان
مانگای مامﯚس
ب وانامە /پەﯾم
سپﯚڕی /بوارری وەرزشی
پس
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە308 :

تەﯾب زرار عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691564
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە309 :

تەﯾب عبيد مستەفا دھوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191989
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە310 :

مور مستەفاﯾی
تەﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0623120117
74488
ەندامی دەفتتەری سياسييی حيزبی د موکراتی کووردستانی ئ رران
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە311 :

ەد کﯚچەر
سم محەمە
جاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9160926318
88760
ی بزووتنەوەی گﯚران
ەرپرسی مەککﯚی دھﯚکی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە312 :

جان کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103122400
02260
نووسەر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

رۆژئااوای کوردستتان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە313 :

ب ولدورم
جانب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6222324566
60332
ی سياسی
چاالکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
باککووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس
263

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە314 :

جبار تاھير محەمەدامين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591553
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە315 :

جبار حسين احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192228
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە316 :

جبار عزيز عبدالرحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992207
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە317 :

جبار محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691932
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە318 :

جعفر زوبير علي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792184
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە319 :

جعفر قادر شيخ جعفر.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292035
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە320 :

جلوە جەواھری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911271255542678
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ی ژنان و ئەنداامی کەمپەﯾننی ﯾەک مليﯚﯚن ئ مزا
چاالکی بواری
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە321 :

عيل عەزﯾزز رەسوڵ
ن ئيسماع
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128369
91737
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە322 :

ن
ن ئيحسان
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4182016037
75892
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ەرکرداﯾەتی ﯾﯾەک تی
جوومەنی سە
ەندامی ئەنج
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

کورد

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە323 :

عيل عەزﯾزز
ن ئيسماع
جوان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216225049
93485
ی لەداﯾک بووون1961 /
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /دکتﯚﯚراو ماستەر للە کارگ ی ککار
ينەوەﯾەکی لە بواری ککاردا
ی
کﯚ
ەﯾەو چەند ل ک
ی زانکﯚﯾی ھە
ساڵ خزمەتی
چاالکی 25/س
چ
کەرتی گشتيو تاﯾببەتداو
ی
ەشداری کرددووە لە
ی راھ ناندا بە
ەدان بەرنامەی
ھەﯾەو لە سە
ھ
ەندامی سەنندﯾکای ئابووررﯾناسانە.
ئە
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە324 :

جوان حس ن محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191449
کاندﯾدی ليستی سەربەخﯚکان بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی باشوور 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە325 :

جوان حەسەن خﯚشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081208130454566
لەداﯾکبووی شارۆچکەی شەق وەﯾە ،ھە گری ب وانامەی بەکالﯚر وسی ﯾاساﯾە لە زانکﯚی
سە حەدﯾن ،لە ئەنجومەنی پار زگای ھەول ری ﯾەک تی ئافرەتانی کوردستان بەرپرسی بەشی
کﯚمە ﯾەتييە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی مافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە326 :

ن خالد
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9042125523
33680
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە327 :

ن عومەر ررەسوڵ
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261055346
69437
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ی ر کخراوە دﯾموکراتييەککان
چاالکوانی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە328 :

جوتييار عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8091109236
60605
سی و تو ژﯾنەووە)
ەرنج بﯚ راپرس
سەنتەری سە
ەرپرسی )س
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە329 :

ه
جيھااد عو طه
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130279
92192
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ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە330 :

سا
سن عيسا
جﯚنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021324413408
چەی دﯾانای حزبی دﯾموککراتی ب ت نەھر ن
ەرپرسی ناوچ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە331 :

جيھااد محەمەد رەشيد فارس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0223093442
23705
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ەر
سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی ھە
ەسا ی  1957لەشاری د ووز لەداﯾکبوووە ،قﯚناغی س
لە
داد
ەشاری بەغد
ەوشارە تەواووکردووە ،دواتتر ئامادەﯾی و )کﯚل ژی تەککنەلﯚژﯾا(ی لە
لە
ەواوکردووە.
تە
ەکانی )ی.ن.ک(ەوە کردوووە ،لەسا ی 1983
ەسا ی  1982پەﯾوەندی ببە ر کخستنە
لە
ەروەھا
ەوە لەگوندەککانی )ژنانەو گگەرمک( ،ھە
وەکو مامﯚستاای شﯚڕش ووانەی وتووەتە
شاری دووزی ککردووە.
شانەی ناو ش
ەرەکی ناو )دداوێ(و دوو ش
ی شانەی سە
سەرپەرشتی
س
شەڕەکانی ناوچەی دااوێ بەشدارببووە جار ک بررﯾنداربووە
ی
ەم
وەکو پ شمەرگگە لەسەرجە
لە  1988/8/20لەناو شاردا
ختيفا( بووە ە
ی ئەنفال )ئيخ
ی( تا کﯚتاﯾی
ەد ی )چەوری
لە
دەستگيرکراوەە لەالﯾەن ئەممنی دووزەوە.
دی
ی گشتی ئازاددکراوە لەپ ش راپەڕﯾن لە  1991پەﯾوەند
 1بەل بوردنی
ە 1988/9/15
لە
ھاودەنگ بووە ،حا ی حازر
گ
داری
شانەی چەکد
ەشﯚڕشەوە ھەبوو ،سەررپەرشتياری ش
بە
حەمرﯾنە.
ە
ندی ر کخستتنی
ەندام ئەنجوممەنی مە بەند
ئە
زگای سە حەدﯾن  -تکرﯾت ببﯚ
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
ھە بژاردنی پە
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە332 :

ن
جەباار فەرمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0118094958
83298
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شارە،
ەش کە لەوش
خانەقين کە ئ ستا بە
ن
ميل-ی
ە رۆژی  1947/6/28لە گووندی بان ل
لە
ەداﯾکبووە.
لە
کردووە بە
کار ز لە گوندی کار زی خانەقينو دەستيک
 195چﯚتە قووتابخانەی ر
رۆۆژی 54/9/18
خو ندنو سا ی  1960خو نندنی سەرەتااﯾی تەواوکرددووە.
خ
شاری خانەقيين تەواوکردووە،
 19خو ندنی ناوەندی لە ش
ە سا ی 967
لە
ەوتووﯾی
شان بەسەرکە
ستاﯾان لە شاری باقوبە وەەرگيراوەو پاش
دواتر لە پەﯾماننگەی مامﯚس
ەواوﯾکردووە.
تە
خو ندکارﯾدا
دەﯾان چاالکيی و
ن
کی زﯾرەک بوووەو لە
ی لە پەﯾمانگگە خو ندکار ک
ەماوەی بوونی
لە
ەشدارﯾکردوووە.
بە
بووەتە
ە
زگای دﯾالە
ەر بە پار ی
ە ،لەگوندی ببوھرز-ی سە
دوای تەواوکرددنی پەﯾمانگە
ەورەی
لە مەدﯾنە سە
ەی سەورە ە
بەغداو لە قوتابخانە
و
ی سا ک چوووەتە
مامﯚستاو دوای
م
ەغدا بﯚتە ماممﯚستا.
بە
سا ی  1971لە زانکﯚی مووستەنسرﯾە-ی بەغدا لە کﯚل ژی فيزﯾا وەگيراوە،
س
کە دواتر
سی لينينی ککوردستان ە
مە ەی مارکس
ھەر لەو ماوەﯾﯾەدا پەﯾوەندﯾککردووە بەکﯚم
ھ
کوردستان.
ن
ەی رەنجدەراننی
بووو بە کﯚمە ە
شﯚڕشی کورددو
شەڕ لەن وان ش
کردنەوەی شە
ڵ خو ندنو لەگگەڵ دەستپ ک
دوای دووساڵ
شمەرگە.
ە
عس لەسا ی  1974بووە بەپ
حکومەتی بەع
ح
ەسا ی 1 975
خەباتی نھ نی
ی
حزبيو
ژەی بەکاری ح
گەڕاوەتەوە ناوشار در ە
ە
دوای نسکﯚ لە
داوە.
م دەستەی ت کﯚشەرانی کﯚمە ەدا دەککەو تە دەستتی
ھەمان ساڵ للەگەڵ ﯾەکەم
ھ
ی کراوە.
دوژمنو زﯾندانی
ماوەتەوەو
فەزﯾليەو ئەبوغر ب م
و
سەو
زﯾندانەکانی ئەمنی خاس
ی
ە
ەسا ی  1975تا  1979لە
لە
چەندﯾن جﯚر ئئەشکەنجە ددراوە،
چ
خﯚڕاگرﯾی بوووە .
دا نموونەی خ
ەو ماوەﯾەشد
لە
شمەرگەی )ی.ن.ک(ەەوە.
ی
زی پ
 1پەﯾوەندﯾکرددووە بەھ ی
ە 1980/4/17
لە
می دوو،
ی لە ھەر ی
سەرەتا بﯚتە ررابەر سياسی
س
خستنی چﯚماان،
ە ل پرسراوی کەرتی ر کخ
پااشان کراوەتە
دووی کﯚمە ە،
ی
کخراوی
کﯚمە ە بﯚتە ل پرسراوی ر ک
سی دووی کﯚ
دوای کﯚنفرانس
دواترﯾش مە ببەندی ﯾەک.
ەتيدا و ای ککاری ر کخراوەەﯾيو دەرکەوتننی وەک
ککاک جەبار لە ژﯾانی شاخوو پ شمەرگاﯾە
ستن،
ککادﯾر کی ل ھااتووی ر کخس
ککادﯾر کی بەتووانای سەرباززﯾی-ﯾش بووەە،
شمەرگەی ککردووە،
ﯾانو سەدان دداستانو نەبەرردی ھ زی پ ش
ەشداری دەﯾا
بە
بﯚتە ھﯚی
وبەڕووبوونەوە بووە کە ە
ە
زۆر داستانو روو
ھەروەھا سەررپەرشتيو فەرماندەﯾی ر
ھ
شی
کوردستانو لەبەرامبەرددا دوژمن تووش
و
کی
مەرگەو خە ی
ەرزبوونەوەی ورەی پ شمە
بە
شکستی گەوورە بووە.
ش
فيزی
مەکتەبی تەنف
شتمانيی کورردستان لە م
ی ﯾەک تيی نيش
سا ی  1988بﯚتە نو نەری
س
ستانی،
ەرەی کوردس
بە
کردووە.
ە
ەباتی
سا ی  1990لەوالتی سوررﯾا بەھەمان ناونيشان خە
س
ەڕاوەتەوە کورردستان.
لە راپەڕﯾندا گە
سا ی  1991لەگەڵ بەڕ ز مام جەالل ە
س
274

لە دووەم راپەڕﯾنی خە کی سل مانی رۆ ی بنچينەﯾی گ اوە.
لە سا ی  1991رۆ کی بەرچاوی بينيوە لە دامەزراندنی کﯚل ژی سەربازﯾو
بنياتنانەوەی نەخﯚشخانەی شﯚڕشو ھەروەھا کراوەتە سەرلەشکری ﯾەک-ی
)ی.ن.ک).
سا ی  1992کراوەتە ل پرسراوی مەکتەبی عەسکەری ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان.
سا ی  1992ناوەندی رووناکبيرﯾو کﯚمە ﯾەتی گەرمەس ری دامەزراندووە.
لە ﯾەکەم کابينەی حکومەتی ھەر می کوردستان کراوەتە وەزﯾری پ شمەرگەو لە
سا ی  1995کراوەتە وەزﯾری ناوخﯚ،
لە ھەمانسا دا ئەرکی وەزﯾری پەروەردەو پاشان وەزﯾری شارەوانی بەوەکالەت-ی
پ سپ ردراوە.
سا ی  1999کراوەتە ج گری فەرماندەﯾی گشتيی ھ زی پ شمەرگەی کوردستان،
ھەر لەو سا ەدا ﯾانەی وەرزشی پ شمەرگەی دامەزراندووەو بﯚتە سەرۆکی ﯾانەکە.
دوا پلەشی ئەندامی مەکتەبی سياسی )ی.ن.ک( بووە.
بەداخەوە ،چەندسا ک بەر لەکﯚچی دواﯾيکردنی،
گرفتاری نەخﯚشييەکی ترسناک بوو،
بەوھﯚﯾەشەوە لەئەرکو فەرمانو خزمەتە بەردەوامەکانی داب او سەرەڕای ھەو ی
جدﯾو بەردەوامی )ی.ن.ک( بﯚ چارەسەرکردنيو گەﯾاندنی بەچەندﯾن و ت ،بەالم
دواجار چاوەکانی ل کناو لەڕۆژی  2007/8/9لە سل مانی کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی بادﯾنان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

خانەقين

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە333 :

فا )جەبارە رەش)
جەباار مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255469
91471
سراو بە )جباررە رەش)
فا رەسول ناس
جەبار مستەفا
ج
 1ھەول ر.
ی سا ی 1963
ە داﯾک بووی
لە
.1984-19
چ( سا ی 983
دەرچووی ئامادەﯾی )تمرﯾچ
ی .2010-2009
دەرچووی ئامادەﯾی و ژەﯾی
قﯚناغی چوارەەم.
خو ندکاری کﯚﯚليژی ﯾاسا قﯚ
خ
ە ر کخستنی )ی.ن.ک( کرردووە.
سا ی  1981پەﯾوەندﯾم بە
س
سا ی  1985پەﯾوەندﯾم بە
کردووە.
ە
مەرگەی کورددستان
ە ھ زی پ شم
س
لە ئەبوغر ب.
سا ی  1987ە
سی محکوم بە ئيعدام س
زﯾﯾندانی سياس
خستنی
بەندی 3ی ھەول ر ل پسراوی بەشی ر کخ
ی
ی ل.مە
پللەی ر کخراوەەﯾی  :ج گری
مە بەندی .3
م
ککاندﯾدی ﯾەک تتی بﯚ پەڕ ەممانی کوردستتان لە 2013ددا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە334 :
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جەزا تﯚفيق تاا يب سا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221214728
83648
1968/12/23
ەداﯾکبوون3 :
لە
نااونيشان :سلل مانی گەڕە کی ئاشتی
سﯚرﯾشی کردووە.
ی ﯾارﯾدەدەرو پ شکەشی پلەی پرۆفيس
ی :پرۆفيسﯚری
پللەی زانستی
ب وانامە :دکتﯚﯚرا
سپﯚری:
پس
ستان.
ەر می کوردس
 1لەسەر جيﯚﯚپﯚلەتيکی داننيشتوانی ھە
ەسا ی 1995
1ماستەر :لەمی
ساﯾشی نەتەووەﯾی ھەر ی
سا ی  2005للەسەر جيﯚپﯚﯚلەتيک و ئاس
2دکتﯚرا :لەس
2ککوردستان.
پﯚﯚستی زانستتيی و کارگ ی:
مانی.
ژی زانستە مرۆﭬاﯾەتييەکان -زانکﯚی سل م
ەشی جوگراافيا لەکﯚل ی
1سەرۆکی بەالی کﯚل ژی ززانستە مرۆﭬاﯾەتييەکانی ززانکﯚی
ی خو ندنی باال
تياری ھﯚبەی
-2سەرپەرشتي
2
سل مانی.
س
مانی.
پلەی زانستی ناووەندﯾی زانکﯚﯚی سل ی
ی
-3ئەندامی ليژژنەی بەرزکرددنەوەی
3
زانستە مرۆﭬاﯾەتييەکان زانکﯚی
ە
سەرانی گﯚﭬارری B
-4ئەندامی دەەستەی نووس
4
سل مانی.
س
ئەکادﯾمی لقیB.
ی
سەرانی گﯚﭬارری
-5ئەندامی دەەستەی نووس
5
تاائ ستا زﯾاتر لە  7خو ندکارری ماستەرو دکتﯚرا لەژ ر سەرپەرشتياارﯾدا ب وانامەی
ەرﯾان وەرگرتوووە لەبواری ج
دکتﯚراو ماستە
جيﯚپﯚلەتيک و جوگرافياو ئااساﯾشی نەتەوەﯾيدا.
ەرو دکتﯚرای ددﯾکەش دەکا لەبواری جوگگرافياو
دکاری ماستە
سەرپەرشتيارری ) (5خو ند
س
جيﯚپﯚلەتيک و ئاساﯾشی ننەتەوەﯾيدا.
ج
سياسی و جييﯚپﯚلەتيک و ککاروباری
جوگرافيای س
زﯾﯾاتر لە ) (15ککت بی بالوکرراوە لەبواری ج
سياسيدا لەدانان و وەرگ انی بالوکردۆۆتەوە.
س
ژی ﯾاساو راميارری
مياری کﯚل ی
ستای وانەب ژە لەبەشی رام
2ەوە مامﯚست
ەسا ی 2004
لە
زانکﯚی سل ماانی.
مامﯚستای واننەب ژە لەخو نندنی باال )ماستەرو دکتﯚررا( لەزانکﯚی ککﯚﯾە.
م
ستان).
ستانە )کﯚڕی ززانياری کوردس
دەدەری ئەکاددﯾمی کوردس
ەندامی ﯾارﯾد
ئە
ستانە.
ميای کوردس
ە ەی ئەکادﯾم
ەندامی کﯚمە
ئە
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنووسانی ککوردستانە.
ئە
ەندامی ﯾەک تتی نووسەرا نی کوردە.
ئە
س
ەفتانە
ە س رۆژناممەی رۆژانەدا ستوونی ھە
لە
دەنووس و لەزۆرببەی گﯚﭬارو
ت ،ئاالی
ستانی نوێ ،ئئاسﯚ ،خەبات
ھەفتانە وتار ببالودەکاتەوە وەکو )کوردس
رۆۆژنامەکاندا ھ
شمەرکە).
ئاازادی ،خاک ،دەنگی پ ش
ستانە
مانيی کوردس
ﯾەک تيی نيشتم
ی پەﯾمانگەی کادﯾرانی ک
ەسا ی  1995مامﯚستای
لە
ەقەالچواالن.
لە
ﭬاری سياسە
ستراتيژی
ەسەنتەری ل کﯚ ينەوەی س
ەتييە کە سەر بە
ە
ەتی دەو
راو ژکاری گﯚﭬا
ککوردستانە.
بژاردنی
ی
زگای سل مانی بﯚ ھە
ستانی لە پار ی
نی
نی کورد
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
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پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە335 :

جەزا نوری عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991974
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە336 :

جەزای ساز
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
1814531510
00427
q=2014041
....
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!

ژمارە337 :

ھيم
عفەر ئيبراھ
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3281550212
21578
موکراتی کورددستان
سی پارتی دﯾم
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە338 :

عفەر ئيميننکی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21212445712542
ەتی پارتی
ی سەرکرداﯾە
ئەندامی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە339 :

عفەر ئەميننزادە
جەع
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115453
31447
خە کی سەقززه
خ
فەرماندەی ھ زی پ ش ەو بووه
فە
فەرماندەی گووردانی 31ی بﯚکان بووه
فە
بووه
ی بﯚکان ه
ەندامی کﯚمييتەشارستانی
ئە
فەرماندەی نيززاميی بﯚکان بووه
فە
ی و ت بووه
ەندامی کﯚمييتەی دەرەوەی
ئە
يزاميی گشتييی کﯚمە ەبووه
ەن و کﯚمە ەففەرماندەی نيز
لە
مەسئولی دەبيرخانەی کﯚﯚمەڵ بووه
م

280

بەرپرسی ئاموزشگای کﯚمە ەبووه
ئەندامی کﯚميتەمەرکەزی حيزبی کﯚمﯚنيست بووه
فەرماندەی نيزاميی کﯚمە ەو بەرپرسی ئاموزشگای پ شمەرگاﯾەتی کﯚمە ەو
ئەندامی کﯚميتەی مەرکەزی کﯚمە ەﯾه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

سەربازی

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

کﯚمە ەی زەحمەتک شانی کوردستان  -رۆژھە ت

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە340 :

جەعفەر عەکاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031211301882548
نو نەری )پەﯾەدە( لە ھەر می کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان
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جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

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

ژمارە341 :

جەالل باقر شەمسەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052211424257365
ئەندامی کﯚميتەی ر کخستنی پ شمەرگە )ﯾەک تی)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە342 :

جەالل جەوھەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101010424215
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سی پ شووی ﯾەک تی و ھە سوڕاوی دﯾﯾاری بزووتنەووەی
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
گگﯚڕان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە343 :

ﯚش
حسە کەلﯚ
الل حاجی حس ن  -جەاللی ح
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8091905456
60609
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
283

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە344 :

کەالم
الل خﯚشک
جەال
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81111135714281
ەنی
بانەﯾە .ھەر لەتەمە
.
ەتا ی
ەداﯾکبووی رۆۆژھە تی کورردستان و ناووچەی دەشتە
لە
ران دا شەھيد دەب و
ی سازمانی خەباتی کورددستانی ئ ن
ی لەڕﯾزەکانی
مندا يدا ،باوکی
م
دی لە شارو
خو ندنی سەرەەتای و ناوەند
تان دەب  .و
ئااوارەی باشوووری کوردستا
يەوە
ە
لەتەمەنی  15سا
ی
ەر
ی باشوور تەوواو کردوە .ھە
ی کوردستانی
شارۆچکەکانی
ش
ەﯾﭫ و ھﯚنراوەەکانی لەگﯚﭬاارو
ەگەڵ دنياﯾی ئەدەب دا پەﯾدا دەکاو ،پە
ئااشناﯾەتی لە
بەھﯚی نالەباری بااری ئەمنی و کەم گوزەراننی
ی
رۆۆژنامەکاندا ب و دەبنەوە .پاشان
سوﯾد وەک پەنابەری
د
سا ی 1998ی زاﯾنی دا لەووو تی
ککوردەکانی رۆژھە ت لەس
با ی
الم لە بواری ررۆژنامەوانی ددا دەور کی ا
الل خﯚشکەال
سياسی وەرددەگيرێ .جەال
س
بزوتنەوەی کوردا لە
ی
لە ناو
الک و دﯾارە ە
ەتوان کی چاال
ەر و سياسە
ھەﯾە و نووسە
ھ
رۆۆژھە تی کووردستان.
سا ن سەرۆۆکی الوانی ککورد بووە لە شاری لينشﯚﯚپينگ و ئەندامی
ماوەی چەند س
م
الوانی کورد بوە لە سوئيد .
ی
جراﯾی
دەستەی بەڕ وەبەراﯾەتی کوميتەی ئيج
دەکات.
ت
شتەی کﯚمە نااسی لەسوﯾﯾد تەواو
سا ی  2004دﯾپلﯚمی رش
س
ناميلکەﯾەک دا
ک
لە
چەند ھﯚنراوەەﯾەکی چاپ دەکر ن و کﯚدەکر نەوە ە
سا ی  2006چ
س
ست و جوانی)..
ەناوی )ھەس
بە
شی تو ژەرەوەی کﯚمەڵ و ککلتورناسی للە
ست ر لە بەش
سا ی  2008کاندﯾت ماجس
س
زانکﯚی لينشﯚﯚپنگ تەواو دەەکا.
کوردستانی ئ ران
ی
خەباتی
ی
ی کوميتەی نناوەندی سازمانی
سا ی  2009وەک ئەندامی
س
ە کﯚنگرەی 4دا ھە دەبژ رردرێ.
لە
 (Krimکار دەککات.
minalvården
 2وە لە ناو )n
ەسا ی 2009
لە
)جەالل
ل
دﯾا لەالﯾەن )ققە ( سەبارەەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:04:47 20
لە011-1-15 :
خﯚشکەالم( لە
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

شارەکان:
ش

بانە

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

ژمارە345 :

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
285

مافی پەنابەران و رەوەندی کوردستاندا لە دەرەوەو بﯚ پ دانی مافی پەنابەری و
نەگ انەوەی بەزۆری پەنابەران و کﯚچکردووان .نووسين و وەرگ ی پتر لە بيست کت ب
و ناميلکەﯾەو ،بەسەدان وتارو بەرھەمی ئەدەبی و رۆشنبيری و سياسيی لە
رۆژنامەو گﯚﭬارو ما پەڕە کوردی و عەرەبييەکاندا ب وکردۆتەوە.
بەرھەمەکانی نووسەر:
دﯾکتاتﯚری دﯾموکراتی ميللی ،ماوتسی تﯚنگ کراوە بە کوردی.
ھەندی زانياری مارکسی ل نينی دەربارەی شﯚڕش کراوە بە کوردی .1968
چيرۆکی تانيا کراوە بە کوردی .1970
ل کﯚ ينەوەکان بﯚ سەد سا ەی لە داﯾکبوونی ل نين لە گەڵ ھﯚگر گﯚران کراوە بە
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
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سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە346 :

سەعيد
الل شاکر س
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130279
92188
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە347 :

سا
کەرﯾم عيس
الل ش خ ک
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326155532
24062
ە داﯾک بوی ))1953
لە
ەب اوە
مەرگەی دانە
(198ەوە پ شم
ە سا ی )86
لە
دەرچوی کﯚليژژی ﯾاساﯾە
بررﯾکاری وەزارەەتی ناوخﯚﯾە
ەی
سەرچاوە :ھييوا جەمال  -مما پەڕی سبە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە348 :

ی
الل ھﯚرﯾنی
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22511061919740
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ن
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ەتاﯾبەت
وورانی مرۆﭬە مەزنەکان بە
ب گومان ،نووس
سينەوەی ش وەی ژﯾان و ککار و ھە سو ِ
کی زۆرە لە
شﯚرشگ ِرە ناووازەکانی گەللی کورد کار کی ئاسان ننيە و پ ی دەووێ .ماوەﯾ ی
ش
ماندووبوونی جەنابی ماامﯚستا
ی
ەبات و رەنج و
ھەو ی ئەوەددام کە وەک ووەفاﯾ ک بﯚ خە
ھ
ەالم راستيەککەی ئەوەﯾە للە خﯚم
س نی شت ک بنووسم ،بە
ل الدﯾنی حوس
سەﯾيد جەالل
س
کو وە دەست پ بکەم ،دەەمزانی جەناببيان پ ی
ی چﯚن و لە و
ەشم دەزانی
رانەدەدی و نە
ھە بگوترێ ،بە کورتی ھييچ کات خوليای
سرێ و پ يدا ھ
سەری بنووس
خﯚش نيە لە س
خ
ەوازوع و خﯚ ببەکەم گر بوووە بووە،
ەموو دەم متە
ن نەبووە و ھە
نااووناوبانگ و پ داھە گووتن
ستەقينەﯾە لە دونيا.
ەﯾشتنی راس
ککە ئەو ھەستتە جوانە ج گگەی ر زە و نييشانەی ت گە
مەزن و پاﯾەبەرزەککان دەبينم ،ببەالم بە
ن
ئاکاری مرۆﭬە
ی
ەی بە
ی ئەو ھەستە
ەگەڵ ئەوەی
لە
ئاشنا بن بە ژﯾان و کار و
ا
ی داھاتووی ککﯚمە ی کورددەواری
پ وﯾستی دەزاانم جيلەکانی
جيان
چاالکی ئەو ککەسانەی کە لە پ ناو رزگاری و سەربەستی ئەم ئاو و خاکە رەنج
چ
ھيچ فيداکارﯾ ک خﯚﯾان
ماڵ لەگەڵ بووون و لە چ
ی بە سەر و م
داوە .ئەوﯾش ئەو مرۆﭬانەی
دﯾن
خﯚدانی چەند
خەبات و بەرخ
ەر چەند لە خ
ەنگ بوون .ھە
ەر دەم پ شە
ەبواردوە و ھە
نە
ھەن کە بە شانازﯾەوە
ن
شﯚرشگ ِری ناودارمان
ی کورددا گەل ک ر بەر و ش
سا ەی گەلی
س
کاتی خﯚﯾدا قەدر و بەھای
ﯾاادﯾان دەکرێ ..بەالم داخ و کەسەر ل رەەداﯾە ئ مەی ککورد لە ی
ستمان دەچن .
ە نازانين ،تا ککات لە دەس
ەو گەوھەرانە
ئە
ەچاکە ناوھ نانی ر بەران و ھە کەوتووەەکانمان
ەی کورددا بە
ە ،لە ناو ئ مە
ەالﯾ کی دﯾکە
لە
ەم کە بتوانم لە سەر کار و ژﯾانی ر بەررانی
شانازی دەکە
ە عەﯾب دەگييرێ ،بەالم ش
بە
ئەی ر ز بﯚ
گەورەکانمان نەزانين ،ی
ن
ئيحترامی ر بەران و
ی
گگەلەکەم بنووسم ،ئەگەر ر ز و
نەتەوەکەمان ال
ن
ە کوێ بەھا و نرخی خەباتی رابردووی
چی و بﯚ ک دادەن ين؟ لە
چ
کە لە
ەﯾيد جەالل ە
مامﯚستا سە
ەساﯾەتی وەەک جەنابی م
گگرﯾنگ دەب  ،بە تاﯾبەت کە
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ماوەی تەمەنيدا بە سەداقەت و دروستی و پاکی و خﯚنەبو ری لە خەبات دا بووە و بﯚ
جار کيش سەری بﯚ دژمنانی گەلی کورد و دژمن بە ئازادی دانەنواندوە و مەرد و ِرەند
و خ رۆمەند و چاوت ر و دالوا ،لە دﯾنداری و خواپەرەستيش ناوبانگی لە کوردستاندا
گەراوە ،ھەو ی ئەوەﯾە بە موو لە فەرمانی کردگار النەدا ،لە ئاوی شەو پار ز دەکا و
ِ
نارەوا ب زی د تەوە .بﯚ کەساﯾەتي کی وا کە ساالن کی زۆر لە تەمەنی بﯚ
لە ِ
خزمەتکردن بە بزوتنەوەی ئازادﯾخوازی گەلی کورد لەالﯾ ک و بە ئەدەب و زمانی
کوردی لەالﯾ کی دﯾکە تەرخان کردوە ،ھەروەھا کەس کی ھە کەوتەو و بەجەوھەر و
لە فيداکاری و پياوەتيدا گو ی سەرچ  ،پ وﯾستە تا لە ژﯾاندا ماوە لەسەر سەری
دان ين.
لە باری زاناﯾيەوە ،لە زۆر باردا شارەزاﯾە بە تاﯾبەت لە م ژوو ،ئەدەب و زمانی کوردی و
فارسی و عەرەبی ،ئاﯾين و جوغرافيای کوردستان .بە گشتی دەرﯾاﯾ ە و ئەتوانم ب م
ئەزم ،لە
کەم کەس ھەﯾە لە حاستيدا بتوان خﯚ دەربخا و لە بەرانبەرﯾدا ب
ھەمانکاتدا پياو کی کارزان و بە زﯾپک و زاکون و بەمشورە ،ژﯾری و بەبيری بە
ئەندازەﯾ کە سەرکرداﯾەتی سازمان لە ھەموو کاری دژواردا پرس و رای پ دەکا و
گرێ پووچکەی کاری ئا ﯚز بە ئاموژگاری ئەو رەھا دەکا.
کوری سەﯾد محەمەد،
کوری قازی ش خ سا ح،
جەنابی مامﯚستا سەﯾد جەالل الدﯾن
ِ
ِ
کوری عەبدو الﯾە .سا ی  1306ک خ لە شاری بانە و لە خانەوادەﯾ کی ئاﯾينی ئەو
ِ
شارە لە داﯾک بووە .ھەر لە مندا يەوە ن ردراوەتە بەر خو ندنی فەق ەتی ،سەرەتا لە
بەر دەستی خوال خﯚشبوو قازی ش خ صا حی باوکيدا خو ندووﯾەتی و لە دوای
دابران لە خو ندن ،لە سا ی  1320چﯚتەوە
مەرگی باوکيشی دوای ماوەﯾ ک
ِ
فەق يەتی و ئيدامەی بە خو ندنەکەی داوە .سا ی  1324چووەتە ناو کﯚمە ەی ژ کاف
برﯾاری داوە د سﯚز بﯚ کورد و فيداکار لە ر ی ئازادی کوردستان ب  .لە دوای ئەم
و ِ
برﯾارە و ھاوکات لەگەڵ خو ندنەکەی ھەموو دەم د ی الی کورداﯾەتی بووە.
ِ
لە ناوچەکانی بانە ،بﯚکان ،مەھاباد ،پشدەر ،شنﯚ ،الجان و مەرﯾوان دا لە بەر دەستی
مامﯚستاﯾانی گەورە خو ندووﯾەتی.
لە دوای تەواو کردنی خو ندنەکەی گەراوەتەوە شاری بانە و لە مزگەوتی قازی ش خ
صا ح )کە لە دواﯾی دا بە مزگەوتی ش خ جەالل ناوی دەرکرد( تەدرﯾسی کردوە ،لە
باوەر پ کراوی شﯚرشگ ِرانی گەلەکەمان بووە و
کاتی مەالﯾەتيدا ھەموو دەم
ِ
شﯚرە سوارانی گەل بووە و ھاوکاری کردوون.
حوجرەکەی ج حەوانەوە و پەنای
ِ
لە سەرھە دانی خە کی کوردستان دژ بە دەسەالتی شاﯾەتی ،دەور و نەقشی
بەرچاوی بووە ،بەتاﯾبەت لە شاری بانە بەردەوام دنەی خە کی ئەو شارەی داوە کە
کرای جەماوەری ئ ران بچنە مەﯾدان ،وە بەردەوام پ شەنگی ئەو جەماوەرە بووە ،لە
و ِ
ن وەندی سا ی 1357دا بە ھﯚی ھاندانی جەنابی مامﯚستاوە خە کی شاری بانە
ِرژانە سەر شەقامەکان و دژ بە رژﯾمی ئەو دەم شيعارﯾان دا .ھەروەھا جوێ لە
شاری بانە و تا سەرکەوتنی شﯚرش بەشداری کردوە لە تەزاھووراتی جەماوەری
شارەکانی سەردەشت و سەقز و بﯚکان و زۆر بە توندی دژ بە دەسەالتی ناوەند
قسەی کردوە و ھ رشی بردوونە سەر.
لە باری فکرﯾەوە تاک رەوی نەکردوە ،فاکت و بە گە ئەوەﯾە کە لە دوای رووخانی
رژﯾمی شا ،لە شاری بانەدا شﯚراﯾ کی پ ک ھ نا بﯚ بەر وەبەری شار ،ئەندامانی ئەو
شﯚراﯾە بە زۆری لە باری فکرﯾەوە سەر بە ھ زە چەپەکان بوون ،راستە حەزی کردوە
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ئەوانەی دەورووبەری ھاوفکری خﯚی بن ،بەالم تەحەموولی فکر و بيری دﯾکەشی
ھەبووە .لە کاتی دروست بوونی ھەﯾئەتی نو نەراﯾەتی کورد بﯚ وتوو ژ لەگەڵ رژﯾمی
خومەﯾنی لە ئاخری زستانی  1357ئەندامی ھەﯾئەتەکە بووەو لە کﯚبوونەوەکاندا
چاالکانە بەشداری کردوە.
لە سا ی 1358دا و ھاوکات لەگەڵ سەفەری جەنابی مامﯚستا ش خ ع زەالدﯾن بﯚ
تاران و دﯾداری لەگەڵ خومەﯾنی ،جەنابی مامﯚستا لەگەڵ پﯚل ک لە مامﯚستاﯾان و
کەساﯾەتيە سياسيەکانی ناوچەکە جەولەﯾ کی سياسيان بﯚ شارەکانی خوارووی
کوردستانی ئ ران )کامياران ،روانسەر ،جوانرۆ ،پاوە ،نەوسوود ،نﯚدشە و دز ی(
دەست پ کرد و ھانی خە کی ئەو شارانەﯾان دا بﯚ ﯾەکرﯾزی و بەرزبوونەوەی
ھەستی کورداﯾەتی تياﯾاندا.
ھەر ئەو سا ە لەگەڵ پﯚل ک لە روناکبيران و مامﯚستاﯾانی ئاﯾينی دەفتەری مامﯚستا
ش خ ع زەالدﯾنی دامەزراند کە لە زۆربەی شار و ناوچەکانی کوردستاندا بنکە و
سوورانی ھەبوو .لە دوای فتواکەی خومەﯾنی لە 28ی گەالو ژی  1358و ھ رشی
ھە
ِ
پاسدار و بەکر گيراوانی رژﯾمی تازە بەدەسەالت گەﯾشتوو بﯚ سەر کوردستان،
دەفتەری مامﯚستا ش خ ع زەالدﯾن کە لەالﯾەن جەنابی مامﯚستا سەﯾد جەالل
الدﯾنەوە ئيدارە دەکرا ،بەباشی بەرەنگاری ئەو ھ زانە بﯚوە .لە رۆژی 10ی خەزە وەری
 1358دا )ج ژنی قوربان( پ شمەرگەکانی دەفتەر رووبەرووی ھ زەکانی گاردی
جاوﯾدان )سپای قودس( بوونەوە )کە رژﯾمی خومەﯾنی ناردبووی بﯚ سەرکوتی
شﯚرشی گەلی کورد( ھ زی پ شمەرگە ئەو ھ زە زەبەالحەی رژﯾميان لە بەر ﯾەک
ھە وەشاند و تەفر و تووناﯾان کرد.
لە دوای ئەوەی مامﯚستا ش خ ع زەالدﯾن ئامادە نەبوو ر بەراﯾەتی ھيچ تەشکيالت ک
بکا و راﯾگەﯾاند کە ھ زی چەکداری نيە ،لە 5ی خەرمانانی 1359دا جەنابی مامﯚستا
سەﯾد جەالالدﯾن و ژمارەﯾ کی دﯾکە لە مامﯚستاﯾان و کەساﯾەتيە شﯚرشگ ِرەکانی
کوردستان ،سازمانی خەبات ی کوردستانی ئ رانيان دامەزراند ،کە ئەو دەم لە سەر
دوو چەمکی نەتەوەﯾی و ئاﯾينی دامەزرا ،ھﯚی دامەزرانی سازمان لە سەر ئەو دوو
کرای ھ زە سياسيەکانی کوردستان الﯾەنی چەپيان گرتبوو و
چەمکە ئەوە بوو کە ت ِ
پ وﯾستی دەکرد ھ ز ک لەم راستاﯾەدا ب تە مەﯾدان و ئەو بەشە لە خە ک کە
تەماﯾوليان نيە بە الی چەپيگەرﯾدا ،لە دەوری ئا ن .لە سەرەتادا لەگەڵ بوونی
کﯚسب و تەگەرەی زۆر لەالﯾەن ھ ز و الﯾەنەکانی دﯾکە کە بانگەشەی دﯾموکراتی و
مافی ﯾەکسان ...و ھتد ﯾان بﯚ خە کی کوردستان دەکرد ،بەالم بەپراکتيک چاوﯾان بە
بوونی الﯾەنی دی ھە نەدەھات و بە تەواوی تواناﯾان دژاﯾەتيان دەکرد ،لە ناو خە کدا
قسە و قسە ﯚکيان بﯚ ھە دەبەست و کاری چاکيشيان بە خراپ بﯚ حيساب دەکردن،
لەگەڵ ئەوانەش دا سازمانی خەبات بە باشی بەرەو پ ش چوو و لە زۆربەی ھەرە
زۆری ناوچەکانی کوردستان کار و چاالکيان دەکرد و لە ماوەﯾ کی کورتدا ناو
وناوباگ کی باشی داخست.
پ شمەرگەی سازمانی خەبات دەس و داو ن پاک و ِرەوشت بەرز بوون کە ناوبانگيان،
لە سەر ھەموو دەم و زارانە ،لە چاالکيشدا وەک بەوری بەﯾان و پلينگ چيا و ھە ﯚی
سەرشاخانن ،لەگەڵ نەبوونی ئەزمونی ئەوتﯚ لە باری پارتيزانی ،بەالم ورە و
کﯚر و کﯚبووەنەوەی خە کی دێ و شاری کوردستان.
چاونەترسيان ببوە داستانی ن و
ِ
ئەوەی کە ھ زی پ شمەرگەی سازمانی خەباتی وا چوست و چاالک و لە بەر دالن
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براوی لە مەﯾداندا بوو
شيرﯾن دەکرد ،بوونی ر بەری جەنابی مامﯚستا بوو کە زۆر بە ل ِ
کورەکانی لە پ شەوەی رﯾزی پ شمەرگەدا و فيداکارﯾان وای دەکرد کە
و بە بوونی
ِ
پ شمەرگەش بەب ھيچ شک و گومان ک و ب ز و بﯚﯾ ک قﯚلی ل ھە ما ن و ئەرک و
راسپاردەکانی سازمانەکەﯾان بەر وەبەرن .زۆر جار لە بەر زﯾانم بيستووە :ئەو جەو ەم
کورەکانی لە ئەساسدا شﯚرشگ ِر
کورەکانم لە پ شەوە بن .راستە
بەالوە خﯚشە کە
ِ
ِ
و کارامە و دەستگەرمن ،بەالم ئەوەی کە جەنابی مامﯚستاش نەﯾگ ِراونەوە و
دەستی وەبەر نەناون و ھانی داون ،دەوری کارﯾگەری ھەبووە کە ئەزموون وەرگرن و
لە کار و باری شﯚرش دا قاڵ بن.
ھەر چەند کاک سەﯾد عەبدولکەرﯾم فەرماندەی ل ھاتوو ،ﯾەک ک لە جگەر گﯚشەکانی
پەر کرد و ھە يوەراند ،کﯚچی
مامﯚستا ھەر زوو مەرگ بەرگ و پەلکی گو ی ژﯾانی
پەر ِ
ِ
ب وادەی ئەو ئازا و ئازادە لە دڵ و جەرگی ھەموو ئەندامانی خانەوادە و سازمانی
خەبات و بەش کی زۆر لە خە کی کوردستانی وەژان ھ نا ،بەالم نە لە دەست
بری دﯾکە بەر زﯾانی بﯚ سات کيش لە
چوونی رۆ ە و نە ھيچ کارەسات کی جەرگ ِ
بەگوورتر لە جاران بانگەشەی شﯚرش و بەرخﯚدان
مەﯾدان وەدەر نەنا ،بگرە سوورتر و
ِ
و کورداﯾەتی دەکرد .
لە کونگرەی دووھەمی سازمان کە لە ناوچەی رانيە گيرا جەنابی مامﯚستا بە
زۆرﯾنەی دەنگ بﯚ سکرت ری سازمان ھە بژ راﯾەوە و بەردەوام بوو لە ر بەری کردن و
بەرەو پ ش بردنی کار و ئەرکەکانی .لەکونگرەی س ھەمدا لەشاروچکەی تﯚبزاوا
لەنزﯾک ھەول ر لەسا ی  1385بەسترا ،لەم کونگرەدا زۆرﯾنەی دەنگی نەھ ناﯾەوە بﯚ
سکرت ری بەالم وەک ئەندامی سەرکرداﯾەتی ھە بژ ردرا و ئەرکی سەرپەرشتی
کﯚمسيﯚنی چاپەمەنی سازمانی لە ئەستﯚ گرت و بە ب دوو د ی و بە باشی تا
کونگرەی چوارەم ئەرکەکەی بەر وە برد .لە کونگرەی چوارەم دا بﯚ ھيچ پلەﯾ ک خﯚی
کاندﯾد نەکرد و ئ ستا ھيچ بەرپرساﯾەتي کی رەسمی لە ئەستﯚ نيە و خەرﯾکە بە
نووسينەوەی بيرەوەرﯾەکانيەوە .ھيوادارم پەلەی ل بکا و بە زووﯾی تەواوی کا کە
چاوەنواری نەبن و کە کی ل وەرگرن.
چيتر ئﯚگرانی
ِ
وەک پ شتر گووترا جەنابی مامﯚستا سەﯾد جەالل الدﯾنی حوس نی لە باری
زمانەوانی و شيعر و شاعرﯾشەوە دەستی باالی ھەﯾە و لەگەڵ ئاوارەﯾی چيا و چﯚڵ
و شيو و دۆڵ و بن بەرد ،لەگەڵ ژان و ئ ش و دەرد و ئازاران لە ھﯚونراوەکاندا زۆری
ھونەر نواندوە ،لەم بارە نازناوی )پەژار(ی ھە بژاردوە .وابزانم ھﯚی ئەم ھە بژاردنەش
ئەوە بووب کە داﯾم پەژارەی گەلە زۆرل کراوەکەﯾەتی .چونکوو ئەگەر چاو ک بە
ھﯚنراوەکانی دا بگ رﯾن پ مان دەسەلم ن تا چەند ھەستی بە ئازار و دەردەداری
گەلی کورد دەکا و شەو و رۆژ بەو داخ و کەسەرە .زۆربەی ھەرە زۆری شيعرەکانی بە
سەر ما و رانی و زۆرل کراوی کورد و شﯚرشە ﯾەک لە دوای ﯾەکەکانيەتی.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (Tekoshanسەبارەت بە
)جەاللەدﯾن حس نی( لە10:38:54 2011-1-15 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی سياسی

شارەکان:
ش

بانە

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

ی خەبات
سازمانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە351 :

ل گادانی
ی  -جەليل
جەلييل حاجی ئەحمەدی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0217161057
71305
 19لەشاری ممەھاباد لەداﯾﯾکبووە.
للەسا ی 934ھاباد تەواو ککردووە .
سەرەتاﯾی و نا وەندی لەمەھ
خو ندنی س19
ەسا ی 944
ما ی ئەوان لە
شەوانەی نھ نی لە م
ی
ﯾﯾەکەمين قوتاابخانەی کورددیدروستبووە.
تاران وەرگرتووە.
ەرەنسی لە زانکﯚی ن
ی لەزمانی فە
 19ليسانسی
للەسا ی 972سا ی 1948بووەتە ئەنداممی حيزبی ددﯾموکراتی کووردستان .
سماوەی 13ساڵ زﯾنندانی بووەو لەزﯾندان
ی
ی دەسە تی محەمەد رەززا شادا
للەسەردەمیوەرگ اوە.
گ
س زمان ف رربووەو چەند ککت ب کی
شتووە.
ستانی ج ھ ش
ھە تی کوردس
-27سا ە رۆژھ
7
شگ .
ەراﯾەتی شﯚڕش
ی دﯾموکرات بووە سکرت ری حدکا-ر بە
نەوە لە حيزبی
ددوای جيابوونەەی
زادەدا ،لەگەڵ زۆربە
،
ی ئەمجارەدا لەگەڵ با ی عەبدو حەسەن
لە ل کترازانیجيابووەوە.
شﯚرشگ دا ج
ەرکرداﯾەتی ر بەراﯾەتی ش
ەندامانی سە
ئە
موکراتی کورددستانە.
ری حيزبی دﯾم
يﯚنی چاود ی
سی کﯚميسيﯚ
ئ ستا بەرپرسەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە352 :

جەلييل سﯚزە جاسم ﯾوسف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221164247
73627
ە بازرگانيدا.
ەکالﯚرﯾﯚس لە
بە
لە
مانی ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای بەغ
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
سەرچاوە :ما پەڕی سبە ی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە353 :

جەلييل ھوشياار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1241023457
73854
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە354 :

مال شان
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1201121046
62761
مانی
سەرۆکی حزبی نيشتتمانيی تورکم
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

ستانی
کوردس

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ی سياسی
چاالکی

شارەکان:

کەرکووک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە355 :

و
مال عەبدو
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1027212136
62129
295

ژی
زانکﯚی موس تەواوکردووە .ماوەەﯾەک وتەب ی
ی
سا ی  1989کﯚليژی ﯾاسا ی لە
س
گﯚﭬاری بە گەﯾە.
ی
سەری
ئيمتياز و سەرنووس
ز
ەر م بووە .خا وەنی
حکومەتی ھە
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە356 :

مال عەزﯾز
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8210903138
89121
سی پەﯾوەندﯾﯾيەکانی مە ببەندی )(1ی ر کخستنی سل مانی
بەرپرس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە
ستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە357 :
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مال قارەماانی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6191357415
59591
ی
ی وەزارەتی ناوخﯚی ﯾنک لە سل مانی
برﯾکاری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە358 :

سين
مال موحس
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5161043175
58007
ستی کر کاری
حزبی کﯚمﯚنيس
ی ناوەندی ح
ەندامی ﯾەدەەگی کﯚميتەی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە359 :
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د
مال مەولود ئەحمەد
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221224903
33658
.1951
1
ن /ھەول ر /قووشتپە/
شو ن و سا ی لەداﯾکبوون
ش
شتی کارگ ﯾی و داراﯾی لەدﯾوانی وەزارەتی تەندرروستی.
ەڕ وەبەری گش
بە
سە حەدﯾن.
ب /زانکﯚی س
ب وانامە /بکالﯚﯚرﯾﯚس /ئاداب
ی )ھەند ک فارسی و ئيننگليزی).
مانەکان :کورردی +عەرەبی
زم
ستنەکانی )پ..د.ک).
سا ی  1968پەﯾوەندﯾکردوووە بەڕ کخس
س
ەئەميندارﯾەتی گشتی پەروەردەو
ی
شی ئەﯾلول لە
سا ی  1974پ شمەرگە بوووە لەشﯚڕش
س
ف رکردنی خو ندنی با .
ستان
دەرانی کوردس
مە ەی رەنجد
ستنەکانی کﯚم
سا ی  1975پەﯾوەندﯾکردوووە بەڕ کخس
س
شنبيری).
)ئئە قەی رۆش
عد مختبر( لە )دائرە المختببرات االنشائييە( دامەزراوە
سا ی  1976وەک )مساعد
س
ەھەول ر.
لە
ەول رەوە
مالی +ميدﯾرﯾﯾەی امنی ھە
خباراتی شما
سا ی  1986لەالﯾەن مەنززومەی ئيستخ
س
گگيراوە.
نييەکانی
ی
ئيعترافکردن لەسەر نھ
ف
جە ب
پااش سا ک ززﯾندانی و ئازاارو ئەشکەنج
ھاتە دەرەوە.
ە
سا ی  (1986لەزﯾندان
ی زﯾندان بﯚ س
ک )قارەمانی
ر کخستن وەک
ستن و کﯚکرددنەوەی زانياری لەسەر رژ م و
سا ی ) (990-1989پەﯾوەنندی بەر کخس
س
مەفرەزەکەی )شەھيد ر بباز(
ی
ککﯚکردنەوەی ککﯚمەک و داو ودەرمان بﯚ پاارتيزانەکانی
دابينکردوە.
سا ی  1991لەڕاپەڕﯾنە م ژژووﯾيەکەی ککوردستان لەھەول ر رۆ ی ھەبووە پ ش راپەڕﯾن
س
ن.
و دوای راپەڕﯾن
می
ن ئەندامی ددامەزر نەری کﯚميتەی ) (4بووە ،سەرددەم ک ئەندام
ەدوای راپەڕﯾن
لە
ەندام بەشی ر کخستن و بەرپرسی ئامار
سەردەم ک ئە
ککﯚميتەی مامﯚﯚستاﯾان و س
ەمە بەندی )(3ی ھەول ر .
لە
ستبەکاربووە.
ظ( ی ھەول ر لەکﯚﯾە دەس
وەک ﯾارﯾدەدەرری پار زگار ) معاون محافظ
کخراوەکانی )(UN
ی
ەھەموو بوارەەکاندا لەگەڵ ر
ەوەو گەشەپ دانی کﯚﯾە لە
ەئاوەدانکردنە
لە
ەشدار بووە.
بە
ستانی.
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
گرەی ﯾەکەم و دووەمی ﯾە
ەندامی کﯚنگ
ئە
ی سياسی.
کاری زﯾندانی
ەندامی کﯚمک
ئە
زگای ھەول ر بﯚ ھە بژاردنی
ردستانی لە پار ی
نی
نی کو
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە360 :

ش
مال کﯚشش
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1110093320
02525
خراوەﯾی
مارکسی لينيينی کوردستان کاری ر کخ
ڵ کﯚمە ەی م
کبووە .لەگەڵ
ە 1964لەداﯾک
لە
شەعبی لەزانکﯚی
ی
ەﯾش
ەکردنی لەجە
ی بەشدارﯾنە
ە 1984بەھﯚی
دەستپ کرد .لە
 19پ وەندﯾی دەکات
کی فەس ددەکرێ .لە986
ەشی پزﯾشک
سە حەدﯾن للەھەول ر لەبە
س
نەوزاد
د
ەڵ کﯚمە ک ھاوڕ ی تردا لەوانە
ە1987دا لەگە
ەرەوتی کﯚمﯚﯚنيستەوە .لە
بە
ەلقەی
شيد عەو  ،حە
ەنوەری رەش
مەشخەڵ( ،ئە
ەحمەد ئەسووەد ،عەبدو س مان )م
ئە
لە1991
ەدﯾبانی کﯚمﯚﯚنيست دادەممەزر نن 12 ،ژمارە لەگﯚﭬااری رابەر ب وودەکەنەوە .ە
ئە
مﯚنيست دەب ت
بنکەی رەوتی کﯚم
ی
سانە جەماوەررﯾيەکەدا ،بەررپرسی
ەکاتی ھە س
لە
کارﯾی ع راق
ی
ستی کر
ەزر نەری حزببی کﯚمﯚنيست
ەندامی دامە
ەھەول رو رانييە .لە 1993ئە
لە
سەری 5
ی ئەدەب وھوونەری نينا دادەمەزر نن و ئەو سەرنووس
19دا کﯚمە ەی
دەب ت .لە993
ت .لە1994دا ککﯚمە ەی ھونەری شەبەننگ دادەمەزر نن
ی نينا دەب ت
مارەی گﯚﭬاری
ژم
لە 1998لەسوﯾﯾسراﯾە لە2008ەوە
شەبەنگ دەب ت .ە
گ
ەرﯾی
وسکرت ری کﯚﯚمە ەی ھونە
سی
سرای حزبی کﯚمﯚنيستی کر کارﯾی ع راق وبەرپرس
ەرپرسی کﯚمميتەی سوﯾس
بە
سەراسەری پپەنابەرانی ع راقييە .
راگەﯾاندنی فييدراسيﯚنی س
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

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە361 :

مشيد حەﯾﯾدەری
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1251835527
73911
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە362 :

ن
ميل ئەمين
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181204206
60721
 197چوەتە ککﯚليژی ئەنداززﯾاری بەشی کارەبا لە
لە 1956 -6-28لە شاری کەرکووک لەداﯾک بووە .سا ی 78
ەوە لەالﯾەن ددەزگای
الم لە سا ی دووەمی زانککﯚ دەب ت کەببەھﯚی چاالککی سياسييە
ی بەغدا ،بەال
زانکﯚی
ھيچی لەسەر ساغ ناب تەووە دوای ماوەەﯾەک
ەبەرئەوەی ھ
ی بەعسەوە دەستگيردەککرێ ،بە م لە
ئەمنی
ەکانی رژ مدا دەب ،
ی ئەوەی کە بەردەوام لەژ رچاود ری دەەزگا سيخورﯾە
ناچارددەبن ئازادی ببکەن .بەھﯚی
سەرەنجام ناچااردەب
ی بە خو ندن بدات و چەند
دنەکەی دوا ددەخات ،تا س
دجار ک خو ند
ناتوان بەردەوامی
ئەلکترۆنيک کە بە
ک
بەشی
ی
ەرکوک
پەﯾمانگای تەکنيکی کە
ی
دازﯾاری بەغداا ب ن ت و بچ تتە
واز لە کﯚليژی ئەند
گەڵ خەباتی سياسی
ل لە سا ی  1980ەوە لەگە
ی دەکات .ھااورێ جەميل
پلەی ﯾەکەم تەواوی
ن"،
شانی کارگەران
خراوی ت کﯚش
تەکانی "ر کخ
ڵ بووەو ﯾەک ک بوە لە کاددرە بەرجەستە
کﯚمﯚنييستيدا ت کەڵ
کھاتنی حيزبی کﯚمﯚﯚنيستی
ی
ستی کر کارﯾﯾی ع راق .پاش پ
ت" و دواتر حييزبی کﯚمﯚنيس
ی کﯚمﯚنيست
"رەوتی
کﯚمﯚنيستی خﯚﯾدا.
ی
خەباتی
ی
حيزبەدا در ژەی بە
کر کاررﯾی کوردستاان لە سا ی 2008دا لەناوو رﯾزی ئەم ح
ەوﯾستی
عەبدول ەحمان ،ئەندامی حيزبو کەساﯾەتی خﯚشە
ەميل ئەمين ع
 ،2ھاوڕێ جە
لە 17ی ئابی2011
ەمەنی
ەنجەدا ،لەتە
خﯚشی ش رپە
ی ) (5سا ی لەگەڵ نەخ
ی ملمالن ەکی
کەرکوک ،دوای
ی سل مانيو کە
شاری
ست دا.
سا يدا لەناو باووەشی خ زاننو کەسوکارەککەﯾدا لە شارری کەرکوک گيانی لەدەس
 55س
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە363 :

ميل توران
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0329211552
21685
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
نزﯾک
شاری بازﯾدم ،،نزﯾک چيای ئاگری ،بازﯾد شار کی م ژژووﯾييەو ک
من خەلکی ش
م
ەوێ لە داﯾک بووم ،بﯚ خو ندنی
سا ی  1955لە
رۆۆژھە تی کووردستان ھە کەوتووە .ا
ن ،ﯾەک ک لە بنەما ە
م بﯚ ئەستەنبﯚﯚل و ئانکارا ،بنەما ەی من
زانستگا چووم
نييشتمانپەروەرەکانی ئەو نناوچەﯾەن کە لە سەر ھە دانەکانی ئاگگرﯾدا دەورو رو ی زۆر
ەبووە.
ککارﯾگەرﯾان ھە
موو کارو
سﯚسياليست بووم .سا ی  ،1979ھەم
 19ەوە ئەنداممی پارتی س
ە سا ی 974
لە
کەنعان
ن
ەرکاری دﯾکتااتﯚرﯾی
سييەکان لە تورکيە بە ھﯚﯚی ھاتنە سە
چاالکييە سياس
چ
ت .پاشان
ەشکەنجەﯾەککی زۆرم دﯾت
غە کران .من گيرام و کەوتتمە زﯾندانو ئە
ەﭬرەن قەدەغ
ئە
مو چووم بﯚ و تی ﯾﯚنان .للە سا ی  1974تا 1996
نااچار بووم و ت بەج ب لم
سﯚسياليست.
ت
شتيی پارتی س
ەرپرسی گش
بە
کاری سياسی ،رۆژنامەﭬانيو
کار دەکەم .ی
سەربەخﯚ ر
ە ﯾﯚنان بووموو لە  96ەوە س
لە
 PASOمو لە گگەڵ
شم نووسيوە .ئەندامیOK
فەرھەنگی درر ژە پ دەدەەمو  4رۆمانيش
فە
چەند دامو دەززگای ﯾﯚنانی کار دەکەم.
چ
سەرچاوە :ئازاد کوردی  -مما پەڕی کوردستان ميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە364 :

ەف
ميل شەرە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4201338536
64581
مان شەرەفە.
نااوی )جەميل عەبدولرەحم
داﯾک بووە،
کﯚﯾە لە خانەوادەەﯾەکی مامناووەندی لە ﯾک
ە
 1934لە شاررۆچکەی
ڕۆۆژی 4-10-10
شوورە.
کی ناوچەی نازەنينی کورردستانی باش
ەبنەچە خە ک
بە
سل مانی چﯚتە قوتابخانەی سەرەتاﯾی پﯚﯚلی
سا ی  1940لە مەکتەبی غازی لە ل
س
لە ناوەڕاستی قﯚناغی
ەﯾسە يە تەوواو کردووە ،ە
سەرەتاﯾی لە مەکتەبی فە
شەشەمی س
ش
چەخﯚری ميری بووە
ئەوەی باوکی موچ
ی
خانەی کردووەە ،لەبەر
ەندﯾن قﯚتابخا
سەرەتاﯾی چە
س
الک تازە
ستا رەفيق چاال
ناحيەی سورداش بووە ،مامﯚس
ی
سا ی  1945باوکی بەڕ وەەبەری
س
ەی قﯚناغی
ەو مامﯚستاﯾە
گگەڕابووەوە لە ﯾافاوە ناوی کوردستان و کورداﯾەتی لە
سەرەتاﯾی ف رربووە.
س
ی ناوەندی و ددوا ناوەندی تتەواو کردووە.
ە کﯚﯾە و کەررکوک قوناغی
لە
کردووە.
ە
دازە لە بەغدا تەواو
سا ی  1956کﯚل جی ئەند
س
لە
کوسلﯚفاکيا ە
ئەوسای وو تی چيک
ی
ختی
دکتﯚرای سا ی  1966لە ))پراگ( پاﯾتەخ
لە )کﯚنکر ت( ددا ھ ناوە.
ەندازەی شاررەستانی تاﯾببەتمەندی ە
ئە
ەم ژنی ھ ناووە و کوڕ کی ل ی ھەﯾە ،نناوی سﯚرانە.
ە پراگ سا ی  1966ﯾەکە
لە
ە ،ناوی روونااکە.
کی ل ی ھەﯾە
سا ی  1977لە ھﯚ ەندە ژژنی دووەمی ھ ناوە کچ ک
س
لە
مام جەالل ،ە
دا ی ھەﭬا ی ت کﯚشەر م
ەﭬاڵ و ھاوتەممەنەکانی مند
ەک کە لە ھە
ﯾە
سياسی و کوررداﯾەتی و بزاففی قوتابيان و
ی خەباتی س
سا ن کی زوووەوە ت کە وی
س
سا ی
گيرسانەوەی شﯚڕی لە س
ی
ی شﯚڕشی ئئەﯾلول و ھە گ
خو ندکاران بوووە .بەشداری
خ
سا دا لە
 1975-0ەوە ئئاوارەی تاراوگگە بووە و ھەر لە ھەمان س
 1974دا کردوووە ،لە 05-12
4
ير بووە.
ھﯚ ەندە ج گير
ھ
خوال خﯚش ﯾەک کە لە ھەﭬﭬا ە سەرەتاﯾييەکانی )ﯾەک تيی نيشتماانيی کوردستتان(
خ
مەرگدا ئەم ۆ کﯚچی
الن لەگەڵ م
خاﯾەن و ملمال
ەداخەوە لە پپاش نەخﯚشييەرکی در ژخ
بە
دواﯾی کرد.
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دا  -سەردار فەتاح ئەمين
ستنی ھﯚ ەند
سەرچاوە :راگگەﯾاندنی کﯚمميتەی ر کخس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە365 :

می
ميلە رەحيم
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3041424246
64361
ما ەﯾەکی ئاﯾيينی لە
ستان لە بنەم
رۆژھە تی کوردس
غەدە لە ھە
ە شاری نەغ
1959سا ی لە
9
داﯾک بووم .باووکم خەتيبی کوردەکانی ئئەو شارە بووو .چون عالم و خو ندەوار ببوو و
کەوتوانە و ئە وڕۆﯾی ھەبووو ،ئاﯾينی بووننەکەی قەت نەبوە ر گری ئازادی و
فکر کی پ شک
فک
ژﯾﯾان کی سەرببەست و مﯚدد رنی سەردەەمی ئەوکات بﯚ ئ مە .ھەر بﯚﯾەش ھەموو
خو ندنم
ن .منيش سا ی ئاخری و
منا ەکانی بﯚ خو ندن نارد بﯚ شارە گەوورەکانی ئ ران
م
کە سياسی بووون وھەر
بﯚنەی براکانم ە
ی
کە من بە
ە تەور ز تەواوو کرد .1977.لەوێ بوو ە
لە
ەسائيلی سيياسی و ھەرروەھا
ی لەگەڵ رەفييقەکانيان ،زﯾااتر لەگەڵ مە
وەھا ت کە وی
ھەر لەو سا نەوە دەست پ کرد.
فکری چەپ ئااشنا بووم .کاار و چاالکی سەرەتاﯾيم ھ
فک
ھەستەی ئەسلی
ی
ئەوکات بە نھ نی للە
ت
زۆۆر ﯾارمەتی ددەری ﯾەک ک لە براکانم بوووم کە
فەس يە کانی ککوردستان
لەگەڵ کر کارە س
ڵ
وەندی زۆرم
ی
ی ئەو پ
ککﯚمە ە دا بوو .بە ﯾارمەتی
چەند رۆژ
دەکرد پەﯾدا کرد و زۆر جار بە چ
د
ککە لە کورەخاننەکانی دەورووبەری تەور ز کارﯾان
خشتم لەگەڵ دەب ﯾن .دوواترﯾش کە دەەگەڕانەوە
ە الﯾان دەماممەوە و شان بە شانيان خ
لە
کارو ژﯾانی
سەردانی گونندەکانيانم دەەکرد و لە و
ی خﯚﯾان لە ککوردستان ،س
بﯚﯚ ماڵ و گﯚندی
ەوە وای کرد کە من بە تەواوەتی
لەگە يان بووم .ئە
ە
سادە و پ لە مەﯾنەتی ئەوو ش دا
س
تاﯾبەتی ئاشنا بووم بە ژﯾان و
ی
ی ژﯾانی خە ککی ھەژار و چەوساوەوە و بە
چمە ناو ناخی
بچ
ھاتی کورد .ھاوکات بﯚ
ژنانی چينی کر کار و د ی
ی
ەخت و ب ممرادانەی
باارودۆخی سە
ھيچ سات و ککات کيش بە ئئەمەنە عەق و دەرک و زانيارﯾەک کە ئەوکات بووم لە
ھ
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رۆشن کردنەوە و ئاگا کردنەوەی ئەوان لە زۆلم و ب مافی و چەوسانەوەﯾان در غم
نەدەکرد.زۆری پ نەچوو خەبات و راپەڕﯾنی گەالنی ئ ران دژی دەسە تی پاشاﯾەتی
دەستی پ کرد .وەک ھەموو کەسی تر منيش چاالک و بەشدار بووم .لە نەغەدە
لەگەڵ چەند کچی تر ر کخراوﯾکی ژنانمان پ ک ھ نا و ھاوکات لەگەڵ داخوازﯾە
گشتيەکان خوازﯾاری مافی ﯾەکسان بﯚ ژن و پياو بووﯾن و پ مان وابوو لە ھەر
ئا وگﯚڕ کدا دەب مافە تاﯾبەتيەکانی ژنان لەبەرچاو بگيرێ و دروشمەکانی تر ئەم
مافە رەواﯾانە دانەپﯚش  .ئ مە کارﯾگەرﯾمان بوو لەسەر ئەوە کە ژنانی ئەو شارە کە تا
ئەو کات ناو بازارﯾشيان زۆر نەبينيبوو بە سەدان و ھەزاران ب نە دەرەوە بﯚ ناو
خﯚپيشاندانەکان و ناو مزگەوتەکان بﯚ گوێ دان بە قسەوباسی سياسی .ھەر چەند
داﯾک و باوکم لەگەڵ سياسی بوونی من بە تاﯾبەتی بە تەنھا سەفەر کردنم بﯚ
شارەکانی تر ناڕازی بوون و ک شەﯾان لەگەڵ دەکردم بە م بە ھﯚی بارودۆخی
سياسی و گەشەی خەبات و شوور و شەوقی گەنج تی ،من و سەدان ژنی تری
کﯚمە ەﯾی تەسليم نەدەبوﯾن و گو مان بە کەس نەدەدا .روخانی حکومەتی شآ و بە
دەسە ت گەﯾشتنی کﯚماری ئيسالمی نە تەنيا ئەو خەبات و جوش و خرۆشەی
خە کی کەم نەکردەوە بە کو زﯾاتری کرد .خە ک وشيار ببوەوە و داوای مافی
چارەنووس و ئازادی و عەدا ەتی دەکرد .کﯚماری ئيسالميش دژی ھەموو ئەوانە
بوو.بە ھﯚی شەڕ کی ناخﯚش و کارەساتبار کە لە ن وان کورد و تورکەکانی نەغەدە دا
رووی دا و باری ئەمنی ئ مە ت کچوو ،ناچار شارم بەج ھ شت و لە مھاباد
نيشتەج بووم .ماوەﯾەک لەگەڵ چەندﯾن کوڕ و کچی گەنج کوميتەی ئيمداد و
ﯾارمەتی گەﯾاندن بە ئاوارەکانی کﯚردی ئەم شەڕە بووﯾن .دوواتر لە الﯾەن
تەشکيالتەوە ئەرکی بەڕ وە بردنی کار وباری ژنانی شاری مھابادم پ سپ ردرا.
ھاوکات لە ناو جەمعييەتی داکﯚکی لە ............دا بەشدار بووم .لە راستيش دا وەھا
فەزا و بارودۆخ ک بوو کەس شەوو رۆژی بﯚ نەبوو .شار دەکو  ،روحيەی خەباتکارانە و
ھﯚشياری خە ک و پ داگری لەسەر داخوازە رەواکان لە ئەوجی خﯚی دابوو ..بﯚﯾەش
حاکمانی ئيسالمی فەرمانی جيھادﯾان دژی کوردستان دەر کرد و بە ھەموو
ش وەﯾەک بەرەو داگير کردن و قەت و عامی کوردستان ر کەوتن .ھەر ئەو رۆژە بە
ب ﯾاری کﯚمە ە لەگەڵ چەند کەس لە کادرەکانی کﯚمەلە بەرەو مەنتەقەی
سەردەشت ر کەوتين .لە ھەموو الﯾەکەوە سياسيەکان ھاتبوون بﯚ ئەوێ .دووای
قوبادی ماندگار بوﯾن و بە
چەندەھا روداو و ماجەرای جﯚراوجﯚر ،من و ھاوڕ م گو
ب ﯾاری کﯚمە ە چوﯾن بﯚ گﯚندی ميراوێ و لە دەرمانگاکەی ئەوێ لە ژ ر دەستی
دوکتور موحەمەد رەحيمی دەستمان کرد بە کاری تەداوی و دەرمانی خە کی
مەنتەقە .ھەر لەوێ چووﯾنە الی خەﯾاتی د يەکە و ﯾەکی دەست ک جلی
پ شمەرگانەمان بە دورﯾن دا و دەمانچەﯾەکمان لە خﯚمان دا و وەکو پ شمەرگە
رەسميەتمان دا بە خﯚمان.لەگەڵ داگير کردنی زﯾاتری شار و گوندی کوردستان لە
الﯾەن کﯚماری ئيسالميەوە ئ مە رۆژ بە رۆژ زﯾاتر مەجبور بە پاشەکشە و ھە کشان
بەرەو سنوورەکان دەبووﯾن .لە ھەموو ئەم ماوەش دا بە داﯾم لە ژ ر بوردمان و تﯚپ
ھەموو گوند و
باران و تەقەی ھ ليکﯚپتەرەکانی دوژمن دا بووﯾن .من و گو
ک وەکانمان بە پ ب ی .زۆر گوند چﯚڵ کرابوون و خە کەکەی لە ترسی ھ رشی
و چەند دانە ھاوڕ ی تری
دەو ەت راﯾان کردبوو .زۆر جار لە زۆر گوند ھەر من و گو
ئ مەی ل بوو و کەسی تر .بە سەر ھەموو سەختيەکان و ئاوارەگی خە ک و برﯾندار
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بوونيان و برسيەتی و مەﯾنەتەکانياندا جار و بار لەو د ھاتە چﯚ ە دا ھەست کی
تاﯾبەتی و خﯚشيشمان پەﯾدا دەکرد ئەوﯾش ھەست بە ئازادی بوو ،و ت چﯚڵ بوو و
من و گو ش دەچوﯾن بﯚسەر کانی دێ و خﯚمان و جلەکانمان دە شورد و قژی
ﯾەکمان کورت دەکردەوە و قسەمان دەکرد .ج ی سەرنجە کە ھەميشە و لە ھەموو
ئەم کاتانە دا کﯚپتەر بە سەرمانەوە بوو و بﯚردمانی دەکرد .زۆر د ھاتمان ب ی و
زﯾاتر لەگەڵ تيمی پزﯾشکی بووﯾن .لە گوندەکان
خە کمان بينی .من و گو
دەماﯾنەوە و خەلکمان تداوی دەکرد .چەندھا پياومان دەرمان کرد کە بەسەر مين
کەوتبون و قاچ و دەستيان پەڕﯾبوو .رۆژ ک لە گوند ک پياو کی ھەژار ھاواری بﯚ ھ ناﯾن
دەست و بردمان کرد و بە
وتی ژنەکەم خەرﯾکە ئەمرێ ،منالەکەی ناب  .من و گو
ب ئەوە زۆر لە مامانی بزانين ،لەتاو رزگار کردنی ژنەکە ھەموو شت کمان زانی و
منا ەکامان بە دنيا ھ نا و ژنەکەش ب وەی نەجاتی بوو.ئ مە لەم ماوە دا بە ﯾارمەتی
ژن و م رد کی گەنجی زۆر م ھرەبان کە لە گوند کی نزﯾک سنوور دەژﯾان ،تەواوی
مەنتەقەی سوت نراوی کوردستان کە بە مەنتەقەی موحەڕەمە دەناسرا گەڕاﯾن .ئ مە
دەﯾان گوند و باخ و کانياومان بينی کە و ران کرابوون ،سوت نرابوون و تەق نرابوونەوە.
ئەم سەفەر و گەڕان و ژﯾان لەگەڵ خە کی زۆ م ل کراوەی کورد ،ھەست و فکر و
دەرکی ئ مەی زۆر گﯚڕی بە نيسبەت زۆ م و زۆری دﯾکتاتﯚرەکان لە خە کی
کورد.پ وﯾستە ب م کە لە ھەموو ئەم ماوە دا ئ مە وەکو پ شمەرگەی ژن زۆر بە
گەرمی و ر زەوە لە الﯾەن خە کەوە وەردەگيراﯾن .خە ک بە پ شوازمان دەھات و
گو يان بو قسەکانمان دەگرت .دﯾاردەی پ شمەرگەی ژن بﯚ ھەموو کەس ئاساﯾی بوو.
دوای ماوەﯾەک مانەوە لە ش ن چووﯾن بﯚ خ ی ناوزەنگ بﯚ الی ﯾەکيەتی نيشتمانی
کوردستان و ميوانی ئەوان بوﯾن .الحەق ر زی زۆرﯾان ل گرتين ،لە مام جەالل و
ھ رۆخانەوە بگرە تا ھەموو کادر و کەساﯾەتيەکانيان .ھ رۆخانمان کەمتر دەبينی چون
زۆر سەرقاڵ بوو بە کام راکەی و ئيش و کاری تر و زۆرتر لە ناو پ شمەرگەکان دا بوو.
بە م زۆر جار لەبەر دەرگای چادرەکەی مام جەالل لەگە ی دادەنيشتين کە ھەميشە
خەرﯾکی کت ب خو ندنەوە بوو و بەحسی سياسيمان دەکرد .دﯾارە زۆرتر ئەو قسەی
بﯚ دەکردﯾن .مام جەالل من و گو ی لەگەل خﯚی دەبرد بﯚ ميوانی مقەرەکانی باقی
ھاوڕ يانی سەرکرداﯾەتی ﯾەکيەتی و ئ مەش شانازی ئەوەمان پەﯾدا کرد ھەمووﯾان
بناسين .ھەر ئەو کات دەورەﯾەکی ئاموزشی نيزاميشيان بﯚ داناﯾن و ف ری زۆر شتيان
کردﯾن 3 .مانگ ژﯾان لە ناو ﯾەکيەتی نيشتمانی دا بﯚ ئ مە زۆر بە کە ک و بە نرخ بوو.
زۆر شت ف ر بووﯾن و زۆر تەجروبەی باشمان وەرگرت.لەم چەند مانگە دا کوردستان و
کﯚمە ەش زۆری ئا و گﯚڕ بەسەر ھاتبوو ،بزوتنەوەﯾەکی موقاومەتی بە ھ ز لە الﯾەن
خە ک و پ شمەرگەوە دەستی پ کردبوو .ھ زەکانی رژﯾم لە زۆربەی شارەکان
پاشەکشەﯾان پ کرابوو .ر کخستنە نھ نيەکانی کﯚمە ە زۆر بە ھ زو چاالک بوون،
کﯚمە ە خﯚی بﯚ دەورەﯾەکی تازەی خەباتی بەرب و ئامادە دەکرد ،ئامانج ئازاد کردن و
پاشەکشە پ دان بە کﯚماری ئيسالمی و وەدﯾھ نانی ئامانجە رەواکانی خە ک بوو.
و ئەسپاردنی بەعز ک کار
سەرکرداﯾەتی دوای قسە و باس لەگەڵ من و گو
ئ مەﯾان بەرەو سنە بەڕێ کردەوە .لە سنە دوای ماوەﯾەک ئ مە و مەلەکە
مستەفاسو تانی و ناھيد بەھمەنی و فەھيمە قوتبی و تەلعەت خالدی و نەسرﯾن
زەکەرﯾاﯾی و شەھين وەتەندوست و پەروﯾن نەودنيان و منير ...کوميتەی ژنانی
کﯚمە ەمان دروست کرد .ھەر ﯾەکەی لە شو ن ک و لە شار ک دەستمان بە کار کرد.
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ئەرکەکانی ئ مە زۆرتر پ وەندی بە ژنانەوە بوو .بە سەدان ژنی رووناکبير و کر کار و
زەحمەتک ش چ وەکو ر کخستن و چ وەکو الﯾەنگر لەگەڵ کﯚمە ە کەوتبون .ھ زی ژنان
چ بﯚ خەباتە گشتيەکان دژ بە کﯚماری ئيسالمی و چ لە پ وەند لەگەڵ خواست و بيری
ئازادﯾخوازانە و ﯾە کسانيخوازانه ،چاالکترﯾن و ئامادەترﯾن ھ زی ناو خەبات و ناو مەﯾدان
بوو .ھەر بﯚﯾەش کﯚماری ئيسالمی ھەستی بە خەتەری گەورە لە کﯚردستان دەکرد
و بﯚی تەحەمول نەدەکرا ژنی کورد لەم رادە لە وشياری و ئازاﯾەتی دا ببين  .ئەوە بوو
کە ئەوەڵ ئ عدامی ژن لە کوردستان دەستی پ کرد و ھەر لە سەرەتاوە ﯾەک ک لە
باشترﯾن و چاالکترﯾن کچەکانی شاری سەقزی بە ن وی مەستوورەی شاسواری
ئ عدام کرد .من دووای ماوەﯾەک کار کردن لە مھاباد چووم بﯚ شاری تەور ز .کﯚمە ە
تەشکيالت کی قەوی و گەورەی لەوێ ھەبوو .دەﯾان چاالکی کر کاری و رووناکبيری
غەﯾرە کوردﯾش لەوێ لەگەڵ کﯚمە ە بوون و کارﯾان دەکرد .ئەمە چ لە زانکﯚی تەور ز و
چ لە ناو بزوتنەوەی کر کاری بەرچاو بوو .کﯚمە ە لە ناو ھەموو ر کخراوە چپ
وئازادﯾخوازەکان و کەساﯾەتی سياسی و بزوتنەوەی کر کاری و رووناکبيرﯾدا ر ز و
خﯚشەوﯾستی و پ گەﯾەکی تاﯾبەتی ھەبوو .ئە بەت ئەوکات ئ مە حيزبی
کومونيستمان دروست نەکردبو ،چون دووای دروست بوونی حيزبی کومونيست تاقە
ﯾەک کيان لەمانە لەگە مان نەمان و پشتيان ت کردﯾن .دەور و نەخشی ئ مە ژنانی
کﯚمە ە لە تەور ز زۆر بەرچاو بوو .شەوو رۆژ ھە دەسوڕاﯾن و قەت ھەستمان بە
ماندووﯾی نەدەکرد .کاری چاپ و ب و کردنەوەی ھەموو راگەﯾاندن و رۆژنامە و
خەبەرنامەکانی کﯚمە ە لە ناو زانکﯚکان و گەڕەکە فەقيرنشينکان و کارخانەکانمان
دەکرد ،لە ھەر کوێ خﯚپيشاندان بوواﯾە ئ مە بە الفيتە و نوسراوەی خﯚمانەوە حازر
بووﯾن) ،پ وﯾستە ل رە ئەمە ب م کە ژنانی سياسی و چەپ لەم سەرەومە دا چ بە
ژمارە و چ بە چاالکی تەنگيان بە ک.ا ھ نابوو .بەڕاستی ژﯾر و نەترس و ئازا بوون(
بەش ک لە تەداروکاتی پ شمەرگە وەکو دەرمان و جل وبەرگ و چەک و .....مان
لەو وە پەﯾدا دەکرد ،دوکتور و موعاليجەی پ شمەرگەی برﯾندار کە ناردرابان بﯚ ئەوێ
لە ئەستﯚی ئ مە بوو ،بە داﯾم کﯚڕ و کﯚبوونەوەی کت ب خو ندنەوە و باسە
تەشکيالتيەکانمان بەڕ وە دەبرد و زۆر شتی تر .دوای  2ساڵ لە تەور ز بە ب ﯾاری
تەشکيالت چووﯾن بﯚ تاران .ئەو نەوعە کار و ژﯾانەمان لەو ش در ژە پ دا .ئيتر ئەوکات
کﯚماری ئيسالمی کﯚنترۆ ی تەواوی بەسەر وەزعەکەدا پەﯾدا کردبوو .دﯾکتاتﯚری رەش
با ی بەسەر ھەموو و ت دا ک شابوو .زۆربەی سازمانە سياسی و چەپەکان زەربەﯾان
خواردبوو ،گيرابوون ﯾا ئ عدام کرابوون .بە داخەوە ئ مەش لەم ھە مەتە دڕندانەﯾە
ب بەش نەبووﯾن و بەش کی زۆر لە کادر و بەرپرس و کەسەکانمان گيران و کەوتنە ژ ر
ئەشکەنجە و ئ عدام .من و چەند کەس کی تر بە ب ﯾاری کﯚمە ە گەڕاﯾنەوە کوردستان
و پ شمەرگاﯾەتی .لەو شەوە تا ئ رە خﯚی داستان کی ترە.
سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

شارەکان:

نەغەدە

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

ژمارە366 :

جەنگی ئيسماعيل عبدللە رانيە/کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991965
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە367 :

جەوھەر سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021609502208
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سياسەتتمەدار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە368 :

وک عومەرر
چاپو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611115612
24382
قائيمقامی کﯚﯚﯾە
قا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە369 :

سا ح
ک نەجم س
چاالک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75722
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کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە370 :

چنار سليمان ھادي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092222
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە371 :

چنار سەعد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615134641
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ھەول رە ،لەداﯾکبووی سا ی 1974ە خاوەنی
عەبدو خە ککی شاری ھ
چنار سەعد ع
چ
ئەدەبياتی زانکﯚی
ی
کﯚمە ناسی کﯚلييژی
ە
برِروانامەی بەککالﯚرﯾﯚسە لە بەشی
شووی ھەول رە کە لە کاررەساتی
د عەبدو ی پار زگاری پ ش
سە حەدﯾن ،کچی سەعد
س
دا کوژرا.
ەکی شوباتد
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

پپارت:

پارتی دﯾم
موکراتی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە372 :

قی
چنارر عبداال باق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140359
91919
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س
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شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

پارت:

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە373 :

ن مەردان ئەحمەد
چنورر عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128409
91785
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە374 :

عەباس
چيا ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1117222357
72622
سەر.
ی گﯚڕان ،نووس
ەندامی ﯾەک تتی و چاالکی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە375 :

چيا ﯾﯾاسين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315150618
83934
مافەکانی ئافرەتان
ی
رۆۆژنامەنووس و کارا لە بوارری
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە376 :

د شەرﯾف
مەد رەشيد
ەن محەمە
چيمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218110714
43501
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ی لەداﯾک بووون1965 /
ساڵ و شو نی
س
ستەر لە راگەﯾااندن
ب وانامە /ماس
بورای
ی
سينو وەرگ اان /ئەنجامداننی دوو تو ژﯾننەوەی ئەکادﯾﯾمی لە
ب وکراوەو نووس
چەندﯾن کﯚڕو
ەلەی ژنان ،چ
سياسيو مەسە
دﯾن وتاری س
رۆۆژنامەوانی و ژناندا ،چەند
بەرنامەی
ی
ت بە بەشدارری گەنجانو ژژنانو ئامادەکرددنی
سياسی تاﯾبەت
سيميناری س
س
ەر ژنان.
رادﯾﯚﯾيو تەلەفززﯾﯚنی لەسە
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە377 :

شبەندی
ەن نەقش
چيمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12521295710877
ستان
جليسی گشتتی پارتی ئازادﯾی کوردست
ەندامی مەج
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە378 :

سوران
د کەرﯾم س
ﯚ ئەحمەد
چەتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91938
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە379 :

ﯚ حەلالق
چەتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291323176
62153
دﯾموکراتی کوردستان
ی
ست
حزبی سﯚسياليس
ی
جوومەنی راو ژکاری
ەندامی ئەنج
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

حسک
ک
ستان -
حزبی سﯚﯚسيال دﯾموککراتی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە380 :

ی
ﯚ حەو زی
چەتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9172333276
61725
ی کﯚﯾە ،سا ی  1951لە دداﯾکبووە ،لە تتەمەنی بچوووکييەوە بەھﯚﯚی
خە کی شاری
خ
با ی
قوتابيانی سەر بە ا
ی
ھاتﯚتە دنيای سياسەتەوە و لە
ەما ەکەﯾان ھ
ککارﯾگەرﯾی بنە
ەشدارﯾی
شﯚڕشەکە بە
مەکتەبی سيياسيی دەستتی پ کردووە و ب داب ان لە ھەردوو ش
م
ەندامی
ککردووە ،زۆر پللە و پﯚستی لە ناو ی .ن .ک وەرگرتووەە ،سا ی  1989بووە بە ئە
چەندﯾن پﯚستی وەررگرتووە تا کﯚنگرەی
ن
ەدوای راپەڕﯾننيش
ی ی .ن .ک لە
سەرکرداﯾەتی
س
ەندامی
دووەم .دوای ئئەوە لە حکووومەت کاری ووەرگرتووە بەپپلەی وەزﯾر .ددواتر بووە بەئە
ئەنجومەنی
ی
ئەندامی
ی
ﯾەک تی
ەرلەمانی کووردستان .پ ش کﯚنگرەی س يەمی ک
پە
نااوەندﯾی بووەە و ئ ستاش ھاوو تی خانەنشينە.
ەڕی کوردستاان ن ت
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە381 :

ەنگ ﯾەحييا
چە ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804091705
54645
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کخراویIOM
ی
ل پرسراوی بەشی عيراق لە ر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە382 :

ی ئەنوەرر
حاجی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0728161106
61906
ەبجە
ەشاری ھە ە
سا ی  1957لە
حاجی ئەنوەر ،س
ی
سراو بە
ەنوەر ئەحمەد کەرﯾم ،ناس
ئە
وەرزشی سل مانی تﯚپی پ
ی
ھە ەبجە و ﯾاننەی
ھاتوەتە دنياوەە ،ﯾارﯾزانی تييپی ھيوای ھ
ھ
ﯾنک دا و دوای زﯾﯾندانيکردن و راونانی
ەرگە بووە لەرﯾزەکانی ک
 1987پ شمە
بوووە7 -1979 ،
کردووە
ە
دارﯾی
شمەرگە ،واززﯾھ ناوە .لە راپەڕﯾندا بەشد
مارەﯾەک لە ببەرپرس و پ ش
ژم
خە ک.
شگ انەی خ
ی شوراﯾی و ببەڕ وەبردنی دادگای شﯚڕش
ەکەم بنکەی
ەپ کھ نانی ﯾە
لە
خراوی
تی ب کاران لە ککوردستان و ددواترﯾش ر کخ
 1993بەشداررﯾی لە پ کھ ننانی ﯾەک ی
3
متياز و
ەردوو ر کخراووەکەی کردووە ،خاوەن ئيم
ب کاران لە کورردستان و نو ننەراﯾەتی ھە
سەرانی ھەرردوو ب وکراوەەی دەەنگی ب کاران و خەباتی ب کاران بووە.
دەستەی نووس
شتەج بووە و بەشدارﯾی لەپ کھ نانی
سوﯾسرا نيش
ەسا ی  1996لە و تی س
لە
مانگەنامەی ژژﯾاری تا  8ژماارە
دا کردووە و م
ر کخراوی پەناابەرانی کورد ستان -ع راقد
ەبجە دژ بە
ە
دی ھە
ستەی دامەززر نەر و بەڕ ووەبەری ناوەند
ئاامادەکردووە .ئەندامی دەس
چاک ە .
جينﯚساﯾدی گەلی کورد چ
ەنفالکردن و ج
ئە
ەڕی کوردستاان ن ت
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە383 :

ی پيرۆز  -داﯾکی پاسﯚک
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1191408278
86598
ک
ەتەری پاسﯚک
تە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

سل مانی

پپارت:

پاسﯚک
ک
پارتی سﯚﯚسياليستی کورد -

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە384 :

ی دەھام ميرۆ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10315492310564
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سا ی 1970
داﯾک بووە و لە س
 1921لە ک
سی کرکا ميرۆۆ( لە سا ی 1
ە گوندی )س
لە
ی پارتی وەرگگرتووە لە کﯚننگرەی ناوپردان ،تياﯾدا ھەرردووبا ەکەی پارتی
ەرپرسيارﯾەتی
بە
پارتی
ی
سکرت ری
ەکەم دا بە س
لە کﯚنگرەی ﯾە
سا ی  1972ە
گرتەوە ،لە س
نااوبراو ﯾەکيانگ
دﯾموکراتی کوورد لە سورﯾا))پارتی( ھە بژ ردراوە ،کە لە ناوچەی ))بامەڕن (ی باشووری
تدارانی سورﯾا
ی
سا ی 1973ددا لەالﯾەن دەەسە
ککوردستان بەڕڕ وەچوو ،لە س
ئەو
زﯾندانی کراوە ،ئەمەش دوای و
ی
مانگ
دەستگيرکراوەە و بﯚماوەی  6ساڵ و  8م
ھات ،کە لە دژی پ ۆژەی پ شت نی عەررەبی ب وﯾکرددەوە.
ەﯾاننامەی پاررتی ناوبراو ھ
بە
ت
سەرچاوە :ما پەڕی خەبات
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە385 :

ەکر دەربەنندی
ی عەبابە
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2061348457
74210
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە386 :

حامييد درودی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110811483
38115
ری شاری کاميياران
چەی ب ەوا ی
ەسا ی 1342ی ھەتاوی لەگوندی چررۆسانەلەناوچ
لە
لەگوندەکەی خﯚی نرای بەر
ی
ھەر
ر
ەدونيا و
ەپار زگای کوردستان )سننه( ھاتوومەتە
لە
ەی )شبانەرووزی(
ەم چووتەشارری کامياران و لەخو ندنگە
ش پﯚلی پ نجە
خو ندن و پاش
خ
خو ندن
مان شاردا دوای سا ک خ
خو ندنی ناوەنندی تەواو کرردوەو لەدەبيررستانی ھەم
خ
ن و سا ک للەوێ کاری ککردوە .لەدواﯾييدا چووەتە رﯾﯾزی پ شمەرگگەکانی
چووتەکرماشان
چ
ی )ب ستوون((ی حدکا لەککرماشان و بوووەبەکادری ددەرمانی ئەو ھ زەو
ھ زی پارتيزانی
19دا
تااکو رۆژی برﯾننداربوونی لەگگوندی )لﯚن(دا ،لەو ھ زەددا ماوەتەوە .للەسا ی 985
کوردستانی ئ ران(ەوەن ردراوەبﯚ سوﯾد و لەوﯾش در ژی
ی
ی
بی د موکراتی
ەالﯾەن )حيزبی
لە
سيدا .سا ی 1993
شی دەروونناس
ەکاری دەرماننی دا و بووەتتە کادری دەررمانی لەبەش
بە
ەی پ شمەرگگە)نەخﯚشخاانەی ئازادی( لەچيای
گگەڕاوەتەوە بﯚ کوردستان و لەنەخﯚشانە
کرد و ھاوکات ددەورەی ددان ک شان و ددان
د مانگ کاری دەرمانی د
قەندﯾلدا چەند
قە
ستراﯾەوەبﯚ
شەدا د
شخانەکەگواس
ەستی بەکار کرد ،تاکو نەخﯚش
ی
پ کردنەوەی ددﯾت و لەو بەش
ەڕاﯾەوەبﯚ
ئازادی( سەقاامگير بوو ،گە
خانەلەکوﯾە)ئا
شاری کﯚﯾە .ددوای ئەوەبنککەی نەخﯚشخ
ش
ەوی
ەکی کورت لە
گەڕاﯾەوەبﯚ کوردستان و دوای ماوەﯾە
ﯚ
سوﯾد .سا ی  1995دﯾسا ن
س
ەکی دوو سا ەی ميدﯾا )ددەنگ و
ەڕاﯾەوەبﯚ سووﯾد .دوای گەڕڕانەوەدەورەﯾە
ژننی ھ نا و گە
شک تی
ەبنکەی تيش
سا ی  2006لە
رەەنگ و و نەگرری( و گرافيککی کومپيﯚتەرری خو ند .س
ەر کارەکەی ببەردەوامە.
ستاش لەسە
ەکار کرد و ئ س
سەدەستی بە
ﭬی لەفەرانس
ەوەو
شاندا دەم ن تە
ب جگەلەوەی ببەڕ وەبەری ببەرنامەی "کلليک" ە ،زۆر ررۆژﯾش لەوەش
سروود و
شارۆ"ﯾش دەککا .ب جگەلەماانەش زۆر س
ستوون" و "ش
ەرنامەی "ب س
مونتاژی دوو بە
م
گگﯚرانی لەش ووەی کليپدا ددروست کردوووە.
ھەوارمی بە
ی
ەنگ کی سﯚررانی
ەنبەری فەرھە
ی حاتەم مە
کاری و ﯾارمەتی
نااوبراو بەھاوکا
گە لەمەش ببﯚ خﯚی
نااوی "ب ستووون" نووسيوە کە چەند سااڵ پ ش ب و کراﯾەوە ،ب جگ
ستان کردووە و نزﯾک بە دووو ھەزار گو ی لە
ل کﯚ ينەوەی للەسەر گوڵ و گيای کوردس
التينی و
ی
زۆرﯾش ناوە
ش
کردوون و بە
ن
ی کوردی کﯚککردوەتەوە و رراﭬەی
وەک گو نامەی
ەر ما پەڕی "ککوردسﯚفت" دانرابوو
ی بﯚ داناون ککە چەند سا کيش لەسە
ئيينگليزﯾيەکانی
چاپ نەدراوە .دوای ئەوەی بەرنامەی کلليک نزﯾن بە 50
ککە بە داخەوە ھ شتا لە چ
ناوی
ەرنامەی ل ب و کراﯾەوە ،بەرنامەکە رراوەستا و بەررنامەﯾەکی دﯾکەی بە ی
بە
مەﯾەدا کە دوو حەوتوو
بەردەوامە و لەو بەرنام
ە
ستاش
ش
"پار زەرانی و وت"ی پ ددرا کە ئ
ەگەڵ ﯾەک ک لە
ەوە .چاوپ کەووتن و دﯾدار لە
ە ب و دەکر تە
ی ﯾەکشەممە
جار ک رۆژانی
ج
ئەوانيش باسی رۆژژای
ش
ەندامەکانی حدکا پ ک د ن و
پ شمەرگە برﯾﯾندار و کەم ئە
بيرەوەری رۆژانی
ی
ەن و
سەخت و دژوواری پ شمەررگاﯾەتی و بەررخﯚدان دەکە
س
بررﯾنداربوونيان دەگ نەوە .
سەبارەت بە ژژﯾاننامەی خﯚﯚی لە -6
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەتتيی بەڕ ز حاميد درودی س
س
12:58:13 2010-2
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تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کامياران

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

ژمارە387 :

حامييد گەوھەری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0228101805
53772
سا ی  1944لە گەڕەکی ممزگەوتی سوور ،لە شاری مھاباد ،لە بننەما ەﯾەکی ھەژار و
س
شاری مھاباد خو نندوە و
ی
دەستەنگ لە داﯾکبووە .خوو ندنی سەرەەتاﯾی و ناوەنندی لە
سەربازﯾی و بووەتە پللەداری سوپای ئ ران .سا ی
ی
ەی
چووەتە ف رگە
سا ی  1962چ
س
ەی شﯚڕشگ ی حيزبی
ەگەڵ کﯚميتە
مەتی ھاوکاررﯾی کردنی لە
 1969بە تﯚھم
9
دﯾموکراتی کووردستان ،لە مھابادەوە بﯚ کرماشان دوورخراوەتەوە و بﯚ ماوەی نززﯾک بە
ماشان زﯾنداننی بووە .خو نندنی دوا ناوەەندی لە
چوار مانگ لە زﯾندانی سا ح ئابادی کرم
چ
بە م
ﯾندوە و سا ی  1972چووەەتە ف رگەی ئئەفسەری ،ە
"دبيرستانی ببزرگمھر" خوﯾن
دان کی زۆر ،ئييدارەی
ی ھەبووە ،راﯾاانەگرتووە .بە دوای ھەو د
ەی سياسی
چونکە دۆسيە
چ
ميتەی
کردنی لەگەڵ کﯚمي
ی
دووەمی سوپاای ئ ران ،سا ی  1973تﯚﯚھمەتی ھاوکارﯾی
سەر ھە گرتوووە و سا ی  1974نەق ی مھاباد کراوەەتەوە .
شﯚڕشگ لەس
ش
ھابادی بە مامە غەنی بلوورﯾان و
سەربازگەی مھ
چەککردنی س
سا ی  ،1979پ شنيازی چ
س
سملوو سکرت ری حيزبی ددﯾموکراتی کووردستان کردووە و
دوکتﯚر عەبدوللرەحمان قاس
سەربازگەی مھاباد ،ئەو
ی
ھاوڕ ی تری للە
 197بە ھاوکاارﯾی چەند ھ
رۆۆژی 79/2/19
ی چەککردوە .
سەربازگەﯾەی
س
دانی و ردی لە بانە و بەرپرسی
ەندامی شوررای نيزامی ،فەرماندەی ھ زی شەھيد
ئە
320

زﯾندانی ناوەندﯾی حيزبی دﯾموکراتی کوردستانی ئ ران بووە .سا ی  1980ر کخراوی
پ شمەرگەی حيزبی دﯾموکراتی کوردستانی لە قەوارەی ھ ز ،لک ،دەستە ،پەل و
تيم دا نوسيوە و لە ھەمان سا دا ھ زی 111ی شەھيد موعينی بﯚ کەرﯾم حەداد کە
وەک فەرماندەی ھ ز دﯾارﯾی کرابوو ،لە ناوچەی سەردەشت پيادە کردوە .لە ماوەی
ئەندام بوونی لە حيزبی دﯾموکراتدا ،بەشدارﯾی کﯚنگرەکانی چوارەم ،پ نجەم و
شەشەمی ئەو حيزبەی کردوە .
لە پيلينﯚمی دووەمی دوای کﯚنگرەی شەشەمی حيزبی دﯾموکراتدا ،بە تاوانی
دژاﯾەتی کردنی لەگەڵ ناميلکەی "کورتە باس ک لەسەر سﯚسياليزم" کە ھاوردەی
دوکتﯚر قاسملوو بوو بﯚ کﯚنگرەی شەشەم و لە  24ئەندامی کﯚميتەی ناوەندی 14
ئەندام دژی بوون ،لەگەڵ چەند ئەندامی تری حيزبی دﯾموکرات ،بﯚ ھەميشە لەو
حيزبە دەرکراوە .
سا ی  1984لەگەڵ چەند لە ھاوڕ يانی ميوانی پارتی دﯾموکراتی کوردستان بووە لە
قواتی بارزان ،و سا ی  1986لەسەر ئەمری بەڕ ز مەسعود بارزانی و بە ﯾارمەتی
دوکتﯚر سەعيد ئەحمەد بەرپرسی قواتی بارزان و رەشيد عارف بەرپرسی لقی ﯾەکی
پارتی دﯾموکرات ،گەﯾوەتە تورکيا و لەو وە چووەتە و تی سوﯾد بووەتە پەنابەر.
لە سا ی 1991وە بﯚ ماوەی  8ساڵ ئەندامی کﯚميتەی گشتی و  9ساڵ ئەندامی
کﯚميتەی کارگ و سکرت ری فيدراسيﯚنی کﯚمە ە کوردستانييەکان بووە لە سوﯾد24 .
کت بی چاپکراوی بەو ناوانەی خوارەوە ھەﯾە و سەدان وتاری لە رۆژنامە و گﯚﭬارەکانی
کوردستان و ساﯾتەکانی ئينتەرن ت دا بە ناوەکانی غەرﯾب ،کاوە ،ح -گەوھەری و
حاميد گەوھەری ب وکردوەتەوە و ئ ستا لە سوﯾد دژی و خەرﯾکی کاری نوسين و
ل کﯚ ينەوەﯾە .
بەرھەمەکانی نوسەر:
1بادانەوە ﯾان پ چەقاندن2راپﯚرت دەربارەی ھە بژاردن و پەرلەمانی کوردستان3کورداﯾەتی و حيزباﯾەتی4کورتە م ژووی ئاواز و گﯚرانيی کوردی5ل کﯚ ينەوەﯾەکی گشتی و پ داچوونەوە بە بيرەوەرﯾيەکانی کەرﯾم حيسامی6کﯚمە ەی ژﯾانەوەی کوردستان7کﯚماری دﯾموکراتی -ئاﯾدﯾﯚلﯚژی ،ستروکتور ،تاکتيک و کردەوەکانی پارتی کر کارانیکوردستانPKK
8کﯚکردنەوەی ئا ەکﯚک بﯚ غەنی بلورﯾان9راستييەکان بﯚخﯚﯾان دەدو ن10چاوخشاندن ک بەسەر وتارەکانمدا11کﯚمە ە و چﯚنيەتی دامەزراندن و بەڕ وەبردنی بە ھاوبەشيی لەگەڵ عاسیرەباتيی و نەوزاد وەلی
12باشووری کوردستان لەن وان دوو ھە بژاردندا13چەککردنی سەربازگەی مھاباد 197914رۆژھە تی کوردستان لە دە ساڵ دا بەرگی ﯾەکەم15رۆژھە تی کوردستان لە دە ساڵ دا بەرگی دووەم16کورد لە سوﯾد لە م ژووی  25سا ەی فيدراسيﯚنی کﯚمە ە کوردستانييەکاندا321

17کﯚماری کوردستان 1946/12/17 – 1946/1/22ئەو بەرھەمانەی کە نوسەر کردووﯾەتە کوردی:
1مەکسيکی :جەک لەندەن2مەگەر لە و تی ئ وەدا کەر نييه :عەزﯾز نەسين3کوردەکان :حەسەن ئەرفەع4کورد تورک عەرەب :سيسيل ج ئيدمﯚندس5م ژووی شارستانييەت :ئيزاک ئاسيمﯚف و فرانک واﯾت6ئافرەت لە کاروانی م ژوودا :سيامەک ستودە7بەرزبوونەوە و کەوتنی فيرقەی دﯾموکراتی ئازەرباﯾجان :جەميل حەسەنلیسەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (Hajarسەبارەت بە )حاميد
گەوھەری( لە11:24:24 2013-1-29 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

مەھاباد

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

ژمارە388 :

حاميد مەعروفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010209304486936

322

شﯚڕشگ ی کووردستان
کخراوی خەباتی ش
ی
ەندامی دەفتتەری سياسييی ڕ
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

سازمانی خەبات

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە389 :

مصطفي
سن احمد م
حسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130309
92216
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە390 :

ە حسن دااود
سن عبداللە
حسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130289
92203
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کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە391 :

حسن محەمەد صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892202
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە392 :

حسين س مان حسين سوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191992
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە393 :

حسين محەمەد فەرەج )حسين کەالری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691565
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە394 :

حس ن ئيسماعيل شوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554791474
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە395 :

سەﯾن ﯾەزداانپەنا
حسە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010116193
35971
کوردستان لە
ن
ەر می موکرﯾاانی رۆژھە تتی
سەقزلووی ھە
سا ی-1966-لە گوندی س
س
ەج بوون.
شان بە ما ەووە لە شاری بﯚکان نيشتە
داﯾک بووە .پاش
دژی ر ژﯾمی
خەباتی گەالننی ئ ران ی
ت لە گەڵ پەررەسەندنی خ
-19وە ھاوکات
ە سا ی979-
لە
شەھيدی "
ی
گەڵ ھەر دوو برای
کەم بووە،لە ڵ
ەھلەوی،لە گگەڵ ئەوەی تتەمەنی م
پە
کەڵ بە
کخراوی چرﯾکە فيدائيەکانی گەللی ئ راندا ،ت ک
ی
سەعيد" لە رﯾﯾزی ر
رەەشيد" و " س
سيی بووە.
خەباتی سياس
خ
سەعيدی
نەر و پاشان دووای ت رۆری س
دامی دەستەی دامەزر ر
سا ی-1991-سەرەتا ئەند
س
شتی پارتی ئازادﯾی
سا ی-2006-سکرت ری گش
بررای ،ھەر لەوو سا ەوە تا س
شگ انی پ شووو(بووە.
ککوردستان)ﯾەکک تی شﯚڕش
پارتی ئازادﯾی کورردستان دا ،دەستی لەو پﯚﯚستە
ی
سا ی-2006-لە ﯾەکەم کﯚﯚنگرەی
س
سەرۆکی-PAK-بە ج گری سەرۆککی ئەو
ی
ھە گرتوە ،بە م لە سەر پ داگری کﯚنگررە و
ھ
پاارتە ھە بژ رددراوە.
سياسييەکان لە ئﯚرگان و
سەر پرسە س
دەﯾان بابەت و ل کﯚ ينەوە و وتو ژی لە س
بووەتەوە.
ە
ھەفتەنامە و ررۆژنامەکانی کوردستان و ما پەڕە ئەنتررن تييەکان دا ب و
ھ
باش لە
سە حەدﯾنە بە پلەی ش
سياسييەکانی زانکﯚی س
ی
دەرچووی کﯚل ژی زانستە س
سی ﯾەکەمدا .
رﯾﯾزی-10-کەس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە396 :

مەد
س ن محەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41108534319170
نلەند
ە بژاردنی فينل
ی کورد بﯚ ھە
پا وراوی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە397 :

ەر
س ن کﯚچە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4221110546
64592
موکراتيک لە ھەر می کورردستان
ی ﯾەک تی دﯾم
نوو نەری پارتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە398 :

س نی ز ﯾﯾنگەران  -فروھەر
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291349326
60799
ی ژ.ک
ەکەم سەرۆککی کﯚمە ەی
ﯾە
سەﯾد محەمەدی
م لە کت بی "تارﯾخ مھاباد" نووسينی س
ەم و نەﯾە بﯚ جاری ﯾەکەم
ئە
سەنی
ەن کاک حەس
 1373دا ب و کراووەتەوە .لە الﯾە
1
سەمەدی ،انتتشارات رھروومھاباد،
س
جيتاڵ کراوە.
ی کﯚماری کووردستان" دﯾج
قازﯾيەوە بﯚ ما پەڕی "و نەی
قا
ەری ئ رانيی لە
ە لە رۆژی 2ی ر بەنداندا ئئا ی داگيرکە
ن وبراو ﯾەکەم کەس بوو کە
ھە واسی.
ت و ئا ی کورردستانی ە
مەھاباد داگرت
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژێ کاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە399 :

دەنی
س نی مەد
حوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308222022
21612
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1938لە ساب خ لە داﯾکبوووە.
8
جيﯚپﯚلﯚتيکدا وەرگرتووە.
لە زانستی ج
ن ماستەری ە
ستگای تاران
ـ  1975لە زانس
کﯚمە ناسی
ە
کﯚی ورم باابەتەکانی جووگرافياو
ـ لە ئامادەﯾيەککانی شاری مەھابادو زانک
وتووەتەوە.
کراوەکانی برﯾﯾتين لە:
ەرھەمە چاپک
بە
ھاباد.
1ـ منابع أب واانرژی سد مھ
ی سھامی زرا عی سنندج.
2ـ شرکتھاﯾی
ی "بەلەبان" پيرانشھر.
شت در روستای
3ـ وچع معيش
ستان.
4ـ جنبشھای آزادﯾيبخش مملی در کردس
ھر تھران.
5ـ ترافيک شھ
شھر.
ی شھرستان مھابادو پيرانش
6ـ کارتﯚگرافی
7ـ أزسوما تا آآشنوﯾە.
ستان اﯾران.
8ـ دﯾناميزم مببارزاتی خلق کرد در کردس
ەرگ.
9ـ کوردستانو ستراتيژی دەەو ەتان دووبە
ی دۆخی سيياسييەوە دانييشتووی سننوری قەزای ککﯚﯾەﯾە لە کورردستان
ـ ئ ستا بەھﯚی
ع راق.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە400 :

د ھواس
حيدرر محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130299
92209
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کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە401 :

حکيم حميد احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792191
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە402 :

حيلمی عەلی شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215145316755
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گەڕەکی دەرگەز ن-ی شاری
ی
سا ی  1931لەبنەما ەﯾەککی نيشتمانپپەروەرو ناسرااو لە
س
سل مانی لەداﯾکبووە.
س
شان لە
ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی تتەواوکرد و پاش
ھەر لە سل ماانی قﯚناغەکاانی خو ی
ھ
ەعقوبە دواناووەندﯾی تەواووکرد.
بە
ەورەکەی
کە راپەرﯾنە گە
سا ی  1948ە
ی چلەکاندا دەەستيداوەتە ککورداﯾەتيو س
ە ناوەراستی
لە
ەوەی
ەرکردە ناسراووەکانی بزوتنە
حيلمی ﯾەک ک بوو لە سە
ع راق بەرپابووو ،مامﯚستا ح
ەدەستانی ع راق کردووە قينی
ەم ھە و ستتە سياسييە وای لە کاربە
خو ندکاران ،ئە
خ
کەن.
ەند جار ک دوووری بخەنەوەەو زﯾندانی بک
ل ھە بگرنو چە
ماوەی دوو ساڵ زﯾﯾندانی کراو لە
ی
ە بﯚ کﯚل ژی ئئەندازﯾاری دەەرچوو،
ککات ک ناوی لە
خو ندن داب ا.
خ
بوو بە
ەتی رەسمی پ درا ،مامﯚستتا حيلمی و
ستان مﯚ ی
ککە پارتی دﯾمووکراتی کوردس
زۆری حزبەکەی خﯚی
ەم بوارەدا خززمەت کی ی
ی خەبات و لە
گی رۆژنامەی
ککادﯾر کی گرنگ
ەو لە گەرمياننو
ەﯾلول-دا بوو بە پ شمەرگە
ی شﯚڕشی ئە
ککرد ،لەگەڵ دەستپ کردنی
پرسراو تی حزبی ووەرگرت.
و
ەل ل
ەورامان-دا گە
ھە ەبجەو ھە
ھ
مەکتەبی سياسی پاارتی
ی
شەستەکانی سەدەی رابرردوو ،لەناو با ی
نااوەراستی ش
سياسيو سا ی 1968ﯾش بوو
دﯾموکراتی کووردستاندا بووو بە ئەندامی مەکتەبی س
).
شتياری رۆژنامەی )النور )
ەخاوەن ئيمتييازو سەرپەرش
بە
کرد.
ەکانی تەواوکر
ستە سياسييە
ی حەفتاکاندا کﯚل ژی زانس
ە ناوەراستی
لە
ەم رووناکبيرەە کوردپەروەرەە ھەميشە ە
ئە
لە سەنگەری ميللەتدا بوووە و لە بوارەککانی
کی گەورەی پ شکەشی گگەلەکەی
ی و نووسين و رۆشنبيرکرددندا خزمەت ی
رۆۆژنامەگەرﯾی
ککردووە.
شييەکی کتوپ لە
 19بە نەخﯚش
تەمموزی سا ی 998
ی
می شەوی 4/5
مامﯚستا حيلم
م
ﯾوان-ی
لە گردی سەﯾو
ەغدا کﯚچيدوواﯾی کردو رۆژژی دواتر لە ر ورەسم کی شکﯚداردا ە
بە
شاری سل ماننی ئەسپەرددەی خاک کرا.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە403 :

ن
مەت بابان
حيکم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1272150187
73983
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە404 :

ەد کەرﯾم
حەبييب محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7301654378
89374
زگای واست لەدداﯾک بوە و لەساڵ
سەر بەپار ی
ی زرباتيەی س
 16لەناحيەی
ه 6/12/1931
له
ی لەشاری بە غداد کردوە.
1939ەوە روی
9
زانکﯚﯾی لەشاری ببەغداد تەواوککردوە،
ی
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و ئامادەەﯾی و
خ
دا پەﯾوەندی
ەھەمان سا د
مافناسی لەبەغداو لە
ی
ەسا ی  1952چﯚتە کﯚليژژی
لە
بەچاالکی
ی
ھﯚی سەرقا ی
کوردستان کردوە ،بەھ
ن
ەرﯾزەکانی پاررتی دﯾموکراتتی
بە
 1959خو ندنی زانکﯚی
1
ەسا ی
ەوت ساڵ لە
سياسی لەناوو رﯾزەکانی پاارتی پاش حە
س
ەواوکردوە.
تە
ھەرﯾەک لە ،جەالل تا ەباننی و موحسيين دزەﯾی و
ەھاور يانی ککﯚل جەکەی ھ
لە
ن.
شەمسەدﯾن موفتی ھەن
ش
بەغدادی پارتی دﯾموککراتی کوردس
ی
سی ر کخستننی
سا ی  1954بوەتە بەرپرس
س
ستان و
ی ناوەندی پار تی لەسا ی 1956و دواتررﯾش لەسا ی  1964وەک سکرت ر
ەندام ليژنەی
ئە
پيالنی جەزائير له و پﯚستە ماووەتەوە.
ی
1975و
گگشتی پارتی ھە بژ ردراوەە و تاسا ی 5
حزبی ھ ناوە ،تا لەسا ی 1991
ی
ی لەکاری سيياسی و
ەروارەوە وازی
ەدوای ئەو بە
لە
سی کردوەتەوە.
ی لەکار و چا الکی سياس
جار کی تر روی
ج
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گولە تﯚپ ک لەنزﯾﯾک
ە
براکوژی بەھﯚی کەووتنەوەی
ی
شەری
سا ی  1996لەميانەی ش
س
ەی سەالحەددﯾن برﯾنداردەب ت و دواتر ببﯚ چارەسەر رروی
ی لەشارۆچکە
ئووتومبيلەکەی
ەنابەری سياسی
ەدەرەوەی و ت دەکات و لەو تی بەرﯾﯾتانيا مافی پە
لە
ەدەستدەھ ن ت.
بە
می
داوای مەسعود ببارزانی گەڕاووەتەوە ھەر م
ی
سا ی  2000لەسەر
جار کی تر لەس
ج
ککوردستان.
کرد.
کﯚچی دواﯾی د
ی
خﯚشخانەﯾەکی لوبان
ی
 2013لە نەخ
رۆۆژی 3-07-30
20
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 013-07-30 -
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە405 :

حەبييبو

لەتييفی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105102853
33086
سنە لە الﯾان ھ زە
ە زانکﯚی ئيالم و دانيشتوووی شاری س
ەشی ماف لە
خو ندکاری بە
خ
دارەدانی
سگيرکراوە و ب ﯾاری لەس د
ەمنييەکانی شاری سنەووە لە سا ی 2007دا دەس
ئە
بﯚﯚ دەرکراوە.
الﯾەنگری مافی
ی
لە ر کخراوەکانی
ەندامەتيی ە
ی  26سا ە و پيشينەی ئە
نااوبراو تەمەنی
شتيوانی لە گرووپەکانی دژ بە ئ ران ،تتاونبار کراوە.
مرۆﭬی ھەﯾە ،،بە تاوانی پش
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە406 :

سەن سا ح محەمەد حمەشررﯾف
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128359
91730
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە407 :

ن
سەن تﯚران
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2100843363
33193
ستی بەرەی توورکمانی لە ئئەنجومەنی پپار زگای کەرککوک
ەندامی ليس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کەرکوک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە408 :

سەن جودی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5100858007
78626
ی پەچەدەکە للە دەرەوەی و ت
کخستنەکانی
ەرپرسی ر کخ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ەدەکە
ستان  -پەچە
موکراتی کوردس
پارتی چاررەسەری دﯾمو

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە409 :

سەن جيھااد ئەمين
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222142348
83684
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ی.
 1960خانەقی
ە داﯾکبووی 0
لە
سازی باعقوببە لە سا ی .1978
دەرچووی ئامادەﯾی پيشەس
کخستنەکانی )ی.ن.ک).
ی
 19پەﯾوەندﯾککردووە بە ر کخ
ە کﯚتاﯾی 983
لە
شمەرگە و تا راپەڕﯾن بەردەوامبووە ،لە ژﯾانی
 19بووەتە پ ش
ە سا ی 986
لە
ﯾندار بووە.
راپەڕﯾنی  1991دا برﯾن
ی
ی و ﯾەک جارر لە
پ شمەرگاﯾەتی
ستاندا.
ی کردووە لە ناوچە جياجيياکانی کوردس
ەشداری چەندﯾن نەبەردی
بە
الر و چوار سااڵ
کخستنی کەال
 19دا بووە بە ل پرسراوی ککﯚميتەی ر کخ
ە سا ی 992
لە
زەنکابات بووە.
ت
ەالر و
ل پرسراوی کﯚﯚميتەکانی کە
دی ر کخستننی
گشتی لە مە بەند
ی
کرت ری
 19دا بووە بە نو نەری سک
ە سا ی 999
لە
گگەرميان.
ی ﯾەک دووی )ی.ن.ک( بوووە.
ەندامی ھەرددوو کﯚنگرەی
ئە
ەرۆکی شارەووانی کەالر.
 20دا ھە بژ رردراوە بە سە
ە سا ی 000
لە
وەکو کارگ ی مە بەند.
و
خانەقی
ە مە بەندی ر کخستنی خ
 20دا چووەتە
ە سا ی 004
لە
کخستنی کفرری.
مە بەندی ر ک
 20دا بووەتە ل پرسراوی م
ە سا ی 009
لە
سا ی  1991تتا .1997
ستەی با ی ککﯚمە ی روونااکبيری کەرکووک بووە لەس
ەندامی دەس
ئە
کانم( و کت ب کی للە عەرەبييەووە
(
دوو کت بی بە چاپ گەﯾاندوووە بە ناوی ))نوسينە
خليج).
ەناوی )صورة االکراد عربيا بعد حرب الخ
سەر کوردی بە
وەرگ اوەتە س
حاد ب وکراوەتەوە و چەندﯾﯾن
کوردستانی نوێ و االتح
ی
ی
ە رۆژنامەکانی
دەﯾان وتاری لە
رۆژنامەکان.
ن
فارسی وەرگ اوە ببﯚ
ی
باابەتی بە زمانەکانی عەرەەبی و
سازکردووە.
ی گەرميان و خانەقی س
ی لە شارەکانی
چەندﯾن کﯚڕی
چ
سەرۆکی ليستی
ی
کاندﯾد و
د
ی پەڕ ەمانی عيراق )(2010/3/7
بﯚﯚ ھە بژاردنی
ھاوپەﯾمانييە للە دﯾالە.
ھ
ھاوپەﯾمانی کوردستان لە پار زگای ددﯾالە بﯚ ھە بژژاردنی
ی
ی
ککاندﯾدی ﯾەک تتی بﯚ ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

شارەکان:
ش

خانەقين

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە410 :

سەن سا ح
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2152126017
74351
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە411 :

وەسە ی
سەن شيو
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1261439173
33037
ی حدکا
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندﯾی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
337

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە412 :

دو
سەن عەبد
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0820145532
24817
زگای سل مانی
ەنی پار ی
دەوروبەری لە ئەنجومە
ی
ەو
نوو نەری سنوووری ھە ەبجە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی سياسی
ئيسالمی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە413 :

جی
سەن قز ج
حەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110717215
57109
ما ەﯾەکی
سەن قز جی ررۆژی  1914 / 9/15لەبنەم
ەنووس حەس
نوووسەر و ئەدﯾب و رۆژنامە
تی کوردستان للەداﯾک بووە .لەتەمەنی 6
شاری بﯚکان للەرۆژھە ی
خو ندەوار لەش
خ
مەال
لەالی مامﯚستا م
ی
دن .سەرەتا للەالی باوکی و دواتر
سا ييەوەخراووەتەبەر خو ند
س
ساڵ
زادەخو ندوﯾەتی .پپاش چەند س
و
ئەحمەدی توررجانی
ەحمەدی فەووزی و مەال ئە
ئە
ژﯾانی ئەم
ی
شاری مھاباد .زۆربەی الﯾەننەکانی
ەرمانداری ش
خو ندن بﯚتەفە
خ
ساڵ
نی و دەﯾان س
ﯾانی تاﯾبەتی و سياسی و کاری نھ ی
بلليمەتەشاراوەەن .جﯚری ژﯾا
رەنجاميش گيران و کوژژران پەردەﯾەککی نادﯾارﯾان بەسەردا
ش
سە
راوەدوونران و ئاوارەﯾی و س
ی ﯾەک ک بووەلەو پياوانەی رۆ کی روونااکبيری و راميياری
سەنی قز جی
ککشاوە .حەس
ەرۆکاﯾەتی قاازی محەمەد .لەھەڕەتی الوەتی
ەکﯚماری کورددستان بەسە
بااشيان بووەلە
ەگەڵ
دا بەناوی نھ ننی )ژﯾر( پەﯾووەندی دەکا ببەکﯚمە ەی ژژﯾانەوەی کورددستانەوەو لە
چەند کەسی ئازادﯾخواز و روناکبيری ترددا.
چ
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ئەم نووسەر و روناکبيرەلەگﯚﭬارەکانی )کوردستان() ،ئاوات( ،گﯚﭬاری ھە ەدا
نوسينەکانی ب و کراونەتەوە .ھەروەھا سەرنووسەر و بەڕ وەبەری گﯚﭬاری و ژەﯾی و
راميارﯾی گشتيی )ھە ە( بووەکەلەسا ی  1946لەبﯚکان و لەژ ر دەسە تی کﯚماری
کوردستان دا دەردەچوو .قز جی پاش کﯚماری کوردستان وەک زۆربەی
نيشتمانپەروەران بەناچاری پەڕﯾوەدەب و لەکوردستانی ع راق ج گيردەب .
سەرەڕای ژﯾانی نھ نی و چەرمەسەری در ژەبەنووسين دەدا و لەب وکراوەکانی
)ھيوا() ،رۆژی نوێ() ،نووسەری کورد() ،بەﯾان(دا بابەتەکانی ب و دەکر نەوە .ئەم
ت کﯚشەرەلەسا ی  1953دا بەبيانوی ئەوی خە کی عيراق نيەلەالﯾەن رژ می
بەعسەوەتەسليم بەئ ران دەکر تەوە ،بە م لەدەرفەت کدا خﯚی لەدەستی پﯚليسی
ئ ران رزگار دەکا و خﯚی دەگەﯾەن ـەوەشاری ھە ەبجەو لەوێ نيشتەج دەب .
پاشان خﯚی دەگەﯾەن تەالی ھەژار موکرﯾانی لەبەغدا .قز جی ھەر
لەبەغداوەدەچ تەو تی بولگارﯾا و لەوێ لەرادﯾﯚی پەﯾکی ئ ران دەب تەب ژەری ھەوا ی
رامياری بەزمانی کوردی .پاش رووخانی رژﯾمی پاشاﯾەتی ئ ران ،لەرﯾزەکانی حيزبی
توودەی ئ ران وەک سەرنووسەری رۆژنامەی )مردم( کەبەکوردی دەردەچوو کاری
کردوەبە م سا ی  1983حەسەن قز جی دەگير ت و دەخر تەزﯾندانەوە.
مامﯚستا و نووسەر حەسەن قز جی ئەو کاتەی لەبەندﯾخانەدەستگيرکراوەتەمەنی
 70ساڵ بووەو پاش ئەوەی  10مانگ لەژ ر شکەنجەی جەستەﯾی و دەروونی دا
دەب لەرۆژی  1985/9/28بەھﯚی نادﯾارەوەلەزﯾنداندا کﯚچی دواﯾی دەکا و لەژ ر
چاود رﯾی حکومەت تەرمەکەی لەگﯚڕستانی بەھەشتی زارای تاران بەخاک
دەسپ ردر ت .ھەر چەشنەخو ندنەوەﯾەک بﯚ رەوتی ئەدەبی لەرۆژھە تی
کوردستاندا ب پەنابردن بﯚ بەرھەمەئەدەبييەکانی )قز جی( و رۆ ی لەو پانتاﯾيەو
بەتاﯾبەتی لەبواری چيرۆکی کوردی دا مەحا ە) .قز جی( وەرگ و ئەدﯾب و زمانزان کی
ل ھاتوو بووە .دەﯾان بابەتی ئەدەبی لەزمانەکانی فارسی ،تورکی ،بولگاری و عەرەبی
وەرگ اوەبﯚ زمانی کوردی و ھەروەھا چەندﯾن بابەتی زمانەوانی ب و کردۆتەوە.
قز جی رۆ کی بەرچاوی لەبوارەکانی چيرۆک ،وتار ،رەخنەو ل کﯚ ينەو بابەتی
زامانەوانی و وەرگ ان دا ھەبووە .بە م بەداخەوەنەھامەتييەکانی رۆژگار پەردەﯾان
بەسەر ئەم تواناﯾانەدا ک شاوەو ئەم ۆ قز جی زﯾاتر بەکﯚچيرۆکی )پ کەنينی گەدا(
ناسراوە.
بەش ک لەبەرھەمەکانی حەسەنی قز جی
ئاشتيخوازﯾی الد يی و پەﯾمانی دووالﯾی ،نووسراوی حەسەن قز جی و
عەبدول ەحمانی زەبيحی ،بەغدا  .1959پ کەنينی گەدا کﯚمە ەچيرۆک ،1972 ،بەغدا.
بەرھەمی چاپ نەکراو :تيﯚری ئەدەبی ،وەرگ ان لەبولگارﯾيەوە .زاراوەی سياسی
کﯚمە ﯾەتيی وەرگ ان .کورتەچيرۆکەکانی ئەنگيل کارالچيﭫ،وەرگ ان لەبولگارﯾيەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە414 :

سەن مستتەفا 2
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8151148326
60677
حمەتک شانی کوردستان
ی حزبی زەحم
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

شانی کوردستان
ی
حمەتک
حزبی زەح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە415 :

ەن
جيد حەسە
سەن مەج
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307179
91574
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە416 :

حەسەن مەالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121920215174397
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە417 :

حەسەن نيعمەت دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113008205411105
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ەما ەﯾەکی
زگای دھﯚک لەبنە
ەر بەپار ی
ەسا ی  1948لەگوندی گگەرماﭬای سە
لە
شەسازی لەدھﯚک تەواوکرردووە ،لەسا ی 1970
ککوردپەروەر لەداﯾکبووە ،پەﯾﯾمانگەی پيش
بەشداری شﯚڕشی ئەﯾلولی
ی
دەرانەوە کردوووەو
ەﯾوەندﯾی بەڕڕﯾزەکانی کﯚممە ەی رەنجد
پە
گری
مە بەندی بادﯾنان و دواتر ببووە بەج ی
ککردووە ،سا ی  1991بووە بەکارگ ی م
رۆ کی
خستنەکانی ی.ن.ک-دا ۆ
ی.ن.ک و لەناو ر کخ
ک
ە بەندی بادﯾننانی
ل پرسراوی مە
ەرچاوی ھەبوووە .
بە
ھﯚک بەنەخﯚﯚشييەکی کووشندە
نەخﯚشخانەی ئازادی لەدھ
ی
ە رۆژی  ،2010-11-29لەن
لە
ککﯚچی دواﯾی کرد.
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە418 :

ەﯾی  -ھەژژار
سەن کاکە
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0929103820
09724
ەکان،
ەرگەی د رﯾنە
کە لە پ شمە
ی  1 962-10-09شاری کەررکوکە و ﯾەک ک
ە داﯾک بووی
لە
خستنی بەنەللﯚکس
دامی کەرتی ر کخستنی دەنھاخ لە کﯚﯚميتەی ر کخ
ماوەﯾەک ئەند
م
دواﯾی کرد.
ی
کی د تەز ن کﯚچی
ە کوردستان بە کارەسات ک
 2010-09-2لە
بوووە .رۆژی 26
دن
سەرچاوە :تەوواوی کەنا ەککانی راگەﯾاند
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە419 :

ستگار
سەنی رس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1012024298
86945
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە420 :

ەتيفی حەفيد
ی ش خ لە
ھاوسەری
الوەخان  -ھ
حەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3060009363
33972
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە421 :

ی بەرواری
سی عەلی
حەلييمە وەﯾس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220185639
93559
ی بەرواری
 1966دەﭬەری
ەداﯾکبوون6 /
لە
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس زانکﯚﯚی موصل
سپﯚڕی /زماننی عەرەبی
پس
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا
ەک لە و تی سوﯾسرا ژﯾاوەو
ھەﯾەو ماوەﯾە
چاالکی /ئەزمموونی کاری ممامﯚستاﯾی ھ
چ
ئينگليزی و ئە مانی بەباشی دەززان ت.
ی
ەرەبی و کورددی و
مانەکانی عە
زم
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

دھﯚک

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە422 :

حەمدی
ی
کم
گلی  -حاک
مدی عەبدولمەجيد گ
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218231109
93530
ەرکوک
ی لەداﯾک بووون 1953 /کە
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
سا ،ل کﯚ ەری تاوان
سپﯚڕی /ﯾاس
پس
ککاری ئ ستا /پپار زەر
وانە لەو
سينو ب وکراوەە لەسەر کاروباری ل کﯚ يننەوە لە تاوانو وتنەوەی ە
چاالکی /نووس
چ
بووارەدا.
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

مافناس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە423 :

ەن ت لی ش خﯚ
ميد حەسە
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220190022
23561
ی
ەداﯾک بوون 1967 /ئام دی
لە
مامﯚستاﯾان
ن
پەﯾمانگای
ی
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس ،دبلﯚﯚم
سا-سياسەت
سپﯚڕی /ﯾاس
پس
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا
پارتی گەلو
ی
سی کردووە لەگەڵ
بەشداری کاری سياس
ی
سا ی  1983ەەوە
چاالکی /لە س
چ
مامﯚستاﯾی ددەکات.
19ەوە کاری م
دوای سا ی 999
ەرگەو لە ی
سا ی  1986بوەتە پ شمە
س
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە424 :

ق
مە ئاوات ش خ سدﯾق
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0408221833
31707
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ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
من حەمە ئاوات ش خ سد ﯾق ،خە کی ھە ەبجە و لە ش خانی عەبابەﯾل م و
م
پاشان
ن
مانی تەواوکرردووە،
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندﯾم لە ھە ەبجە و سل م
خ
سياسی
ەواوکردووە ،ووەکو کاری س
 1973لە بەغدا تە
1
ەﯾمانگای تەنندروستيم لە سا ی
پە
می ﯾەک تی ققوتابيانی کورددستان بووم سەر بە با ی
19ەوە ئەندامی
ە سا ی 968
لە
سا ی  1969ەەوە ئەندامی پارتی دﯾموکرراتی کوردستتان ھەر
مەکتەبی سيياسی ،لە س
م
م ،دوای تيکە بوونەوەش چ لە ر کخستننەکانی
سياسی بووم
سەر بە با ی مەکتەبی س
س
م کردووە و ئەندامی ليژنە سەرەکييەکان بووم لە
پاارتی و چ لە ققوتابيان کارم
مەعھەدەکان و لە بەشی تەندروستی ر کخستنەککانی بەغدای ﯾەک تی قوتابيان
م
 19چومە دەررەوە و
ککارم کردووە ،کە سەر بە للقی پ نجی پپارتی بووم ،للە سا ی 974
ستی دوای
دکتﯚری کاددری تەندروس
ەگەڵ کﯚمە
ەشداری شﯚﯚڕشم کرد لە
بە
بە کﯚمە ەی
سا ی  1976پەﯾوەندﯾم ە
ھاتينەوە کورددستان و لە س
ھەرەسيش ھ
ھ
ەرگە لە
رەەنجدەرانی ککوردستانەوە کرد و لە سا ی  1978چوومە درەوەوە بوومە پ شمە
وەکو رابەر
و
تی بووم و
جەی ﯾەک ی
نااوچەی ھەوررامانی لەوێ ئەندامی ناوچەی ھە ەبج
برﯾنداربووم و دواترﯾش لە
م
سا ە
مە ە لە مەفرەەزەکان بووم ،ھەر لەو ا
سياسی کﯚمە
س
بﯚ
مە خوارەوە ﯚ
ی شﯚڕش در ژەم بە خەباتتی خﯚمدا ،دواترﯾش ھاتم
ەخﯚشخانەی
نە
ھەبوو کە برﯾتتی بوﯾن لە ککاک
لەوێ بارەگامان ھ
ێ
ک و چوﯾنە پاڕڕەزان و
مە بەندی ﯾەک
م
سەفەر و مامﯚﯚستا
شکﯚڵ" و بەکرری حاجی س
ی "خولە کەش
ساالر عەزﯾز و شيخ عەلی
س
ە م بەھﯚی جياوازﯾيە فکررﯾەکانی ئەوککاتی کﯚمە ە ئ مە
حەمە ئاوات بە
شکﯚ و من ح
پش
مە ەی
سەکانی ﯾەک و س ی کﯚم
می کﯚنفرانس
ەروەھا ئەندام
ککار کی ئەوتﯚممان نەبوو ھە
رەەنجدەرانی ککوردستان بوووم ،لە سەرەتای دروستکرردنييەوە ﯾەک ک بووم لە
زی
ککادرەکانی ئا ی شﯚرش تتا ئەو کاتی ووازم لە ئا ی شﯚڕش ھ نا و چومە ر ی
ستکرد و ئ ستتاش
ستانمان دروس
ن ،دواترﯾش ررەوتی نيشتييمانی کوردس
زەەحمەتک شان
ککادر کی ب کارری ﯾەک تيی ننيشتيمانيی کوردستانم.
سەرچاوە :رزگگار رەزا چوچاانی – تاﭬگە سابير  -کورددستان ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە425 :
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مە رەسو ی مکاﯾ ی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5262046497
76503
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

ژێ ککاف  -ژ .ک

ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە426 :

ەﯾی
مە سوسە
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0325220014
41677
مانی.
 1لەگەڕەکی چوارباغ/سل م
ەداﯾک بووی سا ی 1965
لە
ستەﯾت.
ت
شنتﯚن
شاری سياتل/ووالﯾەتی واش
دانيشتوی شا
ی بەشی زماننی عەرەبی سا ی
/ 1989زانکﯚی
1
دن /دەرچووی
ئااستی خﯚ ند
ە لە بەغدا.
موستەنسرﯾيە
م
ستان پﯚست
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

348

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە427 :

مە غەفور
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305134437
71539
شارۆچکەی پ نجو ن.
سا ی 1963ش
ەداﯾکبووی س
لە
بەشی کارەبا.
ی
مانی –
سازﯾی سل م
دەرچووی ئامادەﯾی پيشەس
بەکﯚمە ەی رەنجدەررانی کوردستتانەوە.
ە
ەﯾوەندﯾی کرردووە
ەناوەراستی حەفتاکاندا پە
لە
ِ
ی ر کخراوی ککارگەرانەوە و بەمجﯚرە پەﯾووەست بووە
چووەتە رﯾزی
سا ی  1978چ
س
ەپەکانەوە.
ەر کخراوە چە
بە
ەو حيزبە.
بووەتە ئەندامی ئە
ە
کﯚمﯚنيستی کر کارﯾی ع راق
ی
ی
ەگەڵ دامەزراندنی حيزبی
لە
ەندا.
ستانە لەھﯚ ە
ی حيزبی کﯚممﯚنيستی کر کارﯾی کوردس
ئ ستا نو نەری
سيی بەشداررﯾی چەندﯾن چاالکيی
سوراو کی سياس
ەندﯾن ساڵ وەەک ھە
ەدر ژاﯾی چە
بە
رِ
ی کردووە.
و خﯚپيشاندانی
لە رۆژنامە و
نووسينەکانی لە زۆر ک ە
ی
جگە لەبواری سياسەت وەەک نووسەر
ج
پەرەکاندا ب ودەکاتەوە.
ما
م
ِ
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

چاود ری س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە428 :

گاوان
مەدەمين گ
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102130838
82201
دﯾار و ناسراوی
سوڵ مەحمود گاوان کەساﯾەتيەکی ر
حەمەدەمين ممەحمود رەس
ح
سا ی  1939لە شەق وە لە داﯾک بووەە ،سەرەتای ژﯾانی
شەق وەﯾە ،س
شارۆچکەی ش
ش
سەر بردووە ،وەک ھەموو مندا ە ھەژاررەکان
مندا ی بە نەببوونی و دەرددەسەری بەس
م
کاری
چوونە قوتابخاانە بەلکو لە ج گەی ئەوە چەندﯾن ی
ە خو ندن و چ
ب بەش بووە لە
سەرتای
ی
ەورەتر بوونە ،تا لە
ەنی خﯚی گە
ن زۆر لە تەمە
جياجيای کردووە کە کارەکان
ج
ەمەنی ھەرززەکاری لە ر گگەی خزم و ببرادەرەکانی پپەﯾوەندی ئەککات بە
تە
ئەندام کی کاررا لە
 195ئەب تە ە
ی حزبی شووعی ع راق ،لە سالی 56
ر کخستنەکانی
بە
حەمەدەمين گاوان زۆر ە
ن
وە،
،
ەی شەق
ی ئەو حزبە لە شارۆچکە
ر کخستنەکانی
کار ئەکات،
حزبی شوعی ر
ی
ک دەرو ش ک لە ر کخستننەکانی
راسگﯚﯾی و د سﯚزانە وەک
ەکانی حزب ئئەکات و
داری ھەموو کار و چا کيە
ی بو ر و چاوننەترس بەشد
وەک کەس کی
ەوەش ناو دەەرئەکا و ئەنداامانی سەرەووەی حزب باووڕی پ ئەکەن و زۆر ئەرک و
بە
ەکانی
در خی ناکات ،لە گﯚرانکارﯾە
نيش بە ھيچ ش وەﯾەک ر
سپ رن ،گاواني
فەرمانی پ ئەس
فە
گەرﯾەکی
گاوان رۆڵ و کارﯾگ
ن
سەرتاسەری ع راق داھاتوووە مام
سا ی  1958کە بەسەر س
س
خﯚی لە ﯾاداشتەککانی
ە خﯚپيشاندا ن و ھاندانی خەلک وەک ئەوەی ی
زۆۆری ئەب ت لە
سا ی
سيەکانی لە س
چا کيە سياس
ھﯚی کار و چ
ئەوە ھەر بە ھ
ەکات ،دوای ئە
بااسی ل وە ئە
ەمەدەمين گااوان ئەو
زﯾندانی ئەکرێ ،حە
ی
ەلمان
ەی نوگرەسە
 1لە بەندﯾخانە
 1962تا 1967
2
مووی
قوتابخانەﯾەکی زۆر بەسود کە لە ھەم
ی
نی بﯚ ئەب تە
پ نج سا ەی ننوگرەسەلمانی
ەوە و
ی خو ندنەوە و نووسينەکەﯾەتی ،مام گگاوان خو ندنە
ە دی خەونی
گگرﯾنگتر ھ نانە
ئەکەون چەندﯾن
ن
ستی
نووسينەکەی ززۆر باش ئەب ت و واﯾل دێ ھەموو ئەو ککت بانەی دەس
ئەب ت بە پەرتتوکی کليلە و دﯾمنە،
زﯾاتر سەرسام ئە
ر
جار ئەﯾانخو ن تتەوە ،لە ھەممووشی
ج
داوە بﯚ
ەﯾخو ن تەوە ،بەردەوم خەلکيشی ھاند
ی دەﯾان جار ئە
سەرەڕای ئەووەی کە خﯚی
س
لە ماوەی ئەو پ نج
سەﯾری ئەکرد ،مام گاوان ە
خو ندنەوەی ،وەک پەرتوک کی پيرۆز س
خ
سياسی و ئەدەبی و
ی
ەتی
دەھا کەساﯾە
نی نوگرەسە لمان بە چەند
سا ەی زﯾندانی
س
خەلکانە بير و ت گەﯾشتنەککانی مام
شنا ئەب ت ،ناسينی ئەم خ
شەنبيری ئاش
ھونەری و رۆش
ھ
من قوتابخانەﯾﯾەکی
گگاوان زۆر فرەووان ئەکات ،بﯚﯚﯾە بەردەوام ئە ت نوگرەسەلمان بﯚ م
نج سا يەی ککە مام
ەوەندە باش بوو زﯾاتر لە ززانکﯚ سودی پ گەﯾەندووم ،ئەو ماوە پ ج
ئە
ەب ت،
بە چەندﯾن گﯚڕڕانکاری جﯚراوجﯚر ت پەڕ ئە
گگاوان لە نوگرەەسەلمان ئەبب ت ع راق ە
ھا
زگەﯾەک بﯚ سەدەھ
ک
سەلمان بب ت بە و
ەن کە نوگرەس
ەم گﯚڕانکارﯾاننەش وا ئەکە
ئە
ەکات کە مام گاوان
جياواز لە سەرر ئاستی تەواوی ع راق ،ئئەمەش وا ئە
ککەساﯾەتی ج
سيەت و
چەندﯾن وەس
ەڕێ بکات و چ
خەلک کی زۆر پ شوازی بکاات و خەلک کی زۆرزش بە
خ
ە جياجيانەی لەال ھە بگيررێ ،دوای ئاززاد بوونی لە
ی ئەو کەسە
رووداوی تاﯾبەتی
ن ئەگەڕ تەوە شەق وە و پ شوازﯾەکی زۆر شکﯚداراننەی لەالﯾەن حزبی
نووگرەسەلمان
ەس و کاری ل ئەکر ت ،بەوەش کەساﯾﯾەتی
شەق وە و کە
ياسيەکانی ش
شوعی و سيا
ش
مون کی
ەندە بە ئەزم
کی نوێ کە تتياﯾدا دەو ەمە
حەمەدەمين گگاوان ئەگوازررﯾتەوە قﯚناغ ک
ح
نوگرەسەلمان و لە
ن
ەی سا نی
ی ب واپ کراو ببﯚ ئەو روداوانە
سەرچاوەﯾەکی
زۆۆر و ئەب تە س
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ناو ھاوڕێ و برادەرەکانيشی ئەو شتە نو يانە ب وئەکاتەوە کە لە قوتابخانەی
نوگرەسەلمان ف ری بووە ،جگە لەوانەی لەسەرەوە باسيان ل وەکرا مام گاوان زۆر باش
ف ری ﯾاری شەترەنج بووە و وا ئەکا لە دانيشتنەکانی لە جياتی دۆمينە و کاغەز و
تاولە دەوروبەرەکەی ف ری ﯾاری شەترەنج بکات ،بەردەوام بوونی حەمەدەمين گاوان
بەو گﯚڕانکارﯾانە لە ناو ر کخستنەکانی حزبی شوعی چەندﯾن ک شە و گرفتی
جياجيای د ن تە پ ش بە م مام گاوان ملمالنەﯾەکی فکری توند و تيژ لە ناو حزب
ئەکات تا سا ی  1979دوای ئەوەی حزبی شوعی لەگەڵ رژ می بەغدا ئەگاتە
بەربەست و روو لە شاخەکانی کوردستان ئەکات مام گاوانيش شار ج د ت و ئەب ت
 ،حەمەدەمين گاوان سا ی  1968ژن ک
بە پ شمەرگە و ژن و ماڵ و مندا ی بەج د
بە ناوی عائشە تەھا دەرو ش حەمەد د ن ت کە ئەو ژنەش پ شتر لە رﯾزەکانی
کﯚمە ەی ئافرەتانی سەر بە حزبی شوعی کارﯾکردووە پ نج مندا يان ئەب ت،
نﯚبەرەﯾان لە سا ی  1969و دابەرەﯾان لە  1976ئەب ت ،کەواتە ئەو کاتەی کە
حەمەدەمين گاوان ئەب ت بە پ شمەرگە ژن و پ نج مندا ەکەی تەنھا ئەم نەوە ،ئەوە
کارﯾگەری ن گەتيفی بەسەر مام گاوان ناب ت بەلکو چەندﯾن بارە بوونەوەی ھە ەکانی
سەرکرداﯾەتی حزبی شوعی واﯾل ئەکات کە باوڕی بە خەباتی سياسی نەم ن ت و
پ ش گەڕانەوەی و بەﯾەکجاری بەج ھ شتنی حزب ھەموو رەخنە و سەرنج و
ت بينيەکانی راستەوخﯚ ئاڕاستەی سەرکرداﯾەتی ئەو حزبە ئەکات ،بە م وا دﯾارە
سەرکرداﯾەتی ئەو حزبە گوێ لە مام گاوان و زۆربەی ھەرە زۆری ئەندامانی ناگر ت و
دواجار توشی چەندﯾن شکستی ﯾەک لەدوای ﯾەک د ت ،بە م مام گاوان بەرگەی
ئەو ھەموو ھە نەی حزبی شوعی ناگر ت و بە ﯾەکجاری دەست لە سياسەت
ھە ئەگر ت ،ئەمە ناب تە ج ی باوڕی حزبی بەعس بﯚﯾە لە سا ی  1980مام گاوان
لەالﯾەن حزبی بەعس ب سەروشو ن ئەکر ت ،دوای چەندﯾن مانگ دﯾار ئەکەو تەوە و
ئەزاندرێ کە ئەو ماوەﯾە لە ھەول ر لەالﯾەن بەعسيەکان گيراوە و ئەوەندە ئازار و
ئەشکەنجە ئەدر ت کە ئەب تە ھﯚی تەواو ت کشکانی جەستە و دەرونی ،وازنەھ نانی
بەعسيەکان لە مام گاوان ئاڕاستەی ژﯾانی زۆر ئەگﯚڕ ت و جار کيتر ئەکەو تە بەر زەبر
و زەنگی ژﯾان ،بەالم حەمەدەمين گاوان کﯚ نادات و سەر دانانو ن و بەرگەی ئ ش و
ئازارەکانی ژﯾان ئەگر ت و بە بەرگری و ت کﯚشان و کار و کاسبی و عەرەقەی
ن وچەوانی بژ وی ماڵ و مندا ی پەﯾدا ئەکات و ئەم شار و ئەو شار ئەکات بﯚ خﯚ
شاردنەوە لە چاوی بەعسيەکان و ئەﯾەو ت تا ھەتاﯾە بە سەربەرزی بژی ،ئ ستاش
زۆر بە شانەزی ﯾاداشتەکانی خﯚی ئەنوس تەوە و لە ھيچ الﯾەنەک س ناکاتەوە و
ئامادەی ئەوەی ھەﯾە بو رانە و می ھەموو ئەو پەسيارانە بداتەوە کە ئاڕاستەی
ئەکر ت ،لەدوای سا ی  1991جار کيتر حزبی شوعی و حزبەکانيتر ئەﯾانو ت
حەمەدەمين گاوان رابک شنەوە ناو کاری حزبی بە م مام گاوان ژﯾانی ئازادﯾانەی
خﯚی بە پلە و پاﯾەی حزبی ناگﯚڕ تەوە ،ئەو م ژووە و ھە و ستەکانی واﯾل کردووە کە
تا ئ ستا لە ھيچ شت ک نەترس ت و بتوان رەخنە و سەرنج و ت بينيەکانی خﯚی
ئاڕاستەی ھەموو کەس و الﯾەن ک بکات و بەب کﯚت و بەند را و بﯚچوونەکانی خﯚی
ب ت.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھەندر ن حەمەدەمين گاوان(
سەبارەت بە )حەمەدەمين گاوان( لە14:17:34 2011-1-18 :
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ستان
شيوعی کوردس
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە429 :

ەسەعيد
مەی حەمە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6191353517
70170
ەک تی
ەندامی سەررکرداﯾەتی ﯾە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە430 :

مەی فەرەج
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082246569
91161
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە431 :

مەی مەال کەرﯾم
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5242208245
58199
نوووسەر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە432 :

حەنان عەبدول ەحمان نورەدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692172
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

رەگەزی کەس :خانمان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە433 :

حەﯾات مەجيد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591559
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کﯚمە ﯾەتی

پارت:

ن
پاررتی دﯾموکراتتی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە434 :

دەر عەلي ﭫ
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051111046
60964
شاﯾانی
ە ،بەپ ی ھەند ک سەرچااوە لە رەسەندا کوردە .ش
ی ئازەرباﯾجانە
سەرۆککﯚماری
س
ھيچ ماف کی نەتەوەﯾی و ککلتوورﯾيان نيييە.
بااسە کوردەکانی کﯚماری ئئازەرباﯾجان ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
ﯾەک تيی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە435 :

ی نيا
دەر لوتفی
حەﯾد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804115417
74653
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شماخ لە
 135ھەتاوی لە گوندی باش
ی  2پووشپەڕی سا ی 50
نوووسەرو تو ژەەوەر ر کەوتی
ە داﯾک بوە
نااوچەی تيلەککﯚی سەقز لە
خو ندنی سەرەتاﯾی ھەر لە گوندەکەﯾان دەستپ کرددوەو دواتر لە شاری
خ
زمان وئەدەبياتی فارسی وەرگگرتوەو
سانسی ن
سەقز دﯾپلﯚم و وفەوقەليس
س
سەقزە.
ش مامﯚستای زانکﯚکانی ئاازادوپەﯾام نوووری شاری س
ھەر ئ ستاﯾش
ھ
حەﯾدەر
ەکانی کاک ح
ەرھەنگی و ککﯚمە ﯾەتی ﯾە
ەش ک لە چااالکيی ﯾە فە
بە
فەرھەنگی ئەدەبی مەولەوی
ی
ئەنجومەنی
ی
ی
دامای چاالکی
بررﯾتين لە ئەند
ککورد سنە
سنه
ه
لە شاری
فەرھەنگی گەنجان ە
ی
دی
ھ نەری ناوەند
ەندامی پ کھ
ئە
مەولەوی کەردسەقز
ی
ھەنگی ئەدەببی
جومەنی فەرھ
ەندامی ئەنج
ئە
سەقز
جوانانی موکرﯾان س
ی
ەزر نەری کﯚممە ەی
ەندامی دامە
ئە
گی سەقز
سی فەرھەنگ
ەنگرانی ميراس
ەزر نەری الﯾە
ەندامی دامە
ئە
چاپن:
ی ئامادەی چا
م کت بانەﯾشی
ھەر وەھا ئەم
ھ
1حەماسەی مەردم کوردسانەی کﯚن
گەردی ئەفس
2-ئاو نەی ب گورۆژنامەکانی ناوخﯚ ودەرەەوەی و ت چااپ و
ی
زﯾﯾاتر لە  50وتااری لە گﯚﭬارو
ب و بوەتەوە ووەک گوۆﭬارەککانی ئاو نە راامان ،حەوتەننامەی سيروان
 ،ئاوﯾەر ،مەھااباد ز وﯾەی ممەولەوی کوررد سەقز
ھەروەھا گەل بابەتی دﯾککە.
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕڕا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

شارەکان:
ش

سەقز

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە436 :

ەماڵ
د عەلی قاادر چەمچە
خالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140339
91906
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە437 :

م س مان
د ئيبراھيم
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221112610
03565
موس
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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لە
مانی ئ اق ە
بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم

ژمارە438 :

خاليد حەسەن شينە  -خاليد شينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022812182622344
چاالکی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە439 :

خاليد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211032449570
بەر وەبەری سەنتەری گەنجانی رانيە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

358

ی کەس:
جﯚری

چااالکی الوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە440 :

م رەحيم
خانم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0419132647
74164
خراوی ئاسووودە
سەرۆکی ر کخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە441 :

ەحيم
م لەتيف رە
خانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1261359597
73950
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سودە
ەڕ وەبەری ر کخراوی ئاس
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە442 :

مام ﯾحيی
ەر محەمەد عەلی م
خاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307189
91583
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە443 :

خا ە حاجی
360

dipedia.org//?q=201305
5112014197
78593
http:///www.kurd
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە444 :

خدر سارﯾکاﯾا  -ئەکرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30810145613172
 PKKبووە ،کاتتی خﯚی
پارتی کر کارانی کوردستان K
ی
ی کﯚميتەی ناوەندی
پ شتر ئەندامی
سو د
ھەشتاکانی س
وەزﯾرانی سا نی ھ
ی
ەرۆک
ەتاوانی تيرۆررکردنی ئﯚ ف پا مەی سە
بە
جيابووەتەوەو لەباشووری کوردستان
ستا لە  PKKج
تااوانبارکرا .ساارﯾکاﯾا کە ئ س
سەرچاوە :روووداو ن ت
نييشتەج يە ،س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

361

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە445 :

خدر مەرەسەنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208101135
53417
ستان
روژھە تی کوردس
شاری سەردەشتی ھە
سا ی  1940لەگوندی ب وررانی سەربەش
س
ەداﯾک بووە.
لە
سا ی  1960دﯾب ﯚمی لە ککشتوکا دا وەەرگرتووە.
س
تا 1963
ساڵ لەسا ەککانی  1958ا
ەسەردەمی رژﯾمی شاداا بﯚماوەی نزﯾﯾک بە پ نج س
لە
دﯾموکرات لەتاران زﯾندانی بووە.
ت
بی
م بوون لەحزبی
ەھﯚی ئەندام
بە
ەسا ی  1963پەﯾوەندی ببە شﯚڕشی ئەﯾلولەوە کرردووە و تاھەررەس ھ نانی شﯚڕش
لە
ەک بووە.
خﯚشخانەﯾەﯾە
ەرپرسی نەخ
بە
ﯾوە.
ژکاری کﯚميتەی نناوەندی ب ە
ی
لەی راو
موکراتدا تا پلە
ەناوحزبی دﯾم
لە
سەرقا ی نوووسينی م ژوووی نوێ و وەررگي انە.
شتەج ﯾە و س
ی سوﯾد نيشت
ئ ستا لەو تی
پەڕی بەﯾان
ی
حەمەدچاوشيين  -ما
سەرچاوە :مح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

362

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە446 :

ﯚ ھبابی
ەشﯚ ش بﯚ
خزر حاجی رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221121228
83581
ن 1974 /شەنگال
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
م
برروانامە /دبلﯚم
کانيک
سپﯚڕی /ميک
پس
گال
مەنتﯚی شەنگ
ککاری ئ ستا /ففەرمانبەر لە کارگەی چيم
حکوميەکان.
کردن لەگەڵ ر کخراوە نا ح
چاالکی /کارکر
چ
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە447 :

ی
ف ئەحمەد شاتوانی
خلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255469
91469
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

363

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە448 :

مەد.
شی محەم
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217529
92031
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە449 :

ھا عيسا ببا ەکی
شەوی تەھ
خﯚش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0628161339
94530
لە سﯚران
دژی ئافرەتان ە
سينگەی بەددواداچوونی تتوندوتيژی ی
ەرپرسی نووس
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

364

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە450 :

کر
ەوی بابەک
م  -خﯚشە
شەوی مەال ئيبراھيم
خﯚش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
03161543513967
مە لە رووسيا.
نوووسەر و ئەککادﯾمی و نوﯾننەری ھەر ە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە451 :

کتﯚر خاليد)
شەھيد دک
خەباتی ش
سەعيد )خ
خەباات خاليد س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91479

365

ن 1/11/1961 :کﯚﯾە
شو ن و سا ی لە داﯾکبوون
ش
عەربی ،ئينگلليزی
شارەزاﯾی زماان :کوردی ،ع
ش
ی:
دن و پسپﯚڕﯾی
ئااستی خو ند
لەزانکﯚی لەندن لەبواری
ی
199
ددان 99 – 1996
ماجستير لە پززﯾشکی ن
ب وانامەی ماصناعە االسننان).
)ص
لەزانکﯚی لەندن  -بەرﯾتانيا.
199
ی
التبيە( 96 – 1995
(
ب وانامەی ماجستير لە ))العلوم 1987لەزانکﯚﯚی دﯾمەشق -
ەپزﯾشکی دددان 7 – 1982
ەکالﯚرﯾﯚس لە
ب وانامەی بەسورﯾا.
س
ی:
پﯚﯚست و کارەککانی پ شووی
جومەنی وەزﯾرران بﯚ )کاروبارری تەندروستتی(
سەرۆکی حکوومەت لەئەنج
راو ژکاری سسا ی ڕابوردووودا لەڕ ی کاارەکەمەوەوەک
ەماوەی دوو س
 2تائ ستا .لە
ەسا ی 2011
لە
مانی
ەشی پەرلەم
ەنجومەنی ووەزﯾراندا دوو پ ۆژەم پ شکە
دروستی لەئە
ڕاو ژکاری تەند
لەگەڵ وەزارەتی تتەندووستی
ڵ
ھەنگی
ککوردستان کرددووەبەھەماھ
ستی.
مەی تەندروس
\\1پرۆژەی بيم
شتﯚتەقﯚناغی خو ند
نەوەی ﯾەکەم
ی
ی
\\2پ ۆژەی ماففەکانی نەخﯚﯚش و ئەرکەککانی کەگەﯾش
ەپەرلەماندا.
لە
 (Eastman Dentalلەندەن -
D
Hosp
پزﯾشکی دددان )مختص( لە  2010 –2007لە )pitalەرﯾتانيا
بە
ککاندﯾدی ﯾەک تتی بﯚ پەڕ ەممانی کوردستتان لە 2013ددا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە452 :

جدی
جيجە مەج
خەج
366

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2021448526
64158
ەﯾاندنی کﯚمارری
شەرانە بوو کە لەڕۆژی راگە
ەو ژنە ت کﯚش
جدی ﯾەک لە
خەجيجی مەج
خ
شک ش کرد .ئئەو سەر بە
ککوردستان لە مەﯾدانی چووارچرای مھابااد وتارﯾان پ ش
بننەما ەﯾەکی زانای شاری
ی مھاباد و ئامﯚﯚژگاری مەدرەسەی پەروانەی کچان و ﯾەک ک
مەجدی پياوﯾی ئاﯾيينی و لە
ی
مەالحوس نی
س
ە ھە سووڕاووانی حيزبی ﯾاﯾان بوو .باووکی
لە
ژێ -کاف و
ەدی مەجدی ،ئەندامی ێ
ستان دا وەزﯾرری داد بوو ،ببرای ،محەمە
ککﯚماری کوردس
سەردەمای کﯚمار بوو.
ی
ەمەنييەکانی
ی
شتمان" و چاپە
چاالکی "نيش
نوووسەر کی چ
کﯚمە ەی ژﯾانی کورد و
ە
ھاوسەری وەفاداری سەد ﯾقی حەﯾدەرری لە دامەزر نەرانی
ھ
مﯚک اتی کوردستان و لە ککابينەی
ناوەندی حيزبی د م
ی
ەزر نەر و ھەﯾﯾئەتی
ەندامی دامە
ئە
ەبليغات بوو.
نتيشارات و تە
حکوومەتی کووردستان دا ببەرپرسی ئينت
ح

الکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾاان
ی ژنانی چاال
سەرچاوە :ئەللبوومی و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژێ کاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە453 :

زوور
دﯾجە مەعز
خەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1192029416
63900

367

مام
خﯚشناو و م
مانپەروەر و خ
ەﯾەکی ن شتم
ە شاری شنﯚﯚ لەداﯾک بوووە! لە بنەما ە
لە
ەتی
ئەلف –ب کورداﯾە
ەوە ف ری ف
ە ھﯚی باب و مام و خا يە
ەوەرە بووە! بە
نااوەندی دا گە
شنو خو ندوە وددﯾپلﯚمی لە
و
ستانی لە
بوووە! قﯚناغەکاانی سەرەتاﯾﯾی و دەبيرس
تەواو کردوە! پاشاان لە ژﯾانی
و
مەھاباد
ی کچان لە م
ی مووقەدەماتی
دانيشسەرای
کﯚکانی
ەک ک لە زانک
دن داوە ولە ﯾە
ی دا و رای ککار کردن در ژەی بە خو ند
پ شمەرگاﯾەتی
سياسی ھەر
ی
الکی
ق)ﯾاسا(ی وەەرگرتووە! چاال
بااشووری کورددستان ليسانسی حقووق
دانەکان دا دەەست پ کرددوە!
ە سەرەتاﯾی شﯚرشەوە ببە بەشداری لە خﯚپ شاند
لە
لە :
شورش دا برﯾتين ە
ش
ساﯾەتی ئەو لە ن و
ەرک و بەرپرس
ئە
لە ﯾەکيەتيی الوانی دﯾموککرات دا دەستتی پ
1-کارو چاالکييە سياسی ﯾﯾەکانی کە ەککرد!
ەسەن
بەرپرسی ناوچەی حە
ی
 13ئەندامی کﯚميتەی شاارستانی شننﯚ و
2-سا ی 358نووران بووە!
دامانی
ھاتبوو لە ئەند
ميتەﯾە پ ک ھ
ی" نەخش" بووە! ئەو کﯚم
3- 1359ئەندامی کﯚميتەی
9
شار و شنو!
ستانەکانی نە غەدە ،پيرانش
ککﯚميتە شارس
ەتيی ژنان بوووە!
4-ھەر لەسا ی 1359بەرپپرسی ﯾەکيە5-لە کﯚتاﯾيەککانی سا ی  1359شاری شنﯚی بەج ھ شت و لە دۆلیشان لە شاخ و دۆلەکانی ککوردستان
د موکرات)زمززﯾرانی سەردەشت( و پاش
گگيرساوەتەوە!
ەکانی کوردی بﯚ سەر
ی
رانی ھەوا
شی وەرگ ی
6-سەرەتا لە رۆژنامەی کووردستان بەشە کار کردوە!
ی دەستی بە
مانی فارسی
زم
شی
کوردستانی ئ ران لەبەش
ی
دەنگی
ی
ەک بﯚتە کادرری رەسمی رادﯾﯚ
7-پاش ماوەﯾەسی دەستی بە کار کردوە!
ەوا ەکانی کورردی بﯚ سەر زمانی فارس
وەرگ رانی ھە
شان
بەشی فارسی وپاش
ی
ەک بﯚتە کادرری رەسمی رادﯾﯚ و و ژەرری لە
8-پاش ماوەﯾەی دەست پ کردوە!
ەشی کوردی
بە
ەشی شەھييدان،
وەبردنی س بەرناامەی وەک بە
ی
9-بەرپرساﯾەتتی نووسين و بەربەختياری کﯚمەل-ی ووەئەستﯚ گرتووە!
ی
والمی نامەی گو گرەکان و بﯚ
لە رۆژنامەی ککﯚردستان ئﯚررگانی
ی دەستەی نووسەران ە
10-ماوەی  5ساڵ ئەندامین(و
تی)لەسەر ژننان و مندا ن
ی دا بووە و ببەدەﯾان وەتارری کﯚمەالﯾەتی
ککﯚميتە ناوەندی
سيوە!
سياسی نووس
س
ی ھاور يانی سەرپەرەستتی گﯚﭬاری)ژژنان( بووە و ببە دەﯾان
11-بﯚ ماوەی  5ساڵ و رایتەوە!
ی وکﯚمەالﯾە تی نووسيوە و وەرگيراوەتە
وتاری سياسی
ەرپرسی بونييادی پشتيواننيی لە ر کخرراوە سينفی
شەش ساڵ بە
12-ماوەی شدﯾموکراتيکەکان بووە!
گە لە کﯚنگرەەی  7کە
شدار بووە ،جگ
ی حيزبی د مﯚﯚکرات دا بەش
13-لە ھەمووو کﯚنگرەکانیە دەرەوەی و ت بووە!
لە
ەی ناوەندی حيزبی دﯾموککرات
14-لە کﯚنگرەەی  11تا کﯚنگگرەی  15ئەنندامی کﯚميتەبوووە!
ەی خەبات ددەکا!
کەسان بﯚ نەتەوەکە
ن
خزم و
ش لە تاراوگە ددوور لە ز د وخ
 15ئ ستاششمەرگاﯾەتی و شﯚرش ددا گەل ک چەررمە سەری
ی
ی  33ساڵ پ ش
16-لە ماوەیی گەلەکەی ددا چ شتوە!
ە پ ناو ئازادی
ونەھامەتی لە
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الکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾاان
ی ژنانی چاال
سەرچاوە :ئەللبوومی و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

شنﯚ

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

ژمارە454 :

ڵ
سرەو خاڵ
خەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1272220317
73985
ەﯾەکی دﯾارو بەناوببانگی شاری
ی
ەبنەما
ستەفا خاڵ ساا ی  1939لە
خەسرەو مست
خ
بووەو لەناو
و
ەخەباتی کوردداﯾەتی
سل مانی لەداﯾک بووە ،لە تەمەنی الو تتيدا ت کەڵ بە
س
کﯚشاوە.
ە
ستان ت
ەک تيی قوتابييانی کوردست
ﯾە
غەکانی خو نندنی بەسەررکەوتووی ب ﯾووە
خو ندار کی زﯾرەک و ل ھاتووو بووەو قﯚناغ
خ
تااگەﯾشتﯚتە زاانکﯚی بەغدا لەکﯚل ژی ﭬ ت رنەری وەرگگيراوە ،لەوماووەﯾەی خو ندنی
بووە لەخو ندکارە دﯾارو
زانکﯚﯾدا ،چاالککييە سياسيييەکانی پەرەﯾﯾان سەندووەەو ﯾەک ک ە
بەرلەوەی خو ندن تەوواو بکات سا ی 1961
ی
نااسراوەکانی پارتی دﯾموکرراتی کورستاان،
بە م
بەپ شمەرگە ،ە
شﯚڕشی ئەﯾللولدا ر گەی شاخی ھە ببژاردو بوو پ
ەسەرەتای ش
لە
ەسا ی  1964کات ک ل کتررازان کەوتە نناوڕﯾزەکانی پپارتی ،دکتﯚر خەسرەو گەڕڕاﯾەوە
لە
وەک
ەوتووی تەواوﯾﯾکرد ،چەندماانگ کيش ک
ی و بەسەرکە
بﯚﯚتەواوکردنی خو ندنەکەی
شکی
دارﯾی لەخول کدا کردووە ،پاشان بەناوننيشانی پزﯾش
ەفسەر کی ﯾەدەگ بەشد
ئە
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ﭬ ت رنەری لەشاری لەھەول ر دامەزراوە ،دواتر گو زراﯾەوە بﯚ پار زگای سل مانی.
ھەستانەوەی دوای نسکﯚ
دوای ت کچوونی وتوو ژی ن وان حکومەتی ئەوسای عيراق و شﯚڕشی ئەﯾلول و
دەستپ کردنەوەی شەڕی ن وانيان لەئازاری  1974دا ،دکتﯚر خەسرەوی نەمر بﯚجاری
دووەم بﯚتەوە بەپ شمەرگە ،ھەروەھا لەبوارەکەی خﯚﯾشيدا لەناوچە رزگارکراوەکاندا
خزمەتی کردووە تانسکﯚی شﯚڕش لەسا ی 1975دا ،گەڕاوەتەوە بﯚناوشار ،بە م
وازی لەت کﯚشانی سياسی نەھ ناوەو ھەرزوو ج گەی خﯚی لەڕ کخستنەکانی
)کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان و لەدواﯾيدا لەﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستاندا(
کردەوەو در ژەی بەخەبات و ت کﯚشانی نھ نيدا.
سەرکردەی نەمر ئەوکاتە عيادەی ﭬ ت رنەرﯾی لەشارەزوور ھەبووە ،بە م ئەوێ و
ما ەکەﯾشی ببووە ج ی کﯚبوونەوەی ر کخستنەکان و ھاتوچﯚی پ شمەرگەو تيمارو
چارەسەرکردنی پ شمەرگەی برﯾندارو نەخﯚش ،ئەوەش لەوکاتەدا نەک کار کی
ئاسان نەبوو ،بە کو ھ ندە زەحمەت بوو کەئاشکرابوونی کەمترﯾن زانياری ئەوکارە،
گوللەبارانکردن و لەس دارەدانی کەسەکەو ب سەرو شو نکردنی خانەوادەکەی بوو.
دوای ھە گيرساندنەوەی شﯚڕشی نوێ ،چاالکانە لەڕﯾزی ر کخستنەکانی ناوشاری
سل مانيدا بەنھ نی کاروبارەکانی شﯚڕش و ر کخستنی ئەنجام داوە ،ھەرئەوکاتە
رۆ ی بەرچاوی بينی لەپتەوکردن و گەشەپ دانی رﯾزەکانی ر کخستن ،ھەروەھا
بەوەرگ ان و نووسينی دەﯾان وتارو ل کﯚ ينەوەی تيﯚرﯾی شﯚڕشگ انە ،توانيی ئاستی
رۆشنبيری ھاوڕ يانی ر کخستن گەشەپ بدات.
سەرکردەو رۆژنامەنووس
بەھﯚی ل ھاتووﯾی خﯚﯾەوە ،سەرکردەی نەمر خەسرەوخاڵ لەکﯚنفرانسی س يەمی
کﯚمە ە لەسا ی  1984بەئەندامی ﯾەدەگی سەرکرداﯾەتی ھە بژ ردرا ،ھەمان ساڵ
لەسەر داوای سەرکرداﯾەتی شﯚڕش ،خەباتی نھ نی شاری ج ھ شت و بوو
بەپ شمەرگە ،لەژﯾانی پ شمەرگاﯾەتيشدا بەھەمان گوڕو تينەوە خەباتی دەکرد.
سەرەڕای ئەوەی دکتﯚری سەرکردە سياسييەکی بيرتيژ بوو ،نووسەرو
رۆژنامەنووس کی بەتواناش بوو ،بﯚﯾە ل پرسراو تی دەزگای رۆشنبيری کﯚمە ەی
رەنجدەرانی کوردستانی پ سپ ردراو لەو ماوەﯾەشدا گوڕو تين کی دﯾاری بەو دەزگاﯾە
بەخشی ،ھەر لەژ ر سەرپەرشتی ئەوﯾشدا چەندﯾن کت ب و ناميلکەو گﯚﭬار چاپ و
ب وکرانەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا مامﯚستای پ گەﯾاندنی کادﯾرانی کﯚمە ەش بوو ،رۆ کی باشی گ ا
لەپ گەﯾاندنی کادﯾران و ب وکردنەوەی ھﯚشياری سياسيدا.
لەبواری دﯾپلﯚماتيدا
ئەوسەرکردەﯾە ،خاوەنی زۆر خەس ەتی گرنگ بوو ،سەرەڕای ئەوبوارانەی
کەلەسەرەوە ئاماژەمان پ دان و خەسرەوخاڵ رۆ ی گرنگی ت دا بينيون ،لەبواری
دﯾپلﯚماتی و پەﯾوەندﯾيە دەرەکيەکانيش ل زان و خاوەن سەليقەی تاﯾبەت بووە ،بﯚﯾە
لەسەرەتای سا ی 1987دا سەرکرداﯾەتی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان ئەرکی
ل پرسراو تی پەﯾوەندﯾيەکانيی )ی.ن.ک(ی لەشامی و تی سورﯾا بە خەسرەو خاڵ
سپارد ،ئەوﯾش لەئاستی ئەرکە نو کەﯾدا بوو ،لەو ماوەﯾەشدا توانی پەﯾوەندﯾی
)ی.ن.ک(و بزووتنەوەی رزگارﯾخوازی کوردستان لەگەڵ حکومەت و کﯚمە ەو ر کخراوە
عەرەبييە پ شکەوتنخوازەکاندا توندوتﯚ تر بکات.
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دەستی لەوبووارەدا
خەسرەو خا ی سەرکردە لەئەرکە دﯾپللﯚماتييەکەﯾدا ماﯾەوەو ج د
خ
ەڕوونی دەرککەوت ،دواپلەﯾﯾشی
نيشتمانيی
ی
تيی
ئەندامی سەرکرداﯾﯾەتی ﯾەک ی
می
بە
ەک ک
 1988/12لەﯾە
ککوردستان بووو ،بەجﯚرە بەرردەوام بوو تا لەڕۆژی 2/31
کرد.
کﯚچی دواﯾی د
ی دﯾمەشقی سورﯾا ،بەنەخﯚشی چی
ەکانی شاری
ەنەخﯚشخانە
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

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە455 :

سرەو گﯚراان
خەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104005246
62437
سەر ليستی
شارەوانيی موس ە لەس
ی
ئەنجوومەنی
ی
ی
ی و ئەندامی
ەندامی پارتی
ئە
ککوردستانی.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە456 :

خەلييل سەرکاانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9130906488
88796
ەک تی
دەی کﯚنی ﯾە
ھە سوڕاوی گگﯚڕان لەئ ستتادا و فەرماند
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگە
ەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە457 :

ب
فا رەجەب
خەلييل مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510073
ڵ زﯾندان)
سی ) 16ساڵ
می پژاک و زﯾﯾندانی سياس
ئەندام
ن
ی پارتی ئازادی کوردستان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە458 :

ە جەزا
دان حەمە
خەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226170505
51435
کخراوی رۆشننبيری
سەرۆکی ر ک
سل مانييە و س
(1ی شاری س
سا ی )1971
ە داﯾکبووی س
لە
ەناوبانگی )ئﯚﯚقيانووس ک لە تاوان(ە.
خانزادە لە سلل مانی .خاوەەنی کت بی بە
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە459 :
373

خە ت جناب نوری سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091787
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە460 :

خەﯾرۆ خەليل ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423383173875
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

تيرۆرکراو

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە461 :
374

ەن شنگاللی
ری حەسە
خەﯾر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127221409
92697
فﯚلکلﯚرﯾست و شارەزای ککەماﯾەتی ئ ززدﯾيەکان.
فﯚ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککﯚمە ﯾەتی

شارەکان:
ش

شنگال

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

ژمارە462 :

ەمين
د .ئارراس قادرر حەمەدئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307099
91504
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە463 :

د .ئيبراھيم ئەحمەد سمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891495
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە464 :

د .جوان جالل محەمەدشرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091515
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە465 :

د .چنار مستەفا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891501
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە466 :

د .روژان عەبدولقادر دزەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991506
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە467 :

د .زوزان سادق سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791493
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە468 :

د .سمير محو جەميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291535
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە469 :

د .سيراج ش خ ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091512
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە470 :

د .عومەر نورالدﯾنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591554
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە471 :

د .عەبدو

جاسم رجب

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791571
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە472 :

د .فازل عومەر سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791490
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە473 :

د .ﭬاال فرﯾد ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991510
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە474 :

د .کەمال قادر مەحمود ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591557
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە475 :

د.ئەکرەم عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554891485
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە476 :

د.رەھ

فەرەﯾدون

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591461
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە477 :

د.سﯚران جەمال تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691465

382

کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە478 :

د.عزەت سابير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591455
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە479 :

دابان شەدە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013043016220078711
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کوردستان لە
ن
ی
نوو نەری حکوممەتی ھەر می
ئييسپانيا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە480 :

دارا تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7060106465
58405
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە481 :

دارا ناتق
384

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121713315
57816
ەربە حيزبی د موکراتی
موکراتی سە
ی الوانی د م
شتی ﯾەکيەتيی
سکرت ری گش
س
ککوردستانی ئ رانە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە482 :

دارا ﯾارە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1221223710
03024
نوو نەری سەررۆکی ھەر م بﯚ کاروباری ئئاوەدانکردنەووە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە483 :

وری
ی ش خ نو
دارۆی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
06021132311785
ندنی سەرکەوتوووانە
مانی لەداﯾکبوووە ،قﯚناغەککانی خو ی
 194لە سل م
رۆۆژی 46/9/28
سا ی  1971کﯚﯚل ژی کشتوککا ی زانکﯚی بەغدای
ەغدا ب ﯾوە ،تاا دواجار لەس
ەسل مانيو بە
لە
ەواوکردووە.
تە
ەتی ﯾەک تی قوتابيانی کورردستان
ەی سکرتارﯾە
دامی دەستە
سا ی  1967بﯚ  1970ئەند
س
کوردستان-ﯾش
ن
رەنجدەرانی
ی
ەی
ەڕەتيو ھﯚشيياری کﯚمە ی
بوووە ،ھاوکات کادﯾر کی بنە
بە
 1974کات ک گگفتوگﯚی شﯚﯚڕشی ئەﯾلوللو رژ می بەککر -سەدام ە
بوووە ،سا ی 4
ەو لەگەڵ رەووتی
شت و شەڕ دروستبووە ،کاک دارۆ بوو بەپ شمەرگە
بننبەست گەﯾش
ی.
گگەلەکەﯾدا رۆی
رەوانەی کونجی زﯾنندان کرا،
ی
بەردەستی رژ می بەعسو
ی
دواتر لەسا ی 1975دا کەووتە
عامەی
ئەبوغر بو ئەمنی ع
ر
ەکانی
ەدا لە زﯾندانە
کﯚشەرانەی للەو سەردەمە
ھەموو ئەو ت ک
ھ
ەسەر
شکەنجەی لە
ی بوون ،ئاگاداارن کە کاکە دارۆ چەندﯾن ش وازی ئەش
ەغدا زﯾندانی
بە
ھەموو
ەو وەک پا ەووان بەرگەی ھ
تااقيکراوەتەوەوو چەندە ئازار دراوە ،لەبەرامبەرﯾشدا ئە
خا ە شيھاب-ی برای کە پ کەوە
ئاازارو ئەشکەننجەکانی گرتوووە ،ھەر لەووکاتانەشدا خ
زﯾﯾندانی بوون ،،سا ی  1976لەس دارەددرا.
بە جەستەی خو ناوﯾو
لە زﯾنداندا ،دووای ئەوەی ە
ی چوارساڵ ە
سەرئەنجام دوای مانەوەی
س
بەرگرﯾی لە بيرو باوەەڕەکەی دەکرردو نھ نييەکاننی
ی
ی خﯚی ھەمييشە
بييمارو زامداری
سا ی  1979ببە ل بوردنی گگشتيی
ھاوڕ بازی لە س
دەپاراست لەگگەڵ پﯚل ک ت ککﯚشەری ا
ئاازادکران.
ردەستی دوژمن
ی
سەرکردە لەدووای ئازادبوونييشييەوە چ د کی بەژﯾان لەژ
ککاک دارۆی س
ەوﯾش
شدا بووب ت ،ئە
خﯚشنەبوو ئەگگەرچی ئەو ژژﯾانە لەشارو لەوپەڕی خﯚﯚشگوزەرانيش
خ
کردنی دابوو ،لەو
شداری بەردەەوامی خەباتک
ەو لەم ژوو بووو ب ﯾاری بەش
ەبەرئەوەی ئە
لە
نە زﯾندان
ھيدبوونی بەسەردا ھاتبووو ،بﯚﯾە ئەو ە
ر گەﯾەشدا زﯾنندانيو دەربەددەرﯾو برا شەھ
تووانی لە خەباات ساردﯾبکاتتەوە ،نە ئەوەەشی بەدوا ققﯚناغی خەباتەکەی زانيو بگرە
ەسەر ئەوەی کە ر گا چەنند سەخت و ھەورازو ھە د رترب ت ئەووا
سوورتر بوو لە
س
سا ی  1979للەگەڵ
ەردەوامبن ،ئئەوەبوو لە مانگی 11ی س
ەنگاوەکانی بە
ھەردەب ت ھە
ھ
بە پ شمەرگە.
شاخو بوون ە
ی رووﯾانکردە ش
ەرمين خان-ی ھاوسەری
نە
تی سورﯾا.
ن.ک( لە و ی
بەنو نەری )ی.ن
ک دارۆ بوو و
ی  1980کاک
ە مانگی ئابی
لە
ەندامی ئيحتتياتی سەرکررداﯾەتيو
ﯾەک تی بوو بە ئە
سا ی  1992لە کﯚنگرەی ﯾەکەمی ک
س
تی.
ەکتەبی سيااسی ﯾەک ی
دواجارﯾش ئەندامی مە
ش
ی سەرکرداﯾەتتيو
دواتر ئەندامی
سەرکەوتنی لە کاروبارەەکانی حزبيو خەباتی زﯾندانو
ی
ی
ەمان ش وەی
ککاک دارۆ بەھە
ميشدا د سﯚﯚزو سەرکەوتتوو بووە،
شاخو دﯾپلﯚماتيدا .لەکاروبااری ئيدارﯾيو ئئابوورﯾيو حکوم
ش
سا ی
سپ ردراوەو ا
حکومەتی ھەر می پ س
سا ی  1993پﯚستی وەزﯾرری داراﯾی ح
س
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 1998تا ماوەی دووساڵ بووە بەج گری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزﯾرانو پاشترﯾش
ل پرسراوی مەکتەبی داراﯾيو ئيدارەی گشتيی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان بووە.
ھەو ەکانی ئەو سەرکردە کﯚچکردووە لە بواری ئيدارەو داراﯾيدا لە رۆژگار کی سەخت
و نەبونيدا بوو ،بە م زﯾرەکانە توانی مەرکەزﯾەت ک بﯚ داراﯾی ﯾەک تی دروستبکات و
ئابوورﯾيەکەی ر کبخات ،ھەروەھا چەندﯾن گەشتی بازرگانيو دروستکردنی پەﯾوەندی
ئابوورﯾی بﯚ و تانی دەرەوەو دراوس کانی ھەر م کردووە.
کورتييەکەی ئەوەﯾە کە ناتوانين ھەموو ئەو بوارو قﯚناغانەی کەئەم سەرکردەﯾە تاﯾدا
پ شەنگو چاالکو پ بەرھەم بووە لە دەرفەت کی ئاوادا بخەﯾنەڕوو ،مەگەر تەنيا
ئەوەنەب ت کە ب ين کاک دارۆ پ شمەرگەو دﯾپلﯚمات و سەرکردەو وەزﯾرو زﯾندانيو
ئيدارﯾيەکی گرنگو رۆژگای خﯚی بوو ،ئەو پياوە رۆ ی گرنگی لە دامەزراندنی ژ رخانی
ئابوورﯾی کوردستان ھەبوو کە شانازﯾيە بﯚ ﯾەک تيو ھەموو گەلی کوردﯾش.
بە م ئەوە دەستی قەدەرو نەخشەی مەرگی ناوادەو کتوپ ە کە ناھ ت بيرو
خەﯾا ەکان ببن بەکردەوە ،بﯚﯾە ئەگەر ئەو پياوە چەند سا کی دﯾکە بژﯾاباﯾە ئەوا کاری
گەورەترو بەرھەمی زۆرترمان ل ی دەبينی ،بە م بەداخەوە ،رۆژی  2004/5/31مەرگ
بەربينگی پ گرت و راپ چی دنيای شاراوەی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردسات
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە484 :

داليا خاليد شەمسەدﯾن
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218213813
33520
سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1967 /س
ساڵ و شو نی
س
ست
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس زانس
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا
گەی
مﯚستا لە ر گ
ستيو پەروەردەەﯾی وەک مام
ەت لە بوارەککانی تەندروس
چاالکی /خزمە
چ
ەوەکانەوە.
پ گەﯾاندنی نە
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە485 :

دانا پ نجو نی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831132255
59280
کی پ شووی ﯾەک تی لە ببەرﯾتانيا
بە رپرس ک
تاﯾبەتمەند
ندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ی سياسی
چاالکی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە486 :

دانا تەﯾب حمە غەرﯾب منمی بازﯾانی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292032
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە487 :

دانا رحمان فەرەج نەورۆلی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092014
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە488 :
389

ميرزا ھە ەبجەﯾی
دانا م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0203162723
33386
.2010-03
الھای لە ھﯚ ەندا للە رۆژی 3-03
ی
ککاندﯾدی ھە ببژاردنی شارەەوانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ژمارە489 :

س
مە پﯚليس
دانا ننوری حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218143147
73513
.197
مانی -چوارباخ 73
ی لەداﯾک بووون /سل ی
ساڵ و شو نی
س
دانی پارلەمانی.
2ماستەر لە ﯾاسای گشتتی /گەشەپ د
ب وانامە2007 /
• 2006بەڕ وەەبەری ناحيەککانی )قەرەداغ ،خورماڵ ،شارەزور ،بازﯾان).
6
ستەفا بوم.
تاﯾبەتی بەڕ ز کاک ننەوشيروان مس
ی
• 2007بەر وەبەری نوسينگگەی
7
•ئ ستا نو نەرری گشتی ققەوارەی سياسی گﯚڕان م.
دکاران و
ەنجان و خو ند
راﯾە ەکانی مامﯚﯚستاﯾان و گە
•بە ھاوکاری ھاوڕ کانم ،ر کخەری ە
ھەندەرانی بزووتنەوەی
دی کوردی ھ
ەندازﯾاران و پپزﯾشککاران و پار زەران و ژنان و رەوەند
ئە
گگﯚڕان بوم.
مەی
سەر ی رۆژنامە
سەری گﯚﭬارری مافپەروەرران سەرنووس
•خاوەن ئيمتيياز و سەرنووس
خاک(ی زانکﯚﯚی بوم.
)خ
چاالکی/بەڕ وەبەری ناحيە
شارەزوور ،باززﯾان بوە.
ەکانی قەرەداغ ،خورماڵ ،ش
چ
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0

390

ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

مافناس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە490 :

ۆستەم
داھ ن ھاشم حاجی رۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216225313
33486
ی لەداﯾک بووون 1972/کﯚﯾﯾە
ساڵ و شو نی
س
سيو زمانو ئەدەەبی کوردی
ستی سياس
ب وانامە /بکالﯚﯚرﯾﯚس لە زانس
ەﯾاندنو رۆژناممەگەری
سپﯚڕی /راگە
پس
سەر گەندە يو
چەندﯾن بابەت لە س
ن
ەوەی
سينو وەرگ اان /ب وکردنە
ب وکراوەو نووس
ملمالن سياسيەکان لە ررۆژنامەو گﯚﭬارەکاندا
م
ەدەنی.
کخراوەکانی کﯚمە ی مە
ی
ک لە بواری ر
چاالکی/چاالک
چ
ککاندﯾدی ليسی
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
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

نووسەر

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە491 :

ی
داود باغستانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227211937
71467
ەبﯚغەرﯾبدا مااوەتەوە.
 19لە باغستاان لە داﯾکبوووە 10 ،ساڵ لە زﯾندانی ئە
ە سا ی 947
لە
ەکان
شی پەﯾوەندﯾييە ن ودەو ەتيە
مووس  .لە بەش
س
ە بوو لە
ستەی نەزاھە
سەرۆکی دەس
س
ﭭی ماف و گﯚﯚﭬاری ماف بووە.
بەرپرسی کانال تيﭭ
ی
ەک
زانکﯚی تەواوککردووە .ماوەﯾە
ئيمتيازی گﯚﭬاری
ی
ی ئيسرائيل-کوردە لە کوردستان و خاووەن
ئ ستاش سەررۆکی دەزگای
ئﯚرشەليم چاپ دەکر ت.
م
کە لە
ی ئيسرائيل-ککوردستان ە
ئييسرائيل-کوردد و رۆژنامەی
عەلی باغستتانی( سەباررەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:15::21 2010-12
)دداود باغستاننی( لە2-13 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە492 :

ی مزوری
داود عەلی
داود فەتحی د
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221115522
23575
مواليد 1953 /موصل
م
م صناعە
شھادە /دبلوم
ش
کانيک
ختصاص /ميک
اخ
المتحدە و رئيس
ە
المم
منسق فی اال
ی معھد التأھييل المھنيو وم
ل کمعلم فی
شاگات /عمل
نش
االخری.
ی
معياە
خان و عدە جم
لين فرع شيخ
جمعيە رعاﯾە شون المرحلي
ج
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە493 :

داود قاسمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030039137
75549
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی مەدەنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە: 494

داوود رﯾاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510074
ئەندامی پژاک و زﯾندانی سياسی ) 2ساڵ زﯾندان)
سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە495 :

داﯾکی م رخاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121809122312994
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خانم
ی مەستوورە خ
ی سەنتەری
بەرپرسی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

نان
چاال کی مافی ژنا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە496 :

ەر حاجی عوسمان
دالوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1211104413
32971
نجو ن.
ی گﯚڕان لە نناوچەی پ و
سوڕاوی ليستی
ککادری ھە سو
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە497 :

ن غفار
شاد شعبان
دلش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307089
91494
395

کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە498 :

دلشاد شەرﯾف بيری زاخﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091981
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە499 :

دل ر ئەسکەندەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010322221621904

396

کورد
د
دکارانی
سکرت ری ﯾەککيەتی د موکرراتيکی خو ند
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە500 :

ەرﯾم
دل ر حەمە کە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918102405
59539
مانی پارتی دﯾموکراتی ککوردستانو بەررپرسی مەکتتەبی ر کخراووە جەماوەرﯾييەکانی
کارگ رری لقی سل م
کە
پارتی لە سنوورەکە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە501 :

ەجيد
دل ر سەﯾد مە
397

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
61411260313191
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە502 :

ق حاجی
دل ر عەبداخالق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75725
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە503 :

دل ر عەبدولخاالق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062319562
21780
سەرپەرشتيارری گروپی زاننکﯚ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە504 :

دل ر محەمەد شەرﯾف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0426131209
94187
پ
چاالکی چەپ
رۆۆژنامەوان و چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە505 :

دل ر محەمەد کﯚ نەدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107293132666
چاالک لەبواری مافی مرۆڤ و جينﯚساﯾد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە506 :

دنيا ئەنوەر بەھجەت سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191444
کاندﯾدی ليستی سەربەخﯚکان بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی باشوور 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە507 :

گون ﯾە دڕم
دوزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128163842
22721
ھﯚ ەندی
ککورد کی باکووری کوردستتانە و لە سەر ليستەی "پارتی سﯚسيياليست"ی ھ
بژ ردراوە.
ھﯚ ەندا ھە ژ
وەکو ئەندام کی س نای ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە508 :

ن
دوورران کا کان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105224827
73116

401

ستانKCK.
جﭭاک ن کوردس
سەی بەڕ وەببەرﯾی کﯚما ج
ەندامی کﯚنس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ژمارە509 :

رەواندوزی.
ی
ور عوسمان امين مييران بەگ
دکتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217499
92012
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە510 :

ﯚرە ئيمان فائق عبدھلال.
دکتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217499
92010
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کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە511 :

دکتﯚرە اخالص فائق.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092016
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە512 :

د پاک جبار عەلی فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491818
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە513 :

ک تاھير
د پاک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226220537
73744
ی ژنان
چاالکوانی بوارری مافەکانی
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە514 :

د دارر ز باری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0115091912
23289
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ليستی حەدبا.
ی
لەسەر
ج گری پار زگااری نەﯾنەوا لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە515 :

ق
سﯚز تﯚفيق
دس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0140926006
62364
چاالکی م .ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە516 :

ە عەلی
سﯚز عبدللە
دس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91946
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کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ن
ی کوردستان
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە517 :

ی
شاد بارزانی
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826144727
74930
ەر مە لە
حکومەتی ھە
ستەفا بارزانيييە ،نو نەری ح
ککوڕی مەال مس
ە مانيا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە518 :
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شاد پرونی
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0110130328
83187
وەک
ستان ،لە  2008/1/20ک
ستيی کوردس
ی ﯾەکەمی پاارتی سەربەس
ە کﯚنفرانسی
لە
ستان ھە بژ رردراوە ،ھەروەەھا
ستيی کوردس
ەندامی سەررکرداﯾەتی پاررتی سەربەس
ئە
ەربەستيی کووردستانەوه ،ئەرکی
بوونی پارتی سە
ی
ستبەکار
ەم رۆژی دەس
نااوبراو لە ﯾەکە
پ.س.ک پ سپ ردرراوه.
ک
شتی ما پەڕ و راگەﯾاندنەکاانی
ەرپرسی گش
بە
ەخﯚ
سەرچاوە :ما پەڕی سەربە
س
ی
 20ﯾەک ک بووو لە ر کخەراننی راپەرﯾنی
ە سا ی 005
لە
دانيشتگاکانی تاران .لە ددەرەوەی
سەرپەرشتی راپەرﯾنی
تی
ی
و ت رﯾکخستتنی راپەرﯾنی
گيرکران و بە تاوانی
ی ئ رانی کرد بە دەﯾان خو ندکار دەستگ
خو ندکارانی ددانشتجوﯾانی
خ
حکوم کران...
گەل حزبە کورردﯾيەکان مەح
ەﯾوەندی لەگە
پە
divlttr
na was the one responsible for Te hran Univerrsity Studen
nt
Dilsshad Parwan
Uprising in the
e year 2005. All he Kurd
dish studentts were imp
prisoned and
d
according to Irraninan police investiga
ation he wass the one orrganized the
e
entire Kurd
dish studentt uprising in
n the Tehran
n Universityy.
enddivlttr
دﯾا لەالﯾەن )ففەرەﯾدون عوبادی( سەباررەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ی( لە16:39:10 2011- 12-13 :
)دد شاد پرونی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە519 :

شاد حافز
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0909214938
89465
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ھە سووڕاوی بزووتنەوەی گﯚڕان لە بەررﯾتانيا.
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە520 :

فا
شاد خورشييد مستەف
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0514135646
61748
ندنی تەواو
خە کی ھەول رە ،لەو شارەەش گەورە بوووە و خو ی
نااسراو بە حاککم شﯚڕش خ
بەغدا خو ندووە ،ددەرچوی – 1980
ا
ەی لە
ککردووه ،دواترﯾﯾش کﯚليژی ققانون سياسە
شی
وتی خ زانەکەش
رﯾنی ﯾەک تيە و وەەک خﯚی ی
مەرگە و کادرر کی د ی
 1981ە ،پ شم
لەپاش
ش
ھەبووە پەرت و ب ووبوون،
ە
ستان
ەھﯚی ئەو وەەزعە سياسييەی لە کوردس
بە
گير کراون
کەس لە خانەوادەەکەی دەسگ
مەت  11س
 198ﯾەک تی لەگەڵ حکوم
ر ککەوتنی 83
داﯾک و دوو برای
زانی خﯚی بووە و باوک و ک
و زﯾندانی کراوون کە حەوتياان لە خ ی
سياسی
خﯚی کاری س
کادری ﯾەک تی بوووە و لەگەڵ خ
ی
شيان لەگەڵ بووە کە
ھاوسەرەکەش
ھ
کوردستانی ج ھ شتوووە وەک
ی
ککردووه ،ھەروەھا ئەوەش ناشار تەوە ککە تا ﯾەک تی و
موو جوانی و ناشيرﯾنييەکانی ﯾەک تی ،بە م
ەرﯾکم لەھەم
دە ت “ تاسا ی 1989شە
نازانم”.
م
خﯚم بەبەش ک لەوان
ەوکاتەوە ﯾەکک تی نيم و خ
لە
رەوانييەکانی سوﯾد
جومەنی شا
ی
چەندﯾن جار لە ئەنج
ن
ی و بﯚ
ی سوﯾد دەژی
ئ ستا لەو تی
سوسيال
ل
کاندﯾد کی حززبی
ھە بژ ردراوە و لە بازاڕی ککاری سوﯾد کاار دەکات و کا
ھ
ھە بژاردنی دداھاتوو.
ی سوﯾدە بﯚ ھ
دﯾموکراتەکانی
ھە بوون
سەرچاوە :رزگگار چوچانی  -ما پەڕی ە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە521 :

مەن
ەلی سەم
شاد مام عە
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6232201585
59082
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
کانی حيزبی سﯚﯚسياليستی کوردستان ە
ی چاالکی ر ککخستنە ی
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
قاادری پەڕەکە
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
ئەنوەر تاھير وانە
خوال خﯚشبوو مامﯚستا و
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
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کوردی ئازا لەگەڵ چەند گﯚرانيەکی خوال خﯚشبوو محەمەد جەزام گوت .ھەر لەو
کاتانەش بەشدار بووم وەک کﯚرس لە تيپی باواجی کﯚﯾە و لە رۆشەنبيری جەماوەری
کﯚﯾە بە م ھەر پرۆﭬەمان دەکرد و ھيچ چاالکيەک نەبوو .لە سەردەمی شاخيش
بەشداری زۆربەی چاالکيە ھونەرﯾەکانی حيزبم دەکرد لە دەﭬەری بادﯾنان ھەندێ جار
لە تەمسيليش بەشدار دەبووم.
لە  1988وە پەﯾوەندﯾم کردەوە بە تيپی باواجی کﯚﯾە .بﯚ ﯾەکم جار لەگەڵ تيپی
باواجی کﯚﯾە لە  1989-10-20بە مەقامی راست و بەستەﯾەی ھەﯾنار لە ﯾادی
ﯾەکەمی سا رۆژی کﯚچی دوواﯾی خوال خﯚشبوو مامﯚستا تاھير تﯚفيق لە قوتابخانەی
س کﯚپلە مەقام بوو کە چوو بﯚ
دواناوەندی کﯚﯾەی کوڕان بەشدارﯾم کرد ،بە
دائيرەی ئەمن و لە فيلتەردرا دووان مانەوە .ھەر لەو سا ەدا لە ئاھەنگی
ﯾەکترناسينی پەﯾمانگای تەکنيکی سل مانی بەشدارﯾم کرد بە چەند گﯚرانی و
مەقام ک .ھەر لەم سا ەش ﯾەکم گﯚرانيم بﯚ تەلەفزﯾون تﯚمار کرد گﯚرانی لەم
کو بەی ئەحزانە بوو لەگەڵ بەڕ ز ھﯚشمەند زاھير و کﯚرس کە بەداخەوە بەس ناوی
کاکە ورﯾام لە بەشداربوانی کﯚرسەکە لەﯾاد ماوە،لە ستودﯾوی تيپی باواجی تﯚمارمان
کرد .ئەم گﯚرانيە مامﯚستا ھەژار حەمە عەلی ئامادەی کردبوو .لە الﯾەن تەلەفزﯾونی
موسل بەرنامەی )نسمات من بالدی کەلەالﯾەن فرقد ملکو( پ شکەش دەکرا لە
ب تواتە و نەی گيراوە واتە دۆبالج کراوە .ئەم گﯚرانيە ھی خوال خﯚشبوو مامﯚستا تاھير
تﯚفيقە و ھﯚنراوەکەش ھی خوال خﯚشبوو عوسمان عەونی ﯾە .
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )د شاد مام عەلی سەمەن ( سەبارەت بە )ژﯾان و
کارنامەی خﯚی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-06-23
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە522 :

ن
ود س مان
شاد مەحمو
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221115914
43577
 1969ھەول ر
ەداﯾکبووی9 /
لە
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
ی مندا ن
سپﯚڕی /بوارری مافەکانی
پس
ە ﯾەتی
ککاری ئيًستا /تو ژەری کﯚمە
شەو
بواری مندا نو ک ش
ی
سين لە
ی پاراستنی مندا نو نووس
چاالکی /بەرپررسی بەشی
چ
ەو تو ژە.
گگرفتەکانی ئە
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە523 :

وکی
ەش کەرکو
د کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221530355
56826
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

411

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە524 :

دﯾار خەليل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322534760780
چاالکی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ک .کر کاری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە525 :

دﯾار غەرﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124104538460

412

ەواو
شی فيزﯾای تە
ەناوچەی قەررەداخ لەداﯾکببووە .کﯚل ژی زانست بەش
سا ی 1973لە
س
خراوەﯾی و نەتەوەﯾی بووە.
خەباتی ر کخ
ی راپەڕﯾنەوە بەشدارﯾی خ
ککردووە .لەدوای
لەکﯚنگرەی
ی
ئەندامی دەستەی کارگ ﯾی بوووەو
ی
ی "پ.چ.د.ک""ە وە
ەدامەزراندنی
لە
بژ ردرا .
بەسەرۆکی پارتی ھە ژ
ی
2008
2
ەسا ی
چوارەمی "پ..چ.د.ک"دا لە
چ
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە526 :

دﯾنە
ی عەلی د
دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140369
91929
ان 2013 -
ت بﯚ پەرلەماننی کوردست ن
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

413

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە527 :

ﯚ موڕادی
دﯾاکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0110125825
53185
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەمەنی ژﯾانم لە شاری خاالەمين و
ک بوومە من تا ئ ستای تە
من لە سالی 1978لە داﯾک
م
دووە ،و
ەکەی نەغەدە بوومە .من ئەندازﯾارﯾم للە زانکﯚ خو ند
مەمەدی ھەووراز شارجوانە
م
کاری نووسين
بزوتنەوەی ژنانم .ی
ی
چاالکی
ی
ەروەھا
ی مرۆڤ وھە
رۆۆژنامەوانم و چاالکی مافی
سيارەتی
ەش کە لە ژﯾاانم و بەرپرس
ش دەکەم ،نييگارک شی بە
و دەرھ نانی ففيلم و تياترﯾش
ەدەبی نەغە دە-م بەستﯚووە بووه.
ەنجومەنی ئە
ئە
ھەستی
ەتەوەﯾی و ھ
دوورم واتا سەبارەت بە بيری نە
م
سال کە لە کورددستان
من ماوەی س
م
مەکان و دوا ببەدوای
دان لە ساﯾت و گﯚﭬار و رۆژنام
ککوردستانی وسەبارەت بە قەلەم ل ن
بيری نەتەوەﯾی ککە مافی رەوای ھەر
ژەپ دان بە ی
ە ژ ر چاوەد رری ،بﯚ در پ
گگيران و کەوتنە
مانم ج
مرۆﭬاﯾەتيە ،ز د و نيشتم
،
مەتی قە ەم و
ستنی کەرام
مرۆﭬ کی ئازاددﯾخوازە و پاراس
م
ستا لە و تی نﯚرو ژ ژﯾان دەەبەمەسەر.
ھ شت و ئ س
ەخﯚ
سەرچاوە :ما پەڕی سەربە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە528 :

محەمەد اامين
ەن عەبدول ەحمان م
دﯾمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128439
91809
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە529 :

ەن رەزا
دﯾمە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1318223710
00399
بﯚ ئەنجومەنی پار زگای سل مانی
لەليستی ژمارە  77ﯚ
ی
ککاندﯾدی ژمارەە )(6ی ﯾەک تتی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

415

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە530 :

دﯾندار ز باری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031351312279
ەتەوە ﯾەکگرتوووەکان.
ر کخەری ھەرر م لەگەڵ نە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاود ری س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە531 :

ڵ
ەت رەسوڵ
باز کﯚسرە
دەربا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0205100659
91250
ەداﯾکبووە.
ی موفتی شارری ھەول ر لە
 1لە گەڕەکی
سا ی 1982ھﯚی پ شمەررگاﯾەتی باوکيييەوە لەگەڵ خ زانەکەی چوونەتە
لە تەمەنی  3سا يدا بەھچيا.
چ
بﯚ خو ندن.
ما ی داپيری لە ھەول ر ﯚ
ھاتووەتە الی م
 1بەنھ نی ھا
سا ی 1987 1991لەگەڵ خ زانەکەی ئااوارەی ئ ران بووە.
 198تاوەکو 1
لە سا ی 88 19لە ھەول ر ژﯾاوە.
 19تاوەکو 994
ەوە و لە 992
 199گەڕاونەتە
لەسا ی 91ندووﯾەتی
ی
خو
 19لە سو د خ
1دەرباز 998 :
سا ی 1994کﯚی تەواو کرردووە .
مادەﯾی و زانک
 1لە بەرﯾتانيا خو ندنی ئام
سا ی 1998تەواوکردووە.
ە
لەندەن
ن
دەرچووی کﯚﯚل ژی ﯾاساو رامياری لە زاانکﯚیلە بواری کارگ ی.
ی ماستەرە ە
کی خو ندنی
-ئ ستا خەرﯾک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە532 :

دەرون عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052409563258169
چاالکی مەدەنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە533 :

417

حﯚ
و ش فەرح
دەرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0214225738
83463
سەرۆک

ئەنستتيوتا کوردی ل برۆۆکسل

تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
رۆژئاووای

ەس:
جﯚری کە

چاالککی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە534 :

ﯾا کيليچ
دەرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7021357157
71634
ی سياسی
چاالکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە535 :

شتی جەماال
دەش
418

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
03018523610539
ەنابەرانی ع راق لە
سەرتاسەری پە
سکرت ری فيدراسيﯚنی سە
س
ەوروپا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە536 :

ەلی
دەو ەت باخچە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622110044
44475
ەکانی
ەوەﯾی تورک  MHPو ﯾەک ک لە دوژمنە سەرسەختە
سەرۆکی بزوووتنەوەی نەتە
س
ککورد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە537 :

419

رابوون تﯚفيق مەعروف خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491819
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە538 :

رازاو عبدول مەحمود اورحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891761
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە539 :

رازاو عەبدول مەحمود عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181425043511

420

سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1971 /س
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە ﯾااسا
ساﯾی
سپﯚڕی /ﯾاس
پس
ککاری ئ ستا /پپار زەر
رۆژنامەوانی
ی
کەوتنی
ی
سينو وەرگ اان /راپﯚرتی تتەلەفزﯾﯚنی ،چاوپ
ب وکراوەو نووس
مافی مرۆﭬو ﯾاساﯾيو
ی
دﯾن خولی راھ نان لە بواررەکانی
داری لە چەند
چاالکی/بەشد
چ
راگەﯾاندن
کردنی پ ۆژەو بەڕ ووەبردنی ميدﯾﯾا
ی
شارەزاﯾی لە بەڕﯾوەبردنو ج بەج
ش
مانی ئينگليززﯾو سوﯾدی د ەزان ت
زم
منا پار زی کووردستان کارﯾک
ی مەﯾدانی للە س کتەری پەروەردەی م
وەک کارمەندی
ﯾکردوەو
پاار زەری تاﯾبە
دژی ژنانو 7
گاربوونەوەی تتوندوتيژی ی
ی ئاسوودە بوووە بﯚ بەرەنگا
ەتی ر کخراوی
سل مانی کارﯾکرردووە.
ە دادگای ل
کﯚ ەری داد لە
ساڵ وەک ل ک
س
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

مافناس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە540 :

ە مامەند
رازﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3181332252
24885

421

مەدەنی
ی
گەی
چاالکوان لەبوااری ر کخراوەەکانی کﯚمە گ
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە541 :

سوڵ
ن خدر ئيببراھيم رەس
رحمن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128399
91772
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە542 :

ل
چەمچەمال
د تﯚفيق چ
رزگارر ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140409
91975
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد

422

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە543 :

رزگارر عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104001216
62408
شارەوانيی کەررکوک
جوومەنی ش
سەرۆکی ئەنج
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە544 :

رزگارر قادر  -ش خ رزگار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2091027097
75663
ەسازﯾم
مادەﯾی پيشە
سل مانی لە داﯾکبوم .لە ککوردستان ئام
ە گەرەگی کانيسکان لە س
لە  1959-04-26لە
تەواوککردوه.
سا ی
چوارتا و لە س
لە ر کخراوی چ
ی کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان ە
لە ساا ی  1979بوومەتە ئەندامی
423

 1981بوم بە پيشمەرگەی ﯾەکيتی نيشتمانی کوردستان لە ناوچەی شارباژ ر .سەرەتای سالی 1982
دوای وەرگرتنی مﯚلەت لە ﯾەک تی رومکردە ئەوروپا ولەھﯚلەندا جيگيربوم.
ئيستە زﯾاتر لە  30سا ە لە ھﯚ ەندا دەژﯾم  .لەم و تە خو ندنی کارگ ری و بەر وەبردن دوای خو ندنی
با ی پيشەﯾيم تەواو کردوه (HBO ).زﯾاتر لە  25سا ە لە شارەوانی و دامودەزگای حکوميدا کاردەکەم.
لە سا ی  2006ەوە پلەکەم بەر وەبەر /راو ژکارە بﯚ شارەوانی ئەمستردام لە بواری نەھ شتنی
ب کارﯾدا.
سا نيکی زۆر ئەندامی ﯾەکيتی نيستمانی کوردستان بووم  ،بەچەند سا ک پ ش دروستبونی
بزوتنەوەی گﯚڕان ،ھەموو کارو چاالکی خﯚم لەناو ﯾەکيتی ھە پەسارد.
لە ساتی دامەزراندنی بزوتنەوەی گﯚڕانەوە زۆر چاالکانە لە گەڵ گﯚرانکاری و روداوەکاندا بوم.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە545 :

رزگار مەجيد خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002162221523476
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ن 1970 /ھەوول ر
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
شی
ستەر لە پەروەردەی وەرزش
ب وانامە /ماس
شی
سپﯚڕی/پەرووەردەی وەرزش
پس
می کوردستاانو
ەﯾدانی ھەر م
ناوەندی گﯚڕەپانو مە
ی
سکرت ری ﯾەکک تی
ککاری ئ ستا /س
وەرزشی زانکﯚی کﯚﯾﯾە
ی
مامﯚستای کﯚﯚل ژی پەروەرددەی
م
نامەی ناوبژﯾووانی پلە س ی تﯚپی پ .
چاالکی /ب وانا
چ
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە546 :

د
ت محەمەد ئەحمەد
رفعت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140339
91904
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە547 :

رفيق فەرەج مەحمود دەربەندﯾخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891954
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە548 :

رمزی مەجيد مەولود حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191789
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە549 :

روخﯚش حەمەکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918374922098
چاالک لەبواری مافی مرۆڤ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە550 :

روقيە محەمەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992013
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان

427

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە551 :

رووپاک عەلی غفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091982
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە552 :

رووناک ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111117262710679
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ی ژنان
چاالکﭭاننی مەسەلەی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە553 :

ف
روونااک رەئوف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1129191703
32738
چاالکی مافی ژنان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مافی ژناان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە554 :

جەناب
روونااک ش خ ج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0203161837
71249
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ﯾەک کە لەو ژنانەی لە رﯾزی پ شمەرگەی ژنانی ﯾەک تيدا  10ساڵ خەباتی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە555 :

ريناس بکر عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392262
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە556 :

رۆبيتەن سەردار عەزﯾز کەرﯾم
430

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128389
91765
کوردستان 2013 -
ن
پەرلەمانی
ی
ن بﯚ ھە بژاردنی
ککاندﯾدی بزووتتنەوەی گﯚڕان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
ررەگەزی کەس
پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە557 :

رۆزا مەحمود عوسمان مستەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128449
91821
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە558 :

رۆزا حس ن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819144952
24785
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چاالکی بواری ئافرەتاان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مافی ژناان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە559 :

ە عەبدو
رۆزە

شەرﯾف

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81208130913568
ەتی زانکﯚی سە حەددﯾننە ،لە
شی کﯚمە ﯾە
ی ھەول رە ،دەەرچووی کﯚليژژی ئاداب بەش
کبووی شاری
لەداﯾک
ەدەگی سکررتارﯾەت
ئافرەتانی کوردستان ببەئەندامی ﯾە
ی
شەمی ﯾەک تتی
) (2007/4/13لەکﯚﯚنگرەی شەش
ری ﯾەک تی ئافررەتان کوردستتانە .قوتابی خو ندی
ھە بژژ ردراوە و بەرپرسی ئەنجوومەنی پار زگگای ھەول ی
با ﯾە لەبەشی کﯚﯚمە ﯾەتی کﯚﯚليژی ئادابی زانکﯚی سە حەددﯾن.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی مافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە560 :

ی
ن جاجانی
رۆژان
432

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9140903336
61222
مەدەن
ی کﯚمە ی م
راگەﯾاندککارو چاالکوانی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

کەس:
جﯚری کە

چاالککی مەدەنی

کەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە561 :

قی.
سوڵ طقطق
ستەم رەس
رۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217509
92020
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە562 :

ەبدو
ەحمەد عە
ر بازز ئەنوەر ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128449
91822
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کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە563 :

ر باز سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608154733135
سەرۆکی سەنتەری رۆشنبيری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە564 :

ر بوار خەليل ھيداﯾەت حمدسا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791753
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە565 :

ر بواار ئابدانان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1126212942
22667
لە چياکانی کووردستان
م(ی رۆژھە تتی کوردستاننە ،نزﯾکەی ) (10سا ە ە
خە کی )ئيالم
خ
دووە و ئ ستا
لە ئيالم خو ند
سا ە ،کﯚل ژی ئەندازﯾاری ە
ەنی ) (29س
گگەرﯾالﯾە ،تەمە
 (PJAە.
دنی پارتی ژﯾاانی ئازادی ککوردستان)AK
ەندامی ناوەنندی چاپەمەننی و راگەﯾاند
ئە
م  -ما پەڕی ککوردستان ن ت
سەرچاوە :کارروان ئيبراھيم
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە566 :

دزادە
ر بواار ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0302115230
03801
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قادر بو،دوای ھاتتنم بﯚ ھەندەران بە
شتر ناوم ر
من ناوم ر بوارر ئەحمەدزادەەﯾە )دﯾارە پ ش
م
1980/09
کەوتی 0 /21
سەواری داگيررکاری،گﯚڕﯾم بﯚ ر بوار(.ڕ ک
مەبەستی س ﯾنەوەی ئاس
م
کوردستان لە داﯾيک
ەردەشت لە ررۆژھە تی کو
ە شاری سە
ە گوندی زەل ی سەر بە
لە
بوووم.
ھاوکات کە لە
بە خو ندن ،ھ
ەکەی خﯚمان واتە زەل ددەستم کرد ە
ھەر لە ئاواﯾيە
ھ
يانيش بە مەبەستتی
ش
سم دەخو ند لەالﯾەن باوککم لە حوجرەی فەق
قوتابخانە دەرس
قو
نرام.
وەبەر خو ندن م
ر
خو ندن وف ربووونی وانە ئاﯾيينی و عەرەبييەکان،
خ
ستان
لە شاروگوندەککانی کوردست
ھەردو بوارەککەدا زۆر ک ە
ە خو ندن لە ھ
بﯚﯚ در ژەدان بە
...سەرەنجام
م
ە ،مەھاباد و.
ت ،سەقز ،پييرانشار ،سنە
ک :سەردەشت
گگەڕاووم ،وەک
ب وانامەی دﯾپللﯚمم لە قوتاببخانە وەرگرتووە،
ھەندەران بوم و لە و تی نﯚرو ژ گگيرساومەوە.
ن
سا ی  2002ئئاوارە و پەڕﯾووەی
س
چاالکی ﯾەک ک لە الﯾەنەکانی رۆژھە تی ککوردستان
ی
ماوەی نزﯾک ببە  8ساڵ ئەنندامی
م
بوووم.
پارتی سەربەستتيی کوردستتان ،ماوەی  2سا ە
ی
چومەتە ناو ررﯾزەکانی
سا ی  2008چ
س
سک لە
ی پسک لە و تی نﯚروﯾژ ،لە کﯚنگرەی ﯾەکەمی پس
ەرپرسی کﯚمميتەی گشتی
بە
پارتە ھە بژ ردراووم،
ە
ەتی ئەو
ی سەرکرداﯾە
 2009-11-13وەک ئەندامی
3
کردوەکانی کﯚماری
ی
ھﯚشبەرەکان و
ستی مادە ب ھ
ی سياسی ،للە بواری زانس
و رای چاالکی
ندﯾن چاالکيم ئەنجام داوە .لەو
ئييسالمی لەوو بوارەدا لە نا وچەکانی کووردستان چەند
دام.
بووارەدا بەردەووام لە چاالکيد
ەخﯚ
سەرچاوە :ما پەڕی سەربە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

شت
سەردەش

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

ژمارە567 :

ی
ر بواار حس نی
436

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0401124328
84084
خەبات ی کوردستتانی ئ ران
ت
ی ناوەندی ساازمانی
ەندامی ج گرری کوميتەی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە568 :

ی
ر بواار حسەﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12521073710874
بات
سازمانی خەبا
ی کﯚميتەی س
ئەندامی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە569 :

ن
ر بواار حەسەن
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121523234
40758
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زانکﯚی لەکوردستاان تەواوکردوووە بەشی زاننستی
ی
ک بووە.
مانی لەداﯾک
ەشاری سل م
لە
ناوە لەبەشی دەرھ نانی نەووت لە
 ،198وە ماج ستەر ھ ە
جيﯚلﯚجی سا ی 82-1981
ج
ەوو تی سوﯾدﯾش لە ستتﯚکﯚ م
سا ی  ،1991لە
مﯚسکﯚ ،کات ک ھاتﯚتە و تی سوﯾد ا
م
ماج ستەری للە زانستی ژژﯾنگەزانييدا ھ ناوە ..سا ی  1995بووە بەئەندامی پپارتی
م
سان
ەوز ﯾەکەم پاررت بوو خﯚی تيا دۆزﯾيەوە لە سوﯾد .دﯾس
سەوزی سووﯾد،پارتی سە
س
مە ەی
ەوانە ر کخراوی دۆستانی زەميين ،کﯚم
ھاوبەشی زۆررڕﯾکخراوی ترری کردووە لە
ھ
چاالکی
ی
دامی
سا ە من ئەند
سرووشت پارر زانی و تی سووﯾد .وا نززﯾيکەی  11س
س
وە
 ، Membreە
er of the Sto
ockholm city
ممy Council
شارەوانی شااری ستﯚکﯚ م
ش
ھا
 ، Stockhoدەکات ھەروەھ
olm Water Company
C
سەرۆکاﯾەتی ئاوی ستﯚکﯚﯚ م
س
پارتی
ی
بردنی پارتی ژﯾنگەی سوﯾﯾد نو نەرو ل پررسراوی
ەندامی کﯚمييتەی بەر وەبر
ئە
بووە لەدواھە بژاردنی
ەمانی سوﯾد ە
ی
دی پەڕ
ش کی ستﯚککﯚ مدا .کاندﯾد
سەوزە لە بەش
س
سوﯾدا.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە570 :

ن
ر بواار رەمەزان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141318328
87247
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی ئەنفال
چاال

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە571 :

ن عومەر ررەزا
ر بين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75728
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە572 :

د سﯚفی
ن محەمەد
ر بين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8010901448
89357
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە573 :

ی
عيل ئام دی
ر بەرر ئيسماع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0224195639
93710
ە داﯾک بوون 1970 :
لە
بااوەر نامە :دبللوما کارگ ری  1991 – 90بەغدا
ﯾاسا 2008 – 2007
دھوک
ک
:بکالورﯾوس ﯾا
ھا دھوک
ککار  :مافپەروەەر ل رﯾﭭەبەرﯾﯾا گەشت وگووزا ل پار زگەھ
دەست بکارێ سيااسی
ت
ستانی
ی  :دناڤ ر ز ن حزبا شيوعی ﯾا کوردس
ککارێ سياسی
حزبی وەرکرتيننە ونھو
دﯾن ئەرک ن ح
 1991ژبو ئازاددﯾ دادپەروەەرﯾ و چەند
ککرﯾە ل ساال 1
ھا دھوک.
ەھاندنا ئازادﯾﯾە ل پار زگەھ
ەرپرس راگە
بە
شەپيدانا
ەموز ﯾا گەش
کار رﯾکخراوا تە
ﭭيل دا ،ھەفک
ێ ر کخراوﯾن جﭭاگ سﭭ
چاالکﭭان دبارێ
چ
جﭭاکی ل سااال  2005تاکوو  2009و ھەففکارێ گروپ نە توندوتيژﯾﯾا عيراقی ل پار زگەھا
دھوک.
ەندام سەنندﯾکا روژنامەنﭭيس ن کورددستان  /دھووک
ئە
کوردستان  /دھوک
ن
ەندام ئ کەتيا مافپەروەرر ن
ئە
بﯚ ليسی ھاوپپەﯾمانی کورددستان بﯚ ە
ی شيوعی کوردستان ﯚ
ککاندﯾدی حيزبی
ھە بژاردنی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
سەرچاوە :ما پەڕی ر گای ئازادی
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە574 :

ر زان رووف مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691925
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە575 :

ر زان زوگورلی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3312133586
67914
ەی خﯚی
ەکانی بازنەکە
%91ی دەنگە
ەربە ئامەدو 1
ی ليجەی سە
ککاندﯾدی BDPﯾە لەناوچەی
سەرۆکی شارەوانی ئئەو ناوچەﯾە.
ی
ەدەست ھ نااو بەمەش بوووە
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :خانمان
ررەگەزی کەس
ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
شارەکان:
ش

ئامەد

ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە576 :

ن قادر کو خا
ر زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130259
92169
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە577 :
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عەزﯾز
ە مەجيد ع
ر ژنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91477
ککاندﯾدی ﯾەک تتی بﯚ پەڕ ەممانی کوردستتان لە 2013ددا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
رەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە578 :

ر گا رەئوف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120813070
02567
مەزرﯾنەرانی ررﯾکخراوی
ﯾەکيک بووە لە دام
ک
ستان.
ھە سوڕاوی ببزووتنەوەی ژژنانە لە کوردس
ھ
رۆژنامەی
ی
 .2000سەرنوووسەری ھەرردوو
سالی 0_1993
سەربەخﯚی ئاافرەتان لەسا
س
"ھاوارﯾک لە
ک
 .1999-1996خاوەنی کتيببی
ەکسانی و اللمساوات بوووە لە سالی 6
ﯾە
سەبارەت بە کوشتنی ژنان لە کوردستتان و بﯚ
ی دۆکيمينتە س
ککوردستانەوە"" کە کتيبيکی
سەنتەری
ی
سالی  1996دا بالوکراﯾەووە .لەدەرەنجاامی ئەم کت ببە
ەکەمجار لە س
ﯾە
ن پيکھينراوە ببﯚ پاراستنی ژنان لە ھەرەەشەی کوشتتن.
پاارﯾزگاری ژنان
ی سەبارەت بە بزووتنەوەی ژنان لە کووردستان
ککتيبی دووەمی
ژﯾر ناوی "ژنی سی سالە""،
تاﯾبەتی خﯚی لە ر
ی
ی تاﯾبەتە بە ژژﯾانی
س ھەم کتيبی
ی خيزانەوە چ دەگوزەرﯾت؟.
ەپشت دﯾواری
لە
کﯚمەالﯾەتی لە
ی
توﯾژەرەوەی
ی
وەک
لە سوﯾد و ک
ی رﯾکخراوی ئئازادی ژنە ە
ئ ستا نوﯾنەری
ھﯚلم کاردەکات.
ەناگاﯾەکی ژننان لە ستﯚکھ
پە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە579 :

ر کارر ئەحمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114234
42291
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەھاری
ھەول ر( ھاتوومەتەژﯾان .بە
سا ی  1962لەناحيەی )گگو (ی سەر بەپار زگای )ھ
س
حەرەس
س
ەرەبەکان )ھ رشی پاسەووانانی نەتەوەەﯾی /
 1963لەکاتی ھ رشی عە
3
خﯚمان راونراوﯾﯾن و ئاوارەکرااوﯾن.
ەھەرای عەرەەبان ناود ر کرراوەلەز دی خ
قەومی( کەبە
قە
سەرەتاﯾی و ناوەندی و ئامادەﯾيم للەھەول ر
ی
قﯚناغەکانی
ی
چوومەتەف رگگە.
سا ی  1968چ
س
مانی وەرگيراووم ،لەگەڵ
خو ندووەو دواتر لەکﯚليژی ئەندازﯾارﯾی زانکﯚی سل م
خ
ەدﯾن
کﯚی سە حە
ەتەوەھەول ر و ئاکام لەزانک
مانی ھاتوومە
گگو زرانەوەی ززانکﯚی سل م
ەرگرتووە.
ە
ەکالﯚرﯾﯚس(م لەئەندازەی کارەبای گشتتی و
ب وانامەی )بە
ەمی
ەنگاوی ﯾەکە
سياليستی کووردستاندا ھە
سا ی  1977لەرﯾزی بزووتننەوەی سﯚس
س
چەکی
مەتە شاخ و چ
تەواوکردنی زانکﯚ چووم
ی
دوای
سياسيم ھە نناوەتەوە .ی
ت کﯚشانی سي
ستی کوردستتان و
حزبی سﯚسياليس
ی
ن و سەرەتا لەرﯾزی
م کردۆتە شان
پ شمەگاﯾەتيم
لەراپەڕﯾنی بەھاری
ی
دا ت کﯚشاوم و
دﯾموکراتی کوردستاند
ی
ەلی
دواترﯾش لەرﯾززی پارتی گە
دام کی سەررکرداﯾەتی حززبی
ەوە .تاکەئەند
م شاد بوومەتە
 1991دا بەز د و شارەکەم
حزبی
ی
 199لەگەڵ ددەستەﯾەک ککادﯾری
م کەسا ی 93
ەکگرتنی کورردستان بووم
ﯾە
ھەرچﯚن سا ی 1977
ی رزگارﯾی کووردستانمان رراگەﯾاندووە .ھ
ەکگرتن ماوﯾننەتەوەو حزبی
ﯾە
دا بەردەوامم.
کردووەو ب پسانەووەتا ئەمرۆ ت يد
و
سی
دەستم بەت کﯚﯚشانی سياس
دﯾن
سا ی  1977ﯾەکەمين چي ۆکم نووسيووە.لەن وان سا نی  1980تا  1989چەند
س
شاخ چاپ و ب وکراونەتەوە .سا ی
سەر ش وەی ناميلکەلەش
ەچي ۆکم لەس
ھﯚنراوەو کورتە
ھ
وکردنەوەی سە حەدﯾننی
ی
دارژاو لەناوەندی ب
و
ست رەی
چي ۆکی ئەس
 1991کﯚمە ەچ
ن( کەسا ی 1988
ەﯾوبی لەورم چاپکراوە .ھەر ئەو سا ەب ﯾار بوو رۆۆمانی )نووژەن
ئە
ەوەباشووری
بە م لەگەڵ رااپەڕﯾن گەڕامە
چاپ بکرێ ،ە
نوووسراوە ،لەوو ناوەندەدا چ
ستی
سەرئەنجام دووای چاوەڕوانييەکی زۆر ھاوﯾنی  2005ککەوتەبەردەس
ککوردستان ،س
مەو ب وکراوەەکانی
سياسی و و ژەﯾی جﯚﯚراوم لەرۆژنام
ی
ھەروەھا بابەتتی
خﯚ نەرانەوە.ھ
خ
می
کراوتەوە .ماووەﯾەک ئەندام
دەرگەی رووناکيان ل ک
ی
شاخ و ھەندەرراندا
سەردەمی ش
س
444

دوای راپەڕﯾنيش بابەتی
دەستەی بەڕ وەبەری ﯾەک تی نووسەراانی کوردستاان بووم .ی
شدا چاالکم .ماوەی
کاری سياسيش
کﯚ نەوەبﯚ رۆۆژنامەکان دەننووسم و لەکا
سياسی و ل ک
س
ەتەوەﯾی کورددستان بووە.
وەبەری کﯚنگرەی نە
ی
ی بەڕ
سا ک ئەنداممی کﯚنسەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە580 :

ﯚش عەزﯾﯾز
ر کپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1281158593
33068
تان
چاالکی بواری ئافرەتا
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە581 :

ەﯾزو
ەد کاکە فە
رەئوف ئەحمە
dipedia.org//?q=201307
7281128369
91735
http:///www.kurd
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

رەگەززی کەس :پيااوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە582 :

ی
مان پيرۆتی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4022048265
55995
ە داﯾک بووە و خو ندن تا ووەدەست ھ ننانی دﯾپلﯚم للەو شارە
ە پيرانشار لە
سالی 1331لە
س
در ژە پ داوە.
رﯾزەکانی حيزبی
ی
وەست بە
ت
سالی  1356بﯚ والم دانەوەەی بەرپرسياارەتی نەتەوەەﯾی پ
س
دﯾمﯚکراتی کووردستان بووەە و جاالکانە ببەشداری کرددووە لە سەررکەوتنی شﯚررشی
ەشکيالتی و
دەی ھ ز( ،تە
سيارەتی نيززامی )فەرماند
گگەالنی ئ ران و دواتر بەرپرس
حيزبی دﯾمﯚکراتی کوردستانە.
ی
سياسی وەرگگرتووە .ئ ستاا ئەندامی ر ببەری
س
مان
 (hiwaسەباررەت بە )رەحم
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:19:0
پييرۆتی( لە04 2011-4-2 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
446

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

پيرانشار

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

ژمارە583 :

مان حس ن زادە
رەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111113535
52278
سالی  1338وواتە
کمەتيسته .للەداﯾکبووی س
ی حيزبی حيک
ەندامی کومييتەی رابەرﯾی
ئە
ندنی
فەﯾزو بەگيی بﯚکانە .خو ی
و
ەکشەوەی نااوچەی
ی لەگوندی ﯾە
 (1959زاﯾينی
)9
بوکان و سەقز تەوواو
ن
سەرەتاﯾی و ددواناوەندﯾی تتا وەرگرتنی دﯾپ ﯚم لەشاررەکانی
س
ککردووه.
چاالکانە
ەدا کەخوﯾندککاری ئەنستيتتوی تەکنولوژژﯾای شاری وورم بووە ،چ
ەو سەردەمە
لە
کە
پاشاﯾەتی کردووە ە
ی
ەتی
بەدژی حکومە
ەشدارﯾی خﯚﯚپيشاندان و ر پ وانەکان بە
بە
رژﯾمی پاشاﯾەتی ل کەوتەوە .
ی
ی  1357ی ببەدژی
شﯚرشی سالی
سەرەنجام ش
س
بەدوای
ی
چاالکی خﯚی بەکومەلەوە گر دا.
سياليست ،چ
وەک ھەلسورراو کی سوس
رابەرﯾی و
ی
ەر کوردستان لەژﯾر
ی لەھاوﯾنی  1358بو سە
ھيرشی کوماری ئيسالمی
ھ
ستەی ھ زی نيزامی
ەکەمين دەس
ی شەفيعيدا ،ئەندامی ﯾە
چاودﯾرﯾی دوککتور جەعفەری
چ
يالتی
سی و تەشکيال
جوری سياس
ساﯾەتی جﯚراوج
چەی بﯚکان ببووه .بەرپرس
ککومە ە لە ناوچ
جيابوونەوەی لەو
ی
کاتی
ەلەوە تا ی
ە ئەستو گرتوووه .لەکونگرەەی 6ی کومە
ەکومە ەدا لە
لە
ی کومە ە بووه.
ر کخراوە ئەندامی ر بەرﯾی
دا بەشداربووه.
حيزبی کوموننيستی ئيراند
سالی  1362لەکﯚنگرەی ددامەزراندنی ح
س
حيزبی کومونيستتی ئيران و کوومە ە،
ی
سياسی لەناو
ی
ھە دانی ناکﯚﯚکی
ەدوای سەرھ
بە
لە ئەستﯚ بووە .سالی
ەرپرساﯾەتی فراکسيونی کومونيزمی کارگەری ناو کومە ەی ە
بە
رابەرﯾی و
 1370لەگەل مەنسور حيککمەت و وەک خﯚی دە
ی
چاوی
زۆرﯾنەی بەرچ
0
مە ە جيابونەووەی خﯚﯾان رراگەﯾاند و
کومونيستی ئيران و کوم
ی
ی
ککادران و ئەنداامانی حيزبی
سەردەمەوە تا کاتی جيابوونەوە لەو
ەری ئيرانيان پپيکھينا .لەو س
حيزبی کومونييستی کارگە
ح
دامی
ەری ئيران و ئئيستاش ئەند
حيزبی کوموننيستی کارگە
می ر بەرﯾی ح
حيزبه ،ئەندامی
ح
حيکمەتيسته.
ه
ککوميتەی رابەررﯾی حيزبی
ھە ت
سەرچاوە :ما پەڕی بﯚ رۆژھ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
447

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە584 :

ەد صالح
ول محەمە
مان عەبدو
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130319
92237
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە585 :

ەﯾسی
مانی ئووە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3271817372
23582
ستان بووە.
ميللی کوردس
حکوومەتی م
ەک ک لە کارببەدەستانی ح
ﯾە
خاکە
نەوەی 10ی خ
ەی نيزﯾکبوونە
ەناوی )بە بﯚنە
ەنی قازی بە
سەرچاوە :وتار کی حەسە
س
2011-03
سی( 0 -00 -
مانی ئووەﯾس
ی نەمر رەحم
ل وە ،نامەﯾەکی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس

448

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە586 :

مەند
رەحييم فرەھم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0329145013
34073
ی سنەﯾە و ددوای کﯚچی ددواﯾی بەھادﯾﯾن ئەدەب وەەک وتەب ژەی بەرەی
خەلکی شاری
خ
ەکگرتووی کوورد کارەکانی ئەو بەرەﯾە رراﯾی دەکات.
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە587 :

ەھمەند
رەحييمی فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6071503147
78339

449

...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ھە تی کوردس
رۆژھ
ستان

جﯚری ککەس:

چاالککی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە588 :

ی
ەحمەد  -ررەزا کەعبی
رەزا حس ن ئە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811051257
73913
پەﯾمانگای
ی
ن ،سا ی 1975
ەما ە سنەﯾين
سا ی  1950لەسەقز لەدااﯾکبووە بەبنە
س
ی سنە تەواوککردووە.
ھونەرەجوانەککانی لەشاری
ھ
سياسی و کورداﯾەتتييەوە سەرققا ە.
سی
ساڵ زﯾاترە بەکاری
ـ ماوەی  34س
مەکتەبی
حمەتک شانی کوردستان و ئەندامی م
ـ ﯾەک کە لەداممەزر نەرانی کﯚمە ەی زەح
ەﯾە.
سياسی و ج گری سکرت رری کﯚمە ە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

سەقز

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

شانی کوردست
ی زەحمەتک ش
کﯚمە ەی
ستان  -رۆژھە ت

450

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە589 :

سول مامەنند
رەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81119133510405
ندنی
سەر بەناحيەی ددوکان لەداﯾکببووە ،خو ی
ر
ەرگە(ی
سا ی  1944لەگوندی )مە
س
کی جياجيا تەوواوکردووە ،دوواتر
چەند شو ن ی
سەرەتاﯾی و نناوەندﯾی و ئاامادەﯾی لەچ
س
ھﯚی کاری
ی زانکﯚی بە غدا وەرگيراوەە ،بە م بەھﯚ
ەکﯚل ژی مافی
لە
بووە.
سياسييەوەدەەستبەرداری خو ندن ە
س
سا ی
ەک تيی قوتابييانی کوردستتان ،دواتر لەس
ەنج تيدا بووەتتەئەندامی ﯾە
ەتەمەنی گە
لە
1968دا کراوەتتەل پرسراوی ناوچەی قە دز ی پارتی و سا ی  1970بووەتەئەنندامی
8
ەکيدا بزووتنەووەی
چەند ھاوڕ يە
 197لەگەڵ چ
لققی کەرکوک ،دوای نسکﯚﯚی سا ی 75
ەبات داوە.
سﯚسيالستيان دامەزراندوووەو لەرﯾزەکاننی ﯾەک تيدا ددر ژەﯾان بەخە
س
سﯚسيالست ،بەشدارﯾی للەپ کھ نانی ببەرەی
سا ی  1981بووەتەسکرت رری حزبی س
س
ھەر می
ەرۆکاﯾەتيی ھ
ککوردستانيدا ککردووە ،سا ی  1993بووەەتەئەندامی ددەستەی سە
سياسی ﯾەک تيی نييشتمانی کوردستان بووە،
ی
ەبی
ککوردستانو ئەنندامی مەکتە
ە 1994/4/12لەشاری لەنندەن بەنەخﯚﯚشی کﯚچی دواﯾی کردوووە.
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە590 :

ەسوڵ
ەر لەتيف  -وەستا رە
سوڵ عومە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10213004910549

451

ەداﯾکبووە
سا ی  1963لەکەرکوک لە
س
ستانەوە
ەرگەی کوردس
ەڕ کخستنەککانی ﯾەک تيو ھ زی پ شمە
سا ی  1979پەﯾوەندﯾی بە
س
ککردوە
ەواوکردوە
تە سياسييەککانی زانکﯚی سل مانی تە
ککﯚل ژی زانستە
ﯾەک تييە
ە بەندی چەممچەما ی ک
ل پرسراوی مە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە591 :

م
شيد سەليم
رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08011041314606
سﯚر
دانی کﯚمە ﯾەتی م رگەس
کەی گەشەپ د
ەرپرسی بنکە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

452

جﯚری کەس:
ج

کﯚمە ﯾەتی
چاالکی کﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە592 :

دو
عەت عەبد
رەفع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7211128046
60468
تی لە کەرکوک
ی ر کخستنەککانی ﯾەک ی
ەرپرسی مە بەندی دووی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە593 :

رەفييق پشدەرری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622090927
74473
سياسەتتمەدار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

453

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە594 :

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 ککردووە 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
ھەﯾنی بەرواری
ﯾە .لە رۆژی ە
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
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

454

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!

ژمارە595 :

رەفييق غەفورر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6081345206
65078
لە داﯾک بووە.
شاری سل مانی ە
ی
ی نەروﯾجە .لە  23.07.1957لە
دانيشتووﯾو تی
لە سل مانی
ەرەتاﯾی و ناوەەندی و دواناووەندی ھەر ە
خو ندنی سە
قﯚناغەکانی خ
قﯚ
زانکﯚی بەغدا تەواوکردووە.
ی
ەواوکردووە .ددواتر بەشی فەلسەفەی لە کﯚل ژی ئاادابی
تە
ەو رەخنەی ئئەدەبيدا ب وککردۆتەوە .دانييشتووی
ی لە بوارەکاننی فەلسەفە
ککﯚمە يک وتاری
ە.
و تی نەروﯾجە
کاری
ک ،ئەرکی پەﯾووەندﯾەکانی ددەرەوەو ی
ەتەوەﯾی کورردستان-کنک
ە کﯚنگرەی نە
لە
ەڕﯾوە ئەبات.
دﯾپلﯚماسی بە
ەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ))رەفيق غەفوور( سەبارەت بە
سەرچاوە ::تﯚﯚمار کی تاﯾبە
س
18::54:45 2012
)ررەفيق غەفورر( لە2-8-10 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاود ری سياسی

455

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە596 :

ھەرکی
ی
زی
مەد  -رەمز
مان ئەحم
ەڵ عوسم
زی فەﯾسە
رەمز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9101610479
92269
ککاندﯾدی ژمارەە 4
شاری موس م.
سا ی  1974ش
ەداﯾکبووی س
لە
خ زاندارم و باووکی پ نج مناا م؟
دکاری ئامادەﯾﯾم.
دەرچووی ناوەەندﯾم و خو ند
شمەرگە لە
ن.ک( وەکو پ ش
ەسا ی  1991پەﯾوەندﯾم کردووە بە رﯾززەکانی )ی.ن
لە
ەڵ( ھەرکی.
غازی فەﯾسە
ی شەھيد )غ
ەشکری بادﯾننان و لە ھ زی
لە
بەندی مو .
ی
 2بوم بە کارگگ ی کﯚميتە لە مە
ەسا ی 2003
لە
دام مە بەند.
 2بوم بە ئەند
ەسا ی 2005
لە
مە بەندی مو .
سەوزی سەر بە ە
ی
 2بوم بە ل پررسراوی کﯚمييتەی
ەسا ی 2006
لە
ەبی
بەندی ئاکرێ بە ب ﯾاری مەکتە
ی
ەکﯚتاﯾی سا ی  2006لە دوای کردنەووەی مە
لە
ئاکرێ.
ێ
ر کخستن وەککو ج گری ل پپرسراوی مە بەند گواستررامەوە بﯚ مە بەندی
ەمی ل پرسراووی
ەھە بژاردنەککانی  2006ی ناوخﯚی )ی.ن.ک( وەکو ج گری ﯾەکە
لە
مە بەند ھە بژژ ردرامەوە.
م
شتی مە بەنند )(19ی ئاککر م کردووە.
دواتر سەرپەرش
شداربووم.
ەک تی دا بەش
ە پلنيﯚمی ﯾە
لە
گرەی 3ی ﯾەکک تی بووم.
ەندامی کﯚنگ
ئە
ناوەندی.
ی
مەنی
دامی ئەنجوم
گشتی بوم بە ئەند
ی
ە ب ﯾاری سککرت ری
دواﯾين پلەم بە
شەھيدی فەرماندە ))غازی
ی
ەما ەکەم  4ببرام بە ناوەکاانی
ەھيدم لە بنە
خاوەنی  6شە
خ
فەﯾسەڵ ھەررکی).
فە
ھەرکی و
ی
سەڵ(
ەھيد )نقيب شوکت فەﯾس
ھەرکی و شە
م فەﯾسەڵ( ھ
شەھيد حازم
ش
)فتاح رشيد( ھەررکی و
ح
شەھيد
ھەرکی و ئامﯚزای ش
ی
سەڵ(
د غازی فەﯾس
شەھيد )رائيد
ش
ەرکی.
شەھيد )فرھااد رشيد( ھە
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

موس

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە597 :

ولوەھاب
زﯾە عەبدو
رەمز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0723103650
04555
ەنتەری ل کﯚ يينەوە و زانياررﯾيەکانی جەندەر
ەرپرسی سە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە598 :

ساڵ
ەزان ئوﯾس
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20412573312317
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ی شرناخ
ی شارەوانی
سەرۆکی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە599 :

ساڵ
ەزان وﯾسا
رەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0122131408
83310
ی شەرناخ
ی شارەوانی
سەرۆکی
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە600 :

ﯾم
ەزان کەرﯾم
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3260806108
80055
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
ی کەس :پياووان
رەگەزی
نەتەوە:

کوررد

جﯚری کەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

جﯚری کەس:

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە601 :

ھيم
ەلی ئيبراھ
ج تاھير عە
رەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128409
91781
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە602 :

ی
جدەر گ اوی
رەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6022147502
27584
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە603 :

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
لقی ھەول ر بوو.
ە ەی ھونەر و و ژەی ی
ەندامی کﯚمە
ئە
جەرۆ
رۆژنامەنووس رزگار رەنج
س
گەڵ ھونەرمەند و
سالﭬيا ،لە ڵ
سا ی  1983دەگاتە ﯾﯚگس
س
گگﯚﭬاری کورد ددەردەکەن.
ەری
لەئەکادﯾميای بەرزی ھونە
ی
ی سﯚﭬيەت و لەمﯚسکﯚ ل
سا ی  1984دەچ تەﯾەک تی
س
460

سورﯾکەڤ خوو ندن تەواو د ەکات.
س
فينالند کﯚميتەی ئااشتی و پشتتگيری نيشتييمانی
د
الند .لە
سا ی  1991دەچيتە فينال
س
ککوردستان ی دامەزراند.
ی د نپار دەررکرد.
زﯾﯾاتر لە 30ژمارەی لەگﯚﭬاری
پەنجەی دﯾاربوو.
ی
گای
نواندووە و ج گ
ی لەو و تە نو
گگەل ک چا کی
ەمەزنەکەی لەکار
ی
ە  1998/4/6لەﯾەک ک لەننەخﯚشخانەککانی شاری ھ لسينکی د
لە
دەکەو ت و ماا ئاواﯾی دەکا ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە604 :

ەﯾد براﯾم
رەھببەری سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8071118136
60583
ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ەندامی سەررکرداﯾەتی ﯾە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە605 :

رەھيل حەسەن صبری مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791578
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە606 :

رەوشەن وەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006231513184491
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ئەلعەزﯾزی باکووری کووردستان
ی
سەر بە پار زگاای
ەسا ی  1972لەناوچەی )دەپ (ی س
لە
ەواو
شی مافی تە
پاش ئەوەی بەش
ی .وەردی ش
ەرەنسا دەژی
 2سا ە لە فە
ەداﯾکبووە27 .
لە
ستا ئەندامی باررۆی مافپەروەەرانی
ج بووە .رەووشەن ،ئ تا
ککردووە ،لە پاررﯾس نيشتەج
ستيتﯚی کورددی پارﯾس کار دەکات.
پاارﯾسەو ھاوککاتيش لەئەنس
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

مافناس

جﯚری کەس:
ج

کﯚمە ﯾەتی
چاالکی کﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە607 :

و
ی خﯚشناو
ەز مەھدی
رەوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0224204313
33715
 19لەھەول ر لەداﯾک بووە.
•لەسا ی 979
بەوەزارەتی دەرەوەی ع راقە ،سا ی .2005
ی
•دەرچووی پەﯾﯾمانگای دﯾبلﯚﯚماسی سەر
ەرەنسی دەززان ت.
ی وعەرەبی ووئينگليزی وفە
•زمانی کوردی
کی
فرﯾاکەوتنی ھەول ر خززمەتی خە ی
ی
ەی
ەنەخوشخانە
•دوو ساڵ وەککو پزﯾشک لە
ککردووە.
لەوەزارەتی دەرەوەی ع راق ،بەتاﯾببەتيش لەبوارری مافی
ی
مات
 2وەکو دﯾبلﯚما
•سا ی 2005
مرۆڤ کاری کرردووە.
م
ەوە
 200تا  2009ووەکو سکرت رری دووەمی ننو نەراﯾەتی ع راق لەنەتە
•لەکﯚتاﯾی 05
مافەکانی مرۆڤ
ی
شی
ەرپرسی بەش
ەکگرتووەکان ) (UNلەشارری نيﯚرک کارری کردووە بە
ﯾە
بوووە.
•لەبوارەکانی مافی مرۆڤ
وسيستەمی بەر وەبردن لەنەتەوە ﯾەکگرتوەکان
ی
ﯾەکگرتووەکان
ن
گشتی لەنەتەوە ﯾ
ی
مەلەی
ەنجومەنی ئااساﯾش وکﯚم
ولەکاروباری ئە
ەﯾە.
شارەزاﯾی ھە
ش
شتنی
ەداڕشتنی کﯚﯚمە يک پرۆژەەی ب ﯾار لەنەتەوە ﯾەکگرتوووەکان و دارش
•بەشداری لە
ئەنجمەنی مافی
ی
نانی
بەشدارﯾکردن لەپ کھ ی
ن
ەﯾمانی ن ودەەولەتی کردوووە سەرباری
پە
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مرۆڤ لەسوﯾسرا.
•بەشداری لەچەندﯾن کﯚڕ و سيميناری ن ودەولەتی تاﯾبەت بەمافەکانی مرۆڤ وخولی
ف رکاری دەربارەی ک شە ن ودەولەتييەکان وەکو خولی پەﯾماتگای کازﯾنی سوﯾسری
وپەﯾمانگەی ﯾونيتاری لەنيﯚرک کردووە.
کاندﯾدی پارتی بﯚ ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستان بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق لە
2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی قە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە608 :

رەوەند سابير عەبدولقادر حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091784
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

رەگەزی کەس :پياوان
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە609 :

ﯚ زاگرۆس
زاخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261052506
69966
دی ئازاد )کەژژەبە)
ەڕ وەبەری کﯚﯚما ژن ن ب ند
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە610 :

سرەوی
ۆس خوس
زاگرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12521054110873
شﯚڕشگ ی زەحمەﯾک شاانی کوردستاانی ئ ران
ی کﯚمەلەی ش
ەندامی کومييتەی ناوەندی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە611 :

زانا حەسەن حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303492263
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە612 :

زانا عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171614561307
لە داﯾکبووی  1975و ھە گری ب وانامەی بەکالﯚرﯾﯚسە لە ماتماتيک ،پ شتر ئەندامی سکرتارﯾەتی
کﯚمە ەی خو ندکارانی کوردستان بووە ،دامەزر نەری ر کخراوی سﯚ يدار تی خو ندکاران بووە بە
ھاوبەشی لەگەڵ ھە ﯚی ئيبراھيم ئەحمەد ،تا ئ ستاش بەڕ وەبەری ھەمان ر کخراوە و لە
ھەمانکاتدا ،وتەب ژی پارتی پ شکەوتنی کوردستانە ،کە ھە ﯚ ئيبراھيم ئەحمەد سەرۆکاﯾەتی دەکات و
تا ئ ستا مﯚ ەتی کارکردنيان نيە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی خو ندکاران

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە613 :

زانا مستەفا اغا( زانا عوزﯾری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991508
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە614 :

زانا موعينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300391375548
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ی
الکی مەدەنی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە615 :

زانا ننيازی تاھيير ال موال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7232118319
91448
2013
ەمانی باشوور 3 -
ی
ن بﯚ ھە بژاردننی پەڕ
سەربەخﯚکان
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە616 :

ەرەداغی
د ئيمام قە
زاھييد مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2231607538
80619
ئەوەی باوکی
ی
ەھﯚی
ەی قەرەداخ للەداﯾکبووە ،بە
سا ی  1949لە گوندی زﯾﯚﯚمەری ناوچە
س
ماوەﯾەک
گەڕان و ت يدا بﯚ م
ن
پﯚﯚليس بووە ،ببنەما ەکەی چەندﯾن شاررو ناچەی کورردستان
ودواتر بﯚ بەغدا،لەبەغداوە
ر
نييشتەج بووون .منداڵ بوووە ما يان چوووەتە شاری موس
شاری سل مانی و
ی
چوونە
سا ی  1955چ
خ .دواجار لەس
بﯚﯚ پ نجوﯾن چووارتاو قەرەداخ
ماونەتەوە.
ە
سا ە لەو گەڕەەکە
تا ئ ستا 48س
ەج بوون ا
خەبات( نيشتە
ەگەڕەکی )خ
لە
 196دەب تە
ە ،سا ی 62
شی سەرەتاﯾيە
دنی زاھيد تا پﯚلی شەش
ئااستی خو ند
 19دوو
دەک ش تا970
ەی در ژە ک
مەرگاﯾەتييەکە
ەﯾلول( پ شم
پ شمەرگەی )شﯚڕشی ئە
حەوت ساڵ لەگاررکەی
ت
شەکر لەسل مانی(
ی )کارگەی ش
ساڵ دواتر بوووەتە کارمەندی
س
سوپای ع راقدا ،دوو
ەربازﯾی لەس
شەکر دەم ن تتەوە تا ئەوکاتتەی دەچ تە خزمەتی سە
ش
شەڕی ئ ران ع راق ھە ﯾﯾساو ھەرزوو ئەو بوو
ساڵ سەرباز دەب لەب بەختی ئەو ش
س
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بەدﯾلی شەڕەکەو خراﯾە زﯾندان لەئ ران.
زاھيد لەدوای راپەڕﯾن بووەتە ئەندامی )ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان(
لەبەر ئەوەی
لەڕ کخستنەکانی ئەو حيزبەدا بەردەوام بووە تا سا ی  1995دە
ھەستی بەناعەدالەتی و پەراو زخستن کردووە وازی لەﯾەک تی ھ ناوەو پەﯾوەندﯾی
کردووە بە )پەکەکە(ــەوە.
قﯚناغی زۆر گﯚڕاوی ژﯾانی زاھيد لەدوای خﯚپيشاندانەکانی )17ی شوبات(2011
لەشاری سل مانی بوو ،دوای ئەوەی کوڕی ئەو )سورک و( ﯾەک کە لەقوربانييەکانی
خﯚپيشاندانەکان بوو ئيتر بەتەواوی دەب تە کەس کی بەرچاوو لەقﯚناغی کﯚمە ﯾەتی
بوونەوە ،دەچ تە قﯚناغی کﯚمە ی مەدەنی .رەنگە کار کی دژوارب کەس کی
گەورەبوو لەگەڵ داب و نەرﯾتە خ ەکی و کﯚمە ﯾەتييەکان بب تە پ شەنگی
گردبوونەوەی گەنجان و لەپ ش ئەوانەوە دروشم بدات.
سەرچاوە :جوان ۆ محەمەد  -ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە617 :

زرار جﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122815370119141
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شتمانی کورددستان
ناوەندﯾی ﯾەک تی نيش
ی
ەنی
ج گری سکرت ری ئەنجومە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە618 :

سا ح
زرار حسين س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140409
91978
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە619 :

ە ەﯾی
زرار س مان ببەگ دەرگە
dipedia.org//?q=201108
8151155536
60679
http:///www.kurd
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە620 :

زوب ر عومەر ررەسوڵ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724134006
61894
سا ی لەداﯾکببوون1976 :
س
حەددﯾن
ەشی ﯾاسا ززانکﯚی سە ح
دەرچووی :کﯚلليژی ﯾاسا بە
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
YNDK
Y
ھەول ری
ی ھەر می ھ
ککار :بەرپرسی
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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چاالکی سياسی

جﯚری کەس:
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە621 :

زو فا مەحمود عەبدو

کو خا مارف

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891764
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە622 :

زينب مەحمود سعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092218
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە623 :

دەلﯚﯾی
زﯾاد ئەحمەد د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1051958567
74710
ليستی ھاوپەﯾمانی کوردستان
ی
جومەنی پار ز گای دﯾالە لەسەر
ەندامی ئەنج
ئە
)ﯾەکگرتووی ئييسالمی)
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ئيسالميی کوردستان
ی
ی
ﯾەکگرتووی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە624 :

ەبدولکەرﯾﯾم
زﯾاد حسين عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307129
91532
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە625 :

زﯾاد گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050210532576040
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :نووسەر
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

ھەول ر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە626 :

زﯾد سەعيد ش خە تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591727
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە627 :

وی
حەميد وەللی زەھاو
زﯾکرا رەشيد ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221153953
33605
داد 1963
لميالد  /بەغد
تأأرﯾخ ومحل الم
والشؤون
ن
اللمھنة حالية //موظفة فی قسم المشاارﯾع واالعمار فی وزارة الععمل
)(USAID
(
العراقی ومنســــقة مع
ی
ی مجلس الننواب
الجتماعية و ممنتســـبة الی
اال
ة االمرﯾکية اللمتحدة الدوليية فی بەغداد
 (AECAالوکالة
شـــــرکة )AM
ش
د علوم حاسببات  /معھد اللبرﯾطانی
اللتحصيل الدراسی  /معھد
النواب العراقی
ب
مجلس
شاطات /شارکت فی مھاارات التطوﯾر والتدرﯾب البررلمانی فی م
نش
العضا و من کاافة الکتل
و الھدف منھا تدرﯾب موظففی مجلس اللنواب مع تطووﯾر وتدرﯾب اال
مع خبرا و
شارکت فی وورش عمل ع
للجان التابعة الی مجلس النواب کما ش
اللسياسية والل
المھارات الی منظماات
ت
عطا و
ی ﯾطرحوا استتفسارات وأع
جانب من کاففة الدول لکی
أج
المنح للمنکوبين بين
ح
فی توزﯾع
اللمجتمع المدنی وکذلک لککی ﯾتساوی کل منھم ی
سالم
لعراق حول کييفية حفظ الس
ت فی ورش عمل خارج الع
والمتضررﯾين وواﯾضاً ساھمت
حترام کل فرد من حيث الرأی المطروح
ل العراق واح
بيين الدﯾانات ووالطوائف داخل
حل سلمی ﯾععم المجتمع للدﯾھا شھادة تؤﯾد
والمناقشات اللبناءة حتی ننتوصل الی ح
شھادة
ة
ت دورة الوکاللة االمرﯾکية لللتنمية الدوليية بنجاح وبدررجة و
باانی قد اکملت
الداری
حة الفساد اال
فی مجال مکافح
مکع المدنی العالاقی ی
مشارکة فی ببرنامج المجتم
م
خيرﯾة و تجيد اللغات الکورددﯾة /
ل منظمة التععاون العراقية الخليجية الخ
وکانت من قبل
کية و االنکليزﯾﯾة.
اللعربية  /الترکي
2010دا .
ەمانی ئ اق لە 0
نی
دﯾالە بﯚ ھە بژارددنی پەڕ
ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە628 :

زەھرا جەعفەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091205463169
دوای پ نج مانگ لەدەستگير کردنی بەتﯚمەتی کارکردن بﯚ پارت کی سياسيی کوردی ،رۆژی -01-08
 2010لە زﯾندانی ورم بەش وەﯾەکی گوماناوی گيانی لەدەستدا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

قوربانيی ئەشکەنجە

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە629 :

زەکی بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083015301460823
ﯾەک ک لە دامەزر نەرانی کﯚمە ەی ھ ﭭيی کورد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە630 :

ﯾدی
ەب باﯾەزﯾد
زەﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202202376
69047
چاالکی مافەککانی مرۆڤ و مافی ژنان
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە631 :

ەب جەاللييان
زەﯾنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127235306
62710
سياسی
زﯾندانی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە
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جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە632 :

زەﯾنەب گەرميانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020310015918726
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

پارتی ژﯾانی ئازاد  -پژاک

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە633 :

ژوان نوری سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791937
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە634 :

ژﯾان شيخە حەسەن.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192025
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە635 :

ژﯾان محەمەد عەزﯾز مەعروف داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002230915483695
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ەسا ی  1973لەداﯾکبووە .
لە
ەسا ی  1996کﯚل ژی زماان بەشی ئيننگليزی )زانکﯚﯚی بەغدا(م تەواوکردووە.
لە
زمانی وەک )کورددی ،عەرەبی ،تورکمانی،
ی
ە ،چوار
ئ ستا مامﯚستتای ناوەندﯾيە
ئيينگليزی( دەززان ت.
ەرچاوﯾان ھەببووەو بەشداررﯾان لەشﯚڕش
ەخەباتی رزگگاری گەلەکەمماندا رۆ ی بە
لە
شدا
ل(ن.
ککردووە ،لەوپ نناوەشدا دوو مامی شەھييدی جينﯚسااﯾدی )ئەنفال
زگای سە حەدﯾن  -تکرﯾت ببﯚ
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
ھە بژاردنی پە
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە636 :

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
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ی کەس:
جﯚری

چااالکی کﯚمە ﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە637 :

کەلی
سا ح نانەک
سماعيل س
ژﯾن نوری ئيس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221223527
73653
ن :ھەول ر 1978/9/1
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ەر م.
لەئەنجومەنی شورای ھە
ی
پييشە :ل کﯚ ەووەری دادی ل
ەمی سەرەتااﯾی لەقوتابخاانەی گو ستاانی
سا ی  1990-1989ب واناممەی شەشە
سککچان لەھەول ر بەدەستھ نناوە.
ئيسالمی کچان
ی
دﯾی
ناوەندﯾی لەدواناوەند
ی
ەمی
سا ی  1996-1995ب واناممەی شەشە
سەھەول ر بەدەەستھ ناوە.
لە
لەزانکﯚی سل مانی ووەک خو ندکاار وەرگيراوە.
ی
ﯾاسا
سا ی  1998لەکﯚل جی ﯾا
سخشرا.
سل مانی پ بەخ
سا ی  2002-2001ب واناممەی بەکالﯚرﯾﯾﯚس لەﯾاسا لەزانکﯚی س
سەزراوە سا ی .2002
سل مانی دامە
ووەک ل کﯚ ەرەەوەی دادی للەدادگای نەووجەوانان لەسسا ی  2004راژەکەی گو استراوەتەوە بﯚ دادگای کﯚﯚﯾە.
سھەول ر راژەی خزمەتی
شورای ھەر م لەھ
ی
سا ی  2009پاش دامەزرراندنی ئەنجومەنی
سدادی لەئەنجومەننی ناوبراو کارردەکات.
ەرەوەی ی
گگواستراوەتەوەە وەک ل کﯚ ە
مافی مرۆﭬی
ی
ەژنان و
سيميناری تاﯾبەتی بە
ی
ی چەندﯾن ککﯚڕو
بوواری رۆشنبيرری :بەشداری
ککردووە.
سياسەت لە بباوکی
ەلف و ب ی س
ەھيد نوری ناانەکەليە و ئە
ی :کچی شە
بوواری سياسی
ستان
مانيی کوردس
ﯾەک تيی نيشتم
الﯾەنگری بەھ زی ک
ی
رەەحمەتيەوە ف ربووەو ھەرددەم
بوووە.
زگای ھەول ر بﯚ ھە بژاردنی
ستانی لە پار ی
نی
نی کورد
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە638 :

د ئەحمەد
سابيير مەولود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255469
91472
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە639 :

ی
سابيير کﯚکەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617105508
84414
دۆم بﯚ کورستتان لە ئەوروپپا.
سەرۆکی کﯚمميتەی رﯾفراند
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە640 :

سازان ئيسماعيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141357456
63296
چاالکی م .ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە641 :

د
سازگار د شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5241545137
76453
ليستی ﯾەک تی.
ی
ەنی پار زگاکان لە
17ی ئەنجومە
چووی ژمارە 7
ککاندﯾدی دەرچ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

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

ھەول ر

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە642 :

مود
سازگار مەحم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1815261410
00428
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە643 :

سان عەوننی
ساس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281132479
91902
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە644 :

سان عەوننی
ساس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5172040085
58030
سا ی  1970لە شارۆچکە ی کﯚﯾە لەداﯾﯾکبووە و خو نندنی سەرەتتاﯾی و ئامادەﯾی لە
س
ژی ئەندازﯾاری زانکﯚی
ەدەنی کﯚل ی
ی بەشی مە
ککﯚﯾە تەواوکردووە ،دەرچووی
لە زانکﯚی فەڕڕەنسی لوبنانی.
ەی لەبەڕ وەبردنی کارە ە
ە ،ماستەرەکە
سە حەددﯾنە
س
دﯾموکراتی کورستانەوە
ی
 19پەﯾوەندی بە ﯾەک تی ققوتابيان و الوانی
ە سا ی 991
لە
سا ی  1993بوووەتە
کخراوەﯾی لەو ر کخراووەدا ب ﯾوە ،س
ی
یر
ککردووە ،پاشاننيش پلەکانی
200
 19بووەتە کاڕڕگ ری لقی دوو ،سا ی 05
ن ،سا ی 998
سکرت ری ﯾەکک تی قوتابيان
س
می کوردستاان ،لە
ی ھەول ر لە ئاژانسی پاراستنی ھەر م
سی پاراستنی
بوووەتە بەرپرس
ستاش
ککﯚنگرەی 13ی حزبەکەشييدا بووەتە ئەنندامی ئەنجومەنی سەرککرداﯾەتی و ئ س
جەماوەری و پيشەﯾيەککانی پارتی.
ی
ستەی ر کخراووە
پرسانی دەس
ەک کە لەبەرپر
ﯾە
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە645 :

دووست
عيد وەتەند
ساع
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115385
52444
ی سنەﯾه
خە کی شاری
خ
ختمان
موھەندﯾسی راەو ساخ
ی
لەبواری
ی
کﯚی فەننيی تاران
دەرچووی زانک
ەزر نەرانی ککﯚمە ەﯾه
ەک ک لە دامە
ﯾە
حيزبی کﯚمﯚنييستی ئ رانه
ەزر نەرانی ح
ەک ک لە دامە
ﯾە
کﯚمﯚنيستی ئ ران
ی
حيزبی
ی
ستانی
ی کﯚميتەی نناوەندﯾی سازمانی کوردس
ئ ستا ئەندامی
)کﯚمە ه(ﯾه
لە دەرەوەی و ت
ماوەﯾەکی در ژ نو نەری کﯚﯚمە ە بووە ە
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە646 :

486

ود
الر مەحمو
مود  -ساال
عيل مەحم
الر ئيسماع
ساال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127151718
82683
 ،2002-20لە چەندﯾن
ە کەرکوک ،دەەرچووی کﯚل ژژی ﯾاسا 001
 1978/8/1لە
ەداﯾکبووی 14
لە
کخراوەﯾی کارﯾکردووە .
ی
ی و ئيداری و ر
بوواری سياسی
زەران -ھەر می کوردستان .
ن
ەندامی ﯾەک تتی مافپەروەەران و سەندﯾﯾکای پار
ئە
کردووە بﯚ
گەی باکوری ککەرکوک کارﯾک
ی لە نوسينگ
ماوەﯾەک راو ژژکاری ﯾاساﯾی
م
داگيرکەرەکان لەگەڵ ھ ززی ھاوپەﯾماننان کە
ن
ی ک شەی ززەوی و زاری
چارەسەرکردنی
چ
نوسينگە .
پاار زگای کەرککوک دابەشکررابوو بﯚ دوو نو
عيراقی )مناززعات
ستەی سکا ی مو کداری ع
 2ەوە کارﯾکرددووە لە دەست
ە 2004/4/15
لە
ساﯾی ،دواتر للەسەر ھە و ستی کورداﯾﯾەتی لەنوسيينگەکە
ملکيە( وەکو رراو ژکاری ﯾاس
م
ەنگاربوونەوەی ب ﯾارەکانی بەغدا
ی
دوورخراوەتەوەە لەڕۆژی  2005/11/ 30دا بەھﯚی بەرە
ھﯚی
سەر ز دی باو و باپيرانيان بەھ
ر
ی جوتيارانی کورد بﯚ
ککە ر گربووە بﯚﯚ گەڕاندنەوەی
سياسەتی پاکتاوی رەگەززی .
س
ی.ن.ک( ی دووزە .
کخستنی )ی
سراوی کﯚميتتەی  1ی ر ک
ئ ستاش ل پرس
خو ندندا .
خاو لەژﯾانی خ
گيرکراوە لەال ﯾەن رژ می بەعسی رووخ
دووجار دەستگ
کاندﯾدی ليستی کورردستانی پار زگاری
ی
جەماوەری بوووە بە
ی راپرسی ج
ەپرۆسەﯾەکی
بە
ککەرکوک .
ەندامی دوو پلينﯚمی )ی..ن.ک( بووە .
ئە
طنی
سەروەرﯾی و دﯾموکراسی )المؤتمر الوط
گرەی نيشتماانی لەپ ناو س
ەندامی کﯚنگ
ئە
سە ت
ستنەوەی دەس
ەستی گواس
ەسەرپەرشتی  UNبەمەبە
ی
لللسيادة و الدﯾمقراطية( بە
ەﯾمانانەوە بﯚ عيراقييەکان .
ەھ زی ھاوپە
لە
بژاردنی
ی
بﯚ ھە
زگای کەرکوک ﯚ
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

مافناس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە647 :

الر بابەش خ
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8092240006
67501
نووسەر
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
ی کەس :پياووان
رەگەزی
نەتەوەە:

کوررد

جﯚری کەس:

نوو سەر

جﯚری کەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە648 :

الر رەشيد
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2271035193
31832
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە649 :

ساالر سرور عبداللە کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291995
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە650 :

ساالر عوسمان حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070991507
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

489

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە651 :

الر عەزﯾز
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4211409567
75908
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە652 :

غی
الر قەرەداغ
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310114266
67625
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

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

قەرەداغ

ننەتەوە:

کورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە653 :

مەعروف
م سابير م
سالم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105202630
03102
شاری موس .
ی
ی )ی.ق.ک( ببووە لە سا ننی شەستەککان لە
کخستنەکانی
ەرپرسی ر کخ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە654 :

يل
مان ابوبکر ئيسماعيل
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130289
92194
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە655 :

مان شکورر ئەحمەد ئەمين زەننگنە
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0223092124
43699
بووە.
1سا ی  1975لە شاری ددووز لە داﯾکبوزانستی(
(
شی
مادەﯾی )بەش
سەرەتاﯾی و نناوەندی و ئام
ی خو ندنی س
2قﯚناغەکانی
2ەھەمان شارر تەواو کردووەە.
لە
.1995
1
ەبەغدا سا ی -1994
شکی با لە
ەﯾمانگای پزﯾش
3دەرچووی پە
3کﯚل ژی ﯾاسا للەزانکﯚی کەررکوک سا ی 1995-1994
4دەرچووی کﯚ
4 1996/3/31لە ئﯚفيسی تتەندروستی ببەغدا دامەزرراوە ،بەفەرماننبەری
5لەبەرواری 1
5سراوی
ەغدا بە ل پرس
شخانەکانی بە
شکی لە ﯾەک ک لەنەخﯚش
ەشی ﯾارﯾدەدەر تی پزﯾش
بە
شخانە کاری ککردووە.
ھەمان نەخﯚش
ەرگەری لەھ
ەشی نەشتە
بە
ستی
سی تەندروس
چووە بﯚ ئﯚفيس
 1997/3/31ب ﯾاری گواستتنەوەی دەرچ
6لەبەرواری 1
6لەبەشی خەز نەی ددەرمان و پ داووﯾستی
ی
ە حەدﯾن( و ددەستبەکار بوووە
پاار زگای )سە
دەرمان و نەخﯚشی
ن
خزەن(
ەفەرمانبەری )ئەمين مەخ
ھەمانکاتدا بە
پززﯾشکی ،لەھ
عيادات الشعبييە( کاری کرددووە.
در ژخاﯾەن لە ئﯚفيسی )عي
دەرچووە بﯚ کەرتی ددووز
ە
7-لەبەرواری  2008-10-5جار کيتر ب ﯾارری گواستنەووەیفەرمانبەرە لەو
ە
ستاش
ش
داوﯾستی پزﯾشکی ھەتا ئ
ی
ەبەشی خەزز نەی دەرما ن و پ
لە
ەشە.
بە
8-خ زاندارە و دوو مندا ی ھەﯾە.سی لەناوچوووی
ن و فەرمانبەری بيرۆکەی حزبی بەعس
9--بەدر ژاﯾی ژﯾانی خو ندن
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پەسەند نەکردووە ،سەرەڕای ئەو ھەموو گوشارە کە لەماوەی ژﯾانی خو ندن و
فەرمانبەرﯾدا لەسەری بووە ،ب الﯾەنی خﯚی راگرتووە.
ئ ستاش ئەندام کە لە ر کخستنەکانی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان و کاندﯾدی
ليستی ھاوپەﯾمانی کوردستانە.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای سە حەدﯾن  -تکرﯾت بﯚ
ھە بژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی پوک ميدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە656 :

سامان عالءالدين نوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392255
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە657 :

مودﯾان
مان مەحمو
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030039137
75550
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ی
الکی مەدەنی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە658 :

م
مان کەرﯾم
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291449406
60807
کر کارﯾی کورددستان
ی حيزبی کﯚﯚمﯚنيستی ر
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندﯾی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە659 :

ش
می شﯚڕش
سام
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110151318247
نااوی تەواوی ))سامی فەتا ح عەبدوللەتييف(ە.
لەداﯾکبووە.
ەسا ی  1950لەھەول ر لە
لە
ەتی ھەر م.
 (200وەزﯾری رۆشەنبيری بووەلەحکومە
ی )06-2004
ەن وان سا نی
لە
کﯚی لەندەن.
ەﯾەلەم ژووی ئاﯾنەکانی رۆۆژھە ـی ناوەەراست لەزانک
ماستەری ھە
م
ئوردونی شت دەنوووس ت.
ی
ەلحەﯾاتی لەنندەنی و ئەلغغەدی
ەرۆژنامەی ئە
لە
چی دواﯾی کررد.
شيی دڵ کﯚچ
 2010لە ھەوول ر بە نەخﯚش
رۆۆژی 0-11-11
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە660 :

ول ەحمان شنگالی
می عەبدو
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104001407
72410
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يی پارتی بوو.
ەندامی مەکتتەب سياسيی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

شارەکان:
ش

شنگال

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

پپارت:

کوردستان
ن
دﯾموکراتی
ی
پارتی گە لی

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە661 :

مود
عيل مەحم
کار ئيسماع
ساک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140359
91922
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ
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شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە662 :

ساکار ارسالن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991967
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە663 :

ساکار جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918540322106
چاالک لەبواری کەلتوور
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کلتوورری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە664 :

کار رەئوف ب گەرد
ساک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218121310
03504
سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1970 /س
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس ئينگلليزی
سپﯚڕی /بوارری پەرەوەردەەو ف رکردن
پس
ەخشی سەرردەم
ککاری ئ ستا /ککارمەندی دەەزگای چاپو پە
گﯚﭬاری سەرددەم.
سين /وەرگ انی بابەتی ئەدەبی بﯚ گﯚ
ب وکراوەو نووس
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە665 :

سز
کينە چانس
ساک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1101452477
74786
سا ی  1957لەشاری
ستەی دامەزر نەری پارتی کر کارانی کووردستان لەس
ەندامی دەس
ئە
ەربازﯾەکەی تتورکيا لە  ١٢ئئاداری سا ی
ی کودەتا سە
کبووە .لەدوای
د رسيم لەداﯾک
شﯚڕشگ انی
گ
پاشان لەناو ررﯾزی
ی گەنجانی شﯚڕشگ  .پا
1971دەچ تە ررﯾزی تەﭬگەری
ککورددا دەم ن تتەوە.
بەخەبات دەدات کە
ت
در ژە
گروپی ئاپﯚچياندا ر
ی
سز لەو کاتەدا لەناو
ساکينە جانس
س
ەکە
لەالﯾەن ر بەری بەنندکراوی پەکە
ن
ھاتبونو
نيو تورک پ کھ
نی کوردستاني
ەشﯚڕشگ انی
لە
عەبدو ئﯚجاالنەوە سەرۆۆکاﯾەتی دەکررا.
ع
ت ،لەوێ
چاالکانە ت دەکﯚش ت
ە
شارە
ەکانی" ئەو ش
لەدژی "چەتە
ی ئەلعەزﯾز لە
پااشان لەشاری
خەبات
کوردی عەلەوﯾن خ
ی
ماز باغ ەر( کە ززۆربەی
ی )فەوزی چااکماک ،ﯾ ز
ەگەڕەکەکانی
لە
چاالکانەی دەب ت
ی
کی
ی نەتەوەﯾی ککورد بەبنەما ددەگر تو رۆ ک
دەکاتو گرنگی
ەر کخستنکرردنی الوانی کورددا.
لە
ەڕ وەدەبات .لەشاری
1978دا خەباتتی ر کخستننی گەنجان بە
سز لەسا ی 8
ساکينە جانس
س
خەباتی ر کخستن دەکات .ھاوککات لەدامەزراندنی
ی
داری
د رسيمو دەورروبەری بەشد
ن  PKKدا وەککو شﯚڕشگ کی ئاکتيﭭو پ ۆفسيﯚناڵ
پاارتی کر کاراننی کوردستان
ەرکەکانی راددەپەڕ ن ت .
ئە
 1978دا
1
ژننە شﯚڕشگ ی کورد ساککينە جانسيز لە  27تشرﯾننی دووەمی سا ی
ستان  PKKدەەب تو
دنی پاری کر کارانی کوردس
ەشداری ﯾەککەمين کﯚنگرەەی دامەزراند
بە
ەکانيەوە.
ە
ھەﭬا
ی ئەلعەزﯾز دەەچ ت رﯾزی ھ
ەسا ی  1979دا لەشاری
لە
کەنجەو
ھەموو ئەشک
سا ی 1980دا لەزﯾندانی ئامەد لەدژی ھ
 ١ئەﯾلولی س
ەکودەتای ١٢
لە
ت.
بوونی خﯚی ناکات
ی
سازش لەناسننامەی ئاپﯚچ تتيو PKK
گگوشارەکانی ناو زﯾندان س
چەناککه ،ماوەەﯾەکی زۆر
ەد ،بورسا ،چ
ەبەندﯾخانەکانی ئەلعەزﯾز  ،ما تيا ،ئامە
لە
1دا لەزﯾندان ئازاد دەکر ت.
ەسا ی 1991
دەم ن تەوەو لە
چاالک بەشدارری رﯾزی ت کﯚﯚشەرانی کورد دەب ت .دەەچ تە
ش وەﯾەکی چ
پااش ئەوە بەش
ەالﯾەن
ئاﯾدۆلﯚژﯾو سەربازی ددەبين ت کە لە
و
کمازو پەروەردەەی
ەعسوم کﯚرکم
ەکادﯾمای مە
ئە
شداری ﯾەکەميين
ەر لەوێ بەش
سەرپەرشتی دەکر ت .ھە
ی PKKەوە س
ەڕ وەبەراﯾەتی
بە
ت .ماوەﯾەک للەفە ەستين ،سورﯾاو رۆژئئاوای
ککﯚنفرانسی زﯾندانيانی سيياسی دەب ت
ينی
داری ت کﯚشين
چياکانی کورددستانو بەشد
شان دەچ تە چ
ککوردستان دەمم ن تەوە .پاش
 PKKدا بەشدار ددەب تو
سی تەﭬگەری گەنجانو P
گگەرﯾالﯾەتی دەەب تو لەکﯚنگررەو کﯚنفرانس
دەبات.
ت
ئەوروپا بەڕ وە
ا
خستنی لەو تانی
دواتر دەچ تە ئئەوروپاو کارو خەباتی ر کخ
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ژنە ت کﯚشەری خەباتی ئازادﯾخوازی ژنانی کوردو ئەندامی دەستەی دامەزر نەری
PKKساکينە جانسز لەگەڵ دوو ھەﭬا يدا بەناوەکانی )فيدان دۆغانو لەﯾال سﯚﯾلەمەز(
لە 9ی سا ی  2013لەپارﯾس لەئەنجامی ھ رش کی چەکدارﯾدا کوژران.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە666 :

سا ح محەمەد قادر حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391807
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

500

ژمارە667 :

سا ح
سا ح بشار س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307119
91528
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە668 :

سا ح حەﯾدەرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211708478
87136
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ياسی
ی
الکی س
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە669 :

د
ن محەمەد
سا ح رەحمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08301310019270
خﯚرھە تی
ە
شارۆچکەی پ ننجو ن ) 95کييلﯚمەتر(ی باکوری
ەھاری سا ی  1971لەش
بە
مانی – ھەر می کوردستتانی ع راق للەداﯾک بووە.
پاار زگای سل م
بەشی ئينگلييزی ،لەمندا يييەوە
ەمچەما ە – بە
مانگەی مامﯚﯚستاﯾانی چە
دەرچووی پەﯾم
لەبواری نواندنو شانﯚﯚدا کاری کردووە،
ی
دنەوەو نوسيننە ،لەنەوەدەککاندا
خوليای خو ند
خ
کار دەکات،
رۆژنامەنووسو نووسەر ر
و
ەدوای سا ی  2000ەوە للەبواری راگەﯾﯾاندندا وەکو ر
لە
بواری
ی
ەڵ ر کخراوەککانی کﯚمە ەی مەدەنی ووەکو ھە سوڕڕاو کی
ھەروەھا لەگە
ھ
مافەکانی مرۆۆﭬو ژن کار دەەکات.
م
ناوخﯚﯾيو
يو
خراوە
ەچەندﯾن خولوو ۆرک شﯚپدا کردووە ،کە لەالﯾەن ر کخ
ەشدارﯾی لە
بە
سينو چاوپ کەووتنی
شيکارﯾو نوس
دﯾن راپﯚرتی ش
م دراون ،چەند
ن ودەو ەتييەکاانەوە ئەنجام
مەو ما پەڕەکااندا
مافەکانی مرۆﭬی لەرۆژنام
ەتيو ئابوورﯾو م
ەﯾيو کﯚمە ﯾە
سياسيو ژﯾنگە
س
ب وکردووەتەوەە.
ی چەند دامەززراوەﯾەکی راگەﯾاندندا کرددووە وەکو )رۆۆژنامە،
ەدروستکردنی
ەشدارﯾی لە
بە
سياسەت کارﯾﯾکردووە،
شی ھەوا و س
رادﯾﯚ ،ما پەڕ( ،،لەچەند رۆژننامەﯾەکی کووردﯾدا لەبەش
ھاوکار
وەکو )ئاسﯚو ررۆژنامە( ،لەرۆۆژنامەکانی ))ئاو نە ،ئا و ژﯾانەوە(ش ووەکو وەرگ و ھ
مادەکارو
ھەوا سازو ئام
ککاری کردووە ،لەچەند رادﯾﯚﯚﯾەکيشدا وەەکو وەرگ و ھ
ھانا( ،ب جگە للەوەش
چەمچەما و ھ
ەوا ،ناوخﯚ ،چ
ی بەرنامە کارری کردووە )نە
پ شکەشکاری
جو ن).
کردووە ،وەکو )سبەی ،ئاژانسی ھەوا ی ناوخﯚ ،پ نج
ەچەند ما پەڕڕ کدا کاری کر
لە
بەباشی دەزان ت و وەکو
ی
ە ،زمانی عەررەبی
ی داﯾک کە زممانی کوردﯾيە
ب جگە لەزمانی
ت ،ئەندامی سەندﯾکای ررۆژنامەنووساانی کوردستاانو چەند
وەرگ لەو بواررەدا کار دەکات
ر کخراو کی بوواری مافەکاننی مرۆﭬە.
بەناوەکانی )سەرھەننگ ،پ ش ەو ،سەنگەرو مييران).
ی
دا ە
خ زاندارەو باوککی چوار مند
غدا(......ئ ستتا کاری نوسيين و
ەرلەمانتارانی کورد لەبەغ
ی
کە بەناوی )پە
خاوەنی کت ب ک
خ
يه.
ت و سەرقا ی نوسينی ککت ب کی نو ه
وەرگ ان دەکات
 (saسەبارەت بە
alih rahman
دﯾا لەالﯾەن )n
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ن محەمەد( لە12:18:30 2010-9-9 :
)سا ح رەحمان
دﯾا لەالﯾەن ) (saharrسەباارەت بە )سا ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:5
رەەحمان محەممەد( لە56:01 2012- 8-8 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە670 :

سا ح فەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255459
91460
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە671 :

م  -ئەبو و ت
سا ح محەمەد موسليم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061212086
63119
ی پارتی ﯾەکک تی دﯾموکراتتيک
سەرۆکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

رۆژئااوای کوردستتان
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جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە672 :

فا عارف
سا ح مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307159
91556
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە673 :

ەرکی
د عەلی  -سا ح ھە
سا ح مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211002046
64271
ران .باری
.
 -1963سيدەککان  -سﯚران خو ندن :دەررچووی ئامادەەﯾی لە ئ
ەداﯾکبوون3 :
لە
سياسی & :کووڕی پ شمەررگەﯾەکی شﯚﯚڕشی ئەﯾلووولە & .
خ زانی :خ زانندار ژﯾانی س
ئاوارەی ئ ران بووە & .سا ی  :1980بووە بە ئئەندامی
ی
ما ەی
سا ی  :1975لەگەڵ بنەما
س
ﯾەزدی ئ ران
ی
بەرپرسی ر کخراوی پاار زگای
ی
سا ی  :1983کارگ و پاشاان
پ.د.ک & )س
)پ
لقی ئاوارەی الوان
ی لقی )). & 8سا ی
ەرپرسی ی
 :1993بووە بە بە
1
بوووە).ئەندامی
ەتی الوان & .سا ی  :2001لە
سا ی  :1998بووە بە کارگ ری سکرتارﯾە
قوتابيان & .س
قو
ەﯾمانگای کاددﯾران کە خول کی تاﯾبەت ببوو ،بە پلەی زۆر باش دەررچووە & .
خولی 12ی پە
خ
سا ی  :2005بووە بە
مەکتەبی ناوەندی ددﯾراسات & .س
ب
دامی
سا ی  :2004بووە بە ئەند
س
 20ئەندامی ل ژنەی ئامادەکارﯾی
ھە بژاردن & .سا ی 010
ەندامی دەزگگای گشتی ھ
ئە
گری بەرپرسی ددەزگای
ککﯚنگرەی 13ی پارتی بووە & .تا مانگی 5ی سا ی  2011ج ی
504

ھە بژاردن بووە & .ئ ستا ئەندامی ئەنجومەنی سەرکرداﯾەتيی ھەول ری پارتی
دﯾموکراتی کوردستان و بەرپرسی دەزگای ھە بژاردنی پارتييە لە پار زگای ھەول ر.
کاری رۆشنبيری & :لە سا ی  1981دەستی بە نووسين و ب وکردنەوەی وتار
کردووە & .سا ی  1986ناميلکەﯾەکی ش عری بﯚ منا ن لە ئ ران ب و کردووەتەوە ،بە
ناوی )بﯚ زارۆکا & ).سا ی  1991کيتاب کی بەناوی )کينەئەم( ب و کردووەتەوە & .
سا ی  1995کيتاب کی لە سەر ھەنبانەبﯚرﯾنەی مام ھەژار ب و کردەوە ،بە ناوی
)و منامە(و و می رەخنەی ناحەزانی داﯾەوە & .سا ی  ،1996سا نامەی گيرفانی
کوردی ،بە چاپ گەﯾاندووە & .لە سا ی  1993تا سا ی  1998سەرنووسەری گﯚﭬاری
گزنگ بووە & .لە سا ی  1999رادﯾﯚی پ شکەوتنی لە ھەول ر دامەزراندووەو ساڵ و
نيوەک بەڕ وەبەری بووە & .سا ی  ،2000خە تی لقی ھەول ری ﯾەک تی نووسەرانی
وەرگرتووە & .سا ی 2003کيتاب کی بەناوی)راگەﯾاندن( ب و کردەوە & .لە سا ی
 2005تا ئ ستا سەرنووسەری گﯚﭬاری ھە بژاردن و ما پەڕی ھە بژاردنە & .سا ی
 2009کيتاب کی بە ناوی )پەﯾمانەکانی دژی کورد( ب و کردەوە & .دامەزر نەری
سەنتەری رۆشنبيری کﯚڕێ بووە & .ﯾەک کە لە ئەندامانی دامەزر نەری پەﯾمانگای
کوردستان & .بە دەﯾان وتارو ل کﯚ ينەوەی لە گﯚﭬارو رۆژنامەکانی کوردستان ب و
کردووەتەوە & .چەندﯾن بەرنامەی تەلەﭬزﯾﯚنی ھەبووە کە ھەمووﯾان سەرکەوتوو
بوون .لەوانەش بەرنامەی پ شب ک ی ھاوسەران & .بەشداری کردووە لە چەندﯾن
خول و چەندﯾن ب وانامەی لە ر کخراوە ن ودەو ەتييەکان وەرگرتووە & .ئەندامی کارای
کﯚنگرەی ﯾەکەم و دووەمی سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە674 :

سا ح مەحمود عەلی )سا ح ھەرکی)
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691562
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە675 :

سا ح مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041409514619638
بەر پرسی ناوەندی کﯚمکاری زﯾندانيەسياسيەکانی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە676 :

ەبدولحەمييد
حی مەال دە گەﯾی  -نادر عە
سا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0128204345
53339
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەنندﯾی لەو شاارە،
ەداﯾکبووە .و
سا ی  1956لەقە دزێ لە
س
(198
ەسل مانی و "کﯚل ژی ئابوووری" لەزانکﯚﯚی بەغدا )81
ئاامادەﯾی ) (1977-1976لە
ن.ک( بووە لەپپاﯾزی
سەر بە)ی.ن
ی "تيپی  63ی جوتياران" س
ەواو کردووە .دامەزر نەری
تە
کردەوە کە خﯚﯚی بب تە بەرپررسی
شيروانی رەتکر
جەالل و نەوش
شنياری مام ج
1981دا و پ ش
ەک تی"دا واززی
19دا بەھﯚی ناکﯚکی فکرﯾﯾی و سياسييی لەگەڵ "ﯾە
تييپەکە .لە983
ەک تی
بەر کخراوی )ﯾە
پەﯾوەندﯾی کردووە ر
ی
198
ەتی ھ ناوە .لەکﯚتاﯾی 83
ەپ شمەرگاﯾە
لە
مدا پا ورا بﯚ ککﯚميتەی ناوەەندﯾی
مانگ کی کەم
ماوەی چەند م
ت کﯚشانی کاررگەران(و لەما
ەو ر کخراوە .ﯾەک ک بووە لەو س کاددرە "موئەﯾەد ئەحمەد ،ئەمجەد غەفور ،نادر
ئە
 198دروستکرردووە.
عەبدولحەميد" ،ر کخراوی "رەوتی کﯚمﯚﯚنيست"ﯾان لەھاوﯾنی 84
ع
کﯚمﯚنيستی
ی
"حزبی
ی
ەی بزووتنەوەی چەپ لە1993دا
ەو  10کادرانە
ەک ک بووە لە
ﯾە
ەی بووە تا کﯚﯚنگرەی
کﯚميتەی ناوەندﯾيەکە
ی
ککر کارﯾی ع رااق"ﯾان راگەﯾااندووەو ئەندامی
ستا پ ۆژەﯾەکی
ا
حزبە ھاتﯚتە دەرەوە .ئ
 200دا ،لەو ح
حوزەﯾرانی 00
ەکەم .لە 8ح
ﯾە
د"ەوە.
ەڕی "رەوەند
لەڕ گەی ما پە
سياسيی بەددەستەوەﯾە لە
س
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە677 :

مزﯾنانی
ﭭان شەم
ستيﭭ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0719234356
61843
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لەداﯾکبووە .
ە
مانی ،باشوووری کوردستاان
ەشاری سل م
لە
کارﯾی بووە .
ی
ستی کر
م و کادری حززبی کﯚمﯚنيس
ش ساڵ ئەندام
ماوەی شەش
م
ی خولی دووەمی کادرانی حزبی کﯚمﯚننيستی کر کاارﯾی
ەسا ی  1998بەشدارﯾی
لە
ککردووە .
ی لقی سل ماانی ﯾەک تی خو ندکار والووانی ئازاد بوووە سا ی
ج گری سکرت ر وبەرپرسی
. 2000-1999
9
جياجيای پ سپ ردراوە .
ەرپرسيارﯾی ج
دان ئەرک وبە
ەحزبی کﯚمﯚﯚنيستدا چەند
لە
سا ی  2007 – 2004سەررنووسەری رۆۆژنامەی )ن وەند( بووە .
س
ەری گﯚﭬاری مانگانەی )ن وەند(ە .
2ەوە تا ئ ستتا سەرنووسە
ەسا ی 2007
لە
ھيچ ر کخراو و پاررتي کی سياس
ەندامی چ
نوووسەرو چاالک کی چەپرِە وە و ئ ستا ئە
سيی
نيييە .
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
سەرچاوە :بەررزان عەلی ممەجيد  -ما پە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە678 :

دی
حمەد محەمەد ئام د
ماعيل ئەح
قی ئيسما
سدق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222002515
53668
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کبوون - 1955 :ئام دی
سا ی لە داﯾک
س
ب وانامە :بەکاللﯚرﯾﯚس ئەندازەی شارستتانی.
ی ،عەرەبی ،ئئينگليزی).
سين بەزمانەککانی )کوردی
ئااخافتن و نوس
ئەندازﯾارانی پ شکەوتوو).
ی
ک
نبەر )سەرۆک
پييشە :فەرمانب
بااری خ زانی :خ زاندار و باووکی دوو کوڕڕو دوو کچ.
ن :دھﯚک.
نييشتەج بوون
ی سياسی
پووختەی ژﯾانی
قوتابيان و لەسا ی  1967الﯾەنگرری )پ.د.ک).
ن
سا ی  1966ئئەندام لە ﯾەکک تی
س
دەران لەڕ گەی حەسەن نيعمەت.
1971پەﯾوەندﯾکردن بە کﯚممە ەی رەنجد
1
کﯚنگرەی
ر
کردن لە
دی و بەشدارﯾک
ک( ی ئام ی
چەی )ی.ق.ک
ەندامی ناوچ
1972-1974ئە
4
ق.ک).
حەوتی )ی.ق
ح
دارﯾکردن لە شﯚڕشی ئەﯾﯾلول.
ی کارای )پ.دد.ک( و بەشد
1974ئەندامی
4
شەھيد عەبدول ەحمان ش
1976پەﯾوەندﯾکردووە بە ش
6
شەنگاری )مەففرەزە سەرەتااﯾيەکانی
شﯚڕشی نوێ.
ھاندانی خە ک بﯚ ش
ی
ی.ن.ک( بﯚ درروستکردنی ر کخستنەکان و
ی
دون و
 19لەگەڵ باوککيدا زﯾندانيکرراوە تا سا ی  1979و ھەﭬﭬا ن )فەرەﯾد
مانگی 976/9
م
برادەرانی ترﯾاان لەگە ياندا بوون).
ەرسەالن و بر
ئە
ھ نی کردووە لەبادﯾنان تا رراپەڕﯾن.
1979کاری ر کخستنی نھ
9
ک( و  1992ککارگ ی مە ببەندی
سم ل )ی.ن.ک
ی ئام دی و س
1991ل پرسراوی کﯚميتەی
1
ﯾەک.
ن و ئەندامی کﯚنگرەی ک
چواری بادﯾنان
چ
ميتەی ھ زی ئاساﯾشی نناوخﯚ.
ی دھﯚک و ل پپرسراوی کﯚم
ی شارەوانی
1993سەرۆکی
3
ستان،
ەﯾوەندی بەرددەوامبووە بە )ی.ن.ک( ەووە تا ئاساﯾيبووونەوەی بارودۆخی کوردس
پە
ەوەی مە بەنندی چوار بﯚ ددھﯚک ،بووم بە ئەندامی ئەنجومەنی
ەکاتی گەڕانە
لە
ەندەکان.
راو ژکاری مە ببەند تا ھە بژژاردنی مە بە
ەمانی
ستی کوردستتانی بﯚ پەڕ ە
ی کﯚميتەی ببا ی ھە بژارردنەکانی ليس
2009ئەندامی
9
ککوردستان لە بادﯾنان.
ی.ن.ک).
ەندامی پلينﯚﯚمی  1993و  2009ی )ی
ئە
ی پيشەﯾی
پووختەی ژﯾانی
سکرﯾة).
سەربازی ئەندازﯾاربووە لە )ااالشغال العس
ەخزمەتی س
ن لە زانکﯚ ،لە
دوای دەرچوون
کاری حکومی ،ببﯚﯾە کاری
سی بووە ،رژ م داﯾنەمەزرراندووە لە ی
ەبەرئەوەی زﯾندانی سياس
لە
تااﯾبەتی کردوووە لە کﯚمپانيااکاندا.
ک و ئەندازﯾار لە ئاوەدانکرددنەوە و نيشتتەج بوون و
سەرۆکی شارەوانی دھﯚک
س
داندا.
ەشدارﯾکردوووە لە دوو خوللی گەشەپ د
بە
کی تەکنيکی بﯚ و تی
کﯚمار بەشدارﯾکرددووە لەخول ی
ر
ەسەر راسپارردەی سەرۆککاﯾەتی
لە
چين.
چ
کردن و پاراستتنی
ەی ئەسفەلتتی )بەڕ وەبەراﯾەتی چاکک
ەندازﯾاری ﯾەککەم لە کارگە
ئە
ر گاوبان).
زگای دھﯚک بﯚ ھە بژاردنی
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە679 :

سدﯾق ئەتروشی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215130534714
ئەم روناکبيرە ھە کەوتوەی کورد کوڕی ش خ عەبدولرەحمانی کوڕی ش خ محەمەد عەلی ئەتروشييەو
ز نەب خانمی داﯾکيشی لەخ زان کی ناسراوی )ئام دی( و خوشکی شەھيد )عيززەت عەبدولعەزﯾز(ە.
سدﯾق ئەتروشی سا ی  1924لە ئام زی ئەو خ زانە رۆشنبيرو ناسراوە لە شارۆچکەی ئەتروش
لەداﯾک بووە ،ھەر لەو ش خو ندنی حوجرەو چوار پﯚلی قﯚناغی سەرەتاﯾی ب ﯾوەو لەو وە چﯚتە موس
و قﯚناغەکانی ناوەندی و ئامادەﯾی تەواو کردوە .
سا ی  1939چﯚتە بەغداو لەوێ لەخانەی با ی پ گەﯾاندنی مامﯚستاﯾان در ژەی داوە بەخو ندن،
سا ی  1944رەوانەی و تی ميسر کراوەو لە زانکﯚی )مەليک فاروق( ب وانامەی ماجست ری وەرگرتوە
لەزمانو ئەدەبی ئينگليزﯾداو سا ی  1948گەڕاوەتەوە بەغداو لەئامادەﯾی و کﯚل ژەکانی ع راقدا خەرﯾکی
دەرسوتنەوە بووە.
سا ی  1952لە زانکﯚی )کالرک( لە ئەمرﯾکا ب وانامەی دکتﯚرای وەرگرتوە لە)جوگرافيای سروشتی(داو
گەراوەتەوە ع راقو در ژەی داوەتەوە بەکاری مامﯚستاﯾی.
دوای شﯚڕشی 14ی تەموزﯾش لەبەڕ وەبەراﯾەتی ف رکردندا پﯚست کی گرنگی پ سپ ردراوە بە م
لەسەر خواستی خﯚی بەمامﯚستاﯾی ن ردراوەتەوە بﯚ خانەی با ی پ گەﯾاندنی مامﯚستاﯾان .
دکتﯚر سدﯾق ئەتروشی ماوەﯾەک سەرۆکی ﯾانەی سەرکەوتن و چەند سا کيش ئەندامی گرنگ و
کارﯾگەری ئەو ﯾانەﯾە بوەو لەدامەزراندنی چەندﯾن ر کخراوی پيشەﯾی و جەماوەرﯾدا رۆ ی کارﯾگەری
بينيوەو لەکﯚنگرە گرنگەکەی مامﯚستاﯾانی کورددا )-1959شەق وە( بەشداری کردوەو لەپ ناوی
سەرخستنی ئەو کﯚنگرەﯾەدا رەنجی زۆری ک شا .
ھەروەھا لەدووەمين کﯚنگرەی سەندﯾکای مامﯚستاﯾانی ع راقدا لە)شوباتی  (1960بەج گری
سەرۆکی سەندﯾکا دەستنيشان کراو ماوەﯾەکيش سەرۆکی ليژنەی دۆستاﯾەتی ن وان ع راق و
کﯚماری چين بوو.
دکتﯚر سدﯾق ئەتروشی لەسەرەتای سا ی 1960دا ھاوڕێ لەگەڵ جەواھيری و تەھا باقير و چەند
کەساﯾەتييەکی ناسراوی تردا داواﯾان لەحکومەتی بەغدا کرد ر يان پ بدات حزب کی سياسی
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دابمەزر نن بەناوی حزبی کﯚمارﯾخواز و بەشداری بکەن لە پتەوکردنی پاﯾە دﯾموکراسيەکانی کﯚمە گای
ع راق.
دکتﯚر سدﯾق ئەتروشی سەرەڕای ئەو چاالکييە سياسی و کﯚمە ﯾەتی و ئەکادﯾميانەش ،لەبواری
نوسينو ەرجەمەکردندا خزمەت کی زۆری کردوەو چەندﯾن کت بی گرنگی لەزمانی ئينگليزﯾيەوە کردوە
بەعەرەبی و ھەروەھا لەگﯚﭬاری )ڕوناھی(ﯾشدا چەندﯾن وتاری گرنگی ب وکردۆتەوە.
ئەم پياوە نيشتمانپەروەر و پ شکەوتنخوازە لەژﯾانو ھە و ستی رۆژانەشيدا ھەميشە کورد پەروەرو
ئازادﯾخوازو الﯾەنگری چينە زەحمەتک شەکانی کﯚمەڵ بوەو سا ی  1963پاش کودەتا شومەکەی
مانگی شوبات پەﯾوەندی کرد بە شﯚڕشی ئەﯾلولەوەو لەناو رﯾزەکانی پ شمەرگەدا در ژەی دا بەخەبات
و ت کﯚشان بە م سەد مخابن لە 1964/1/24دا لە شارۆچکەی قە دزێ کﯚچی دواﯾی کردو
ھەرلەو ش بەخاک سپ ردرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ئام دی

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

ژمارە680 :

سدﯾق باباﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051547452482
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لە و تی
کوردستان و ئ ستا ە
ن
مانی رۆژھە تتی
چەی ھەورام
ی پاوە لە ناوچ
خە کی شاری
خ
سەرەتای پەرە ئەستانندنی
ی
ج يە .ئەو ت ککﯚشانی سيااسيی خﯚی لە
ئاا مان نيشتەج
لە رﯾزی
چا ک بوون ە
ی پاشاﯾەتی دەستپ کردوووەو لە بەر ا
ی دەسە تی
شﯚڕش بە دژی
ش
جەماوەردا بە ئەندامی شوورای شاری پاوە ھە بژ رددراوە .
ج
ژی  1358بە دژژی ماف و
28ی گەالو ی
ی جيھادی خوومەﯾنی لە 2
پااش فەرمانی
تی کوردستان و نەبوونی دەرەتانی خەباتتی
ە رۆژھە ی
ئاازادﯾيەکانی گگەلی کورد لە
مەرگەی کوردستاندا
لە رﯾزی پ شم
سراوبوون ،ە
مەدەنی ھ مننانە و ئاشکراا ،بە ھﯚی ناس
م
ی نيشتمانی کردووە.
ەشداری خەباتی بەرگری
بە
ەڕ وە بردنی ئەم بەرپرساﯾەتيانەی خرااوەتە
ی دا ئەرکی بە
ە ماوەی خەبباتی بەرگری
لە
ەستﯚ :
ئە
1-بەرپرساﯾەتتی کﯚميتەکا نی ح زبی د مﯚکراتی کووردستانی ئ رران لەساﯾنقەال )ھەوشار ).
ی ،تکاب و س
شارستانەکانی
ش
ستانی ئ ران و
ﯾەتی ح زبی د مﯚﯚکراتی کوردس
ی
ی کﯚمە
ی کﯚمسيونی
2-ئەندامەتیستان.
بەشی شوراککانی کوردس
ەرپرسياری بە
بە
ی کﯚميتەی شارستانی کرماشان و ککامياران.
3بەرپرساﯾەتی
3ی شارستانی پيرانشار )خاان ).
4-بەرپرساﯾەتتی کﯚميتەیی شارستانی مەھــاباد .
5-بەرپرساﯾەتتی کﯚميتەیی
زبی د
ی کﯚميتەی ناووەندی ح ی
6-ئەندامەتیمﯚکراتی کﯚردستانی ئ ران
ی لە سا ی  1990را وەک پەنابەر نيشتتەج ی و ی
سدﯾق باباﯾی
س
تی ئا مانە و لە
ستا بە
دەرەوەش ت کﯚﯚشان و خەبااتی خﯚی بە ش وەی جﯚرراوجﯚر در ژە پ داوە و تا ئ س
دەﯾان وتار و بابەتی وەک ل کﯚ ينەوەی م ژووﯾی ﯾان بابەتگەلی پ وەندﯾدار بە ددۆزی
ەوە .
ھەنووکەﯾی ککورد نوسيوە و ب و کردۆتە
ھ
ھە ت
سەرچاوە :ما پەڕی بﯚ رۆژھ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ی ھەورامی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە681 :

سدﯾقی عەالﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120212321374099
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە682 :

سرود حاتەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608474033143
سەرۆکی سەنتەری رۆشنبيری ئا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە683 :

ور کەمال رەحيم ھاواری
سرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307159
91558
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە684 :

وە خاليد
سرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730210228
84597
ی کﯚمە ەی ئاافرەتانی کوردستان
ی خورماتووی
ەرپرسی لقی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

کەرکوک
514

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

ژمارە685 :

واحد
وە عەبدولو
سرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3202137185
56742
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

پارت:

بزوووتنەوەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە686 :

واحيد
وە عەبدولو
سرو
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1820290710
00431
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکان:
ش

ھەول ر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە687 :

ی
وە ناسری
سرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0306085510
01562
گەی بەشی
ەوە لە ر ی
تەمەنی  14سا ييە
ی
داﯾکبووە و لە
ە
ن لە
 19لە مەرﯾوان
ە سا ی 966
لە
بەشداری لە خەباتدا ککردووە،
ی
خە کی ئ رانەوە
الوانی ر کخراوی چرﯾکە فييدائيەکانی خ
ال
سروە ئ ستا ئەندامی
ە
سييەوە،
ەباتی سياس
ە ھاتووەتە ناووجەرگەی خە
ە م لە سنە
بە
کﯚمﯚنيستی ئ رانە.
ی
حزبی
ی
ککﯚميتەی ناوەندی کﯚمە ە و کﯚميتەی نناوەندی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە688 :

کول فتاح ننوري
سرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130319
92236
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە689 :

سليﭭا کەﯾو حەسەن جگەرخو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=200902181310161325
لە سا ی  1970لە شاری دﯾمەشق ھاتﯚتە دنياوە ،سليﭭا لە تەمەنی  10سا يدا لەگەڵ خانەوادەکەی
رووی کردۆتە و تی سوﯾد ،لەبەر ئەوەی بابە گەورەﯾان )جگەرخو ن( لە و تی سوﯾد ژﯾانی بەسەر
دەبرد .ئ ستاش سليﭭا لە کوردستان دەژی .بەشداری زۆربەی چاالکييەکانی و تی سوﯾدی کردووە،
لە بارەی ژنکوژی .چەند سا ک ئەندام بووە لە ﯾەک تی ژنانی کورد لە سوﯾد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

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

ژمارە690 :

سل مان جعفر محەمەد صﯚفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284491825
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە691 :

سماﯾل شەرەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521294973929
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە692 :

سمکﯚ رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122414420319718
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کوردستانی ع راق
ی
لە
سکرت ری ﯾەکک تی الوانی ددﯾموکراتی ە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە693 :

کﯚ ﯾەزدانپپەنا
سمک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014130
04228
لەداﯾکبووە.
ە
ی ،لەرۆژھە تی کوردستان
ی فەﯾزو بەگی
 19لەناوچەی
ە سا ی 970
لە
شان.
19وە چەکی پ شمەرگاﯾەتتی کردۆتەش
ە سا ی 986
لە
شﯚڕشگ انی کوردستانە.
ی ﯾەک تی ش
سکرت ری کﯚمميتەی ناوەندی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە694 :
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سميرە عەزﯾز مارف فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191791
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە695 :

سميرە ئەحمەد رۆستم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292247
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە696 :

سناو ﯾعقوب فلو عيسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691567
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا

520

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە697 :

سوارە کەمال محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891760
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە698 :

سوارە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241324024882
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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

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 بکە!

ژمارە699 :

سوارە کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5040950155
57264
ی مەدەنی
چاالکی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نی
چااالکی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە700 :

ھدی
سوببحی مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103020305
53064
ستان
شيوعی کوردس
سيی حزبی ش
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ستان
حزبی شييوعی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە701 :

کريم
سورران خالد ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130309
92224
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە702 :

سوران عەلی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791935
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە703 :

سورک و جەالل مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=200906111022571792
لە 1954-02-04لە شاری سل مانی ،لە داﯾک بووە و لەﯾەکەم دەستەی دامەزر نەری کﯚميتەی
ر کخستنی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان لە ئەوروپا بەشداری کردووە ،لە پاش دامەزراندنی
ﯾەک تيی لە  1975-06-01دا ،لە و تی شام.
لە تەمەنی  55سا يدا ،رۆژی  2009-06-04بە نەخﯚشيەکی کتوپ لە شاری مانجيستەر لە بەرﯾتانيا
کﯚچی دوای کرد.
سەرچاوە :نامەﯾەکی ﯾانەی ميدﯾا لە ئەمستەردام بەبﯚنەی پرسەی ن وبراوەوە لە 2009-06-10
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە704 :

ح
سوررەﯾا فەالح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901134348
89297
"مس
شب کەی س
ە کە ھە بژ رراوی شاژنی ل ھاتووی پ ش
سورەﯾا فەالح کچە کورد کە
س
شداری
مەلەکەی ل ھاتووی کووردستان بەش
ی
ی" لە ئامرﯾکا کە ناوبراو وەەک
کساتی ليدی
ئک
شاژنی
ی ژوئنی سا ی  2011سوورەﯾا فەالح وەەک ﯾەکەم ش
ککردووە .رۆژی 12ی مانگی
ھاليوود بەشداری ککردووە .زۆر ککەس ئەم
د
ککوردستان بە جلوبەرگی ممﯚدەی کوردەوە لە
دەناسن.
ن
افی ژنان
نگری مافی ممرۆڤ و م ی
ژننە وەک الﯾەنگ
ستەرەدا دەرددەکەوێ
فەالح لەم بەس
گگليری و نەکاننی سورەﯾا فە
http://ritasp
h
hotos.photo
oshelter.com
m/gallery-lisst
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ح( لە10:11:25 2011-6-20 :
)سورەﯾا فەالح
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە705 :

حەمە سا ح
سوررەﯾا قادر ح
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092223
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە706 :

سوزان رەزا معين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191988
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە707 :

ئيسماعيل رشيد

سوزە عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291797
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە708 :

سوسن بابکر مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091979
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە709 :

ەند
ی غياسوە
ەمەدخانی
سەن محە
سوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819140113
34783
ەنوسی و چيررکنوسی دا ککاری کردوە ککە
نی فيلم نامە
نوووسەری کوررد لە بوارەکانی
خﯚی لە کەرەج للەالﯾەن ھ زە
ما ەکەی ی
 2010-03لە م
شەوی 3-11
سەعات 8ی ش
س
ەوە دەستگيرر کرا .
ەمنيەتييەکانە
ئە
الکی
ھونەری لە بوواری فەرھەننگيشدا لە کووردستان چاال
غياسوەند بەددەر لە کاری ھ
غ
بوووە.
سەرچاوە :ما پەڕی رەوا نييوز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە710 :

ھيم
سەﯾد ئيبراھ
د رەزاق س
عاد سەﯾد
سوع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216212759
93468
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ی لەداﯾک بووون 1971 /بەغداد
ساڵ و شو نی
س
ە زمانی عەرەبی
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە لە
سپﯚڕی /پەرووەردەﯾی
پس
ەکانی وەزارەەتی
چاالکی /ﯾانزەە ساڵ ئەزمووونی پەروەردەەﯾی ،ر کخەرری پەﯾوەندﯾيە
چ
ەک ل پرسراوی
ەروەردە و ھ ززی زەﯾتون و ر کخراوی کﯚﯚﯾکای کﯚری بووە و ماوەﯾە
پە
مندا ن بووە لە بەڕ وەبەراﯾەتی پەروەرردەی
دوتيژی دژی م
ەشی بەدوادداچوونی توند
بە
ۆژەی بەڕ وەبردوووە.
ی
چەندﯾن پ
کاری کردووەو چ
تااﯾبەت و ﯾانزە ساڵ لە بوارری ژناندا ی
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممندا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە711 :

حەمەد عەللی
ھەﯾلە محە
سوھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218231904
43533
ک
 1968کەرکوک
ساڵ و شو نی لەداﯾک بوون8 /
مە /ماستەر
ب وانام
ی
ی تەندروستی
پسپﯚڕڕی /زانستی
ستا
کاری ئ ستا /مامﯚس
ژنان.
ھﯚشياری ن
ئاستی ورﯾاﯾی و ھ
ی
نەوەی
ن و بەرزرکردنە
ی /کارکردن لە بواری ژنان
چاالکی
ەمانی ئ اق لە 2010دا .
ی
دی ليسی گﯚﯚڕان لە پار زگگای کەرکوک بﯚ ھە بژاردننی پەڕ
کاندﯾد
ی سبەی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ی ژنان
چاالکی مافی
چ

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

ککەرکوک

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

بززووتنەوەی گﯚﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە712 :

ح
ورەﯾا فەالح
سوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1192020516
63899
دەژی.
ی
ستا لە و تی ئامرﯾکا
ی سەقزی رۆۆژھە تی کورردستانە ،ئ س
خە کی شاری
خ
الکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾاان
ی ژنانی چاال
سەرچاوە :ئەللبوومی و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

سەقز

530

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

ژمارە713 :

سو تان ئەتميشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090211511760889
چاالکی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە714 :

س مان ئەحمەد تقی الدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071491550
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە715 :

س مان ش خ محەمەد س مان  -باوکی سيروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112722245573988
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

حزبی شيوعی ع اق

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە716 :

س مان مجروم ئيبراھيم رانيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391908
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە717 :

سﯚران عومەر حمە حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791747
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە718 :

سﯚران دانيشوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300391375547
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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ی
الکی مەدەنی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە719 :

سﯚرران سا ح حس ن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0810170947
71935
سەرەتای و
ی
دنی
لەداﯾک بوە ،خو ند
ک
شاری دەربەنندﯾخان
سﯚران لە ) (1979/8/2لەش
س
سامانی
ەواوکردوە ،لەسا ی  1999لە کﯚل ژی س
ەم شارەدا تە
نااوەندی و ئاماادەﯾی ھەرلە
ی سل مانی وەردەگير ت و سەرکەوتووانەلەسا ی )(2003
ئاژەڵ لەزانکﯚی
ەندروستی ئا
تە
دازﯾاری
 20وەک ئەند
ی بەکالﯚر س وەردەگر ت ،لەسا ی 004
بروانامەی
ەپلەی زۆرباش
بە
ش ِ
ە فەرمانگەی کشتوکا ی دەربەندﯾخان دادەمەزر ت .
ککشتوکا ی لە
خو ن گەرم و نييشتمان پەرووەر لەناو تەواووی
لەوەی وەک گگەنج کی و
سﯚران ،جگەلە
س
کی بەئاگا و ِرۆۆشنبير کی وواقيع بين
ەھەمان ش وەەش گەنج ی
ھاور ـکانيدا دەەناسر ت ،بە
ھ ِ
بووە .
ەتی
ەنجان بەتاﯾبە
بەئاگاھ نانەوەی گە
ھ
جان و
پرۆۆژەکانی گەنج
س
سﯚران بﯚسەررخستنی ِ
مانی
يەکی ترﯾدا لەشاری سل ی
ی
ھاور
ی لەگەڵ چەنند
کﯚی سل مانی
قوتابيانی زانکﯚ
قو
ِ
سەکﯚﯾەک
ەﯾە دەب تە س
لبيراڵ( ددەردەکەن ،کە ئەو ِرۆژنامە
دنی
ەناوی )خو ند
ِرۆۆژنامەﯾەک بە
ِ
ببرن و
ی
سەکﯚﯾەکيان ننييە تا
ی کە ھيچ س
بﯚﯚئەو گەنج و خو نداکارانەی
دەنگی ت دە ھە رِ
ھەو ەﯾاندا سەرککەوتوانە بەرددەوام
و
ن بکەن ،سﯚﯚران لەم
ەعبير لە بيروو بﯚچونەکانيان
تە
دەب ت ،تائەو ککاتەی دوای پرس و ِراو ژککردن
ﯾکانی و زﯾاتر فراوانکردنی
بەھاورﯾک
ِ
تر دەکاتەوە و دوای
بيرورای جياواز بيرلە دەرکردنی ِرۆۆژنامەﯾکی ر
مەوداکانی ئاززادی
م
ِ
اربرﯾاری دەرککردنی
ی لەمپەر لەبەردەم ئاواتە
ەو دروستبونی
چەندﯾن ک شە
چ
ەکانيدا ،دواجا ِ
ەکە،
متيازی ِرۆژنامە
تە خاوەنی ئيم
کە خﯚی دەب ە
ِرۆۆژنامەﯾک ئەددات بەناوی ))شوناس( ە
س( لەبەر نەببونی
ە م بەداخەووە لەدوای دەەرچونی ) (2ژژمارە لە ِرۆژنامەی )شوناس
بە
ەوەِ ،رۆژنامەککە
وەزارەتی ِرۆشنبيرﯾيە
ی
الﯾەن
تووانای ماددی و ھاوکاری ننەکردنی لەال
ک گەنج ک و وەک خو نەر کی جدﯾی ببەردەوام دەب ت لە
ِرادەگر ت ،بە م خﯚی وەک
ور ی .
ھﯚشيارکرۆدنە
ھ
ەوەی کﯚمە گگاو گەنجان و قوتابانی ھا ِ
چەندﯾن چاالکی کرددوە
ن
داری
ی سل مانی دەب ت بەشد
سﯚران ئەو کاتەی لەزانکﯚی
س
خﯚ ندکاران ئەددات
برﯾاری برﯾنی دەرما ەی ﯚ
ەوانە  :کات ک وەزارەتی خ
لە
خوﯾندی با رِ
بەردەوام بونيان
م
ھﯚی
زانکﯚی سل مانی دەکات و بەھ
ی
ەکانی
ی خﯚپيشاندانە
سەرپەرشتی
س
سەرف
ف
حکومەت ناچار دەبەن کە ددەرما ەی قوتتابيان
وەزارەتی خو نندنی با و ح
چەکانی
ی
بﯚردومانی ناو
ی
سا ی ) ( 2002ئەو کاتەی ککە ِرژ می توررکيا
کەنەوە ،لەس
بک
ت و ھ رش دەەکاتەسەر ناووچە سنورﯾەککان ،سﯚران ووەک
ھەر می کورددستان دەکات
ھ
مانی دەکات
شداری لە خﯚپييشاندانی قووتابيانی زانکﯚﯚی سل ی
سوراو بەشد
گگەنج کی ھە
ِ
شان
سوت ن ت و پاش
ەوە ئا ی تورککە کان دەسو
و بەبەرچاوی ميدﯾاکانی ناووخﯚ و جيھانە
نن
دەسە تی کووردی بﯚ ئەوەەی ھەميشە نﯚکەری خﯚﯾﯾان بﯚ تورکەککان بسەلم ن
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لەراگەﯾاندنە ِرو زەردەکانياندا ،ھ رش دەکەنەسەر خﯚپيشاندەرەکان و لە تورکە
ِ
دەپار نەوە بﯚئەوەی جار کی تر وەک نﯚکەر قبو يان بکەنەوە .
فاشيستەکان
ِ
سﯚران لەسەرتای دامەزراندی )گروپی ئازاد( وەک ئەندام کی چاالک لە گەڵ
ھاور کانيدا لەشاری دەربەندﯾخان بەردەوام دب ـت لە خزمەتکردنی داخوازﯾەکانی
ِ
خە کی شاری دەربەندﯾخان ،لە کاتی خﯚپيشاندانەکەی ِرۆژی ) (2003/7/15دا
لەدوای ئەوەی داواکارﯾەکانی خە کی دەگەﯾەنن بە کار بەدەستانی شارەکە ،لەالﯾەن
بەرپرسە ئيدارﯾەکانی ئەو کاتەی پار زگای کەرکوک و ئاساﯾشی دەربەندﯾخان ،ئەو
خﯚپيشاندا بە مەترسيەک بﯚ لەدەستدانی کورسيەکانيان دەزانن و لەدوای تەواو
بونی ِر پ وانەکەی ِرۆژی ) (2003/7/15دەکەونە بەر ھ رشی ئاساﯾشی دەربەندﯾخان
و دور لەھەمو بەھاﯾەکی مرۆﯾانە و دڵ ِرەقانە پەالماری چەند گەنج ک ئەدەن و
چەندﯾن گەنجی ترﯾش زﯾندانی دەکەن کە سﯚران ﯾەک ک بو لەو گەنجانە .
بﯚئاشکرا کردنی سەرماﯾەی وەزﯾرەکانی حکومەتی ھەر م و ئەندام پەڕ ەمانەکانی
رۆشنبيری
) (9کەس لەگەنجانی دەربەندﯾخان بەرلە ھەر کەس کی سياسی و ِ
لەکوردوستاندا ﯾەکەمين کەسان ک بون کە ئەو داواکارﯾانەﯾان لەرِﯾگەی ئەندام
پەڕ ەمان )محەمەدی حاجی مەحمودی گولە خانە( وە گەﯾاندە پەڕ ەمانی
کوردستان ،کەسﯚران ﯾەک ک بو لەو گەنجانە .
(سﯚران( وەک گەنج چاالک و ِرۆشنبير ھەميشە لەپ شەوەی گەﯾاندنی
داواکارﯾيەکانی خە ک بوە بە دەسە ت ،لەخﯚپيشاندانەکەی ِرۆژی )(2006/8/7
ﯾەک ک بو لە گەنجە پ شەنگەکانی ئەو خﯚپيشاندانە و لەکاتی پەالماردانی
گەنجەکاندا لەالﯾەن ھ زەکانی ناوخﯚ و پياوانی دەسە دارەوە ورەی گەنجانی
بەرزکردو وەتەوە تا بﯚئەوەی بەش وەﯾکی شارسانيانە لەبەرامبەرﯾان بوە ستتنەوە،
بە م دڵ ِرەقی و ب بابکی ھ زەکانی ناوخﯚی حکومەت لەم شارەدا گەﯾشتە ِرادەﯾەک
کە بەش واز کی نا ئينسانيانە ھەرچی دەھاتە بەردەستيان وەردﯾان دەکرد و گوللە
بەج ماکانی بەعسيەکانيان دەنا بەجەستەی گەنجانەوە و چەندﯾن گەنج دەستگيرکرا
وھارﯾکانی لە زﯾندانی
کە ﯾەک ک لەو گەنجانە )سﯚران( بو ،دوای مانەوەی سﯚران
ِ
کانی گﯚمەوە و زﯾندانی سەرشەقام لەشاری سل مانی بﯚماوەی پانزە ِرۆژ و دوای
ئازادکردنيان ،لەالﯾەن گەنجان و خە کی شاری دەربندﯾخانەوە وەک پا ەوان پ شوازﯾان
ھاوری و خﯚشەو ﯾستمان ،سﯚرانی
ل کرا ،بە م ھەزارە داخ و ئەفسوس بﯚ سﯚرانی
ِ
لەرۆژی )(2009/7 31
ھەميشە لەﯾادمان ،سﯚرانی دەم بەخەندەو قسە خﯚشمان
ِ
دوای ملمالنيەکی توند لەگەڵ نەخﯚشيدا بﯚدواجار بەج ی ھ شتين و تەنا ﯾادگاری و
ئەزمونەکانی بەج ھ شت.
سەرچاوە :پ ش ەو حەميد  -ما پەڕی دەنگی سەربەخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە720 :

زی  -خەبات
سﯚرران سەقز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830134622
29271
ەقز لە
شتمانپەروەری شاری سە
ی
ما ەﯾەکی نيش
ە داو نی بنەم
سا ی 1358ی ھەتاوی لە
س
ندنی ھەر لە شاری
ەرەتاﯾی ،ناوەەندﯾی و دواناووەندﯾی خو ند
داﯾک بوو .قﯚناغەکانی سە
حەساوداری وەرگرتوە و دواتر
ی
رشتەی
ی
دﯾپلﯚمی لە
ی
سەقز تەواو ککردوە و ب واناممەی
س
دەستی داوەتتە کاسبی و بﯚ ماوەی پ ننج ساڵ لە بازاڕی شاری سەقزدا دووککانی بوە
و کاروباری بازررگانی کردوە .
"پەروﯾز شاف عی" ﯾﯾەک ک لە
ز
ەکەﯾەتی و ککوڕی خوال خﯚﯚشبوو
ندا ی بنەما ە
نااوبراو تاقە مند
کە پاش سەرککەوتنی شﯚڕڕشی
ەبيرستانەکانی سەقزە ە
ی
شناوەکانی دە
مامﯚستا خﯚش
م
ئاواﯾی "ﯾازی
ی
مەرگە و لە ئاککامدا سا ی 1364ی ھەتااوی لە
گگەالنی ئ ران بوو بە پ شمە
چوون کی چەککدارﯾدا
شەڕ و ت کھە چ
ب غی" سەر بە ناوچەی ففەﯾزو بەگی سەقز لە ش
ەخت کرد .
ەگەڵ ھ زەکاانی کﯚماری ئيسالمی ئ رران گيانی بە
لە
شاری
ەمەنی مندا يييەوە رووی لە مزگەوت و تەکيەکانی ش
سﯚران سەقزی ھەر لە تە
س
قورئانی پيرۆز و ھەرروەھا ئەشعار و
ی
سەقز کردوە و ئﯚگرﯾەکی ززۆری بە خو نندنی
س
ەکيەی
 15سا يدا لە تە
لە تەمەنی 1
سا ی  1373ە
سەرەنجام ا
ەکان بوە و س
ھﯚنراوە ئاﯾينيە
ھ
شی
ەﯾعەتی کردووە و بوەتە موورﯾد و دەرو ش
می قبوو ی بە
ھادی ھاشم
حاجی ش خ ھ
ح
ماوەتەوە.
ە
سﯚ ەﯾی و تا ئ ستاش وەففادار بەو بەﯾععەتە
ەرﯾقەتی پيرۆۆزی قادری س
تە
کورت لە
ت
ەدا پ دەگە ن ت و پاش ماووەﯾەکی
نااوبراو زۆر زوو خﯚی لە ن و ئەم تەرﯾقەتە
ئاوارە و
ە
ھاشمی کە ئئەو کات
الﯾەن خوال خﯚﯚشبوو حەزرەەتی حاجی ش خ ھادی ھ
ال
ئيجازەی "ت غ
ی
ە و تی برﯾتانيا نيشتەج بوو ،بە فەررمی
دەران بوو و لە
ەڕﯾوەی ھەند
پە
وەﭬد و کاروانەکاننی
د
سەقزی لەگەڵ
ی
سﯚران
باازی" پ ئەددر ت و پاش ئئەم ب ﯾارە س
ەی شار
سەردانی زۆربە
رشاد و جەولەی ددەرو شی س
د
ستی ئ
ەرﯾقەتی قادرری بە مەبەس
تە
مەھاباد،
سەقز ،سنه ،م
و شارۆچکە و گوندەکانی ککوردستان و بە تاﯾبەت ناووچەکانی :سە
ەکات و بە خوواردنی
کرماشان و جوان ۆ ،ئە
ن
سەردەشت ،کامياران ،قورروە،
بﯚﯚکان ،بانه ،س
"خارق العاده" خە ک و جەماوەرری ئەم
ق
ھەروەھا ت غ ببازی و عەمەلياتی
ەرد و تيغ و ھ
بە
شاد کردوه.
نااوچانەی ئيرش
ەﯾعەت
جار کی دﯾکە بە
حەزرەتی حاجی ش خ ھادی ،ر
ی
سﯚران سەقزی پاش وەفاتتی
س
ەﯾمانی
ەگەڵ ج گەداری ناوبراو وااتە دوکتور ش خ حەسەن ھاشمی ئەبەست ت و پە
لە
ھﯚی
ئەکاتەوە .دواتر بە ی
.
قادرﯾی سﯚ ەﯾی نووێ
ی
ە ن و وەفاداارﯾی بە تەرﯾققەتی
بە
قەتيدا لە
رادەبەدری ناوبراو لە بووارە جﯚراوجﯚررەکانی تەرﯾق
ی
چاالک بوونی لە
ل ھاتووﯾی و چ
ەشی تەبليغات و چاالکيەککانی
ە فەرمی بەرپپرساﯾەتی بە
حەسەنەوە بە
الﯾەن ش خ حە
ال
بﯚکان و مەھاباد پ ئەسپ ردررێ و تا کاتی
ن
ە ناوچەکانی سەقز،
راگەﯾاندنی لە
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بەج ھ شتنی کوردستانی ئ ران و رۆﯾشتن بﯚ ھەندەران بە ل وەشاوەﯾيەوە ئەم
بەرپرساﯾەتييە بەڕ وە ئەبات.
دەرو ش سﯚران ،جگە لەم بەرپرساﯾەتييەی بﯚ ماوەﯾەکی دوورودر ژ بەرپرسی بەشی
ر کخستنی موردﯾد و مەنسووبانی تەرﯾقەتی قادرﯾی سﯚ ەﯾی لە ن و شاری سەقز و
گوندەکانی ناوچەی خوڕخوڕەی لە ئەستﯚ ئەب ت و جگە لە راپەڕاندنی کاروباری
تەکيەی سەقز بە ش وەی بەردەوام سەردانی گوندەکانی ناوچەی خوڕخوڕەی سەقز
ئەکات و وەک پردی پەﯾوەندی لە ن وان ش خ حەسەن و مورﯾدەکانی ئەم ناوچە،
مەئمورﯾەت و ئەرکە پيسپ ردراوەکانی رادەپەڕ ن ت.
ناوبراو جگە لە بەشداری لە زۆربەی ئ رشاد و جەولە دەرو شيەکانی ناوچە
جياوازەکانی کوردستان ،چەند جار ک لە سەر فەرمانی ش خ حەسەن سەردانی
کوردستانی ع راقی کردوە و لەگەڵ ش خ محەمەد کەسنەزانی ر بەری تەرﯾقەتی
قادری کەسنەزانی لە شاری سل مانی و ش خ بابەعەلی سﯚ ە لە شاری ھە ەبجە
کﯚدەب تەوە و پەﯾامی ش خيان پ رادەگە ن ت.
سﯚران سەقزی لەو ماوەﯾدا کە لە شاری سەقز بووە دەﯾان جار لە الﯾەن ناوەندە
ئەمنيەتييەکانی ئەم شارەوە بانگھ شت و ل پرسينەوەی لەگەڵ کراوە و بەردەوام
وەک کەس کی ئاﯾين خواز و نيشتمانپەروەر لە ژ ر گوشار و چاوەد رﯾی دەو ەتدا بووە
و بﯚ ماوەﯾەکی کورتيش بە تاوانی ئەوەی کە گواﯾە ئيسالميەکی توندڕەوە
دەسبەسەر کراوه ،بە م پاش ئەوەی ئەم تاوانە بەسەرﯾدا ساخ ناب تەوە ئازاد
ئەکر ت .ئەمە لە حا کداﯾە کە ئەم رەوتە ئاﯾينييە کە ناوبراو چاالکی ت دا ئەکات وەکوو
ر باز کی عيرفانی و مەعنەوی بە دوور لە ک شەی سياسەت و دەسە تخوازی ،تەنھا
خﯚی لە پەﯾوەوەند کی رۆحانی و خﯚشەوﯾستی لە ن وان تاک و خوداواەندا
ئەبين تەوه.
ناوبراو جگە لەوەی کە وەک چاالک و ھە سوڕ کی ئاﯾينی لە شاری سەقز رۆ ی
بينيوە ،وەک ناسيﯚناليست کی کوردپەروەر و ھە سووڕ لە بواری دەستەبەرکردنی
مافە نەتەواﯾەتيەکانی گەلی کورددا چاالکی کردوە و بەردەوام بە ش وازی جﯚراوجﯚر
خزمەتی بە پەرەسەندنی بيری نەتەوەﯾی لە ن و الوانی سەقزدا کردوە و بە
کردنەوەی کالسی ف ربوونی زمانی کوردی بە ش وەی نافەرمی دەﯾان منداڵ و الوی
ئەم شارەی ف ری خو ندن و نووسين بە زمانی زگماکی کردوە.
سﯚران سەقزی سا ی 1379ی ھەتاوی شاری سەقزی ج ھ شت و لە شاری
ستﯚکھﯚ می پاﯾتەختی و تی سوﯾد نيشتەج بوو ،بە م لە ھەندەرانيش در ژەی
بە چاالکييە ئاﯾينی و نەتەواﯾەتييەکانی دا و ھەنووکە وەک وتەب ژی تەرﯾقەتی قادری
لە دەرەوەی و ت رۆڵ ئەگ ت و تا ئ ستا جگە لە کﯚمە ک چاالکی جﯚراوجﯚر ،لەگەڵ
چەندﯾن وەﭬدی داکﯚکيکەر لە مافی مرۆڤ و ھەروەھا بەرپرسانی با و زخانەی چەند
و ت کی ئەورووپی دانيشتوە و ک شەکانی بەردەم چاالکانی ئاﯾينی ئەھلی سونەت
لە کوردستان بە گشتی و مورﯾد و مەنسووبانی تەرﯾقەتەکانی قادری و نەقشبەندی
بە تاﯾبەتی باس کردوە .
ھەروەھا ناوبراو پاش چوونە دەرەوە لە ئ ران خەبات و چاالکی خﯚی لە ن و ﯾەک ک لە
حيزبەکانی تاﯾبەت بە کوردستانی ئ ران بە ش وەی ئاشکرا دەست پ کرد و ماوەی 2
ساڵ وەک ب ژەری رادﯾﯚ دەنگی کوردستان و  2سا يش وەک ب ژەر و بەرپرسی رادﯾﯚ
دەنگی الوان لە شاری ستﯚکھﯚ م کاری کردوە و دواتر بﯚ ماوەی  2سا يش وەک
537

پ شکەشکار و بەڕ وەبەری بەرنامەی "الوان" لە کانا ی ئاسمانی تيشک تيﭭی،
دەوری بينيوە.
کاک سﯚران سەقزی ھەروەھا لە کﯚنف انسی پ نجەمی ﯾەکيەتی الوان لە و تی
سوﯾد وەک ئەندامی ج گری کﯚميتەی بەڕ وەبەری گشتيی ھە بژ ردراوە و لە
کﯚنف انسی شەشەمی ئەم ر کخراوەدا بە دەنگ کی زۆرەوە وەک ئەندامی ئەس ی
دەنگی ھ ناوەتەوە و تا کﯚنف انسی حەوتەم وەک بەرپرسی گشتيی تەشکيالت و
ر کخستنەکانی ﯾەکيەتی الوان لە و تی سوﯾد کاری کردوە و لە کﯚنف انسی
حەوتەمييشدا دﯾسانەوە بە دەنگی زۆرﯾنەی ئەندامانی ر کخراوەکه ،وەک ئەندامی
ئەس ی ھە بژ ردراوە و ئەرکی بەرپرساﯾەتی کﯚميسيﯚنی چاالکيەکانی الوانی لە
و تی سوﯾد بﯚ دﯾاری کراوە .شاﯾانی باسە کە ناوبراو جگە لەو بەرپرساﯾەتييانە کە لە
سەر ئاستی و تی سوﯾد بە گشتی بوﯾەتی ،سا کيش وەک بەرپرسی تەشکيالتی
الوان لە شاری ستﯚکھﯚ م و سا يکيش وەک بەرپرسی گشتيی ﯾەکيەتی الوان لە
شاری ستﯚکھﯚ م ھە بژ ردراوە و دەورەﯾەکيش وەک موشاور و راو ژکاری بەرپرسی
گشتيی الوان لە دەورەی و ت لە الﯾەن بەرپرسی ئەوکات بەڕ ز کاک "رەحيم
رەشيدی" دﯾاری کراوە.
ئ ستا ماوەی نزﯾک بە ﯾەک سا ە سﯚران سەقزی سەرقا ی ئامادە کردنی پ ۆژە کی
گەورەی تلوﯾزﯾﯚنييە کە لە  30و تی جياوازی جيھان ،ئامادە ئەکر ت و ب ﯾار واﯾە لە
داھاتووﯾەکی نزﯾکدا ب و بکر تەوه .شاﯾانی باسە ئەم بەرنامە تلوﯾزﯾﯚنييە کە بە
ﯾەک ک لە پ خەرجترﯾن بەرنامەکانی م ژووی تلوﯾزﯾﯚنە کوردﯾەکان دادەنر ت،
بەرنامەﯾەکی گەشتيارﯾی و تەفرﯾحی و سەرنج راک شە کە لە پ نج قاڕەی جيھان
ئامادە کراوە و ھەنووکە لە قﯚناغەکانی کﯚتاﯾی خﯚی نزﯾک بوەتەوە .
لە کﯚتاﯾيدا ماوەتەوە ب ين کە ئ ستا کاک سﯚران سەقزی:
ـ وتەب ژی تەرﯾقەتی قادری سﯚ ەﯾی لە دەرەوەی و ته
ـ ئەندامی ر کخراوەی ميراتگرانی سو تان سە حەدﯾنی ئەﯾووبييه
ـ ئەندامی حيزبی د مﯚک اتی کوردستانی ئ رانه
ـ ئەندامی ﯾەکيەتی الوانی د مﯚک اتی کوردستانه
ـ ئەندامی حيزبی سﯚسيال د مﯚکراتی سوئ دە
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سەقز

538

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

ژمارە721 :

سﯚزز بابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3090939242
21559
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە722 :

ەلەبی
سﯚزز نوری چە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1820192210
00429
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە723 :

ن
سﯚززان ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241559407
71173
ندنی تەواو کرردووە ،لە 1991-1981
سل مانی لە دداﯾکبووە و لە بەغداد خو ند
ە  1961لە س
لە
مەرگە بووە ،وەک خﯚی بااسی
 1989-1984پ شم
1
ی شيوعی ببووە ،لە
ەندامی حزبی
ئە
ساندنەوەی م يينە
دەرکی بە چەوسا
ی
ەعداوی
ی نەوال سە
ەی کت بەکانی
دەکات لە ر گە
بەرگرﯾی لە
ی
ککردووە ،سا ن کی دوور و در ژە لە سو د دەژی ،لە ئەوروپا لە بواری
اش ئەندامی دەەستەی بەڕ وەبەری سەننتەری
مافەکانی ئافررەتان کار دەککات ،ئ ست ش
م
ەدا باس لە
نييناﯾە بﯚ بەرگررﯾی لە مافەککانی ژنان لە سو د .لەم ددﯾمانە تاﯾبەتە
رووبەڕووی ئافرەتی
ی
ک شەکانی ژننان و ھﯚشياررﯾی س کسييی و ئەو گرفتتانە دەکات ککە
ەنابەر دەبنەووە لە ئەوروپا.
پە
ستيﭭان شەمززﯾنی  -ما پەڕڕی پ نووسەککان
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

اق
شيوعی ع ق
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە724 :

سﯚززان فەق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0117202530
03292
چاالکی بواری مافی ژنان.
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مافی ژناان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە725 :

ی
سﯚززان کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4131819297
75820
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە726 :

ستا
سﯚززدار ئاﭬ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2111343522
23909
سەی بەڕ وەببەریKCK
ەندامی کﯚنس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

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

ژمارە727 :

ز محەمەد حسن
سﯚللين عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130299
92211
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە728 :

ی
ما سورﯾنی
سﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3140856289
93055
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

و ت:

ی کوردستان
باشووری

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە729 :

ی
راج بارزانی
سير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805121333
34673
کاروباری مين
ی
شتی
ی دەزگای گش
سەرۆکی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

چاالککی سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە730 :

کی.
ەر کەرکوک
روان ئەنوە
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217519
92021
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە731 :

روان بابان
سير
544

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0321190007
74009
ھە سوڕاووی بزووتنەوەەی گﯚڕان لە ئە مانيا
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ی سياسی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە732 :

نان ميرزا
روان عەدنا
سير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207213804
42911
ی کوردستان
ی ھاوپەﯾمانيی
ئەندامی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە733 :

روان گەردی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1280148386
64075
545

 19لە داﯾک ببووە.
ی985-1-16 ،
سيروان گەردی
س
ەب ژی
شنبيری ئاسووودەﯾە لە شااری ھەول ر ،ھەروەھا وتە
سەنتەری رۆش
ەڕ وەبەری س
بە
حکوومييەکانە.
ە
فيدراسيﯚنی ر کخراوە نا ح
في
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە734 :

روان گەردی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060814153
33134
سەرۆۆکی سەنتەرری ئاسوودە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کﯚمە ﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە735 :

س
مود پﯚليس
روان مەحم
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22120155918478
سی و ئەنداممی ﯾەک تی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە736 :

ی
روان نوری
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20815063012419
ی سل مانی ﯾﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کورردستان
سکرت ری لقی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە737 :

سی
روان کاوس
سير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227223448
81473
ھاتووەتەدنيا .خو ندنی
لە رۆژھە تی کوردستان ھ
شاری سنە ە
سا ی 1954ی زاﯾنی لەش
س
سنە و سەقز و کرماشان
شارەکانی س
سەرەتای و ناوەندی و دوانناوەندﯾی لەش
س
شای
می حەمەڕەزاش
ەواوکردووە .ببەھﯚی چاالککيی سياسيييەوە ،لەسەردەمی رژ ی
تە
پاﯾيزی سا ی 1978
ی
کەنجە بووەتەوە .لە
ئ ران ،بەرەوڕوووی گرتن و ،زﯾندان و شک
دەکوتنە
ساواک'' ھە د
سيخوڕﯾی ''س
گيراوانی دەزگەی س
ی
ەشاری کرماشان ،کات ک بەکر
لە
بەش وەی
شەش مانگ ش
ش
ماوەی پتر لە
ی
کات و،
خﯚی دەربازبک
ی ،دەتوان خ
سەر ما ەکەی
س
ەدژی
سا ی  1979لە
گەالنی ئ ران لەس
ی
سەرﯾی
ی .پاش راپەڕﯾﯾنی سەرتاس
ھ نيی دەژﯾی
نھ
ەشدارﯾدەکات.
ت
رژژ می دﯾکتاتﯚﯚری حەمەڕەززاشا ،چاالکاننە لە خﯚپ شااندانەکاندا بە
ھاتنەسەرکارری کﯚماری ئييسالميی و،
ەدوای رووخاننی رژ می پا شاﯾەتيی و ھ
لە
الو ژی  1979لەدژی نەتەووەی
فەرمانی جيھاادی ئاﯾەتﯚ خومەﯾنيی للەمانگی گەال
فە
ەبەرامبەر ھ ررشی
شانبەشانی سەدان رۆ ەی کورد ،لە
ی
ککورد ،دەب تە پ شمەرگە و،،
مانەکەی دەکاات.
بەرگرﯾی لە خاکی پييرۆزی نيشتم
ی
سوپای داگيرککەری ئيسالمميدا
س
سياسيی وەرددەگير ت.
ەپەنابەری س
سا ی  1989دەچ تە تورکييا و ،لەنووسيينگەی  UNبە
س
سا ی  1992دا دەب ت
ەن و تی نﯚررو ژەوە وەردەەگير ت .لەس
ککﯚتاﯾی سا ی  1990لەالﯾە
199
ی پارتی سەرربەخﯚﯾی کورردستان و ،تاککو سا ی 98
سەرکردەﯾەتی
ە ئەندامی س
بە
لە
ەرپرسياری ددەزگەی راگەﯾﯾاندن دەب  .لەسا ی  1998دا ،دەب ت بە ئەندام ە
بە
ەﯾاندنی
شتمانيی کورددستان .ماوەﯾﯾەک دواتر بەررپرسيار تيی دەزگەی راگە
ککﯚنگرەی نيش
ئەوڕۆ کە 2010ی زاﯾنييە ،بەرپپرسی راگەﯾاندن و
ۆ
سپ ردرێ پ ی و ،تاکو
ککﯚنگرەی دەس
شتمانيی کوردستانە .
ەندامی سەررکردەﯾەتيی ککﯚنگرەی نيش
ئە
نەورۆزی  ،2010سەرجەم 52
ی
ن لە -1 :گﯚﭬااری کﯚنگرە ،تاکو
ەرھەمی ب ووکراوی برﯾتين
بە
سا ی  2009دا لە
گ ،ئەفيﯚن لەس
مارەی ل ب وکراوەتەوە -2 .پەرتﯚکی تلياک ،دراگ
ژم
مانگی گەالو ژژی 2010
ئاﯾنيی لەئ ران )م
ی
دار تيی
نﯚﯚرو ژ لەچاپدرراوە -3 .م ژوووی دەسە تد
ەرھەمانە ،دەەﯾان وتار
ەم )ژمارە (1ئاامادەی چاپە .جگە لەم بە
ب وکراوەتەوە -4 ..کﯚبەرھە
ەوە.
دا ب وکراوەتە
پەڕە کوردﯾيەکاند
ە
مانەی لە رۆژننامە و ما
و چەندﯾن دﯾم
 2ەوە ،ئەنداممی ﯾەک تيی نووسەرانی نﯚرو ژە.
ەسا ی 2006
لە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز سيروان کاووسی سەباررەت بە کار و ژﯾاننامەی خﯚﯚی لە
س
2010-05-13
3
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە738 :

ما ئاری
سيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071616132
22091
چاالکی م .ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە739 :

549

خان
ەم جەالدەت بەدرخ
سينە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305133825
51537
لەداﯾکبووە.
ە
ق
 19لەدﯾمەشق
لە938/3/21دووە
شام تەواوکردوووە .دووساڵ مافی خو ند
قﯚتابخانەی راھيباتی فەررەنسی لەشەشام
لە
مەد سەعدو ھاتﯚتە
حەدﯾن محەم
 1بەھﯚی شووکردنی بەئەندازﯾار سە ح
سا ی 1960بااشووری کورددستان.
سەورە لەکەرکوک دەرکراوە.
ە
 1بەبرِﯾاری قييادەی
سا ی 1974دا تەواو کردوووە.
سی لەبەغد
 1دبلﯚمی لەززمانی فەرەنس
سا ی 1977کوردستان بووە.
ا
ەک تی ئافرەتاانی
لەھەفتاکان سکرت ری ﯾەتاﯾبەت
ت
ەتەوەﯾەکگرتوووەکان
خانەﯾەکی نە
 1دەب تە مامﯚﯚستا لەقوتابخ
سا ی 1980ەزمانی فەرەنسی.
بە
- 1995سا ی خانەنشين ددەب ت.
5
(20ەوە لەعەننکاوە دەژ ت.
سا ی )006تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی مافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە740 :

س ئەمين کاکی
سەبباح ھەﯾاس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221114628
83571
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پار زگای موس لەداﯾکبووە .دپلﯚمی ھوننەرﯾی
سا ی  1974لە شارەد ی کە ەکی ر
س
وەبەری کﯚمپانياﯾەککی مەدەنی بووە لە
ی
دا ،بەڕ
کانی ژم رﯾارﯾد
ھەﯾە و پسپﯚڕڕە لە ئام رەکا
ھ
شاری موس .
ش
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە741 :

مەنی
سەببری بەھم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1105154206
62481
کوردستانە و تا ئ ستا للە بواری جياووازدا
ە
تی
ەی رۆژھە ی
ی شاری سنە
ە داﯾک بووی
لە
خەباتی کردوووە.
خ
ەری
ک رۆژنامەوان ،چ وەک سياسەتکار و چ وەک ت کﯚشە
مەنی چ وەک
سەبری بەھم
س
ەﯾە .ئەو پ شتتر بەرپرسی بەشی
کﯚشانی بووە و ھە
ی
نی ژنان چاالککانە ت
بوواری مافەکانی
بەشی فارسی رادﯾﯚ رۆژھە ت و دواتر بەرپپرسی
ی
فارسی رادﯾو کﯚمە ەو بەرپپرسی
فا
ی رۆژھە ت تی ﭬی بوو .ھەروەھا بﯚ ماوەﯾەک بەررپرسی الپەڕڕەی
ەشی فارسی
بە
ھە ت بووە .ئ ستاﯾش ئەنندامی دەستتەی
ی رۆژنامەی ئاسﯚی رۆژھ
تااﯾبەت بە ژنانی
رەوتەﯾە.
ە
راگەﯾاندنی ئەم
ی
بەرپرسی
ی
کﯚمە ەو
ە
ەڕ وەبەرﯾی ررەوتی ﯾەکگررتنەوەی
بە
ھە ت
سەرچاوە :ما پەڕی بﯚ رۆژھ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە742 :

درەددﯾن ننوری خدر لەک
سەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724132810
01889
سا ی لەداﯾکببوون1961 :
س
دەرچووی :ناوەەندی
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
ککار :کاسب
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە743 :

مەحمود
سەرربەست م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104003404
42418
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سەری
ﯾەک تی نەتەووەﯾی دﯾموکراتی کوردستاان و سەرنووس
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ﯾە
ئە
کی نادﯾاردا تيرۆررکرا.
رۆۆژنامەی ميدﯾا بوو ،لە شااری ھەول ر للە رووداو ی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە744 :

ەمەد
سەررتيب محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217499
92009
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە745 :

سەررحەد قادرر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104003707
72421
ەرکوک.
ەڕ وەبەری پﯚﯚليسی شارۆۆچکە و شارەەد يەکانی کە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ی
سەربازی

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە746 :

سەرردار حس ن صﯚفی عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128389
91763
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە747 :

سەردار عومەر خضر حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391806
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە748 :

سەردار قادر عەلی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591729
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە749 :
555

ەد موراد
مود ئەحمە
سەرردار مەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128399
91777
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە750 :

ەری
سەرردار پشدە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1208093439
92918
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
(SUS
سو سنەﯾەو خ ی سو سننەش )SIANA
ی لەخ ی س
بننچينەی سەرردار پشدەری
ەسەردەمی مادەکاندا
ەبادانی ئ ستتا بوون ،کەلە
ی ئەھواز و عە
پ شتر دانيشتتووی ناوچەی
ەخﯚی خﯚﯾان ھەبووە ،لەدووﯾدا دەسە تتدارانی
سرواوەو دەو ەتی سەربە
ەسو سنەناس
بە
ەی
ئ رانی راﯾان گگواستون بﯚ بﯚﯚ ناوەراستی کوردستان ،بەش کيان ھ ناوەبﯚ ناوچە
ەشەﯾە.
سەردار لەو بە
سەردەشت و پشدەر کەس
س
 194لەکو ستاانی ک ل ی سەر سنوری ن وان
ی سا ی 48
سەردار پشدەەری لەھاوﯾنی
س
دوو راپەڕﯾنن ،باوکی
ەکەﯾان خاوەنی و
ن
ەداﯾک بووە ،بنەما
سەردەشت و پشدەر دا لە
س
کی نزﯾکی
ھابادو دۆست ک
لەکﯚماری کورردستان لەمھ
ەفسەر بووەلە
سەردارﯾش ئە
س
وای کردوەکەباووکی سەردار
تاﯾەتيەش ی
ی بارزانی بوووە ،ئەو دۆستا
مەالمستەفای
م
. 196
شدەر تاکو 63
شﯚڕشی ئەﯾللول لە 1961لەناوچەی پش
شمەرگەی ش
ببب تەﯾەکەم پ ش
 1963کەدەو ەت لەناوچەکەنەما ،بارو
خانەتاکو
1
سەردار لەحەوت سا ی دەەخر تەقوتابخ
س
نی ئەو بوو
ەرگاﯾەتی دانييشاندو سەرددار لەشو ی
دۆخی ژﯾان باووکی سەردارری لەپ شمە
ەپ شمەرگە ،سەردار لەککﯚتاﯾی سا ی  1964کەدەەو ەت گەراﯾەوەناوچەکەو
بە
ﯾش گەراﯾەوەەقوتابخابەو تاککو سەرەتای  1967بەردوام بوو
ەوە ،سەردارﯾش
قوتابخانەکراﯾە
قو
ەوەلەکﯚتاﯾی
لەخوﯾندن دوور خستە
ن
سی سەردارری
ەخو ندن ،باررودۆخی سياس
لە
ی س ی ناوەەندی.
ەدەست ھ ناانی ب وانامەی
بە
جارەبەتەمەن کی
شی ئەﯾلولەوەەکردەوەو ئەمج
دی بەشﯚڕش
کی تر پەﯾوەند
سەردار جار ک
س
ەﯾەکجار زۆر ببوو ،ئەوەش ووای کرد
زﯾﯾاترەوەو بەب ووانامەی س ی ناوەندﯾەوەەکەبﯚ ئەو کاتە
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کەھەر دەورەﯾەکی ئەکادﯾمی بکراباﯾەوەسەردارﯾان دەنار بﯚ ئەو دەورە،
ب جگەلەچەندﯾن دەورەی تﯚپ و دژی تەﯾارەو ئەلغام )مين( ،دەورەی مامﯚستاﯾی
قوتابخانەشی تەواو کردو لەسا ی  1968بوو بەمامﯚستای قوتابخانەی ب تواتە .
سەردار لەکاتی شەڕدا شﯚڕشگ ر کی سەرکەوتوو بوو بەھەموو چەک ک شەڕی
لەگەڵ لەشکری ع راقيدا کردوه ،ﯾەک ک بووەلەتﯚپھاو ژەبەناوبانگەکانی کورد ،ئەو
شەڕو تﯚپبارانەشکردوﯾەتی بەخﯚشەوﯾست کی شەخسی مەال مستەفای بارزانی.
لەسا ی  1970کرا بەئەفسەر لەفەوجی  12ی حەرەس حدود دا ،لەسا ی  1974بوو
بەتﯚپ ھاو ژ و چاود رو رەسەدی تﯚپخانەی شﯚڕش لەناوچەی رەواندز،
ب جگەلەچاود ری تﯚپخانەکان ،بەشداری لەشەڕی تفەنگ و ئارپ چيش دەکرد لەگەڵ
لەشکری ع راقيدا.
لەکﯚتاﯾی مانگی نﯚی  1974لەدام نی چيای ھەندر ن ،کەوتەناو ب ستانی ئەلغامەوەو
بە 35پارچەبرﯾندار بوو ،ﯾەک ک لەپارچەکان بەناوەراستی پشتی کەوتوەو ئازار کی ب
دەرمانی بﯚ پەﯾدا کردوە کەتاکو ئ ستاش بەدەست ئەو ئازارەوەدەنا ن  ،ئەوەش
دووری خستەوەلەشەڕو شﯚڕو سەنگەر بازی.
لە 1975بەبرﯾنداری گەڕاﯾەوەع راق و دەستی کرد بەدروستکردنی بەربەستی ئاو و
پردو ئاوبارە ،لەو کارەشدا سەرکەوتن کی باشی بەدەستھ ناو بەو
دەستماﯾەوەلەسەرەتای ھە گيرسانی شەڕی ع راق و ئ ران لەسا ی  1980خﯚی
گەﯾاندە ئەوروپا ،لە لەندەن ج گير بوو دەستی کرد بەکاری دﯾپلﯚماتی و بازرگانی،
دۆست کی زۆری بﯚ کورد پەﯾدا کرد.
لەسا ی  1991لەسەردەمی کﯚڕەوەکەی کوردا بەھﯚی دۆستەکانيەوەرۆ کی
بەرچاوی بينی لەناو نەتەوﯾەکگرتووەکاندا لەبەدﯾھ نانی پ ۆژەی خەتی  36و پ ۆژەی
نەوتی کوردستاندا کەنامەی نەتەوەﯾەکگرتوەکانی بەدەست ھ نا بﯚ دەستکاری
نەوتی کوردستان دوور لەدەسە تی بەغدا.
لەسەرەتای سا ی  1992دا بﯚ ﯾەکەمجار دەستکاری نەوتی کوردستانی کردو چەند
بيرەنەوت کی کردەوەو نەوتی کوردستانی دەرھ نا ،بەو نەوتەنوسی کورد ئﯚﯾەڵ و
ئاگری ت بەردا.
دوای ئەوەی کەدەو ەت و پەڕ ەمانی کوردستان سەردارﯾان دەنگدا کەمافی نيەباسی
نەوتی کوردستان بکات ،سەردار لەمانگی ھەشتی  1992گەراﯾەوەلەندەن و دەستی
کرد بەخوﯾندن و خو ندنەوەو نوسين ،لەو ماوەدا تاکو ئەم ۆ کﯚتاﯾی  2009دوو
دﯾپلﯚمی وەرگرتوەلەنەوت و بەڕ وەبەراﯾەتی نەوت و ئ ستاش لەدوا قﯚناغی خو ندنی
داﯾەبﯚ بەدەستھ نانی بەکەلﯚرﯾﯚس لەبەشی رامياری سياسی )علومی سياسی(،
لەپاڵ ئەوەشدا ﯾانزەکت بی نوسيوە ،پ نج کت بی  450الپەڕەی گەورەی لەسەر نەوتی
کوردستانه،کەلەﯾەک ک لەچاپخانەبەناو بانگەکانی دنيادا چاپ کراوەو رۆ کی بەرچاوی
لەناو کت بخانەکانی دنيادا بەخﯚﯾەوەبينيوه ،دوو کت بيان ئينگليزﯾە ،کت ب ک عەرەبيە ،دوو
کت ب کوردﯾە) ،ب وانەئەو ساﯾتەو دەتوانن بەھﯚی ئەو ساﯾتەﯾان لەکت بخانەکان
کت بەکەپاﯾدا بکەن):
http://www.authorhouse.com/Bookstore/ItemDetail.aspx?bookid=57459
شەش کت بی ترﯾشی تەواو کردوەو وا وردەوردەخەرﯾکی بەچاپ گەﯾاندنيانە.
لەکﯚتاﯾدا ،سەردار دوای ئەو ھەموو دەردەسەرﯾەتاکو ئەم ۆ تاکەدۆالر کی خ ر لەو
ھەموو ھەوڵ و کﯚششەنەبينيوە.
557

چەند بەستەر کی تاﯾبەت بە سەردار پشدەری:
http://www.youtube.com/watch?v=Q5OA5Ir8U24
http://www.youtube.com/user/oilkurd#g/u
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001664719237
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز سەردار پشدەری دەربارەی ژﯾان و کارنامەی خﯚی لە -08
2009-12
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە751 :

سەردار عبداللە حەو ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792185
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە752 :

سەردار عومەر ئاغا سورچی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216225522
23487
ليفان
ن 1964 /خەلي
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /ئاماددەﯾی
سپﯚڕ /کاری سەربەخﯚ
پس
سياسی.
ی
یو
ی کﯚمە ﯾەتی
چاالکی /بواری
چ
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە753 :

ح ئەمين
سەرردار فەتاح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1111234848
82537
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
سراوە لە
سکەرەدا نوس
لە سل مانی و بە م لە تەس
 1لەگەڕەکی کان سکان ە
ە 1957/10/4
لە
لە داﯾکبووم ،تا حەوت
چەمچەماڵ ە
ھەمەوەندی چ
گگوندی قە چووغەی سەر ببە ناوچەی ھ
مەولەوی
ی
ەی
مەتە قوتابخانە
سا ی لەو گوندە ژﯾاوم و پااشان سا ی  1965چووام
س
شم تەاواو کرددووە،
ئامادەﯾی پەﯾمانگاش
ی
ەوی
مانی و ھەر لە
وڕان لە سل م
سەرەتاﯾی کوڕ
س
مەوانيدا وەرگگرتووە.
سم لە رۆژنام
ەی بەکالﯚرﯾﯚس
ەندە ب وانامە
پااشان لە ھﯚ ە
 16سا ی دا لە رۆژنامەی "ژﯾن"ی
سا ی  1973لە تەمەنی 6
ەکەم گ وگا ی نوسينم س
ﯾە
ەی فەلالح دا ب وکراوەتەووە ،پاشان لە زۆربەی رۆژناامە و گﯚﭬارەککانی
مامﯚستا کاکە
م
سا ی  1991ەەوە
و ت و دەرەوەە نوسين و باببەتی ھەمە جﯚرم ب وکرددۆتەوە ،لە س
سا ی 1991ووە
ی نووسەرانی کورد خولی راپەڕﯾن ،لە س
بووومەتە ئەنداممی ﯾەک تيی
مەتی
ستەی دامەزر نەری کﯚمە ەی کەلەپﯚر و فولکلﯚری ککوردم ،لەخزم
ەندامی دەس
ئە
عيد و
ومحەمەد صا ح سەع
د
سف و خاليد ددل ر
دول ەقيب ﯾوس
مامﯚستاﯾانی بەڕ زم عەبد
م
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سەالم مەنمی و محەمەد حەمە صا ح تﯚفيق..ھتد .
لە سەرەتای دامەزراندنی کﯚمە ەی منا پار زی کوردستان لە سا ی  1991دا
ئەندامی دامەزر نەری دەستەی نووسەرانی گﯚﭬاری"پەپولە" ی مندا ن بووم ،کە
سەر بەو دەزگاﯾەﯾە و تا ھاتنە دەرەوەم لە کﯚتاﯾی سا ی . 1992
س ناميلکەی چاپکراوم ھەﯾە ،سا ی ) 1977خەرمان ک لە مەتە ی فﯚلکلﯚری
کوردی( ،لە نوسينی ناميلکەﯾەکی چيرۆک بﯚ مندا ندا ،لە سوﯾد بەشدارﯾم کردووە
سا ی ) 1987ش ر و مشکە بچکﯚلەکە ).
(ئەچم بﯚ شاری شوکردن بﯚ نانی گەنم خواردن( ھﯚنراوەی مندا ن دوو جار چاپکراوە
سا ی  1999و  .2002بزوتنەوەی رۆشنبيری لە و تی سل مانی گفتوگﯚ و چاوپ کەوتن
سا ی  2002چاپکراوە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز سەردار فەتاح ئەمين دەربارەی ﯾانەی کوردی ميدﯾا و ژﯾان
و کارنامەی خﯚی لە 2009-11-11
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە754 :

سەردار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051156332812
ﯾەک کە لە چاالکەکانی بزووتنەوەی گﯚڕان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ﯚڕان
بزووتنەوەی گﯚڕ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە755 :

سەرردار قادر 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4261230467
78727
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاودد ری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە756 :

ەد
مود ئەحمە
سەرردار مەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5111552077
76258
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...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە7

سەرردار نەمە ی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0916103554
49516
چاالکی بزووتننەوەی گﯚڕان لە بەرﯾتانيا .لە ر کەوتی  2010/9/12پاش ئامادەبووونی لە
چ
ەرلينی ئە مانيا و لەکاتی گەڕانەوەی ببﯚ
ن لە شاری بە
ی گﯚڕانخوازان
ککﯚبونەوەﯾەکی
ەرﯾتانيا ،لەو تی بەلجيکا بەڕوداو کی د تەز نی ھاتووچﯚ گيانی لەدەستدا.
بە
سەرچاوەی و نە :عەبدول قەرەگﯚلی  -ما پەڕی سببەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە758 :

حمان
عەبدول ەح
سەرردەشت ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8081203426
67523
ساﯾی بﯚ رۆژنامەنوووسان
ی
سەنتەری بەررگری ﯾا
ەڕ وەبەری س
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە759 :

ھﯚﯾی.
سين شاھ
سەررھەنگ حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217489
92003
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە760 :

ەمەد تەھاا
سەرروﯾن محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121110056
63233
بەرپرسی راگەﯾاندنی ئافرەتان
ی
ئافرەتان و
ن
ەندامی سکررتارﯾەتی ﯾەکک تی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی مافی ژنان

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە761 :

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
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برﯾتانيا ،ئە مانيا و ئيتاليا پ شانگەی بووە .چەندﯾن پ شانگەی ھاوبەشی لەگەڵ
ھونەرمەند سامان کەرﯾم دارتاش بووە .
لەنەوەدەکاندا بﯚ ماوەی چەند سا ک لەڕ خراوی ماگ  MAGدا کاری مين
ھە گرتنەوەی کردووه.
دواﯾەمين پ شانگەی ھاوبەشی  2004-03-16بوو بﯚ ﯾادی سا ۆژی شازدەی مانگی
مارت .ھەر لەو رۆژشدا ئﯚتﯚمﯚبيل ک ل ی دەدات و بەسەختی برﯾندار دەب ت .لە-28
 2004-03لەنەخﯚشخانەی الجادرﯾەی شاری بەغدا ،سەعات پ نجی ئ وارەگيانی
لەدەستدا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە762 :

سەروەر کامل ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691930
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی
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شارەەکان:

س
سل مانی

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە763 :

مود ميرزا
مان مەحم
سەررکﯚ عوسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218144117
73517
ی لەداﯾک بووون1963 /
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /کارگ ی لەسورﯾااو پەﯾمانگای ژم رﯾاری لە بەرﯾتانيا
ەﯾوەندﯾە گشتتيو ن ودەو ەتييەکاندا
سپﯚڕی /ھە سوڕاو لە پە
پس
 19بوەتە
شاردا کارﯾکردووە ،لە 980
ستنەکانی ناوش
سا ی  1979ووە لە ر کخس
چاالکی /لە س
چ
ەبات داوە بﯚ
 1982لە دەرەەوەی و ت در ژەی بە خە
پ شمەرگەو دوای سا ی 2
ە مافەکانی ککورد.
داکﯚکيکردن لە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

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!
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ژمارە764 :

نس
خەليفە ﯾونس
سەرحەد خ
سەررکەوت س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5071257417
76096
1966
ەداﯾکبوون6 /
لە
ەی مامﯚستا ﯾان  /سل ماننی
دەرچووی خانە
خستنەکانی ))ی.ن.ک)
ککاری ڕ کخراوەەی  1980 /پپەﯾوەندﯾم کرددووە بە ڕ کخس
ەمان ڕومانکرددە شاخ و بووم بە
شت خ زانەکە
ن بە کﯚی گش
دوای تەواو کرردنی خو ندن
شمەرگە بووم.
گە
 19پ
پ شمەرگە لە سنوری قەررەداغ .ھەتاکووو سا ی 988
خستنەکانی سوپای ڕزگارری
ھاوکاری ڕ کخ
خراوەﯾم بەرددەوام بووە و ھ
ەﯾوەندی ڕ کخ
پە
ەکەدا لە
شانەی سەرەککی بووم لە ڕڕاپەڕﯾنە مەزنە
سرک( بووم.ل پپرسراوی ش
ککوردستان( س
سنوری شارە زوور.
س
بووم بﯚ
شارەزوور م
ستنەکانی ش
ەسا ی  1992ئەندامی ککﯚنفرانسی نااوخﯚی ڕ کخس
لە
ککﯚنگرە.
تەی ڕ کخستتنی شارەزووور.
ەسا ی  1994بووم بە ئەنندامی کﯚميتە
لە
سمە
لە سنوری قاس
ھە و ستمان ھەبووە و ە
ەما ەکەمان ھ
 19وەک و بنە
ە سا ی 996
لە
ج ب ووﯾن.
ڕەەش نيشتەج
ستنی ن ر.
ەرتی ڕ کخس
19بە ھە بژارددن بووم بە ل پرسراوی کە
ە سا ی 997
لە
 19بە ھە بژارردن بووم بە کارگ ی کﯚمييتە.
ە سا ی 999
لە
جەی تازە – تانجەرۆ
بەند ل .کﯚميتەککانی ھە ەبج
ەندام مە د
 20بووم بە ئە
ە سا ی 001
لە
شارەزوور
 20بە ھە بژارردن بووم بە کارگ ی مە ببەندی 9ی ڕ کخستنی ش
ە سا ی 004
لە
ی بەژداربووم.
ە زۆربەی خوولی ڕشنبيری
لە
 19خولی پەﯾﯾمانگای کادراانم تەواو کردووە
ە سا ی 999
لە
ەم
شﯚڕشی نو ی گەلەکەمان بەژدارﯾمان ککردووە و بەرددەوامين وە لە
ەخەبات و ش
لە
حەد و سەچ
سەردار سەرح
شەھيدم بە ناوەکانی( س
ی ) (2برای ش
پ ناوەدا خاوەنی
سەرحەد)
س
ستان لە
ەمانی کوردس
ن.ک( بﯚ پەرلە
ی ژمارە ) (55م لە سەر لييستی )ی.ن
ئ ستا کاندﯾدی
کی
کوردستان و بەدی ھ نانی ژﯾان ی
ن
کی
ی کردن لە دااواکانی خە ک
پ ناوی داکﯚکی
شاﯾستە بﯚ کر کاران و جو تياران و ھەژااران.
ش
ککارکردن بﯚ بەدﯾھ نانی:
ی سياسی و ئابووری و کﯚﯚمە ﯾەتی
خواستەکانی الوان لەڕووی
خ
ستان
شنانی کوردس
بااشترکردنی ژژﯾانی جوتياراان و گوندنيش
ەج بوون
ی ک شەی نييشتەج بوون لە ڕ گای درووستکردنی ﯾﯾەکەی نيشتە
چارەسەرکردی
چ
ککە لە گەڵ باررودۆخی ھەژژاران بگونج ت
خو ندن لەناوەوودەرەوەی وو ت.
ی قەرز بﯚ و
ککارکردن بﯚ دەەرکرنی ﯾاسای
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە765 :

ومەر
سەررکەوت عو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804160522
24659
سل مانی
ەدواداچوونی توندوتيژی دژی ژنان لە س
ەڕ وەبەری بە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە766 :

568

سەررۆ قادر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102231836
62224
مام عەلی جووتيار بوو،
من لە سا ی  1960لە شااری رانيە لەدداﯾکبووم .باوککم قادری م
م
نەخو ندەوار
و
کی ئاﯾنی بوو .ئەوکات ھەرددووکيان
داﯾکم مرﯾەم ممەال ئەسعەدد لە خ زان ی
خﯚﯾان ف ری
لە ئاوارەﯾی خ
ھەردووکيان ە
ل سا يياندا ھ
بووون بە م لە تەمەنی چل
خو ندەواری ککرد.
خ
شتی بيتو ن و لە
ستﯚتەوە دەش
بااوکم لە سا ی  1961بووەە پ شمەرگە و ما ی گواس
ردرامە حوجرە و دووو سا
ە
ەمەن کی بچووکدا ن
گگوندی ميراوا نيشتەج بووو .من لە تە
لە قوتابخانەی سەروچاوە ننووسی .خو نندنم بە
سوختە بووم .دواﯾی خﯚم چووم ناوم ە
س
لە
سا ی  1991ە
سا ی  1974ئااوارەی ئ ران بووﯾن و تا س
چ پچ ی تەواو کردووە .س
پچ
راپەڕﯾندا گەڕاممەوە کوردستتان.
ئەندامی حزبی شيووعی ع اق و سەرپەرشتتی
ی
 19لە ئ ران بووومە
ە سا ی 981
لە
 198بوومە پ شمەرگە
ر کخراوی حزببی ناوبراوم لە ناو کوردە ئئاوارەکان دەککرد .سا ی 84
ئەندامی
ی
ھەمان حزب ددەستبەکار بوووم .ھەر لە شاخ
ی ناوەندی ھ
و لە راگەﯾاندنی
ﯾەک تی نووسەررانی کورد بوووم .
سەرانی کورددستان و ک
ککﯚمە ەی نووس
موکراتی
 1993چوومە ناو پارتی دﯾم
سا ی  1991لە حزبی شييوعی وازمھ ننا و سا ی 3
س
د .سا ی
ن(م دامەزراند
سا ی  1994ددەزگای راگەﯾااندن و رۆشنببيرﯾی )گو ن
ککوردستان .س
ی ناوەندی راگەﯾاندنی پاررتی دﯾموکراتتی کوردستاننم
س تی مەکتەبی
 2004بەرپرس
4
وەرگرت .
ئەمانەن:
ن
بە سەرپەرشتتی من دامەززراون
ەﯾاندنانەی ە
شنبيری و راگە
ەو دەزگا رۆش
ئە
1-گﯚﭬاری گو نی گو ن
2-تەلەفزﯾﯚنی3-رادﯾﯚ گو ن4-گﯚﭬاری راممانالن العربی
5-گﯚﭬاری گوالالتينی)
ی بە پيتی ال
6-گﯚﭬاری گو ن )کرمانجی7-رۆژنامەی ئ وارە گو ن8-دەزگای ب وکردنەوەی ککت بی گو نی زاگرۆس
ی سەتەالﯾتی
9-تەلەفزﯾﯚنی10-رادﯾﯚ زاگرۆس11-گﯚﭬاری اللصوت االخرستاﯾل
12-گﯚﭬاری سی ھەول ر
13-رۆژنامەیی
ی سل مانی
14-تەلەفزﯾﯚنی15-رادﯾﯚ سل مانین و رادﯾﯚی باببە گوڕگوڕ
16-تەلەفزﯾﯚنی موکرﯾان
17-چاپخانەیی خانی
18-چاپخانەیەنتەری ھەولل ر
19-ميدﯾا سە569

20-ئاژانسی پەﯾامن رسەرچاوە :ما پەڕی سەرۆ قادر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:

رانيە

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە767 :

سەززگين تان ﯾﯾکولو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0621094815
54463
سياسەتمەدار
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە768 :

محەمەد ئئەمين
عد خاليد م
سەع
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811061529
93357
بە پ شمەرگە لە
 1979بووە ە
سا ی  1963ھەول رە ،کﯚتتاﯾی سا ی 9
ە داﯾکبووی س
لە
ئەندامی
ی
ستان ،لە سا ی  1994بوووە بە
ستی کوردس
ی سﯚسياليس
ر زەکانی حزبی
مەکتەبی سيياسی ،وەزﯾری
ککﯚميتەی ناوەندی ،سا ی  1996بووە بە ئەندامی م
نجەمی حکومەتی ھەر می کووردستان،
ی
ھەر م بوو بﯚ کاروباری پەڕ ەمان لەکابيننەی پ
ھ
ستانە.
سياسی حزببی زەحمەتک شانی کوردس
دامی کارگ ی مەکتەبی س
ئ ستاش ئەند
ە پﯚست
سەرچاوە :ما پەڕی رۆژنامە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە769 :

عدون رووف احم د
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140359
91923
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە770 :

مەد پيرە
عدی ئەحم
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104002922
22415
موور -ھەول ر
حيەی دﯾبەگە قەزای مەخم
ەداﯾکبوون 1951/7/1 :ناح
لە
ەسا ی  1988ەوە خ زاند ارەو دوو مندا ی ھەﯾە ،کووڕ )ئاکﯚ( کچ )تارا).
لە
ەرەتاﯾی -ناوەەندﯾی و دواناوەندﯾی /ھەوول ر.
خو ندنی سەرەتاﯾی :کﯚزەە پانگەی سە
خ
سا
زانکﯚی تەکنەللﯚجی نەمس
ستان ھەول ر.
ی ﯾەک تی قووتابيانی کوردس
1967ئەندامی
7
ھەول ر.
ی )پ.د.ک( ھ
1968ئەندامی
8
ی ھەول ر
1970ل پرسراوی ئامادەﯾی
0
1971کادﯾری )پ.د.ک( ،ج گری ل پرسرراوی ر کخراووی رووناکی ))ل.ن( ھەول ر.
1
شەشەمی کاادﯾران
بەشدارﯾکردنی دەورەی ش
ی
ی ئەﯾلول و ب
1974پەﯾوەندی بەشﯚڕشی
4
ەگوندی )زﯾنووێ).
لە
1974کارگ ی ناوچەی قە
پ.د.ک.
ک
ەندﯾلی
4
ستان.
مانيی کوردس
ەئەندامی ﯾەک تيی نيشتم
ەئ ران بووە بە
1975ئاوارە لە
5
سا.
سياسی لەنەمس
س
ھەندەی
ە  1976/4/5بووە بەپەناھ
لە
1976بووە بەئئەندام لەکﯚممە ەی خو ندکارانمی کورددستان لەدەررەوەی و ت.
6
ەنەمسا.
ی نيشتمانيی کوردستان لە
1978ل پرسراوی ﯾەک تيی
8
ی کﯚميتەی ببەڕ وەبەری گگشتی کﯚمە ەی خو ندکارانی کوردستتان
1981ئەندامی
1
ەئەوروپا.
لە
کوردستان لەئەوروپا.
ن
ی لقی ﯾەک تی
1982ئەندامی
2
ەئەوروپا.
ی کﯚمە ەی ررەنجدەرانی کوردستان لە
1987ل پرسراوی ر کخراوی
7
572

1991گەڕانەوە بﯚ کوردستان لە 1991/5/15
1992ئەندامی ﯾەکەمين پەڕ ەمانی کوردستان و ج گری سەرۆکی فراکسيﯚنی
)کەسک).
1993وەزﯾری کشتوکاڵ و ئاود ری لەکابينەی دووەم.
1995ئەندامی سەرکرداﯾەتی )ی.ن.ک).
1996وەزﯾری تەندروستی و کاروباری کﯚمە ﯾەتی.
1998وەزﯾری مرۆﭬاﯾەتی و ھاوکاری.
1999ل پرسراوی پەﯾوەندﯾيەکانی دەرەوەی )ی.ن.ک).
12/2/2002گەڕانەوە بﯚ ھەول ر ل پرسراوی مە بەندی 3ی ھەول رو سەرۆکی
فراکسيﯚنی )کەسک( لەپەڕ ەمان.
2003ئەندامی مەکتەبی سياسی )ی.ن.ک).
15/5/2003ل پرسراوی مە بەندی موس .
20/4/2005ل پرسراوی مە بەندی )(3ی ھەول ر.
2007ل پرسراوی پەﯾوەندﯾيە گشتييەکان لەبەغدا.
2009ل پرسراوی پەﯾوەندﯾيەکانی دەرەوەی )ی.ن.ک( ،ر کخەری پەﯾوەندﯾی
)ی.ن.ک(و سﯚشياليست ئينتەرناسيﯚناڵ.
شارەزاﯾی لەزمانەکانی )عەرەبی ،ئينگليزی ،فارسی ،ئە مانی( ھەﯾە.
بەدر ژاﯾی سا نی رابردوو  2010-1991بەشداری چاالک لەھﯚکانی راگەﯾاندن
بەنوسين و دﯾمانەو بەشداری بەکﯚبوونەوەو کﯚنفرانسی ن ودەو ەتی ،کردووە.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای ھەول ر بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە771 :

ەرگيچ
عدەدﯾن ئە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1232111187
75187
ەرەی تورکمانی
ی پ شووی بە
سەرۆکی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کورددستانی

و ت:

باشوووری کوردس
ستان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە772 :

عيد ئاغا
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01811171710141
جەماوەرﯾيەکاانی "پ.د.ک"
دی ر کخراوەج
ەرپرسی مەککتەبی ناوەند
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە773 :

مانی
عيد سل م
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510081
ستنەوە بﯚ کررمان و  30سااڵ زﯾندان)
سی )دوورخس
می پژاک و زﯾﯾندانی سياس
ئەندام
ن
ی پارتی ئازادی کوردستان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

پارت:

پاررتی ژﯾانی ئاززاد  -پژاک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە774 :

ھەر
عيد گەوھ
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22621203619747
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تييی کورد  -کاژﯾک
کﯚمە ەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە775 :

عيد ناکام
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103234658
82394
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

وەرگ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە776 :

دکتﯚر شﭭاان
عيد کرمزتتﯚپراک  -د
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031249312267
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سياسی
چاالکی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
باکوورری

ەس:
جﯚری کە

چاالککی سياسی

ەس:
جﯚری کە

قورباننيی شەڕی نناوخﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە777 :

ی
شيد سدقی
فوەت رەش
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1211219097
75087
ەڵ
ی سل مانيەووە لەداﯾکبووەە ،پار زەرە بە پيشە .لە ١٩٩١ەوە لەگە
ەما ەﯾەکی ناسراوی شاری
لە بنە
پارتی و ﯾەک تيدا و بەرز
ی
خﯚکوژی
ی ھەبووە لە دامرکاندنەوەەی شەڕی خ
کی زۆر دﯾاری
ھاوکاررەکانيدا ،رۆ ک
ستان ،کە
ەرانی ر کخراووی مافی مرۆڤ لە کوردس
ی و ئاشتيدا .ﯾﯾەکيەک بووە لە دامەزر نە
ی دﯾمکراتی
راگرتنی
مافەکانی مرۆﭬدا.
ی
پاراستن و بەرز راگرتننی
ن
ەخشی بنەمماکان و کولتوووری
ی کارﯾگەری ھەبووە لە پە
رۆ کی
کورد ک ،بووە بە ئەندام لە دەەستەی
د
م حس ن ،وەەک تاکە
ەکەی سەدام
دنی حکومەتە
دواتر ،دوای روخاند
سەربەخﯚی ھە بژاردنەککانی لە
ی
کﯚميتەی
ی
کاری ،لە
،
ھەمان
ەخﯚی ھە بژژاردنەکانی ع راقد .دواتر ھ
سەربە
ماليا کردووە.
ئەفغاننستان و سﯚم
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

چاالکی مەدەنی
چ

ی کەس:
جﯚری

مافناس
م

577

شارەەکان:

س
سل مانی

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

ژمارە778 :

حەمەد
ی ش خ مح
فين حاجی
سەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07211632211854
ﯾەک تی نيشتماانی
ەﯾوەندی بە ررﯾزەکانی ک
سا ی  1980پە
ە  1968لەداﯾﯾکبووە و لەس
لە
شمەرگە
 19جار کی دﯾﯾکە بﯚتەوە پ ش
ککوردستان کرددووە تا  1988پ شمەرگە بووە ،لە 991
سی و
سەی سياس
 199بەھﯚی شەڕی ناوخﯚﯚوە بەﯾەکجارری واز لە پرۆس
و لە سا ی 95
ھ ن ت.
چەکداری دەھ
چ
ەمی زانستە
ەج يە.
ھەول ر نيشتە
راميارﯾيەکانە و لەشاری ھ
ە
قﯚناغی س يە
قﯚ
گﯚڕﯾنی ش وازی دەەسە تە
ی
"دروشمی سەرەککيمان
ش
شمەکانيەوە ددە ت:
ەبارەی دروش
لە
ھەر م و لە
ر
سەرۆکی
دەسە تەکانی س
ە
ە پەﯾ ەو و پرۆگرامی
ەوەی رەخنەممان ھەﯾە لە
بە
ھەر م
بﯚ سەرۆکی ھ
سە تانەی ﯚ
%ی ئەو دەس
ھە مەتەکانماان داوا دەکەﯾﯾن کە لە %70
ھ
کی پرۆتﯚکﯚ ی و تەشرﯾفااتی".
دانراوە نەﯾھ يين و شتەکە بکەﯾنە شت ک
کی باش
ی ھەر م ئامااژەی بەوەدا "لە دھﯚک دەەتوانم دەنگ ک
ەو کاندﯾدەی سەرۆکاﯾەتی
ئە
لەو ش ب نم،
ش زۆر ناڕازﯾيە و دەتوانم دەننگی باش و
ە ھەول رﯾش
ب نم ،خە ک لە
سەرکەوتوو ددەبم،
بەدەست بھ نم و باوەەڕﯾشم واﯾە س
ت
ھەو دەدەم دەەنگە ناڕازﯾيەککان
ھ
ان قورساﯾيان کەوتﯚتە
دﯾکە ھەﯾە ،ئەو ن
ە
دەکانی
چونکە ب وام وواﯾە من جياواازﯾم لە کاندﯾد
چ
ن دەتوانم لە ھەول ر و دھﯚﯚک دەنگی ززﯾاتر ب نم،
سل مانی ،من
س
ەرنامەم
ت" :ﯾەکەم بە
محەمەد دە ت
حاجی ش خ م
ەبارەی بەرناممەی کارﯾەوەە سەفينی ح
لە
رەشەوە
ە
سەری
سەرۆکاﯾەتی ھەر م لەسە
ەوەﯾە ئەگەر ببمە سەرۆککی ھەر م ،س
ئە
ﯾيەکان
دەگوازمەوە پاﯾﯾتەخت ،بەگوو رەی ئەو دەەسە تانەی بﯚمان دانراوە خزمەتگوزارﯾي
ەڕووی خزمەتتەوە
شت ک نەما لە
ی کورد پ وﯾستتی بەھيچ ش
ەﯾن کە تاکی
فەراھەم دەکە
فە
مان بە
ن داوای شەڕڕ و ئاشتی ل ببکەﯾن ،نەک فەرامﯚشی بکەﯾن و خﯚم
ئيينجا دەتوانين
دی کورد لەگگەڵ
ستان سەرقااڵ بکەﯾن و بااسی پەﯾوەند
مەسەلەی دەەرەوەی کوردس
م
غدا بکەﯾن".
ەمرﯾکا و کوردد لەگەڵ بەغد
ئە
ستان.
ھەر می کوردس
ر
سەرۆکی
د کردووە بﯚ س
خﯚﯾی کاندﯾد
سا ی  2009خ
س
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگوبباس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە779 :

ن دزەﯾی
ەمەد ئەمين
سين محە
فين موحس
سەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11051151412456
ن 1963 :ھەوول ر
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ھونەرو دﯾزاﯾن لە ئيينگلتەرا .
و
ەشی
 (maidenhبە
پللەی خو ندن :دەرچووی ککﯚليژی )head
مە ەی خو ندکارانی کورد لە ئەوروپا بوووە و
 198تا  1989ئئەندامی کﯚم
ەسا نی 80
لە
لقی
ەی ناوبراوو ل پررسراوی ی
شتی کﯚمە ی
ەندامی سکررتارﯾەتی گش
پااشان بﯚتە ئە
ەرﯾتانيا .
بە
کاری کردووە .
خانووبەرە ی
ەسا ی  1986تاکو  1992لەکەرتی تاﯾببەت-بواری خ
لە
دﯾموکراتی کوردستان بووە لە تورکييا .
ی
پارتی
ی
ەسا ی  1992تاکو  2003نو نەری
لە
کوردستان .
ن
دﯾموکراتی
ی
کﯚميتەی ناوەندی پارتتی
ی
ەسا ی  1999بﯚتە ئەنداممی
لە
غدا کاری کردوووە .
حوکم لە بەغ
2و  2004لە ئئەنجومەنی ح
ەسا ی 2003
لە
يەکانی دەرەووەی پارتی دﯾﯾموکراتی
سراوی مەکتەببی پەﯾوەندﯾيە
 2بﯚتە ل َپرس
ەسا ی 2004
لە
ککوردستان .
ەر م ،بووەتە وەزﯾری پەرەەوەردە.
شەشەمی ھە
ە کابينەی ش
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە780 :

قەرە
فين مەال ق
سەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315032256
61648
مادەﯾی کشتتوکا ی
ەداﯾکبووە ،ئام
ەی دﯾبەگە لە
القەرە ،ناحيە
سا ی  1959لەگوندی مەال
س
ەی
ەکانی کﯚمە ە
سا ی  1976ووە پەﯾوەندی بەر کخستنە
ەھەل ر تەواو کردووە .لەس
لە
ەﯾە .ﯾەک ک ک بووە
سا ی 1980ەووە پ شمەرگە
رەەنجدەرانی ککوردستانەوە کردووە .لەس
ﯾارەکانی ﯾەک تی و لەراپەررﯾندا رۆ ی کاارای گ راوە .للەﯾەکەم ھە بژاردن
ەفەرماندە دﯾا
لە
کوردستان و لە دووەم کﯚنگرەی
ت
مانی
دامی پەڕ ەم
ەسا ی  1992بووەتە ئەند
لە
ئەندامی سەرکرداﯾەتتی ﯾەک تی ننيشتمانی کووردستانە
ی
سا ی 2000ەوە
ەک تييەوە لەس
ﯾە
20
ی .سا ی 009
ستنی ﯾەک تی
و پاشان بووەتتە ج گری بەررپرسی مەکتتەبی ر کخس
ستی گﯚڕانەووە.
چووەتە ناو ليس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشوور ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە781 :

فين ھەولل ری
سەف
580

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0620211917
74461
پاﯾتەخت لە
ت
ل پرسراوی کﯚﯚمە گای الواننی ھەول ر و سەرۆکی راددﯾﯚ و تەلەﭬزﯾﯚﯚنی
ھەول ر.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە782 :

و
الم عەبدو
سەال
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81208203418577
بووە.
سا ی  1948لە سل مانی لەداﯾک ە
س
ەوە.
سا ی  1974پەﯾوەندی کر دووە بە شﯚڕڕشی ئەﯾلولە
س
سی تەواوکرددوە.
ەشی ئ رانناس
ی ئﯚپساال بە
ە و تی سوﯾﯾد و لە زانکﯚی
لە
مانی.
گاری سل ی
سا ی  1993بووە بە ﯾارﯾدەەدەری پار زگا
س
دارەی ھەول ر.
سا ی  1996بووە بە برﯾکارری وەزﯾری رۆشنبيری ئيد
س
سل مانی.
کوردستان لە شاری س
ن
دﯾموکراتی
تی
قی چواری پاررتی
ل پرسراوی لقی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە783 :

و
الم عەبدو
سەال

ئيبراھييم

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0426131319
94188
رۆژنامەواان و چاالکی چەپ
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە784 :

ی
ال ئەحمەد گەرميانی
المی مەال
سەال
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514180
09742
کە ی و بوون بەئەندام
سەرەتای ت ک
سا ی  1946سل مانييە .س
ی خەﯾات( .للەداﯾکبووی س
ناسراو بە )سەالمی
ەر تەوە بﯚ ﯾەککەم
سيتﯚن(دەگە
ی لينينی ـبيروباوەری ماوتس
ەی مارکسی
لەناو ))بازنەی روناککبيری کﯚمە ە
المی
سا ی  1971 1970دا لەو وە ئيتر )سەال
دعەلی( لەس
پەﯾوەنندﯾکرن پ ی للەر گەی )عومەری سەﯾد
ھاور يانی
ەکەشی دەبييتە شو نی ﯾﯾەکبينينی ھ
ڵ دەب ت و دوککانی خەﯾاتيە
مە ەدا ت کەڵ
ت( لەگەڵ کﯚم
خەﯾات
لەخﯚدەگر ت ھ ندە
ر
ەی ھ ندەی سيمای بارەگاﯾەکی حيزببی
کﯚمە ە تائەو ئاستتەی دوکانەکە
وگيانی کادﯾرەکانی
ی
نھ نی
بﯚ پاراستنی ھ
ی ناچ ت ،دوواتر کﯚمە ە نااچاردەب ت ﯚ
کان کی خەﯾاتی
لەدوکا
قەدەغەﯾە .پاشان
.
وەﯾک
ەموو ش ک
سەالمی خەﯾات بەھە
ی
ت کە ھاتوچﯚﯚکردنی دوکاننی
تەعمييم ک دەربکات
جەالل کار دەکات و دەب تە
ل
ﯾەک تدا و نزﯾک ببە مام
 1تا 1977لە ررﯾزەکانی ک
م لە کﯚتاﯾی سا ی 1975
لەشام
کوردستان.
ن
جەالل لە ناوەەی
سی پەﯾوەندﯾﯾەکانی مام ج
بەرپرس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە785 :

سەللمە فاتيح تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75730
جانی ھەر م
ی شاری سل مانی بﯚ پەرللەمانی گەنج
ستنيشانکراوی
ککاندﯾدی دەس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

س :خانمان
ررەگەزی کەس
شارەکان:
ش

سل مانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە786 :

د سا ح  -مامﯚستا سەليم
سەلليم رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216221424
43474
ەول ر
ی لەداﯾک بووون 1956 /ھە
ساڵ و شو نی
س
ئەدەبييەکان
ن
ە
ب وانامە /دکتﯚﯚرا لە زانستە
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا لە ززانکﯚی کﯚﯾە.
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە787 :

ميرە محەمەد
سەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0305150325
53827
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رۆۆژنامەنووس و چاالک لە ببواری مافەکانی ژنان
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە788 :

ساب
سەننعان قەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4231352397
75939
ەول ره و لەداﯾﯾکبوی  1943ئه و شارەﯾه و دەرچووی بەشی ﯾاساﯾه و
دانيشتوی ھە
ئەخای تورکمانييه و
ی
مەزر نەرانی ﯾﯾانەی
ەتی کردووە ..ناوبراو لەدام
ککاری پار زەراﯾە
ەکی
سا نی رابردووودا پەﯾوەندﯾيە
ی تورکمانی بووە کە لەس
ەرۆکی بەرەی
پ شترﯾش سە
ستان.
گگرژﯾان ھەبووەە لەگەڵ ھەرر می کوردس
20
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 014-04-23 -
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

بەرەی توورکومانی ئ اقی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی
ززمان  -ش وەززار :تورکومانی
ننەتەوە:

کوردستاننی

شارەکان:
ش

ھەول ر

585

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە789 :

ح عەبدو
وسەن رٶوف فەتاح
سەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128419
91792
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە790 :

ەلەن
ﭬيم داگدە
سەﭬ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0930203010
02061
 Duisbuئە ماانيا لە داﯾک ببووە و لە
ﯾوسبﯚرگ urg
سەﭬيم لەسا ی  1975دا لە شاری دﯾو
س
چەپی
ە چەپەکانی تتورکيادا چاالککی کردووە و دواتر چﯚتە ررﯾزی پارتی چ
نااو ر کخستنە
سەر
پارلەمانی ئە مانيا لە س
ی
ە بﯚ جاری دوووەمينە کە کااندﯾد دەکرێ بﯚ
ە مانيا ،ئەمە
ئە
شتر لە سا ی  2005ﯾش بببوە پەڕ ەمانتتار.
ی چەپ و پ ش
لييستی پارتی
مەنووس کی سەربەخﯚ کاری
سەﭬيم لە ئە مانيا مافپار ززی خو ندووەەو وەکو رۆژنام
س
رۆۆژنامەوانی ککردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ئاﯾيندەە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە791 :

مەزن
ن
ە ح
سە ح ئيسمااعيل مستتەفا  -سە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10301144112146
ن 1961 /ھەوول ر
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
ەی مەدەنی
الکی کﯚمە گە
ەنووس و چاال
سەرو رۆژنامە
سپﯚڕی /نووس
پس
مە ﯾەتی
چاالکی کولتورﯾو کﯚم
ی
سەنتەری داھ ن بﯚ
سەرۆکی س
ککاری ئ ستا /س
شتووەو ماوەﯾەک راو ژکاری بەشی
چاالکی/بەھﯚﯚی کاری سيااسيەوە خو نندنی ج ھ ش
چ
کوردو
می ﯾەک تی نوووسەرانی کو
ميدﯾاو سينەمما بووە لە وەززارەتی رۆشنببيری ،ئەندام
م
رخوازی بوە لە سا ی
ی
سەندﯾکای رۆۆژنامەنوسانە  ،سەرۆکی ککﯚمە ەی وەففای خ
س
ەرپەرشتياری ناوەندی
ی
1998و بەڕ وەببەری بنکەی روناکبيری رۆۆژە بوە سا ی 2002و سە
8
200
ک بوە لە سا ی 07=2000
ھە ەبجەی ر کخراوی چاک
ھ
شی
کﯚ ينەوەی دەرربارەی رەوش
ژمارەﯾەک نوسينو ل ﯚ
ک
سينو وەرگ اان/
ب وکراوەو نووس
وکردوەتەوە جگە لە
ە
مافی مرۆز ،ميدﯾﯾا ،سينەما ،ب
ی
سی کورد ،جيننﯚساﯾد،
سياسيو پرسی
س
سا ی
سەرنووسەری رۆژنامەی رززگاری بووە س
ی رادﯾﯚﯾيو تەللەفزﯾﯚنی ،س
ککﯚڕو بەرنامەی
20
بوە سا ی 007
ی ھاو تی ە
1993و راو ژکاری رۆژنامەی
3
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە792 :

ور
سە ح جەموو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0415222658
84161
ە چەندﯾن زاننکﯚی ئەوڕوپا و وانەی دەوووتەوە .ھەروەەھا نو نەری کوردﯾش بوو لە
لە
جن ﭫ لە سا نی  1982تاووەکوو  .1992زﯾاتر لە
ەتەوە ﯾەکگرتوووەکانی لە ج
ر کخراوەی نە
لەو ف انکوووفﯚﯚنانە کوردانەووەی کە چاوەەڕوانی
ە .ﯾەک کبوو لە
 12کت ب ونامييللکەی ھەﯾە
2
کوردستانی بکات.
ی
دۆستاﯾەتی فەڕەنسی و
ی
ی
ل دەکرا خزمەتت کی گەورەی
ڵ  -ما پەڕی ککوردستان ن ت
ەسرەو پيرباڵ
سەرچاوە :خە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە793 :

ل جەعفەرر
سە ح جەميل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1116094414
42609
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مەدەنی
ی
ەی
ە بواری کﯚمە
چاالک لە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە794 :

عەبدو
سە ح خدر ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0510101230
04216
می کوردستان
خری ھﯚ ەندا لە ھەر ی
ککونسو ی فەخ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە795 :

سە ح دەرو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0170915477
73428
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سياسی پارتی
ی
ەبی
ەی بەڕ وەبرددنی ناوچە کووردﯾيەکانو ئەنندامی مەکتە
ەندامی ليژنە
ئە
شکەوتنخواز لەسورﯾا
دﯾموکراتی پ ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

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

ژمارە796 :

سە ح دەلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10315131210561
ی لقی س ی کەرکوکی پپارتی
بەرپرسی
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە797 :

کﯚ
ول  -سەرک
سە ح عەبدو
590

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3011928473
33216
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:
ش

سل مانی

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

پاسﯚک
ک
پارتی سﯚﯚسياليستی کورد -

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە798 :

ی
سە ح ھەرکی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111714520
06333
سا یسا یسا یسا یسا یسا یسا یسا یسا یسا ی-سا ی

-1963
-1975
-1980
-1982
-1984
-1993
-1993
-1998
-1999
-2003
-2005

ەداﯾک بوون.
لە
چووون بﯚ پەنابە
ەری لەگەڵ خ زان لەئ ران.
ی کوردستان.
چووونەر زی پارتتی دﯾموکراتی
موکراتی کوردستان.
ن و الوانی دﯾم
چووونەر زی ﯾەکک تی قوتابيان
ەواوکردنی خوو ندنی دووانااوەندی لەئ ران.
تە
موکراتی کورددستان.
ی ئاوارەی ﯾەکک تی الوان و قوتابيانی دﯾم
ەرپرسی لقی
بە
گ.
ی گﯚﭬاری گزنگ
سەرنووسەری
س
کاررگ ی سکرتاارﯾەتی ﯾەک تتی الوانی دﯾﯾموکراتی کورردستان.
ەر وەبەری راددﯾﯚی پ شکەووتن ،لەھەول ری پاﯾتەخت.
بە
ی دﯾراساتی پپارتی دﯾموکرراتی کوردستتان.
ەبی ناوەندی
ەندامی مەکتە
ئە
ھە بژاردنی پارتی دﯾموکراتی کوردستان.
ەندامی دەزگای گشتی ھ
ئە

591

پارتی
دەزگای گشتی ھە بژاردنی تی
ی
ی گﯚﭬاری ھە بژاردن و ما پپەڕی
سەرنووسەری
سا ی  -2006سستان.
دﯾموککراتی کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی خو ندکاران

ی کەس:
جﯚری

راگگەﯾاندکار

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە799 :

سە ح کو خا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111213213
31306
لەداﯾکبووە .
ە
سنوری خانەقيين
 1لەناوچەی ققﯚڕەتوو لە س
سا ی 1953تی کردووە.
 1پەﯾوەندی ببەر کخستنەککانی ﯾەک ی
سا ی 1977شمەرگە.
 1بووەتە پ ش
سا ی 1982کی وەرگرتووە.
سيارﯾيەت ی
شمەرگاﯾەتی و ر کخستندا چەند بەرپرس
لەژﯾانی پ شەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

592

شارەکان:
ش

خانەقين

ی لوڕی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە800 :

سە حی گەررميان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0728160839
91905
ە شاری کەررکوک ھاتووەتتە دونياوه.
لە
ەجی بووە و ئئيستا لە شارری سيدنی ئئەژﯾت.
ستراليا نيشتە
 19وە لە ئوس
ە سا ی 996
لە
ەرە لە بواری )زانستی ئا ووزی و تيوری بشيوی و دااھينان
ھە گری ب واناامەی ماستە
ھ
Chaos and creativity). ،Complexityy
ھەلگری برواناامەی دکتورا )(PhDﯾە لە بواری دەروونناسيدا.
ھ
مەعرﯾفی ھە سوکە
ی
ەری
شارەزای چارەەسەری دەرووونی بە لە بوواری چارەسە
ش
ەوت
C
نااسراو بەCBT
ەزراند بە ھاوککاری
ئوستراليا  AKCCدامە
ا
 20ناوەندی ررۆشنبيری کوورد/
ە سا ی 000
لە
سەرۆکی ناووەندەکەﯾە.
ھونەرمەندﯾک و ئ ستاش س
چەند شاعير وونووسەر و ھ
چ
ە دامەزرﯾنەراانی ناوەندی "چاک"ە و ئ ستاش ئەندامی دەستە بەڕﯾوەبەراﯾەتتی ئەو
لە
نااوەندەﯾە.
لە سالی
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
لە ھە
ەخﯚکان بوو ە
ستی سەربە
ککاندﯾدﯾکی ليس
.2005
5
زمانی کوردی
ی
سی بە
دەﯾان نوسين و ليکﯚلينەوەەی ھەﯾە لە ببواری رۆشنبييری و سياس
و عەرەبی.
ی ئينگليزی و عەرەبی و فارسی و تورککی ئەدوﯾت و
بييجگە لە کورددی بە زمانی
وەرئەگيرﯾت .
دوو کت بی لەببواری ساﯾکﯚ ﯚجييدا ئامادەﯾە بﯚ چاپکرددن .
کوردستانە.
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنوسانی کو
ئە
ەنوسانی ن وددەو ەتييە.
خراوی رۆژنامە
ەندامی ر کخ
ئە
ەرناشنا ە.
ەندامی ئەمننيستی ئينتە
ئە
سە حی
دﯾا لەالﯾەن )ڕڕەوا( سەبارەت بە )د .ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:17:59
گگەرميان( لە9 2011-4-14 :
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

چاالکی ئئەنفال

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە801 :

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
ڵ لەما پەڕی ددﯾمانەدا بابەتی نووسيوە
کەدەگاتەنزﯾک بەحەفتا باببەت،
ک
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
594

کﯚمە ﯾەتيی حيزبەوەچاپ کراون .کت بەکان برﯾتی بوون لەخو ندنی کوردی ،زانستی
ئەزموونی و ماتماتيکی سا ی ﯾەکەم و دووھەمی سەرەتاﯾی و خو ندنی کوردﯾی
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!

ژمارە802 :

سە حەدﯾن بو وت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011708030974860
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
دانی
زﯾند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە803 :

حس ن نع می
ن سەﯾد ح
سەﯾﯾد ئيحسان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221155136
63607
سا و شو نی لەداﯾکبوون 1976 /خورمااتوو
س
م
ب وانامە /دبلﯚم
سپﯚڕی /رووپپ وی
پس
دووزخورماتوو
و
ە لە کارکردن لە بواری روووپ وی لە پرۆژەەکانی کفرﯾو
چاالکی /جگە
چ
ەفسەر
 2005بوەتە ئە
سل مانی لە ففەرمکانگەکاننی حکومەت و کەرتی تاﯾببەت سا ی 5
س
ە کﯚمپانيای نەوتی باکور بە پلەی مالززمو ھەروەھا لەگەڵ کﯚمپاانيای عراق ببﯚ
لە
سەرچاوە ئاوﯾييەکان کارﯾکرردووە.
س
ەمانی
کرﯾت بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
سە حەدﯾن  -تک
ی گﯚڕان لە پپار زگای ە
ککاندﯾدی ليسی
2دا .
ئ اق لە 2010
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە804 :

سەﯾﯾد عەزﯾم حس نی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915102526
69502
ککونسو ی کﯚمماری ئيسالممی ئ ران لە
ھەول ر
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە805 :

سەﯾﯾد عەلی ررەحمانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81222092615917
سنە لەداﯾک بووەە ،لە سا ی 1332ەوە بە فەرمی
ە
ە شاری
سا ی 1314ی ھەتاوی لە
س
رﯾزی ھ زی
سا ە لە ی
ستانی ئ ران و پتر لە  50س
بﯚﯚتە ئەندامی حيزبی د مووکراتی کوردس
ە.
پ شمەرگەداﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

597

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سنە

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

ژمارە806 :

سەﯾدا ش خ زرار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791573
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە807 :

سەﯾدزادە فاتمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010512402686824
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شاندووە.
بەدەستی خﯚی نەخش
ی
مەھابادی
ی
ی مەھابادە ،ئا کەی کﯚمااری
خە کی شاری
خ
حمەدﯾن ،وەززﯾری پﯚست و تەلەگراف
مە ،ھاوسەرری کەرﯾم ئەح
سەﯾدزادە فاتم
س
مستەفای بارزانی بووە لە
ی
مەال
دراوس ی ما ی م
س
وتەلەفﯚنی کﯚﯚماری مەھابااد بووە،
مەھاباد.
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە808 :

سەﯾﯾران سە ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091141085
57583
مندا ن
ی ر کخراوی ئەست رەی م
بەرپرسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

چاالککی مندا ن

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە809 :

شابااز محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4301020335
57179
ی سياسی
چاالکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە810 :

ور عەبدوللقادر
شاپو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182145486
64566
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
600

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

پپارت:

کﯚمە ی ئئيسالمی کورردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە811 :

خەوان خالليد
شاخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724130137
71880
خاليد)
مان ناسراوبە )شاخەوان خ
مزەفەر خاليد عەبدولرەحما
م
سا ی لەداﯾکببوون 1972 :
س
سە حەددن
ەشی ﯾاسا – زانکﯚی ە
دەرچووی :کﯚلليژی ﯾاسا بە
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
رۆژنامەنووس.
س
 ، YNDKنووسەرو
Y
سياسی
ککار :ئەندامی مەکتەبی س
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە812 :

ول
دان عەبدو
شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3280944422
21535
ئەنجومەنی کاتی
ی
ئەندامی
ی
ەرۆک قبوڵ ننيە" و
ی "تﯚم بە سە
سەرپەرشتيارری کەمپەﯾنی
س
ی.
سەرای ئازادی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە813 :

ەد کەرﯾم مح دﯾن
دﯾە محەمە
شاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0219092338
83543
شﯚرجە
ە
ی لەداﯾک بووون 1965/کەررکوک
ساڵ و شو نی
س
م ﯾاسا
ب وانامە /دبلﯚم
سپﯚڕی /کارگگ ی
پس
ککاری ئ ستا /ببەڕ وەبەری بباخچەی ساوواﯾان.
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
602

رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە814 :

شارا صالح الدين شفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302892200
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە815 :

شازاد سائيب  -کاکە شا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215133615729
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س
سا ی  1946لە شاری سل مانی لەداﯾﯾکبووەو ھەر للەمندا يەوە للەسەر
کراوە .
نييشتمانپەروەری پەروەردە بووەو گﯚشک
کورداﯾەتی بووەو لە رﯾززی بزاﭬی قوتتابياندا
ی
کاروانی
ی
ە وی
ە قﯚناغی ناووەندﯾيەوە ت کە
لە
کردووەو دەستی بەپار زەری
و
 1کﯚليژی ماففی لەبەغدا تتەواو
ککاری کردووە ،سا ی 1968
کراوان کردوووە ،لەپاڵ کارەەکەی خﯚﯾدا
ککردووە ،لەم پ ناوەشدا دﯾففاعی لەزۆرل ک
سەری
 (1970سەرنووس
1
سی ،ھەروەک لە سا ی )-1969
خەباتی سياس
در ژەﯾداوە بەخ
ی بووە.
گگﯚﭬاری رزگاری
لە رﯾزەکانی کﯚﯚمە ەی
بەد سﯚزی و لەخﯚبردنەوە ە
 (1975-19کاککە شازاد د
سا نی )970
س
ستی 1975و ددامەزراندنی ﯾﯾەک تيی
رەەنجدەرانی ککوردستاندا کااری کردووە ،دوای شکس
دﯾاری
ی
ماندوونەناس رۆ کی
نييشتمانی کووردستان وەکوو کادﯾر کی ببەئەمەک و م
ناوەوەی و تدا
ی
سەرکرداﯾەتی لەن وان دەررەوەو
ی
سپاردەکانی س
ەگەﯾاندنی ر نماﯾی و راس
لە
ەشدا ل زانانە
ە ،لەو ماوەﯾە
گ اوە ،سا ی  1980چﯚتە شاخ و بﯚتەووە پ شمەرگە
ستووە.
دادگاکانی شﯚﯚڕشی ر کخس
ەک تی لە سوورﯾا و لوبنان ،لە سا ی
ە نو نەری ﯾە
 (1983-19بﯚتە
سا نی )978
س
ەوروپا و سا ی 1994
(1988ﯾشدا نو نەری ﯾەک تيی نيشتماانی کوردستاان بووە لە ئە
)8
ەک تيی لە توورکيا ،لەم بوارەشدا وەکو دﯾبلﯚمات کی
ە ئەنقەرە بﯚتتە نو نەری ﯾە
لە
مەسەلەی گەلەکەی کردووە.
ی
تی
سەرکەتوو و ببەتوانا خزمەتی
س
خﯚبردووی
ھەر لەبەر لەخ
ەوﯾستی ناو ھاوڕێ و ھەﭬا نی بوو ھ
سائيب خﯚشە
ککاکە شازاد س
توکا ی لە کاببينەی
 200پﯚستی ووەزﯾری کشتو
حەزی بەپلەو پاﯾە نەکردوووە ،سا ی 01
ح
ئەرکەکانی
ی
سﯚزانە
ە
می کوردستااندا قبو کردو زۆر د
س يەمی حکوومەتی ھەر م
بە م مەخابن رۆژی 21/5/2001
ەج دەکرد ،ە
ەلەکەی ج بە
سەرشانی بﯚﯚ خزمەتی گە
س
سپارد.
ەی پيرەمەگررون گيانی س
ەرووداو کی د تەز ن لەنزﯾﯾک شارۆچکە
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە816 :

شاسوار عەبدولسەالم محەمەد جاف )شاسوار سەالم فقی عەلی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191451
کاندﯾدی ليستی سەربەخﯚکان بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی باشوور 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە817 :

شاناز محەمەد رشيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391812
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە818 :

د
م ئەحمەد
شانااز ئيبراھيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0201091849
93355
ەرپرسی ﯾەکک تی لە بەرﯾتتانيا
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە819 :

ەالر
ەحمەد کە
شانااز نەبەز ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140419
91991
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

حزبی شيوعی ککوردستان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە820 :

ﯚ حوسەﯾننی
ی  -شاھﯚ
ھﯚ حس نی
شاھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206133159
92842
ەﯾوەندﯾيە
ستانی ئ ران و بەرپرسی پە
حيزبی د مەککراتی کوردس
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ح
ئە
ن ونەتەوەﯾيەکاانی ئەو حيزببەﯾە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە821 :

د
ھﯚ سەعيد
شاھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1110222402
22533
سل مانی
شو ن و سا ی لە داﯾک بوون 1970 :س
ش
ەفەی
ە لە ئەدەب و زمانی عەرەبيدا لە پسپپﯚڕی "فەلسە
خاوەنی ب وانامەی دکتﯚراﯾە
خ
رەەخنە"دا
مامﯚستا بوە تتا پلەی پ ۆفييسﯚری ﯾارﯾدەەدەر لە کﯚل ژژی زانستە مررۆﭬاﯾەتيەکان لە
م
)2009
زانکﯚی سل ماانی )9-2000
سيەکان لە زاانکﯚی
بوە لە کﯚل ژی ززانستە سياس
وانەب ژی فيکری سياسی ھاوچەرخ ە
)2009-200
سل مانی )06
س
)20
گﯚﭬاری سەردەم بووە )009-1999
ی
ەرانی
ستەی نووسە
ەندامی دەس
ئە
ەردو زمانی ککوردی و عەرەبی
خاوەنی ژمارەەﯾەک کت ب و نوسين و وەەرگ انە بە ھە
خ
سەرچاوە :ما پەڕی گﯚڕان
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە822 :

ەند
ھﯚ فەرازمە
شاھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0329163958
84077
ران.
موکراتی کورددستانی ئ ن
ی حيزبی د م
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە823 :

سا ح
کر ھاشم س
شاک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724132514
41888
سا ی لەداﯾکببوون1974:
س
سە حەدﯾن
دەرچووی :کﯚلليژی پەروەرددە بەشی زماانی کوردی  -زانکﯚی ە
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
ی ﯾەک تيی خوو ندەﭬانانی ننەتەوەﯾی کوردستان
YXNK
Y
ککار :سکرت ری
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە824 :

ی
عەسکەری
شا و عەلی ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0507085627
74206
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ەک تی
ەندامی سەررکرداﯾەتی ﯾە
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە825 :

ڵ
ەت رەسوڵ
شا و کﯚسرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06210955414465
سا ی  1983لەھەول ر لەدداﯾکبووە
س
مانسازی و زاانستی کيميااﯾيدا
خاوەنی ب وانامەی بەکالﯚررﯾﯚسە لەدەرم
خ
بژ ردرا
ەس ھەمين ککﯚنگرەی ﯾەکک تيدا ،بەئەندامی سەرکردداﯾەتی ھە ژ
لە
سەرچاوە :ما پەڕی چاود ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە826 :

ەد تاھير
شاﯾاان محەمە
610

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218100029
93494
ساڵ و شو ننی لەداﯾک ببوون 1967 /ببەغدادالرسازی
ەندازﯾاری تەال
ەشەپ دان ئە
شتەج بوونو گە
ستەر لە نيش
ب وانامە /ماسەکان
دسە گشتييە
ياسيو پەﯾوەند
ەندازﯾارﯾو سيا
پسپﯚڕی /ئەمانی.
کاری ئ ستا //ئەندازﯾار لە دﯾوانی پار ززگای سل یھﯚ ەندی دەزان ت
زمانەکانی ککوردﯾو عەرەبييو ئينگليزﯾو ففەرەنسيو ﯚە ر کخراوی ککﯚچی ن ودەو ەتی  IOMککاری کردووە للە
ک راو ژکار لە
چاالکی /وەکەلجيکا
بە
شداری لە ھە مەتی دژ بە
کردووەو بەشد
ەرﯾتانی کارﯾک
ی ئەنداﯾتی بە
لە ر کخراویبە دادگای ن وددەو ەتی
ق کردووە لە پ ناو دانيان ە
ەنگ لە ع راق
تااوانبارانی جە
چەند سا ک لە ر کخراوەە مەدەنييەکاان وەک ھاندﯾکاپ کارﯾکرددوەکردووە
ە
خانەی نو ی پپار زگای سل مانی
ەرشتی با ەخ
بەشداری دﯾﯾزاﯾنو سەرپەەرەکانی چاککسازی و پەﯾووەندی ن وان
ب وکراوەو نوووسين /تو ژﯾﯾنەوە لە ئەگەفرﯾاگوزاری و
فر
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
2010دا .
0
وەرگ ان.
گ
ی گەشەپ داننو بواری
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە827 :

عەزﯾز
ەن بەکر ع
شبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221121707
73583
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ن 1966 /سل مانی
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /ئاماددەﯾی
سپﯚڕی /زماننی عەرەبی
پس
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا
ی پەروەردەو ف رکردن.
کردن لە بواری
چاالکی /کارکر
چ
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە828 :

ە
فان بانتلە
شت ف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0802091213
34608
ە مانيا لەھەوول ر
ی گشتی ئە
کونسولی
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

ب گاننە

و ت:

دەرەەوە

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاال کی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە829 :

شرمين کەرﯾم حمد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191788
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە830 :

شعرﯾە عەلی امين سيبەر خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292037
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە831 :

شفيق حمەرشيد ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691741
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کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە832 :

شلير ئەحمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071891580
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە833 :

شل ر باپيری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011348339298

614

ەندﯾلە لە
کبووی سا ی  1988لە قە
مافەکانی ژنان لەداﯾک
ی
رۆۆژنامەنووس و چاالکی بوااری
ەوە
ستان بە دنيا ھاتوە لە ساللی  2005ە
ە تی کوردس
بننەما ەﯾەکی کوردی رۆژھە
ئەوەش ھەر لە
ش
ەﯾاندن،
ستی بە کار ککردن کردوە للە بواری راگە
ەگشتی دەس
بە
واری
سی لە ب ی
ش.بەکالﯚرﯾﯚس
سين و دواترﯾش
ە رادﯾﯚ ،نووس
ی بەرنامە لە
پ شک شکردنی
راگەﯾاندن وەرگگرتوە.
ينی لە
ەکی بەرچاو دەستی داوەەتە نوسين و دەﯾان نوسين
 20بە شيوەﯾە
ە سالی 006
لە
ەوە نوسيوە و لە ما پەرەککان
مافەکانی ژنانە
ت لەبارەی ما
بوواری مافی ممرۆڤ بەتاﯾبەت
ب وبوونەتەوە..
ەت بﯚ پرسەککان ژنان بوە ککردوە
سی کە تاﯾبە
ينار و کﯚنفرانس
ەشداری لە ددەﯾاان سيمين
بە
سياﯾسە لە
ە
سی
شل ر باپيری ررۆژنامەنووس و چاالکی بوواری ژنان ب ژەەری دەنگوبس
ش
ھەمان.کاتدا
لە ئاژانس کی ھەوالی..لەھ
س و نووسەرری ھەوا ە ە
ککەنالی زاگرۆس
ی قەندﯾلە" و کە تاﯾبەت بە مافی مرۆﭬﭬە و دەرگەﯾەک بﯚ
ەر وەبەری ماا پەری "کچی
بە
پررسی ژنە..
http
p://www.kicciqendil.com
m
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )شل ر باپيری(
س
سەبارەت بە )ژﯾان و ککارنامەی خﯚی( بﯚ
2011-12-26
ککوردﯾپ دﯾا لە 6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

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

ژمارە834 :

ەبدو
و نوری عە
شنو

ساا ح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307119
91522
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە835 :

ﯚ ئەﯾوب
شنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12219343210820
خانەی رواندز
ی فەرھەنگخ
بەرپرسی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

کلتووری
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە836 :

ەد)
شوان ئەحمەد نعمان ))شوان ش خ ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307099
91503
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد

616

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە837 :

شوان حمد خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392257
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە838 :

شوان رەئوف مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051075720
کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە839 :

مستەفا
شوان سابير م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1007151945
59866
مرۆڤ
ڤ
ی مافی
چاالک لە بواری
مافپەروەر و چ
م
خراویPAO
جومەنی ئەمييندارانی ر کخ
ەندامی ئەنج
ئە
1968 /ھەول ر
س  -ما پەڕی رووبەر
ستەفا ئيدرﯾس
سەرچاوە :مس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە840 :

ی
شوان وەسانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75732
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە841 :

کرو
شوک

ن
مەدئەمين
حەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8090800176
60601
ەو
ەوەی دﯾموکراسيخوازان ،ئ ستا ج گری سکرت ری ئە
شووی بزووتنە
سکرت ری پ ش
س
بززووتنەوەﯾەﯾە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە842 :

مەد
کرﯾە محەم
شوک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105195645
53096
شتدەر و بتو ن.
ەوەی گﯚڕان لە دەﭬەری پش
سوڕاوی بزوتنە
ھە س
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە843 :

شيروان ئيسماعيل عبالقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992204
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە844 :

شيروان محەمەد سعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303492264
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە845 :

شيالن صالح الدين بکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292246
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە846 :

شﭭان ش خو تاھر ئاﭬدل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191526
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە847 :

ر نوري رەمەزان
شکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130339
92253
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە848 :

ج
خان فەرەج
شﯚخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030114515
52147
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

چاالککی مافی مررۆڤ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە849 :

ن
شﯚڕڕش ئەمين
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2010
0121013152
25324
ر کخەری فيدرراسيﯚنی ر ککخراوەکانی ککﯚمە ی مەدەەنی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە850 :

ی
شﯚڕڕش حاجی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0217165302
21319
لە سا ی
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و دواناووەندی لە شااری کﯚﯾە تەوواو کردووە ،ە
خ
جستەری
زانکﯚی موس ھ نناوەتەوە .ماج
ی
 1979بەکالﯚرﯾﯾﯚسی لە کﯚ ل ژی ئەندازﯾاری لە
9
ستەری لە
ەندەن و ماجس
سيتی( لە لە
چاوەکانی ئاو لە زانکﯚی )س
ەسەر سەرچ
لە
ەواو کردووە و ئ ستا لە دوا قﯚناغی
کﯚی گرﯾنچ تە
سيستمی خوو ندن لە بەرﯾتانيا ،لە زانک
س
ەتی لە ناو کوورد.
ستی نەتەواﯾە
ب وانامەی دکتتﯚراﯾە لە زانکﯚﯚی ئ گزﯾتەر لەسەر ھەس
ەی رەنجدەراننی کوردستاننەوە کردووەو ،دوای
ی بە کﯚمە ە
19وە پەﯾوەندی
ە سا ی 976
لە
شمەرگە بووە،
ە
مەرگەو بﯚ ماووەی ﯾازدە سااڵ پ
خو ندنی زانکﯚﯚ ،بﯚتە پ شم
ەواوکردنی خ
تە
دی ر کخستننی کﯚمە ە ببووە،
يدا ئەندامی ددەزگای ناوەند
دوا کاری لە پ شمەرگاﯾەتيد
کخستنەکانی
ی
ستنەوەی ر ک
شتی ر کخس
ھاوڕ يەکی تررﯾدا سەرپەرش
ەگەڵ چەند ھ
لە
ەشدار بووە لە دروستکردننی
ککﯚمە ەی لە ددوای ئەنفال لە ناو شارەککان کردوەو بە
سرک( لە پ ش راپەڕﯾنی . 1991
دارەکانی )س
مەفرەزە چەکد
م
مافی مرۆڤ )ھيوومان راﯾتس ووۆچ( ،لە
ی
چاود ری
بﯚﯚ ماوەی دوو ساڵ لەگەڵ ر کخراوی چ
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ئەمرﯾکا ،وەک ل کﯚ ەرەوە لەسەر بە گەنامە گيراوەکانی ع راق کاری کردووە .
س کت بی نوسيوەو ب وی کردۆتەوە ،کە ئەمانەن  .1کت ب ک بە ئينگليزی لەژ ر ناوی
"لەناوبردنی گەل ک"" .2 ،ئەنفال – کوردو دەو ەتی ع راق"" .3 ،تەعرﯾبی کەرکوک –
سياسەتی تەعرﯾب لە دوو تو ی ھەشتا بە گەنامەدا" .ھەروەھا بەشداری کردووە لە
نوسينی دوو کت بی ئينگليزی تردا بە ناوەکانی  .1ج نﯚساﯾد لە ع راق.2 ،
سەرھە دانی ھەستی نەتەواﯾەتی کورد .
دەﯾان بابەتی لەسەر دۆزی کورد ،کەرکوک ،ئەنفال ،ستراتيج ،ھەستی نەتەواﯾەتی،
کاری رﯾکخراوەﯾی لە رۆژنامەو گﯚﭬارە کوردﯾيەکانی وەک ھاو تی ،رۆژنامە ،ئاسﯚ،
مە بەند ،ب وکردۆتەوە .
وەک شارەزاﯾەک لە بواری کوردو ع راقدا ،چەندﯾن بابەت و رﯾپﯚرتی بﯚ ژمارەﯾەک
دەزگای ئەکادﯾمی و حکومی لە ئەورپاو ئەمرﯾکای باکوور ئامادە کردووەو لە چەندﯾن
کﯚنفرانسی ن ودەو ەتی لەسەر مافی مرۆڤ و دۆزی کورد ،لە ئەمرﯾکاو ئەوروپاو ﯾابان
بەشداری کردووە .ﯾەک ک لە شاﯾەدەکانی دادگای ھﯚ ەندا بوو لە دژی ﭬان ئان رات،
لەسەر بەکارھ نانی چەکی کيمياوی دژی کورد .
ئ ستا بە نيوە کات ل کﯚ ەرەوەﯾە لە زانکﯚی ئ گزﯾتەرو مامﯚستاﯾە لە کﯚل ژی ئەندازﯾاری
لە لەندەن.
کاندﯾدی ليسی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە851 :

شﯚڕش دەرو ش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013022074864123
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کوردی
ی
مانيی
پاار زەرو چاالکووانی سياسييی کوردو ئەنندامی ئەنجومەنی نيشتم
سوورﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە852 :

د
شيارر محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1101426376
63748
ی سياسی
چاالکی
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
ی کەس :پياووان
رەگەزی
نەتەوە:

کوررد

جﯚری کەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە853 :

سا ح کفرری.
رزاد امين س
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217499
92011
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە854 :

شيروان ﯾوسف کلش قطاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991769
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە855 :

شيرﯾن ئام دی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040041382424
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ی ئافرەتانی پپارتی
شووی ﯾەک تی
سەرۆکی پ ش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە856 :

ەزان
ەنی رەمە
رﯾن حەسە
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307129
91533
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە857 :

ل جنيد
رﯾن خەليل
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307119
91527
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دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە858 :

ەسوڵ
محەمەد رە
رﯾن رەزا مح
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218130403
33507
سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1964 /س
ساڵ و شو نی
س
دروستی
ب وانامە/دبلﯚممی با ی تەند
سپﯚڕی /ب ھﯚﯚشکار
پس
شەھيد
خﯚشخانەی ش
گەورەی چاو لە نەخﯚ
ی
ەری
ی.ب ھﯚشکار لە نەشتەرگە
ککاری ئ ستا /ی
د.ئاسﯚ لە سلل مانی
ی.
ی تەندروستی
چاالکی/بواری
چ
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

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

ژمارە859 :

م ھولی
رﯾن عەلەم
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204183550
03393
سەر رووباری ئاراس .کچە کوررد کی
ر
ی )د م قش ق( ە ،کە دەەکەو تە
خە کی گوندی
خ
سزای
ی
سا ە ،کە لە لقی ) (15ی دادگای شﯚﯚڕشی تاران ب ﯾاری
ەمەن ) (28س
تە
ی بﯚ ب اوەتەوەە .شيرﯾن لە گو نی )ئﯚرددی بەھشت( ) (1387لە الﯾەن
ەس دارەدانی
لە
بﯚ ماوەی
سوپای پاسدااران لە تاران دەستگيرکراووە .شيرﯾن پاش دەستگيررکردنەکەی ﯚ
س
ەﯾدا بووە.
ەشکەنجەی ققورسی دەرووونيو جەستە
شو ن کی نادﯾااردا لە ژ ر ئە
 (25رۆژ لە ش
)5
سەرەتا بە
 (209ی زﯾندانی )ئەوﯾن( ی تاران دەگگوازر تەوە ،س
پااش ئەو ماوە بﯚ بەشی )9
مردنی ھەﯾە بەرپررسانی زﯾندانی
ی
ەگەری
ەنجەکراوەو ئە
ە زۆر ئەشکە
ھﯚی ئەوەو کە
ھ
جەستە نيوە
ە
بﯚﯾە رۆژی دواتر پاش سەوداﯾەک
ەوﯾن ئامادە ننابن شيرﯾن ووەربگرن ،ە
ئە
زﯾندانی
ی
مانگ دەن ردر تە بەشی ژژنان لە
گگيانەکەی شييرﯾن وەردەگررنو پاش دوو م
شی تاران
لقی پانزەی داددگەی شﯚڕش
سەرماوزەی ) (1388دا ی
ی ) (28ی س
ەوﯾن .لە رۆژی
ئە
ەوە،
دارەدانی بﯚ دەب تە
ی
ک( دا سزای لەس
دی لە )پەژاک
ە تﯚمەتی مووحاربەو پەﯾوند
بە
سنوور سزای دوو ساڵ زﯾنندانيشی
ە دەرەوەی ناﯾﯾاساﯾی لە س
ھەروەھا بەتﯚممەتی چوونە
ھ
بﯚ دەب تەوە.
ستان ن ت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە860 :
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ی
رﯾن فەﯾلی
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11112103410670
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە861 :

مود
رﯾن مەحمو
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0905095756
69362
ەگەرميان.
النی کورد لە
ی النەی منداال
سی ر کخراوی
بەر وەەبەری ئﯚفيس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی مندا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە862 :

الن تﯚفيق حەسەن محەمەد
شيال
630

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128419
91794
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە863 :

الن حەمە نوری
شيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1062324277
74766
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە864 :

الن حەمە نوری
شيال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0930203503
32062
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کبووەو سا ی  1996ئامادەەﯾی تەواوکرددووەو
سا ی  1978لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
کﯚمە ناسی وەرگگيراو ،دواتر ب وانامەی
ە
ە حەدﯾن لەککﯚليژی ئاداب بەشی
ەزانکﯚی سە
لە
ەوە
 ،2000لەوکاتەشە
2
– 1999
ناوە لە سا ی 9
ەکالﯚرﯾﯚسی لەو بوارەدا ببەدەستھ ە
بە
ەوەی
ژنانو بەگژداچوونە
و
گای مەدەنيو مافەکانی
ەگەڵ ر کخراوەکاندا لەبوارری کﯚمە ی
لە
ستا تو ژەری ککﯚمە ﯾەتی و راھ نەری ج ندەرﯾە و
تووندوتيژی کار دەکات ،ئ س
ی ،ئەی( بﯚ
ە خو ندنی تاﯾﯾبەت لەر کخرراوی )ئ ن ،پی
ەھەمانکاتدا خو ندکارە لە
لە
ی ب وانامە لە
ەپ دانی کلتوررﯾدا.
ەبواری گەشە
ەدەستھ نانی
بە
سەرچاوە :ما پەڕی ئاﯾيندەە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە865 :

الن حەمەڕڕەشيد
شيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5192237387
78516
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

چااالکی مافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە866 :

الن شاکر
شيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271058585
58693
ی مەدەنی
چاالکی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نی
چااالکی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە867 :

ش
الن شﯚڕش
شيال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617111334
44416
د(ە ،بە رەچە ەک خە کی شاری
شيالن رەشيد
ستەقينەی )ش
ش ،ناوی راس
شيالن شﯚڕش
ش
سل مانيە ،سا ی ) (1974لەداﯾکبووە
س
شتووە و وەک
ە
(199ەوە ھەر می کوردستتانی بەرەو و تی نەروﯾژ ببەج ھ
ە سا ی )98
لە
ژن دەستيداوەەتە چاالکی".لە نەروﯾژ ،کاری
ژنن کی ئازا و ئاازاد لە بواری مافەکانی ن
ﯾەکسانی و
ی
بواری
ی
ھاوکاری ژمارەﯾەک چاالکی
ی
ت و بە
ر کخراوەﯾی ددەستپ دەکات
کرت ری ر کخرراوەکە.
مافەکانی ژن ر کخراو ک ددادەمەزر ن ت و دەب تە سک
م
 ،(2013لە ما ەکەی خﯚی لە شاری ب ررگنی و تی نەروﯾژ بە
رۆۆژی ) / 18ئاﯾار – ماﯾﯚ 3 /
ھﯚکار کی ناديار ژﯾانی لەددەستدا.
ھ
ن( سەبارەت بە
خا ﯚ وەسمان
دﯾا لەالﯾەن )خ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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)شيالن شﯚڕش( لە11:15:20 2013-11-24 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە868 :

شيالن ش خ جعفر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091520
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە869 :

شيالن عەبدول ەحمان دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912092210322944
خە کی دەﭬەری دھﯚکە.
چواردە سا ە لەھﯚ ەندا نيشتەج يە.
کﯚليژی ﯾاسای کﯚمە ﯾەتی تەواو کردووە.
ئەندامی ليژنەی ئافرەتانی ئەورووپا بووە.
ئەندام کی چاالکی پارتی سﯚشياليستی ھﯚ ەندﯾيە.
پاش کﯚنگرەی .6ی ﯾەک تی ئافرەتانی کوردستان بووەتە بەرپرسی ئەو ﯾەک تييە لە ئەورووپا.
سەرچاوە :ھە ز عەلی  -ما پەڕی وارﭬين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە870 :

شيماء جەمال ئەحمەد غنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283891758
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە871 :

ن
ن عزالدﯾن
ش خ بھاو الدﯾﯾن مح دﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307109
91519
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە872 :

ش خ جەنگی سا ەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4221625027
75925
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە873 :

ی
وسف کيکی
ش خ سالم ﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4241158067
75962
کوردستانی لە
ی
ھاوپەﯾمانيی
ی
ليستی
ی
ی دﯾموکراتی کوردستان ببوو لە
ککاندﯾدی پارتی
ەک ک بوو
باﯾبوخت کەوت و ﯾە
ت
ەقينەوەکەی ئ وارەی  2014-04-23ناوچەی
ەﯾنەوا ،بەر تە
نە
کەوە  10کەس ککوژران و
ە
ە قوربانيانی ئەو ناوچەﯾە کە بە ھﯚی تەقينەوەی باارھە گر
لە
ن.
ش برﯾندار بوون
-25ی دﯾکەﯾش
5
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
ررەگەزی کەس
شارەکان:
ش

موس

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە874 :

و
ش خ شامو ش خو نعمو
637

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307089
91500
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە875 :

بەرزنجی
ش خ عومەر بە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326155118
84060
ق لە لوبنان
باا يﯚزی عيراق
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە876 :

عاسی
ونشد ئەلع
ش خ عەبدول ەحمان مو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0091101292
22070
عەرەبی لەکەرکووک
سياسی ر
ەنجومەنی س
سەرکردەی ئە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە877 :

ەبانی
ش خ عەتا تا ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071614456
67553
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە878 :

ش خ غەرﯾب حەسەن ش خ عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109121932160
سا ی  1332لەگوندی "کاومەلە"ی ناوچەی سەقز لەداﯾک بووە .سا ی  1358پ وەندی بەرﯾزەکانی
حيزبەوەگرت و ھەر ئەو سا ەبەرەسمی چەکی پ شمەرگاﯾەتی لەبەر دەکا .شەھيد ش خ غەرﯾب
بەھﯚی ل ھاتووﯾيەوەھەر زوو دەب تەکادری ناوچەو دواتر بوو بەئەندامی کوميتەی شارستانی سەقز.
سا ی  1364بەئاگاداری حيزب واز لەت کﯚشانی ئاشکرا د ن و بەرﯾزی تەشکيالتی نھ نی حيزب
پەﯾوەست دەب  .چاالکبوونی ناوبراو بوو بەھﯚی ئەوەکەلەالﯾەن کﯚماری ئيسالمييەوەبﯚ ماوەﯾەک
زﯾندانی بکرێ .ھاوڕێ ش خ غەرﯾب سا ی  1382پاش ئازاد بوون لەزﯾندان دەگەڕ تەوەرﯾزی ت کﯚشانی
ئاشکرای حيزبەوەلەناوەندی 1ی کوردستان سازمان دەدرێ .پاش کﯚنگرەی 14ی حيزب ش خ غەرﯾب
لەبەشی فەرھەنگی کﯚميسيﯚنی پەروەردەو ف رکردنی حيزبی د موکراتی کوردستان
در ژەبەت کﯚشانی خﯚی دەدا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە879 :

ش خ لەتيفی حەفيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051409494476297
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سا ی 1917ز
حمودی نەمرەو لەس
ی
ککوڕی سەرکرددەی بەناوبانگگی کورد ش خ مە
وەی
کی پر کارەسات و تەقينە ە
ەو بنەما ە ت ککﯚشەرەداو للەسەردەم ی
ەسل مانی لە
لە
ی بەژﯾان ھە ھ ناوە.
م ژووﯾيدا چاوی
نی نەگەﯾشتبوووە س سا ن دوای بەددﯾل
ش خ لەتيف ھ شتا منداڵ بووە تەمە ی
گگيرانی ش خ ممەحمودی با وکی بەخاوو خ زانەوە روووﯾان کردە رۆژھە تی کورددستان
غای شکاک).
الی سمکﯚ )ئييسماعيل ئاغ
ال
سيانزە سا يدا بەشدارﯾی شﯚڕشی
سا ی  1930لەتەمەنی س
ش خ لەتيف س
 1942لەالﯾەن حکومەتی پاشاﯾەتی
چەکدارانەی ککوردی کردووەە ،لەسا ی 2
چ
تی کوردستان و دوای
خﯚی گەﯾاندۆتە رۆژھە ی
ەالماردراوە ،ببە م دەستگگيرنەکراوە و خ
پە
کوردستان لەمەھاباد کردووە ،دەرببەدەری و
ن
دارﯾی لەکﯚمارری
سال ک گەڕاوەەتەوە .بەشد
س
دﯾنجار لەالﯾەن دوژمنانی کوردەوە زﯾندانی
ئااوارەﯾی و دووورە و تی زۆرر بينیو چەند
گيراوەو تاوەکو
و
می پاشاﯾەتيييەوە
دا لەالﯾەن رژ م
ککراوە .لەناوەڕااستی سا ننی پەنجاکاند
سرا لەزﯾنداندا
سا ی  1958للەشاری بەس
 14تەموزی س
ی شﯚڕشی 4
سەرھە دانی
س
کی ل ھاتوو بوووە ھاوکات
سەرکردەﯾە ی
ەلەوەی کە س
ماوەتەوە .ش ح لەتيف جگە
م
ەسەليقەش بووە چەندان شيعری بﯚ و ت و ھەژاراان و چەوساووەکان
شاعير کی بە
ش
نيشتانپەروەرﯾی -2
ە
نووسيوە-1 :
:
ەدا
ی لەم بوارانە
شتی شيعری
نووسيووە .بەگش
کەنيناوی.
ککﯚمە ﯾەتی  -3د دارﯾی  - 4گا تەوگەپ و بابەتی پ ک
ماﯾسی 1972
ی
 12ی
خوال خﯚشبوو ش خ لەتيف لەئ وارەی رۆۆژی ھەﯾنی 2
خ
چی دواﯾی ککردووەو
 (55سا يدا کﯚچ
لەتەمەنی ) 5
ت( لەبەغدا ە
ەی )الراھبات
ەنەخﯚشخانە
لە
ەوە بﯚ سل ماننی و لەن و مززگەوتی گەوررەدا بەخاک
ەی ھ نراوەتە
دواتر تەرمەکە
سپ ردراوە.
س
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە880 :

ش خ مح دﯾن مزووری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4141526587
75835
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

رەگەززی کەس :پيياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

پارت:

پاارتی دﯾموکراتی کوردستاان

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە881 :

د خاليد باررزانی
ش خ محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2161050248
87203
سەرۆکی حيزبو ی کورد.
ی
ەحمەدی بارززان و
ککوڕی ش خ ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە882 :

سورچی
د سادق س
ش خ محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307129
91540
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە883 :

ن
د ھەرسين
ش خ محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3181457475
54085
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

کوردستان
ن
دﯾموکراتی
ی
پارتی گە لی

پپارت:

ی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تييی کورد  -کاژﯾک
کﯚمە ەی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

س :پياوان
ررەگەزی کەس
شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە884 :

د
دی حەفيد
ش خ مەحمود
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014425
50237
مانی شەڕی دەربەندی بازﯾان،
ستان و قارەم
کومەتی کوردس
دامەزر نەری ﯾﯾەکەمين حکو
بچکﯚلەی کوڕی
ی
مەدە
کوڕی ش خ محەم
ی
سەعيدی
ش خ مەحموددی حەفيد کووڕی ش خ سە
ەحمەدی ش خە.
حاجی کاک ئە
ح
سا ی  1881لە سل مانی لەو بنەما ە ئاﯾينييە بەناووبانگە لەداﯾکببووە ،دوای
س
سياسی
ی
ﯾەتی و
ی
دەسە تی ئاﯾينی و کﯚمە
ە
ی بابان
ی ميرنشينی
ھەرەسھ نانی
ھ
ت ئەو بنەما ەﯾﯾە.
ککوردستانی ککەوتە دەست
ەفەندی و
وەک عەبدو ئە
ستاﯾانی ک
خو ندنو مامﯚس
خراوەتە بەر خ
ش خ مەحمودد بەمندا ی خ
عەبدو ز وەرر دەرسيان پ وتوە.
ع
ستەمبو ی کرردووەو لەوێ سو تان
سەردانی ئەس
ەڵ باوکيدا س
ھ شتا منداڵ بووە کە لەگە
شوازی ل کردووون.
ی دووەم پ ش
عەبدولحەميدی
ع
شاری موس ش خ سەعييدی
می ئيتيحادو تەرەقی لەش
سا ی  1908بەپيالنی تاقم
س
کاروباری
ی
دکرانو ئيتر ئەررکی بەڕ وەبرردنی
بااوکی و ش خ ئەحمەدی ببرای شەھيد
ەت
لەو کارەساتەدا زۆر بەزەحمە
حمود کە و
بننەما ەکە ئەککەو تە ئەستﯚﯚی ش خ مەح
رززگاری ببوو.
دارﯾيەکی
ش خ مەحموددی حەفيد وەەک شەخسييەت کی موس مان ،سا ی  1915بەشد
ناوچەکانی کوت و
ی
ککارﯾگەری کردد لە شەڕەکاننی دەو ەتی عوسمانيدا ددژ بە ئينگليز لە
د سەد سوار کی کوردەوە
قارەمانانەﯾان نواند.
ن
بەرگرﯾيەکی
ی
خﯚی و چەند
شوعەﯾبە ،بەخ
ش
گرتەدەست.
ت
مانی
سا ی  1918کاروباری شارری سل ی
س
نگليز بە تﯚپو ف ۆکە و ھ ز ک
ە 18ی حوزەﯾرانی سا ی  1919دا ئينگ
لە
کی گەورەی ب
ەندی بازﯾان پە
ی ژەنەراڵ فراﯾزەر لە دەربە
شومارەوە بە سەرۆکاﯾەتی
ش
پەالماری ھ زەەکانی
ش خ مەحموددی دا.
تييەکی زۆرﯾان نوانندو قوربانييەککی
ی
ەو شەڕەدا ھ زەکانی ش خ مەحمود ققارەمان
لە
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گەورەﯾان بەخشی ،بە م ئاکامی شەڕەکە بە سەرکەوتنی ھ زەکانی ئينگليز
کﯚتاﯾيھات.
ش خ مەحمود بەبرﯾنداری لە پاڵ بەردەقارەماندا دەستگيرکراو لە مانگی تەمووزی
ھەمان سا دا ب ﯾاری لە س دارەدانی درا ،بە م لەژ ر گوشاری رای گشتی داو
لەترسی بەرپابوونی شﯚڕش کی گەورەی کورد ،ئەو حوکمە گﯚڕا بە حوکمی دە ساڵ
زﯾندانی و ش خ مەحمودﯾان دوور خستەوە بﯚ ھيندستان.
دوورخستنەوەی ش خ مەحمود بﯚ ماوەی س ساڵ بارودۆخی کوردستانو ناوچەکەی
ئا ﯚزتر کرد ،بﯚﯾە سا ی  1922ر يپ درا بگەڕ تەوە کوردستانو ھەر ھەمان ساڵ ش خی
نەمر لە سل مانی حکومەتی کوردستانی دامەزراندو ھەموو تواناکانی خﯚی
تەرخانکرد بﯚ پتەوکردنی ئەو حکومەتە ،بە م سياسەتی ئەو سەردەمەی گەورە
ھ زەکانی دنيا دژی ئامانجەکانی گەلی کورد بوونو ئينگليز بەتەواوی پشتگيرﯾی لە
دەو ەتی تازە دامەزراوی ع راق دەکردو لەشکرک شييان ئەکردە سەر کوردستان.
ش خ مەحمودی حەفيد ماوەی چەند سا ک شەڕی پارتيزانی در ژە پ داو دوا جار لە
ئاکامی گەلە کﯚمەک ی ھ زە ناوچەﯾيەکانو ھ زە گەورەکانی جيھان ،ش خ مەحمود
سا ی  1926دەستی لە چاالکی سياسی و عەسکەری ھە گرت و لە گوندی پيران
دانيشت.
بە م کە راپەرﯾنەکەی خە کی شاری سل مانی لەرۆژی شەشی ئەﯾلولی سا ی
 1930خ تانی خو ن کرا ،ش خ مەحمود دەستيداﯾەوە چاالکی دژ بەھ زی ئينگليزو
ھ زی حکومەتی ئەو سەردەمەی ع راقو چەند نەبەرد کی تﯚمار کرد ،لەوانە شەڕی
ئاوبارﯾکو شەڕی کەنارو و شەڕی سورداش .بە م پارسەنگی ھ زە عەسکەرﯾی و
سياسييەکانی ئەو سەردەمە لەبەرژەوەندی کورد دا نەبوون ،بﯚﯾە ش خ مەحمود
لەسا ی 1931دا کەوتە دەست دوژمنانی کوردو بە دەستبەسەری لەبەغداو
ناوچەکانی تری ع راقدا خراﯾە ژ ر چاود رﯾيەوە .بە م لەبەر ناھاوکوفی لەچەکو
تەقەمەنی و ھ زی شەڕکەر بﯚﯾە ش خی نەمر ناچاربوو لە رۆژی 1931.05.13دا خﯚی
بەدەستەوەبدات ،پاشان دورخراﯾەوە بﯚ بەغداو سەماوەو لەدواﯾيدا بﯚ ناسرﯾه ،دواتر
گەڕ نراﯾەوە بﯚ بەغدا ،تاکو لەسا ی 1941دا لەکاتی شەڕەکەی رەشيد عالی
گەﯾالنی لەدژی برﯾتانيا خﯚی لەژﯾانی دەستبەسەری لە بەغدا رزگارکردو گەڕاﯾەوە
کوردستانو چوو لە گوندی "داری کەلی" دانيشت.
ئەم گەورە پياوەی کورد جگە لەوەی کە ج پەنجەی بەسەر ھەموو رووداوەکانی ئەو
سەردەمەی کوردستانو ع راقەوە ھەﯾە ،شەخسيەت کی کﯚمە ﯾەتی گەورەش بوو.
خو ندەوار کی بەسەليقەو شاعير کی بەھرەدارﯾش بوو .پ کھاتەو حکومەت و دەزگا
ئيدارﯾيەکانی تری ش خ مەحمود نيشانەی ئەوەن کە ئەم پياوە ھە کەوتووە
باﯾەخيداوە بە خە کی رۆشنبيرو زۆربەی ئەفسەرو شاعيرو رۆشنبيرانی کورد
پەﯾوەندﯾيان بەشﯚڕشو حکومەتەکەﯾەوە کردووە .
ش خی نەمر لە خەباتی پارتيزانيشدا رۆ ی خو ندەوارو رۆشنبيری بەرز نرخاندووە،
بﯚﯾە چاپخانەکەی رۆژنامەی )بانگی کوردستان(ی لە ئەشکەوتی جاسەنه-دا ج گير
کرد.
بە ھە سەنگاندنی بارودۆخی ئەو سەردەمەی کوردستانو ناوچەکە ئەو راستييە
ئاشکرا دەب ت کە لەرووی ئيدارﯾی و عەسکەرﯾی و دﯾپلﯚماسييەوە ش خ مەحمودی
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نەمر ھيچی کەمتر نەبووە لەو پاشاو ئەميرانەی کە لەدەورو پشتی کوردستاندا
پشتگيرﯾيان ل کراوە .
مەليکی کوردستان ش خ مەحمود رۆژی 1956.10.09دا لە ﯾەک ک لە
نەخﯚشخانەکانی بەغدا کﯚچيدواﯾی کردو تەرمی پيرۆزی بەڕﯾز کی زۆرەوە لەناو
ئاپﯚڕەی خە کانی د سوزی ش خی نەمرو کوردو کوردستان لە تەنيشت گﯚڕی کاک
ئەحمەدی ش خ لە مزگەوتی گەورەی سل مانی بەخاک سپ ردرا.
ر و رەسمی پ شوازﯾکردن لەتەرمەکەی و بەخاک سپاردنی بوونە پرﯾشکی
ھە گيرسانەوەی راپەرﯾنو خﯚپيشاندان لەکوردستاندا.
کﯚچيدواﯾی ش خ مەحمودی حەفيد زﯾان کی گەورەی بە بزووتنەوە ئازادﯾخوازﯾيەکەی
خە کی کوردستان گەﯾاند ،بﯚﯾە زوربەی شاعيرانو نووسەرانی کورد شيعرو
بەرھەميان بﯚ نووسيوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە885 :

ش خ مەسعود نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009301150249732
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ی کوردستان للە رۆژھە تی کوردستان
سکرت ری سووپای رزگارﯾی
س
ی ھاو تی
سەرچاوەی و نە :ما پەڕی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە886 :

مەد ئاغای حەمەد ئااغا
خەی حەمە
شخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826103010
04922
ڵ
ی چەمچەماڵ
ی کﯚمە ﯾەتی
سی ناوەندی
بەرپرس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کﯚمە ﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە887 :

رزاد عوز ری
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909104434
41994
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خانەی
ەداﯾک بووەو دەرچوونی خ
سا ی  1950لە گەڕەکی تتﯚبخانەی قە ی ھەول ر لە
س
ەعسەوە
جار لەالﯾەن بە
1970دا .س ج
مامﯚستاﯾانی ھەول رە لەن وان 0- 1969
م
يان و الوانی ددﯾموکراتی کووردستان ،ﯾەک تی
ەک تی قوتابيا
دەستگيرکراوەە .ئەندامی ﯾە
ەری ھەول ر،
ستەی کارگ ی تيپی ھونە
مامﯚستاﯾانی کوردستان ،ئئەندامی دەس
م
قی ھەول ر،
سەندﯾکای ھونەرمەنداانی عيراق/لق
ی
ستەی کارگ ی
ەندامی دەس
ئە
ەی ناوەندی
دامی کﯚميتە
مﯚسيقای کاروان ،ئەند
ی
ی
سەرۆکی تيپی
دامەزر نەر و س
الﯾەنانی
مەکتەبی سياسی بززووتنەوەی ب ال
ی
می
الﯾەن ،ئەندام
بززووتنەوەی توورکمانانی ب ال
سەرۆکی
بزووتنەوەی تورکمانانی ب الﯾەن بووە و ئ ستاش س
ی
ی
توورکمان ،ج گرری سەرۆکی
پاارتی رزگاری نەتەوەﯾی توورکمانە.
ن پر س
سەرچاوە :ما پەڕی جيھان
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کوردستاننی

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە888 :

وکی
رزاد کەرکو
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9112233437
70012
سﯚک
ەک لە دامەززر نەرانی پاس
ﯾە
سەرچاوەی و نە :کاوە ئەممين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە889 :

گەر
رزاد کەمانگ
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1291145323
33076
ستان )پژاک)
ەندامی کﯚرددﯾناسيﯚنی پارتی ژﯾانی ئاازادی کوردس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

پژاک
ی ئازاد  -ک
پارتی ژﯾانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە890 :

د
روان عەو خورشيد
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255489
91486
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە891 :

ش رکﯚ حمەامين قادر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091783
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە892 :

ش رکﯚ ب کەس
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111107541276
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لە  2.5.1940لە
حەسەنە و ە
ەفيقە سەعييدی وەستا ح
ککوڕی فاﯾەق ب کەس و شە
سل مانی لە دداﯾک بووە.
گگەڕەکی گﯚﯾژەەی شاری س
چی دواﯾی دەەکات .
کەسی باوکی سا ی  1948کﯚچ
ی
شت سا ن بوووە ب
ەمەنی ھەش
تە
کەسی و نالەباری ررەوشی
ی
بووە لە ئازار و ژانی ب
ە
مندا ی و الو تتی ش رکﯚ ب کەس پ
م
ئاابوری.
تەواو کردووە.
و
مادەﯾی
دا قﯚناغی ئام
ت و ب کەسيد
ەرجی سەخت
ە ن و ھەلومە
لە
کردۆتەوە .
ە
شيعری لە رۆۆژنامەی ژﯾن ب و
دە سا ن بوووە ﯾەکەمين ش
ەمەنی حەﭬد
تە
گی کوردستاننی ع راق لە
لە رادﯾﯚی دەنگ
شمەرگە و ە
سا ی  1965دەب ت بە پ ش
س
سەرد مان دەەست بە کار دەکات.
ەشکەوتی س
ئە
ست ب و دەکااتەوە .
فەی ھە بەس
شيعری بە ناوی ترﯾف
ی
سا ی  1968ﯾەکەمين کﯚممە ە
س
سا ی  1969لەگەڵ خاتوو نەسرﯾن ميررزا ژﯾانی ھاووسەری پ ک دەھ ن ت.
س
جەالل ميرزا ککەرﯾم و
حوس ن عارف ،ج
سەرﯾدا ،س
ھاوڕ ی تری ئەدﯾب و نووس
ەگەڵ س ھ
لە
ەوەی ئەدەب و
 1971بەﯾانی روانگە لە پ نااوی نو کردنە
نی ،سا ی 1
ککاکەمەم بﯚتانی
ەنەوە .
نوووسينی کورردی ب و دەکە
مەرگە.
ەوە بە پ شم
سا ی  1974دووبارە دەب تە
س
ی
ەرەو خواروی ع راق،
ی شﯚڕش بە
پااش ت کچوونی
شاری رومادی ،دوردەخر تەوە .
سل مانی .
سا ی  1979دەگەڕ تەوە س
س
ھا بﯚ ئەوەی خ
سا ی  1984بﯚ پشتگيری شﯚڕش و ھ زی پ شمەررگە و ھەروەھ
س
خﯚی لە
جار کی تر روو لە چياکانی
سەدام( بپار ز ت /ج
(
وەرگرتنی خە تی )قادسييەی
ەرگە .
ککوردستان دەککاتەوە و دەب ت بە پ شمە
شە ب ئامانەکاننی
ستان و ھ رش
خراپی کوردس
چوونی باری خ
سا ی  1986بە ھﯚی ت کچ
س
ک ميابارانەوە ،پ شنيازی بﯚﯚ دەکەن بەرەەو دەرەوەی وە ت بچ ت .
سا ی  1986دەگاتە ئيتالياا.
س
الﯾەن
ن
وەردەگر ت .خە تەککەی لە
ر
سکی
سا ی  1987لە سو د خە تی تﯚخﯚ س
س
ن(ەوە پ شکەش دەکر ت .پاشتر
گﭭار کالرسﯚن
ی سو ت )ئيگ
ی ئەو دەمی
سەرۆکوەزﯾرانی
س
ە دەم ن تەوە و دەب ت بە ھاوو تی سو د .
ھەر لەو وە تە
ھ
بە وەزﯾری
می کوردستااندا دەب ت ە
حکومەتی ھەر م
سا ی  1992لە ﯾەکەمين کابينەی و
س
رۆۆشنبيری .
پەخشی
شنبيرﯾدا دەزگگای چاپ و پە
ھاوڕ ی ننووسەر و رۆش
سا ی  1998لەگەڵ کﯚمە
س
سەرۆکی ئەو دەزگاﯾە .
ست دەکەن و دەب ت بە س
سەردەم دروس
س
ھەشت ھەزار الپەڕەدا چاپ کرد .
ت
بەرھەمەکانی لە
ی
سا ی  2009سەرجەمی
س
ەی دە ھەزار الپەڕە شيعرری رەنگا
شيعر و نزﯾکە
س خاوەنی دەەﯾان کﯚمە ە ش
ش رکﯚ ب کەس
و رەنگە .
شيعردا .ئەو بە شيعر شانﯚنامە،
ی جﯚراوجﯚرە لە نووسين ش
دﯾن ئەزموونی
خاوەنی چەند
خ
تری ئەدەبی نووسيوە .
ستان و گەل بەرھەمی تر
ی کراوە ،داس
پﯚﯚستەر ،دەقی
ی ،فەرەنسی ،ئە ەمانی ،ئيتا ی،
شيعری ش رککﯚ ب کەس بﯚ زۆر زمانی وەەکو ئينگليزی
ش
ھی ترﯾش وەەرگ دراون .
سو دی ،عەرەەبی ،تورکی  ،فارسی و ھ
س
ەخﯚشيدا ش رکﯚ کﯚچی ددواﯾی
لە ئەنجامی نە
ی سو د و ە
 201لە وە تی
رۆۆژی 13 .8 .4
دەکات.
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سەرچاوە :ما پەڕی باس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

وەزﯾر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە893 :

ش رکﯚ رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510085
ئەندامی پژاک و زﯾندانی سياسی ) 3ساڵ زﯾندان)
سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە894 :

رکﯚ ميروەﯾﯾس
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9172125402
27796
ن(ی
شتمانييەکان )عيراقييەکان
ن
پەﯾوەندﯾيە نيش
ەندامی سەررکرداﯾەتی و ل پرسراوی پە
ئە
ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
رەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاود ری س
سياسی

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە895 :

رکﯚ ھەژار
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0916151319
92032
حەمەد ناوی نناوە
شەوا قازی مح
ی موکرﯾان لەدداﯾکبووە .پ ش
سا ی  1946لە مە بەندی
س
ش رکﯚ .
چەند وەرگ ان ک.
ند
ی ھەن و
دوو کت بی نوووسينی خﯚی
نوووسين:
20
ەک  -بەرگی ﯾەکەم 008 -
کارەساتی کﯚميدﯾاﯾيە
ی
ی ﯾا
ڤ و دەوروبەری
ھەژاری مرۆڤ
ھ
20
ەک  -بەرگی دووەم 010 -
کارەساتی کﯚميدﯾاﯾيە
ی
ی ﯾا
ڤ و دەوروبەری
ھەژاری مرۆڤ
ھ
چەند شيعری قاچاغی
شکﯚﯾەکی چ
ەنووسراوان کی قاچاغی ققﯚناغی خﯚﯾان  -و ای پاش
لە
چاغ 2008 -
جەماوەری قاچ
ج
وەرگ ان:
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راپەڕﯾنی کورد بەرابەرﯾی سمکﯚ  -نووسينی م.م .فان بروونەسن  -وەرگ  :ش رکﯚ
ھەژار 2009 -
چەند باس کی کورد و تورک  -بەرگی ﯾەکەم  -نووسينی کەنداڵ ،وانلی  -وەرگ ان و
پەراو ز نووسينی :ش رکﯚ ھەژار  -چاپی دووەم 2009 -
چەند باس کی کورد و تورک  -بەرگی دووەم  -نووسينی کەنداڵ ،کﯚميتەی دژی
فاشيزم لە ھﯚ ندا  -وەرگ  :ش رکﯚ ھەژار 2009 -
ھە بژاردەﯾەک لە :ئاغا و ش خ و دەو ەت  -دەربارەی نەرﯾتی کﯚمە ﯾەتی و سياسيی
کوردستان  -بەرگی ﯾەکەم  -نووسينی م.م .فان بروونەسن  -وەرگ  :ش رکﯚ ھەژار -
2009
ھە بژاردەﯾەک لە :ئاغا و ش خ و دەو ەت  -دەربارەی نەرﯾتی کﯚمە ﯾەتی و سياسيی
کوردستان  -بەرگی دووەم  -نووسينی م.م .فان بروونەسن  -وەرگ  :ش رکﯚ ھەژار -
سەرچاوە :دوو نووسراوی ناوبراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

مەھاباد

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

ژمارە896 :

ش محەمەدی با ەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110160023260
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19
ەدی با ەک ،للەسا ی 953
ھەمزاغای و زێ ناسراو ببە ش محەمە
ش محەمەد ھ
ەداﯾکبووه.
لە
دوای
ەکاﯾەتی ژﯾاوە ،ی
ی
زەی با
ی
ی  1977لە گگوندی و
ـ تا راگو زرانە زۆرەملييەکانی
ەشو ن ک ژﯾاوە .
ھەر جارەی لە
راگو زرانەکە ھ
کخستنی پارتتی بووە.
 19سەر بەر ک
ەسا ی 975
نی شﯚرش لە
ـ بەر لەرووخانی
1988
لەزووشەوە پەﯾوەندﯾی نھ نی ھەبوووە ،لە8-7-31
ە
ە پيشمەرگە و
ـ لە 1984بﯚتە
بەسەختی پ کراوە
ی
ەشەڕی ئەنففاالن لەگەرووو مەنجە ەی چيای کارۆخ برﯾندار بووە و
لە
بەسەرەوە ماوە.
ە
ی
و ئ ستاش ئەو کار گەرﯾيەی
بەندی
ی
پاسﯚک و ل پرسراووی مە
ک
سا ی  1991بووەتە ئەنداممی سەرکردااﯾەتيی
س
ھەول ری ئەو حيزبە بووە.
ھ
ـ لەدوای  1996لەگوندی و زێ15 ،کم دوور لەچﯚمان دەژﯾ ت.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

چﯚمان

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

ژمارە897 :

ەری
ی عەسکە
شەپپﯚل عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02190921313542
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مام قاسم لە کەرکوک
ی لەداﯾک بووون 1969 /لە گەڕەکی ئيم
ساڵ و شو نی
س
کارگ ی
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە کا
سپﯚڕی /پەﯾووەندﯾەکانو ر ککخراوەکانی کﯚمە ی مەددەنی
پس
کﯚنفرانس لە بەرﯾتاننيا لەسەر دەستوری
س
سازدانی چەندﯾن
شدارﯾکردن و س
چاالکی /بەش
چ
کخراوی
سەرپەرشتی چەندﯾن ر ک
ی
ن ،ھەروەھا س
ەکانی کەرکووک ،پەنابەران
ع راق و ک شە
کومەتە
ەمانو حکومەتی بەرﯾتانيا و حک
و
ککﯚمە گای مەدەنی و پەﯾوەەندﯾکردن لەگگەڵ پەڕ
ی سکﯚتلەندا و و ز.
ھەر ميەکانی
ھ
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە898 :

نی
جيع بارزانی
شەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221216306
64826
ککارگ ی لقی 10ی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی
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پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە899 :

وز
شەررﯾف ب ھرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0607133459
94368
ئەمرﯾکا
ا
نو نەرری حيزبی د موکراتی کورردستانی ئ راان لە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

گانە
بگ

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە900 :

ب
م شەھاب
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3140856489
93056
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

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

ژمارە901 :

د
ب ئەحمەد
م شەھاب
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211505348
87141
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە902 :

فا
ەد مستەف
ماڵ حەمە
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081631012
24182
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چاالکی مەدەنی
چ
ی ھاو تی
سەرچاوەی و نە :ما پەڕی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

رانيە

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

ژمارە903 :

ولوەفا
ماڵ عەبدو
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3272102286
65630
ی پەﯾجوری لەبزوتنەوەی گﯚڕان
ەرپرسی ژوری
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

س :پياوان
ررەگەزی کەس
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە904 :

ز خەجﯚ
ماڵ عەزﯾز
شەم
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104003317
72417
http
پاسﯚک
ەندامی سەررکرداﯾەتيی پا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

پپارت:

کﯚمە ەی
ی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تييی کورد  -کاژﯾک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە905 :

مزﯾن جيھاانی  -ميتررا ئارﯾان
شەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114033
33284
لەداﯾک بوونی،
ک
مانگ بەر
لە شاری مەھااباد! دوو گ
ەی  1984ە
ی 15ی فيورﯾيە
ە داﯾک بووی
لە
ﯾەک
ەتەمەنی ک
ئەوﯾن دەکر ت! لە
ن
بااوکی بەھﯚکااری چاالکی سياسی لەززﯾندانی
تەمەنی  6سا ی بەھﯚی زﯾنداننی
ی
دارەدەدرێ! ھەتا
!
س
ی لەتاران لەس
سا يدا باوکی
س
کی
ھەر بەو تەمەنە منا ييەﯾەووە لەگەڵ داﯾک
ەدەﯾان جار ھ
ی داﯾکی ،بە
سياسی بوونی
س
دەکات
ت
ی مەھاباد و وورمييەدا ،بووەە! لەتەمەنی  12سا يدا ددەست
ەزﯾندانەکانی
لە
ەکەمين
ەر لەتەمەنی  12سا يدا ﯾە
چاالکی ئەدەببی بەزمانی کوردی و ھە
ەنووسين و چ
بە
سا يدا،
ەمەنی  13س
مانی کوردی للەگﯚﭬاری سرروەدا لەچاپ دەدرێ! لەتە
چيرۆکی بەزما
چ
ەنی 14
شانگای و نەک شی منا ن لەشاری مەھاباد بەڕ وەددەبات! لەتەمە
ەکەمين پ ش
ﯾە
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سا ی دا ،ھاوکات لەگەڵ چاالکی ئەدەبی و نووسين ،دەست بەچاالکی پاراستنی
فلکلوری کوردی دەکات! لەتەمەنی  15سا يدا لەشاری مەھاباد بﯚ ﯾەکەمين جار،
ﯾەکەمين ف ستيﭭا ی ئەدەبی منا ن بەڕ وەدەبات! لەتەمەنی  17سا يەوەدەست
دەکات بەکاری رۆژنامەوانی ئازاد و لەزۆربەی رۆژنامەکانی ئ ران و کوردستان دا
وتارەکانی لەچاپ دەدڕ ن! لەتەمەنی  20سا يدا ،بەتاوانی چاالکی سياسی
لەزﯾندانی ئيتالعات و زﯾندانی گشتی شاری مەھاباد دا بووە! لەتەمەنی  21سا يدا
بﯚ کﯚنف انسی ناونەتەوەی ژنان ،بەپشتگيری دەﯾان ر کخراوی ناونەتەوەی
بانگھ شتی ئەورووپا دەک ت! لەسا ی  2004ﯾەکەمين کت بی لەچاپ دەدرێ!
لەسا ی  2005دەب تەئەندامی ناوەندی پ نی کورد و ھەروەھا ئەندامی دەستەی
نووسەرانی ناونەتەوەﯾيە! گەنجترﯾن و کەمتەمنترﯾن نووسەری ئەندام ،لەپ نی
سەنت اڵ و پ نی ئينت رناسيﯚنا داﯾە! خاوەنی پ نج کت بەو ھەر ئ ستاش  2کت بی
دﯾکەی لەباشووری کوردستان لەژ ر چاپ دان !
دەستپ کی خەبات و چاالکی بﯚ ژنان،لە دەورانی دەبير ستاني ا دەستی پ کرد و ھەتا
ئ ستاش لەسەری بەردەوامە و لە دەﯾان کﯚرو کﯚبوونەوە و کﯚنفرانسی تاﯾبەت بە
پرسی ژنان رۆ ی ھەبووە!
سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

مەھاباد

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

ژمارە906 :

شەھال حمەمراد رشيد حمەامين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991776
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201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە907 :

ی
ھال باقری
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
07221611314540
سيال ليب ا ی ببەلژﯾکە.
ئەندامی پارتی سﯚسي
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ی سياسی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە908 :

ی
ھال دەباغی
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209371311175
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مەھاباد لە داﯾک بووە .بەھاری  1361ھەر
د
شاری
ھەتاوی لە ش
ستانی سا ی 1342ی ھ
زس
سا ی  1990لە
چار بە تەرکی ز دو نيشتماان دەب  .تا س
ی دﯾپ ﯚم ناچ
دوای وەرگرتنی
ستان ماوەتەوە و دواتر بﯚ ماوەی نزﯾک بە دوو ساڵ لە
شاخەکانی باشوری کوردس
ش
سەرئەنجام وەەک پەنابەری
شاری کابﯚل پ تەختی و تتی ئەفغانستتان ژﯾاوە و س
ش
جست ری لە ""ئەدەب بە رووانگەی ژ ند رر" ەوە
خو ندنی ماج
سياسيی ھاتتﯚتە سوئ د .خ
س
ﯾەتی لە سوئد کاار دەکات.
ی
ﯾارمەتيدەری کﯚمە
ی
ەواو کردووە و ئ ستا وەک
تە
شاعيرانی نەتەوەﯾی
خو ندنەوەی ش عرەکانی ش
17 -1سا يدا  ،لە ر گای خ
ە تەمەنی 16
لە
زمانی کوردی بووە ،زۆر
ی
نەوەی
سين و خو ندنە
ماموستاﯾان ھ من و پەش و ف ری نووس
م
سوئ د لە
ئ
شاخ چوونە ژ ر گ  .لە
نوووسراوەی دەەورانی جەواننی ل ون بوووە ﯾان لە ش
ی بە ب وکردننەوەی نووسيينەکانی لە نناو ساﯾتەکان،
 2003دەستی
دوای سا ی 3
گگﯚﭬارەکانو رۆژژنامەکانی کووردی لە دەرەوە و لە ناو و ت کردووه.
ەواو خﯚی دەبين تەوە.
کە کە ئارامی پ دەداو ت دا تە
ن تەنيا کار ە
کە نووسين
دەباغی دە
شە
تەنيا بﯚ نووسين بژی .ھەو ی داوە ھەميش
ا
دا بم ن پ ی خﯚشە
ەگەر لە ژﯾاند
ئە
سان ک لە ژ ر پ
مافی ھيچ ئينس
ی
ەم بپار زێ و ھيواخوازە ککە حەقو
حورمەتی قە ە
ح
ەن ت
نە
http:///www.shahlladabaghi.b
blogspot.com
m
کارنامەی خﯚی(
ی
)ژﯾان و
ن
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )شەھال دەەباغی( سەباارەت بە
س
20
بﯚﯚ کوردﯾپ دﯾا للە 011-09-14
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە909 :

مەن سو تتانی
ھين بەھم
شەھ
663

p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12061046212830
http
چاالکی مافی ژنان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مافی ژناان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە910 :

کەری
ەفا عەسک
وبﯚ مستە
شەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221214606
63647
ەداﯾک بووی .1956
لە
دەزان بەنوسين و ئاخاوتن ،ززمانی
ن
ەڕەوانی
ی و کوردی بە
ی و ئينگليزی
مانی عەرەبی
زم
الکە لەبواری ککلتوورو
الﯾەتييە ،چاال
شارەزاﯾی باری کﯚمەال
ی
فارسيش بەئاخاوتن دەزان ،
فا
دﯾيان بەجياواززی رەگەزﯾی و ﯾەکسانی و
پررسی ژناندا ،کاراﯾە ،لەوبووارانە پەﯾوەند
لەپرۆژەکانی مافی ژنان ،پسپﯚرە لەبوواری
ی
ەﯾە ،پسپﯚرە
تووندوتيژﯾی دژژ بەژنانەوە ھە
ئەوانەی ئەو
ی
وانەب ژﯾی بەزممانی ئينگليززی بﯚ(  ESOLمامﯚستای ززمانی ئينگليززی بﯚ
ھەﯾە وەک تاک و لەگەڵ
ە
ەتەوەو کلتوورە جياوازەکان .توانای
مانە زمانی ددووەميانە( نە
زم
خﯚﯾدا بەج
ی سەخت و ددژواردا کارەکانی لەکاتی خ
تييمدا کاربکات لەبارودۆخی
گەﯾەن ت.
بگ
ەو کارو فەرماانانەی ئەنجا ميداون:
ئە
سکرتارﯾەتی ﯾﯾەک تی ژ ی
2004تائ ستا ،ئەندامی س
4
نانی کوردستان و بەرپرسی ببەشی
ھەر می کورددستان.
ژنانی کوردستان -سل مانی -ھ
ی
ەک تی
دﯾيەکانە لە ﯾە
پ ۆژەو پەﯾوەند
مﯚستا لەکﯚل جی
لەناوەندی ئەکتن و مام
ی
ەشی وەرگ اانە
 ،2002-2004بەرپرسی بە
4
ی لەندەن.
Haلەڕۆژئاوای
ammersmith
h
ەکتن ) 16کاتتژم ر وانەی ززمان
ستای  ESOLلەناوەندی ئە
1/2002بﯚ  ،2002/7مامﯚس
2
ئينگليزی وتنەوە لەناووەندی
ی
ەھەفتەﯾەکداا( ،ھەروەھا بەکاتی پارتاﯾﯾم وانەی زمانی
لە
لەڕۆژئاوای لەندەن.
ی
Ham
Southalllسەر بەکﯚل جی mmersmith
جی
 ESلەکﯚل ی
ەبەشی SOL
1999-2002ممامﯚستاو بەڕڕ وەبەری کﯚرسی زمان لە
2
Partnersship College
e.
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1998-1999مامﯚستای وانەب ژ لەکﯚمە گەی ئ رانييەکان لە  Hammersmithرۆژئاوای
لەندەن.
1998-1999مامﯚستای وانەب ژ لەکﯚل جیGreenhill College.
1998بەرپرسی پرۆژەکانی بەرنامەی خو ندنی زمانی ئينگليزی بﯚ کەمئەندامان
لەکﯚمە گەی کوردی لەڕۆژئاوای لەندەن.
1997وەرگ ی زمانی ئينگليزی بﯚ کﯚمە ەی )(GRIP Language Services
لەنەخﯚشخانەی لەندەن.
1996-1997وەرگ ی زمانی ئينگليزی -کوردی لەبنکەی رۆشنبيری کوردی لەندەن بﯚ
ئاوارەکان لەبواری نيشتەج بوون و سﯚسيال و نەخﯚشخانەو خو ندن.
1995-1996وەرگ ی زمانی ئينگليزی بﯚ پەنابەرانی نوێ ،وەرگ انی داواکانيان بﯚ
پار زەرەکانيان بەھەردوو زمانی کوردی و عەرەبی بﯚ زمانی ئينگليزی.
1994-1995وەرگ لەخو ندنگەی  Welldon Park Middle Schoolبﯚ ئەو داﯾک و
باوکانەی مندا ەکانيان لەو خو ندنگەﯾە تﯚمارکردبوو زمانی ئينگليزﯾيان نازان .
1981-1991لەتەک ھاوسەرەکەﯾدا پەﯾوەندﯾکردووە بەشﯚڕشی نو ی گەلەکەمانەوە
بەرابەڕی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان لەسنورەکانی ناوزەنگ و مەرگەو
سەرگە وو.
1980-1981ئەندازﯾاری کشتوکا ی لەکارگەی شەکری سل مانی.
ب وانامەو خو ندن:
2003-2004ب وانامەی ف ربوونی پ شکەوتوو لەبواری زانستی کﯚمپيوتەردا.
2002-2003ب وانامەی وانە وتنەوە لەبواری وانەی بنەڕەتی ف رخوازانی ESOL
(خو ندنی گەورەساالن( لەناوەندی ئەکتن -لە لەندەن.
1999-2000ب وانامەی ف رخوازی ر کخراوەﯾی  Training in organizationsلەزانکﯚی
گﯚ دسميس -لەندەن.
1997ب وانامەی وانە وتنەوەی پەروەردەﯾی  RSAبﯚ زمانی ئينگليزی بﯚ ئەوکەسانەی
زمانی دووەميان ئينگليزﯾيە لەکﯚل جی گرﯾنھي  Greenhill Collegeلە لەندەن.
1996کﯚرس ک بﯚ وەرگ ان لەکﯚل جی گرﯾنھي  Greenhill Collegeلە لەندەن.
1995-1996ب وانامەی ف ربوونی زمانی ئينگليزی پ شکەوتوو لەپەﯾمانگەی زمانەکان .
(IOL) Institute of Linguisticsکﯚرس کی کﯚمپيوتەر.
1994ب وانامەی ) (GSCEلەزمانی ئينگليزﯾدا -لەکﯚل جی گرﯾنھي .
1980ب ونامەی بەکالﯚرﯾﯚس لەزانستی کشتوکاڵ )BSA (Bachelor of Scientific
لەزانکﯚی سل مانی -عيراق.
کارامەﯾی پراکتيکی
بەنو نەراﯾەتی ﯾەک تی ژنانی کوردستان بەشدارﯾکردووە لە وۆرک شﯚپ ک لەبەﯾروتی
پاﯾتەختی لوبنان دەربارەی بەکاراکردنی دەوری ژنان لەداھاتووی عيراق.
بەشدارﯾکردن لەکﯚنگرەی جيھانی ژنان لەعەممانی پاﯾتەختی ئوردون لەئاﯾاری 2006
بﯚ دانانی تﯚڕ کی کارا بﯚ پاراستنی منداڵ بەچاود ری شازادە رانيە خانمی ﯾەکەمی
والتی ئوردون.
بەشدارﯾکردن و بەستنی کﯚڕو سيمينار لەزۆر شارەکانی ھەر می کوردستان و
عيراق )سل مانی ،ھەول ر ،کەرکوک( لەبواری ﯾاسا ،تەندروستی ،رامياری مافی
مرۆڤ و ک شەکانی ژنان.
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چەندان پرۆژەی جﯚراوجﯚری نوسيوەتەوە لەبواری جياجيادا )تەندروستی،
پەروەدەرﯾی ،توندوتيژﯾی ،مافی مرۆڤ ،جياوازی رەگەزی(و لەالﯾەن ﯾەک تی ژنانەوە
لەناوچە جياجياکاندا ج بەج کراوە.
نو نەری ﯾەک تی ژنانە لە )تﯚڕی ھاوبەش( کە تﯚڕ کە  24ر کخراو لەخﯚدەگر ت
لەپار زگای سل مانی پەﯾوەستە بەک شەکانی ژنان.
نو نەری ﯾەک تی ژنان بوو بﯚ بەشدارﯾکردن لەنوسينی رەشنووسی دەستوورﯾی
عيراق.
ئەندامی کﯚميتەی سەرپەرشتياری پرۆژەی )رۆشنبيری گەل( کە پرۆژەﯾەکی
ھاوبەشە لەن وان ﯾەک تی ژنان و ناوەندی ئﯚ ف پا می سوﯾدی لەڕ گەی گروپ کی
ژنانی کورد لەدانيشتوانی سوﯾد.
وەرگ ی زمانەکانی کوردی و عەرەبی بﯚ ئينگليزی بەپ چەوانەشەوە.
شارەزاﯾيەکی باشی ھەﯾە لەف رکردنی زمانی ئينگليزی بەشی ئيسﯚڵ )خو ندنی
گەورەساالن( بەچاکی دەتوان ت ف رخواز ئامادەبکات بﯚئەوەی سەرکەوتووب ت لەب ﯾنی
کﯚرسەکانی پيتمان و سيتی ئەندگيلدو وەرگرتنی ب وانامە لەوبوارەدا.
شارەزاﯾە لەوتنەوەی وانەی زمان بﯚ پﯚلەکانی بنەڕەتی و ئيليمنتری و ناوەندو
پ شکەوتوو.
شارەزاﯾی تەواوی ھەﯾە لەکﯚمپيوتەرو بەکارھ نانی وردو دەﯾتابەﯾس و
سيپەرەﯾتشيت ،ئينتەرن ت بەچاکی بەکاردەھ ن ت.
سا ی  1997لەالﯾەن کﯚل جی گينسھي ەوە خەالتی خو ندکاری سەرکەوتووی
پ بەخشراوە.
سا ی 1981لەالﯾەن رژ می بەعسەوە فەرمانی گرتنی بﯚ دەرچووە،بەوھﯚﯾەوە
پەﯾوەندی کردوە بە ھ زی پ شمەرگەی گەلی کوردستانەوە لە رﯾزەکانی )ی ن ک).
سا نی1991-1981بﯚ ماوەی 10ساڵ پ شمەرگە بووە لەتەک ھاوسەرەکەﯾدا لە
ناوچەکانييی ناوزەنگ،مەرگە،سەرگە و.
mailto:shawboaskari@yahoo.com
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای سل مانی بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە911 :

شەونم ئەحمەد حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192235
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە912 :

شەوﯾن قادر مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192229
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە913 :

شەکر مەجيد
667

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01215034210021
سەت و راگەﯾااندن
چاالکی بواری سياس
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە914 :

د
کرە مەجيد
شەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8120909146
60666
ﯾەک تی نيشتماانی کوردستاان
ەندی 11ی ر کخستنی گگەرميانی ک
ککارگ ری مە بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە915 :

يد
کەر مەجيد
شەک
668

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6192207376
60303
ەﯾاندن و روونااکبيری کﯚميتتەی خورماتوووی ﯾنک
ی بەشی راگە
رۆۆژنامەنووس و ل پرسراوی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

خورماتوو

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە916 :

ی
شەﯾﯾدا حاتەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3020846503
33466
شاری
ی
ن  24ساڵ ،ببەناوی )شەﯾﯾدا حاتەمی( لەزانکﯚی )ناازلﯚ( لە
ککچيکی تەمەن
ی ،لەناو زانکﯚددا،
ڵ .بەکوژراوی
شی کشتوکاڵ
تەر بوو لەبەش
دکاری ماستە
ئووروميە ،خو ند
ەرمەکەی دۆۆزراﯾەوە.
تە
ەس کدا
ەگەڵ ھيچ کە
ەﯾاند" شەﯾدا ،ک شەی لە
شەﯾدا ،لەو باررەﯾەوە ڕاﯾانگە
ککەسوکاری ش
شتنەکەی زۆر گوماناوﯾييەو پ دەچ ت ،دەەست کی نھ ننی ،لەالﯾەن
ەبووە و کوش
نە
کی چاالکوانی ککورد بوو
دا ،گەنج ی
چونکە ،شەﯾد
تنييەوە ب ت .چ
ەپشت کوشتن
دەو ەتەوە ،لە
ەسەر مافەکاانی مرۆڤ و مافی نەتەوەەکەی ھاتﯚتە دەنگ".
و ھەميشە لە
ک،
دووە" ھ شتا ،ھيچ کەس ک
ش ،ڕاﯾانگەﯾاند
شاری ئورم ش
ی پﯚليسی ش
سەرچاوەکانی
س
دا ،دەستگير نەکراوە و بەرردەوامين لەل کﯚ ينەوە".
شتنی شەﯾد
ەھﯚکاری کوش
بە
سەکان
سەرچاوە :ما پەڕی پ نووس
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە917 :

خا
ەمال کو خ
د غەنی  -شەﯾما جە
ل ئەحمەد
شەﯾﯾما جەمال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221153014
43601
 197کوکس)ققرﯾة کولجو( – کفری – دﯾﯾالی
خ الوالدة 79 /
اللمحل والتارﯾخ
الوطن
ن
مجموعة طلبة الکردستان التابع لالتحاد
ة
عضوة فرع کرککوک
اللنشاطات  /ع
طن الکردستاننی
فی اتحاد الوط
اللکردستانی و مسؤلة حزببی للطالبات قضا و کالر ی
سنة 1995و الدورة
خرﯾجة معھد کوادر اتحاد اللوطنی الکردستانی فی س
سنة  1999خ
لس
عن االعالم والصحافة.
ع
2010دا .
ەمانی ئ اق لە 0
نی
دﯾالە بﯚ ھە بژارددنی پەڕ
ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە918 :

شەﯾﯾما س ماان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3181334562
22535
مەدەنی
ی
گەی
چاالکوان لەبوااری ر کخراوەەکانی کﯚمە گ
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە919 :

س سليماان
صبرييه ميروەيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130289
92193
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە920 :

صبرﯾە ئەحمەد حسين.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192028
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە921 :

صبرﯾە مەحمود عبدالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391910
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە922 :

م خورمال
ە روستەم
صبرﯾﯾە نصراللە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91961
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە923 :

شە ئەفەنندی
عائيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0251319418
88190
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
دانی
زﯾند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە924 :

کان
شە گﯚککا
عائيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0310746168
88114
نس بين
شارەد ی س
ی شارەوانی ش
سەرۆکی
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
باکوووری

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

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

ژمارە925 :

حمەد
شکور ئەحم
ل عەزﯾز ش
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128369
91739
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە926 :

د سا ح
ل محەمەد
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140359
91918
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە927 :

ل ميران
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01722254010133
چاالکی چەپ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

675

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە928 :

ی
ف باوەجانی
عارف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121318525
59648
کرماشان لەداﯾک بوووە ،لە
ن
سەر بە پار زگگای
ی باوەجانی س
 19لە ناوچەی
ە سا ی 973
لە
سا ی  1979لەگەڵ بنەما ەکەی ئاوارەەی ئ راق بووەە ،لە سا ەکانی  1988تا 1991
س
وەک پ شمەرگگە دەچ تە رﯾﯾزی حيزبی د مﯚکراتی کووردستانی ئ رران ،لەسا ی 1997
ەج
تی نﯚروﯾژ نيشتە
ەوە وەک پەنابەر لە و ی
ە ر گای کﯚمييسارﯾای بەرززی پەنابەرانە
لە
ەکەی ژﯾانی للە و تی
ەکە بندەستە
ستی کﯚکردننەوەی پشتيووانی بﯚ گەلە
بوووە .بە مەبەس
نﯚﯚروﯾژ ت کەڵ ککردوە بە سيااسەتی ئەو و تەوە ،لەو بوارەدا سەرننجی زۆر الﯾەننی
راک شاوە ،کارە
بەرچاوەکانی ناوبراو
ی
ەدەنی نﯚروﯾژژی بﯚ سەر ددۆزی کورد ک
سياسی و مە
تەمەنی
ی
نابەرانی کوردد لە و تی نﯚروﯾژ دﯾارە ،کااک عارف تەوواوی
بﯚﯚ زۆربەی پەنا
ەخﯚﯾی ،ناوبراو کەساﯾەتيييەکی
خان کردوە بﯚ خزمەت بە ر بازی سەربە
ئااوارەﯾی تەرخ
وەندﯾيەکی باشی
ی
پەنابەرانی کورد ،ناوبرااو پ
ی
نااسراوە لە بوااری خزمەت بە
سەت
کی زۆری لە ن ﯚ پەڕ ەمانتتاران و سياس
ھەﯾە ،ناسراووی وت کە و ک
ن ﯚنەتەوەﯾی ھ
ھەﯾە،
،
جيھان
دەستەکانی ج
ی ونەتەوە بند
ی وئەمرﯾکاﯾی
زانانی ئوروپای
الﯾەن کاک
ن
کە ھزر و پرۆژەککەی لە
ستان لە  2006 /2 /17ە
ستيی کوردس
پاارتی سەربەس
عارف بووە داممەزراوە ،ناوبرراو سەرۆکی گشتی ئەم پارتەﯾە.
ع
ەخﯚ
سەرچاوە :ما پەڕی سەربە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە929 :

ف تەﯾفور
عارف
676

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103144607
72308
لەسەر ليستی
ر
گری سەرۆکی پەڕ ەمانی ئ اقە
پارتی و ج ی
ەندامی سەررکرداﯾەتيی پا
ئە
ککوردستانی.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە930 :

ی عارف
ف روشدی
عارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1119191156
62626
ستان
مانی کوردست
ەک تی نيشتم
ەندامی سەررکرداﯾەتی ﯾە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
677

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە931 :

ی
ف قوربانی
عارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111112803
33225
نوووسەر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ئئەنفال

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە932 :

ف نادری
عارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206104844
42831
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ئەنجومەنی
ی
می پـ شـووی
مياری و ئەندام
رۆۆژنامەنووس و چاالکوانی کاروباری رامي
شـاری قوروە
شـارەوانی ش
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە933 :

صی عەلی فەتاح
عاص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255469
91464
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە934 :

ە رەشيد ئئەمين ساا ح
عاليە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02182258213526
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ەرکوک
ی لەداﯾک بووون 1967 /کە
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
سپﯚڕی /زماننی ئينگليزی
پس
 NPAنەروﯾجی
ککاری ئ ستا /ککارمەندی ر ککخراوی N
ەکانو
شە کﯚمە ﯾەتيە
سين /نووسيين لە بواری ﯾەکسانی ج ندەرﯾو ک ە
ب وکراوەو نووس
ک شەکانی ژننان.
سانی ج ندەری.
مافی مرۆﭬو ﯾەکس
ی
مەدەنيو
چاالکی/چاالککوانی بواری ککﯚمە گەی م
چ
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە935 :

ی
ر شەرﯾفی
عامر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2072107317
74221
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سەرۆکی کﯚممە ەی پەروەرردەﯾی کورد-ئەمرﯾکی لە
س
ککاليفﯚرنيا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کلتووری
چاالکی کل

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە936 :

عبدالستار ساادق کاک ﷲ عەزﯾزز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307109
91513
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە937 :

ەرواری
مستەفا بە
عبدالسەالم م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307179
91570
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کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە938 :

عبدالسەمەد خضر عەبدو

خدر

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391814
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە939 :

عبدالوھاب عەلی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091521
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە940 :

عبدالکريم خضر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392258
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە941 :

عثمان حسن خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292239
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە942 :

عدنان عومەر امين پيرداود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071891581
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە943 :

عزالدﯾن صابر مەولود حمزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092219
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە944 :

علی معروف شەرﯾف فتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392261
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە945 :

عمر عەبدو

رش

http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292244
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە946 :

ەمير
سمان باﯾدە
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0224141426
61396
جەالن"ی دووەەمی ناودەبەن.
ەکان بە "ئﯚج
سەرۆک شارەەوانی دﯾاربەککرە ،کە تورکە
س
سەبارەت
مرۆﭬە ،ئەو س
کی ئەکتيﭭی بوواری مافی م
ەکرە ،پار زەروو چاالکﭭان ی
خە کی دﯾاربە
خ
زەحمەتم ک شا،
م
ەک
مەکتەب گەلە
"ئەز کە چوومە م
ز
ی دە ت
ەسەردەمی مندا ی خﯚی
بە
کرام ".
ن تورکی ف رکر
توورکيم نەدەزاننی و بەل دان
ﯾەک ک بوو
لە 1999دا ک
ەزانکﯚی دﯾجللەی دﯾاربەکر خو ندووە ،ە
بااﯾدەمير کﯚليژژی ﯾاسای لە
خﯚی بﯚ بەرگرری کردن لەئئﯚجەالن راگەﯾاند .لە
2003دا
2
ی ئامادەﯾی خ
ەو پار زەرانەی
لە
ی لەئەمەرﯾکا بەسەر برد ببﯚ ف ربوونی ززمانی ئينگليززی و لەھە بژژاردنە
شەش مانگی
ش
ەدەستھ نا.
%ی دەنگەکانی دﯾاربەکری بە
دا ،لە 67ی
نی 2004ﯾشد
شارەوانييەکانی
ش
ی کە لە چوارردەورﯾەتی و ش لگيرانە پ لەسەر گررنگی
بااﯾدەميرو ئەو تيمە گەنجەی
خەباتی مەدەنی دادەگرن بﯚ بەرەنگاربووونەوەی دەو ەتی تورکيا ،بەناوەندی
خ
کە رۆژ بەڕۆژ دﯾاربەکر
ی نوێ دادەنر ن لەکوردستتانی باکوردا .بەتاﯾبەتی ە
قورساﯾييەکی
قو
ﯾەوە دەبين و ززۆر ک لەو کارربەدەستە بياانيانەی سەرردانی
ەورەتر بەخﯚﯾە
گگرنگييەکی گە
لەدﯾاربەکرﯾش دەدەن.
ش
ەرەو ئەستەنببول ،سەر ک
توورکيا دەکەنو دەچنە ئەنقە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ئامەد

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

ژمارە947 :

686

عفەری
سمان جەع
عوس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121600124
45766
لە زانکﯚی
ئەدەبياتی عەرەبی" ە
ی
بەکالﯚرﯾﯚسی "
ی
سا ی  1970لە جوان ۆ لە داﯾک بووەو ب
س
ەری لە
سمان جەعفە
کﯚی تاران وەرگرتووە .عوس
ھياتی" لە زانک
ست ری " ئيالھ
سنە و ماجس
س
دەست پ کردوەو لە سا ی
ت
سی وەک چاالک کی خو ندککاری
سا ی  1985کاری سياسی
س
ساڵ نو نەری پپەکەکە لە دووو و تی سووورﯾا و
 1996چووەتە ناو پەکەکە ،ماوەی  3س
6
ستانی
ھە تی کوردس
ە دامەزر نەراننی پژاک ،وەک لقی رۆژھ
ەک ک بووە لە
لووبنان بووە ،ﯾە
دوای
ەو ر کخراوەدا لە ئەستﯚ بوووە .بە ی
ەکەکە و بەرپپرسيار تی د ﯾپلﯚماسی لە
پە
ل و جيابوونەووە لە پژاک ،للەگەڵ چەند ھاوڕ يەکی پ شووی،
ھاتنەخوارەوەﯾﯾان لە قەندﯾل
ھ
ەﯾە.
ستاش سکرت ری ئەو پارتە
ەزراندوە و ئ س
ستان ﯾان دامە
ەک تی دﯾموککراتی کوردس
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ژمارە948 :

مەر
سەن عوم
سمان حەس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130299
92215
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە949 :

ش
سمان دانش
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091052005
57581
کەس کی
ی شەرﯾف کووڕی سەعيدە" .شەرﯾف ئئەفەندی" ی باوکی ،س
عوسمان کوڕی
ع
سە محەمەد
موختاری گەڕەکی "گگﯚﯾژە" ؛ حەفس
ی
یو
کی سل مانی
نااسراوی خە ک
داﯾک بووە.
ەﯾەکی دﯾاری شار بووە .سا ی  1920لە ک
ی
ەفەندی " داﯾﯾکيشی ،لە بنەما
ئە
ە مندا ی چوووەتە قوتابخاننە،تا پﯚلی س يەمی ناوەنندﯾی تەواو ککردووە .لە الووﯾدا ،ھەر
بە
قی کوردستاانی
حيزبی بووە .پ ش دامەزرانی لق
ی
چاالکی
سياسەت و چ
زووو ت کە ی س
لە مەھاباد
وە ھەبووە.کە حکوومەتی کوردستان ە
ع راقی کﯚمە ەی ژ.کاف /پ وەندﯾی پ ە
الو ژ .دوای روووخانی
مﯚستا لە قوتاابخانەی گەال
دامەزر ندرا،چوووەتە ئەوێ و بووە بە مام
کﯚشانی سياسی خﯚی
ی
ژەی بە ت
مانی ،در ی
ستان گەڕاوەتتەوە بﯚ سل م
ککﯚماری کوردس
می ر ژﯾمی
ی گەل و نيشتتمان دا ماوەتتەوە.سەردەم
شە لە بەرەی
داوە و ھەميش
خو ندنەوە بەنند کراوە ،لە گگوللە بارانی
پااشاﯾەتی لە بەر ش عری نيشتمانی خ
بەر کەوتووە.
ی )کووت( ر
سا ی1953ی بەندﯾخانەی
س
سان کی کورددپەروەری
ی کوردستان پ ی بەخشرراوە،وەک ئينس
ش ،لە کﯚماری
نااسناوی دانش
ەوە
کت ب و خو ندنە
د پاک و سادەە و خﯚش مە شرەب و ب تەماع بووە ،حەزی لە ت
عوسمان دانش
ن
ککردووە .لە "ژﯾﯾان" و "ژﯾن" ﯾشدا نووسيين و ش عری ب و کردووتەوه.
کردووە.
ە
لە ژﯾان
مانی ما واﯾی ە
ی  50سا يدا لە سل ی
 19لە تەمەنی
ە سا ی 950
لە
سمان دانش  -حەسەنی ققازی
ی رەحيمی ققازی بﯚ عوس
سەرچاوە :وتاری نامەﯾەکی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

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

ژمارە950 :

عوسمان س دەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691467
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە951 :

عوسمان محەمەد ئەحمەد خورماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691927
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە952 :

ن
ەمەد امين
سمان محە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91475
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە953 :

سمان رەوااندوزی
ەمەد سابيير مەال ش خ  -عوس
سمان محە
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216225753
33488
ی لەداﯾک بووون 1965 /رەواندوز
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لەزاننستە راميارﯾييەکان.
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە954 :

ەﯾيەن
سمان موزە
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102164352
22212
ماﯾی سەردەەشت
داکﯚکی لە مافی بررﯾندارانی کيم
ی
ل پرسراوی حققوقی ئەنجوممەنی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە955 :

ف
سمانی حاجی مارف
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5251550146
60060
ستان
مﯚنيستی کر کارﯾی کوردس
ی حزبی کﯚم
سکرت ری کﯚمميتەی ناوەندی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ک .کر کارری
691

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە956 :

عومەر عيناﯾەت حمەسەعيد خوامراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691734
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە957 :

عومەر ئوسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003221043024017
سەرۆکی دەستپ شخەری کوردی لە سورﯾا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

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

ژمارە958 :

ەر ئيلخانييزادە
عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121609495
54774
سا ی  1952لە شاری بﯚککانی خﯚرھە تی کوردستتان لە داﯾک ببووە.
س
ەوە کردووە و لە ر کخستننی ئەوکاتی کﯚمە ەدا ئەنندام
ی بە کﯚمە ە
1970پەوەندﯾی
0
بوووە.
1976کﯚل ژی زانستی جيﯚﯚلﯚجی لە زاننکﯚی تەور ز تتەواوکردووە .
6
دﯾی حيزبی کﯚمﯚنيستی ئ ران و مەکتتەبی
سا ن کی زۆرر ئەندامی کﯚﯚميتەی ناوەند
س
سياسيی کﯚممە ە بووە.
س
شە(ﯾە.
شان )رەوتی ررﯾفﯚرم و گەش
ی زەحمەتک ش
ئ ستا سکرت رری کﯚمە ەی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

بﯚکان

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

شانی کوردست
ی زەحمەتک ش
کﯚمە ەی
ستان  -رۆژھە ت

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە959 :

ی  -ھﯚمەر دزەﯾی
ەر دزەﯾی
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103142139
92299
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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

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

ژمارە960 :

ڵ
چەمچەماڵ
ن فەتاح چ
ەر سلمان
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91968
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە961 :

ەر سەﯾد عەلی
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104012904
42444
ەک تی
ەندامی سەررکرداﯾەتی ﯾە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە962 :

ی
ەر شاوری
عومە
http://www.kurd
/
dipedia.org//?q=201102
2152124303
37373
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شاوری کادﯾرﯾﯾکی بزوتنەوەەی
من ناوم عمر حسين قادر حارس ناسرااوم بە عمر ش
م
بەو بزوتنە وﯾەکرردوە ھەر
ەﯾوەندﯾم و
لەسالی  1994وە پە
ی
ستانم
دﯾموکراسيخووازانی کوردس
خەباتو
و
جيکری سکرتير لە نناو ئەو بزتنەووەﯾەدا
ی
ساﯾەوە تا بوننم بە
ەئەندامی ئاس
لە
دﯾموکراسيی
ی
دروشمی
ی
ەزﯾر
بەکەلو نيشتمان لە
و
تييکﯚشاوم لەبييناو خزمەت کردن
_دەسەالتی ﯾﯾاسا_دادی ککﯚمەالﯾەتی_مافی مرۆف.
_
شاوری
ی
عومەر
سەرچاوە :فەﯾسبووکی عو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە963 :

ف کەرﯾم
ەر شەرﯾف
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7051558298
89689
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە964 :

ەبجەﯾی
ی
ھە
سەعيد  -عومەری حاجی عييناﯾەت ە
ت حەمە س
ەر عيناﯾەت
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218100759
93496
ھە ەبجە
ی لەداﯾک بووون 1953 /ە
ساڵ و شو نی
س
ەندازﯾارﯾدا
ب وانامە /دبلﯚممی با لە ئە
دازﯾاری ر گاووبان
سپﯚڕی /ئەند
پس
بەڕ وەبەر تی گگشتی
دازﯾاری لە ڕ
سەرپەرشتياری گشتی ککاروباری ئەند
ککاری ئ ستا /س
ی
شارەوانيەکان لە سل مانی
ش
ەبجە
ھە ەبجە تو ژژی منەو ھە ە
بە ناوەکانی ھ
سينو وەرگ اان 2 /کت ب ە
ب وکراوەو نووس
وتارو نوسين بﯚ ررۆژنامەکان.
و
شارو شارستاانيەت جگە لە دەﯾان
ش
سل مانی لەگگەڵ
چاالکی /دﯾزاﯾﯾنو ج بەج کرددنی دەﯾان پررۆژە لە سنورری پار زگای س
چ
ی ھەر مو کەررتی تاﯾبەت ووەک پرۆژەی ئئاوی سەرچننارو زە مو
ر کخراوی  UNو حکومەتی
ەھيد.
ھە بجەی شە
ھ
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ررەگەزی کەس :پياوان
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە965 :
697

عومەر عەبدول ەحمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691466
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

رەگەزی کەس :پياوان
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە966 :

عومەر فقی محەمەد )مەال عومەر چەنگييانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791576
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە967 :
698

شەمەﯾی
ەد سا ح  -عومەر ش
ەر محەمە
عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112613500
08528
کيميای
ی
ەشی
سا ی  1973بە
ەداﯾکبووە .س
ی سل مانی لە
 194لەشاری
ە بەھاری 48
لە
شەستەکاندا بووەتە
ا
مانيی تەواوکردووەە .لەکﯚتاﯾی ش
ی
ی سل
ککﯚليژی زانستتەکانی زانکﯚی
ەوتووەکانی و بەناوی )ئەززمەڕ(ەوە
بووە لە کادرە ھەرە پ شکە
ک و ﯾەک ک بو
ەندامی کاژﯾک
ئە
سل مانی.
قوتابيانی زانکﯚی س
ی
سەرۆکی ﯾەک تيی
نااسراوە .سەررەتای ھەفتاککان بووەتە س
شی
دارﯾی نەکردوووە .لەشﯚڕش
کراوە بە م بەشد
ە
ی پاسﯚکدا پررسی پ
ە دامەزراندنی
لە
گە ە بووەتە
خەباتدا بووە .پاشان لە ە
شداری کردووەە و لەھ زی خ
ەﯾلوولدا بەش
ئە
ەتاوانی
شﯚڕش .سا ی  1974لە رۆۆژھە ت لەالﯾەن دەزگای ساواکەوە بە
مامﯚستای ش
م
بەشدارﯾی
ی
شان ئازاد کراووە.
دا کراوە و پاش
ەوەی لەگە د
ەندام تيی کااژﯾک ل پ چينە
ئە
سا ی .1975
شاری نەغەدە لەس
ی
ی کاژﯾکی کرددووە لە
خﯚتواندنەوەی
ککﯚنف انسی خ
مان کارگە
شان لە ھەما
سل مانی .پاش
کارگەی جگەرەی س
ی
ماوەﯾەکی زۆرر فەرمانبەر بوووە لە
م
پاککردنەوەی تووتن.
ی
ی
بوووەتە بەڕ وەببەری بەشی
کﯚچی
سل مانی چی
جگەر لەشاری س
ر
ەنجەی
 2008بەنەخﯚﯚشيی ش رپە
رۆۆژی 8-09-14
مانی ن ژراوە.
شاری سل ی
دواﯾی کردووە و لەگردی نااوەڕاستی ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تييی کورد  -کاژﯾک
کﯚمە ەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە968 :
699

ەر ک ﯚڵ
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819224034
44792
سکرت ری حيززبی کەرانی کوردستان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە969 :

شای رﯾش سپيانی
ەميل پاش
ەری قەدرری ئال جە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301530146
60821
نەرانی کﯚمە ەی ھ ﭭيی کورد
ﯾەک ک لە دامەزر نە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
باککووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە970 :

عيسي رسول علي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192234
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە971 :

عيرفان ئيبراھيم جەميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051075721
کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە972 :

عيرفان عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052117373112
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ق.ک)
ەندامی مەکتتەبی سکرتارﯾەتی )ی.ق
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ال
الوان

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر بکە!

ژمارە973 :

عيمااد عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151247526
60274
ەتک شان با ی مەکتەبی سياسی
حيزبی زەحمە
دامی کﯚميتەی ناوەندی ح
نوسەر،پ شتر ئەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە974 :

شوارب
عەبااس ئەبوش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3281514336
66458
مانی.
ساﯾەتييە بەنناوبانگەکانی شاری سل م
ەک کە لە کەس
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککﯚمە ﯾەتی

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە975 :

د
س ن رەشيد
عەبااس حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8151158056
60680
دوای ئەوەی لەالﯾەن چەند
شتمانی کورددستان .ی
ی ﯾەک تی نيش
ەی کﯚميتەی
سی سەعدﯾە
بەرپرس
دراﯾە بەردەست ژژی
ە
2011-08
دﯾە لە 0 -14
چکەی سەعد
سراو لەناو جەرگەی شارۆچ
چەکدار کی نەناس
بەھﯚی سەختی برﯾنەکەﯾەوە لەر گەی
ی
ەدەستداو خﯚﯚﯾشی
ج گيانی لە
ەی دەستبەج
گوللە ،،پاسەوانەکە
ی سپارد.
ی خانەقين – کەالر گيانی
ن وان نەخﯚشخانەی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس
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پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە976 :

ەد
عەبااس حەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901135748
89300
ستﯚکھﯚ م
شارەوانيی س
ەنجوومەنی ش
خەرﯾی ف م نييستانە بﯚ ئە
ی دەستپ شخ
ککاندﯾدی پارتی
.2010
2
ە ھە بژاردنەکانی سوﯾد سا ی
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە977 :

عەبااس رۆستتەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127231016
62703
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە978 :

ن
عەبااس شوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11920152810791
بووم
شاری سلەﯾمانی لە داﯾک م
ی
شەقام
-::لە بەھاری  1957لە گەررەکی سەرش
 1ی  1961باووکم کﯚچی ددواﯾی کرد
-::لە 27ی 12
بوو
خوشک و س برا پ کھاتبو
ەمان لە دوو خ
-::خانەوادەکە
تەواو کردووە
ە  7ساڵ لە دەرگەز ن ە
ی سەرەتاﯾم بە
-::قوتابخانەی
دی کﯚماری
-::لە  16ی  9ی  1969چووومەتە ناوەند
بووم
 1976.10.2تا  1978.9.17سەرباز م
-::لە رۆژی 23
ەر دڕاندنی و نەی
شرﯾعی و تەننفيزی ،لەسە
ەجلسی تەش
-::لەﯾەکەم ھە بژاردنی مە
رۆژ گيرام.
حەوت ھەشت ژ
ت
تميان،
عەزﯾز ئەعقراووی ئەمن گرتم
ع
شەھيد کرا
د
نيشتمانی بوو،
ی
تی
ەرگەی ﯾەک ی
-::لە  29ی  4ی  1979براﯾﯾەکم پ شمە
زﯾندانی کرام ،ئازاد کرام،
ی
ەک شەو لە ئەمن
ەوە گيرام ،ﯾە
سﯚی قومرﯾيە
-::لە الﯾەن ئاس
ەقەت بوو ،ناننيان
مانگ دەستم سە
سيندا ،شەش حەوت گ
ە م لەئەنجاممی ھە واسي
بە
ەوە.
دەکرد بەدەمە
-::لە 1980بﯚ  1981لە دوانناوەندی رومادی بووم ،لە پﯚلی چوار دەمخو ند ،ھاوکات
سەربازی ﯾەدەﯾک بووم
س
می
-::لە ھاوﯾنی  1981ئەمربللقەبزم دەرچووو ،بﯚ ماوەی چەند مانگ ک لە ھەر ی
شتمانی بووم.
قەرەداخ و سننووری ئ ران پ شمەرگەی ﯾەک تی نيش
قە
 1ژنم ھ نا
-::لە رۆژی 1ی  2ی 1982
ھەﯾە
-::ﯾەک کچ و س کوڕم ھ
 1991بﯚ ناوەڕڕاستی
 1996گﯚﭬاری ئەددەبی کر ﯾم
1
-::لە کﯚتاﯾی 1
کارﯾم دەردەکرد
ەوەی
 199لەسەر ئئﯚپﯚزسيﯚن بووون و بەبيانوووی ب وکردنە
-::لە 23ی  4تتا 4ی 5ی 96
شتمانی کورردستان گرتمييان.
ئاساﯾشی ﯾەک تی نيش
ی
سەرانی ناڕاززی
نوووسينی نووس
-::لە  15ی  7ی  1997دا چووﯾنە تورکييا ،لەناچارﯾدا بوو ،چوونکە بزووتنەوەی
شف بوون و گييران و حوکم دران.
ئييسالمی ﯾەککدووﯾەکيان نااردبوو بﯚ تيرۆررکردنم ،کەش
-::لە  10ی  12ی  1998دا گەﯾشتينە ففينالند
 2009دا بووممە پشتيوانی ليستی گﯚڕان ،کە ليست کی ئﯚپﯚزسييﯚنيکی
-::لەھاوﯾنی 9
لييبرالی پەڕ ەممانييە.
مەزرام
لە فەرمانگەی سﯚسيالی پپەناھەندە دام
- : 2009.10.1بﯚ ماوەی س مانگ ە
1
بنەرەتی تا
ی
ەکی
ە سيفەتی ﯾﯾارمەتيدەری زمان ،دواتر گگواسترامەوە بﯚ خو ندنگاﯾە
بە
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ژەی ھەﯾە.
لەھەمان شوو ن کار در ی
 ،2010.6.31لە
1
عەباس شوان
سەرچاوە :فەﯾسبووکی عە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە979 :

ول ەزاق
عەبااس عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824144748
84894
ھونەری سل مانی
ی
شتی رۆشنببيرﯾيو
ەڕ وەبەری گش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

706

ژمارە980 :

ن
عەبااس غەزاللی ميرخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307149
91548
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە981 :

ی مەمﯚ
مەد حس ن  -حاجی
عەبااس محەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0526114359
91767
سەربە کەند نناوەی ھەول ر
نزﯾک شاخی س
ەو فاتی ک
سا ی چلونﯚ لە گوندی عە
س
سەرەتاﯾی و ناوەندی
ھاتﯚتە ھەول رر ،خو ندنی س
سا ی حەفتاو پ نج ما يان ھ
ەداﯾکبووە ،س
لە
ەک تی
لەرﯾزەکانی ﯾە
ە ھەول ر تەواووکردووە ،لە پپﯚلی پ نجی سەرەتاﯾی لە
و ئامادەﯾی لە
ﯾەک تی الوانی ددﯾموکراتی کووردستان
کی ھەبووەو ئئەندامی ک
قوتابيانی کورددستان چاالکی
شﯚی ھەبووە،
دا ن ھاموش
ەدەبياتی مند
بوووە ،لەسا ی حەفتاو دووەوە لەگەڵ ئە
رﯾزەکانی کﯚمە ەی مارکسيی ليينينی کە بيرووباوەڕی
ی
چﯚتە
ەکﯚتاﯾی سا ی حەفتادا چ
لە
ەفتاوچوار
چاالکی ھەبوووە ،سا ی حە
کﯚی بەغدا چ
گ بوو لەناو ققوتابيانی زانک
ماو تسی تﯚنگ
م
شی ئەﯾلوودا کردووە ،سا ی حەفتاو پ ننج
ەشداری خەباتی چەکدارری لە شﯚڕش
بە
حەفتاو
ەسەرەتای ح
کﯚمە ەی کردووە لە ھەول ر ،لە
ە
ەرەکی
ی ھ کی سە
سەرپەرشتی
س
ھاوﯾنی سا ی
ی
عەزۆ بووە لە ھەوول ر ،تا
ۆ
ميتەی شەھييد براﯾم
ھەشتەوە ل پررسراوی کﯚمي
ھ
چﯚتە شاخ و بووەەتە
ە
ناوخﯚی کﯚمە ە بوووەو دواتر
ی
ھەشتا ئەنداممی سەرکردااﯾەتی
ھ
ستنی کﯚنف انسی
جدەرانی کورددستان تا بەس
ەندامی سەررکرداﯾەتی کﯚﯚمە ەی رەنج
ئە
شﯚڕشی نو ی ئ راق
ئيزگەی دەنگی ش
ی
ەک ،لە راگەﯾﯾاندنی
ەکەم لەسا ی ھەشتاوﯾە
ﯾە
ەکدا ل پرسراوی کەرتی ر کخستنی
نی ھەشتاوﯾە
چاالکی ھەبوووە ،لە زستانی
چ
لەکﯚتاﯾی سا ی
ی
ەوە،
ەول ری دەگرتە
شەق وەی کﯚﯚمە ە بووە کە سنوری ناووچەکانی ھە
ش
ەﯾاندن بووە،
ەرپرسی راگە
ی مە بەندی لە وەرت بە
ھەشتاودوودا بﯚتە ئەندامی
ھ
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سەرنووسەری گﯚﭬاری )پ شمەرگەو راپەڕﯾن( بووە لە سەردەمی شاخ ،ﯾەک ک بووە
لە دامەزر نەرانی ﯾەک تی نووسەرانی کوردستان ،سا ی ھەشتاو پ نج ﯾەک ک بووە
لە دامەزر نەرانی ئا ی شﯚڕش ،لە سا ی نەوەدەوە چﯚتە ئەوڕوپا و خ زاندارەو چوار
کچ و ﯾەک کوڕی ھەﯾە ،لە سا ی دوو ھەزارو س ھاتﯚتەوە کوردستان و لە دەزگای
شەھيدان کارمەند بووە ،ئ ستاش خانەنشينە.
سەرچاوە :ما پەڕی شەقام
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە982 :

عەباس محەمەد عەلی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092018
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە983 :

گﯚلی
دول قەرەگ
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2141313377
75780
سوﯾد خﯚم کااندﯾد کردوە ببﯚ ئەندام تی
حس ن غەفوور ،لە و تی س
نااوم عەبدول ح
گرەی بزوتنەووەی گﯚڕان .
ەکەمين کﯚنگ
ﯾە
شارەزور سەر بە پار زگای سل مانيم تا
ر
چەی
ەندە لەداﯾک بوی سا ی ١٩٦٩ی ناوچ
بە
ەردەمەدا واﯾل کردم کە
عس لەو سە
داگيرکاری رژ می بەع
ی
دوە،زۆ م و زۆۆر و
نااوەندﯾم خو ند
ﯾەک تيپی  ٥٥ققەرەداغ
مە بەندی ک
شمەرگە لە م
م ،ببم بە پ ش
دەست لە خوو ندن ھە گرم
تاا کارەساتی بەدناوی ئەنففال.
کارم کردوەلە سا ی
سياسی م
سوڕاو کی س
 ٩١وەک ھە س
ە دوای راپەڕﯾﯾنی سا ی ١
لە
مانم بەج ھ شتوە ئ ستتا لە شاری ﯾﯾﯚتﯚبﯚری سووﯾد نيشتەج م.
 ١٩٩٨نيشتيم
٨
ەلەکەم
ەم و ئازاری گە
سای بژﯾم خە
ـ لە دەرەوەی و تيش نەمتتوانی وەک ککەس کی ئاس
ەی لەدەرەوەەی و تن در ژژەم بە
ش وەک بەش ک لەو کوردانە
ەربﯚﯾە منيش
ەبير بکەم ھە
لە
ەکەمدا.
خزمەتی گەلە
-١ھەر لە سا ی  ٢٠٠٨کاتت ک رەوتی گگﯚڕﯾنی دﯾموککراسی)رەگ( لە ھەناوی ﯾەک تی
سوﯾد دەستەی
د
لە و تی
ڵ بەش ک لە ھاوڕ يانم ە
خﯚی راگەﯾاند بەندە لەگەڵ
خ
ەﯾاننامە
ەرەفی نوسيننی ﯾەکەم بە
شتيوانيمان للە داواکارﯾەکاانی )رەگ( رراگەﯾاند و شە
پش
دان و زﯾندانيانی
ش مەرگەی د ررﯾن و کەسوککاری شەھيد
ە واژۆی  ٩٠ککەس لە پش
بە
سياسی بە ممن بەخشرا.
س
الﯾەک ﯾەک ک بووم لە
ھيدی ھەموال
ەوەی گﯚڕان بەندە بەشاھ
ەﯾاندنی بزوتنە
-٢لەگەڵ راگە
دو بوون کارم بﯚ کردوە ئەوەی
شانە ب ماند
داﯾنەمﯚکانی ئئەم بزوتنةوةييە و خﯚبەخش
لەگەڵ داوە
ڵ
شاھيدی ئەوەەم بﯚ دەدات کە چەند ک رەنجم
ەگەڵ من کارری کردب ت ش
لە
ەنجومەنی بززوتنەوەی
خﯚنەوﯾستانە خەمی گەوررەی من ﯾەک ﯾزی و تەبای و بەھ زی ئە
خ
ەردەم بەرژەووەندی بزوتنەووەی گﯚڕانم للەال گرنگتر بووە لە بەرژەوەندی
گگﯚڕان بووە،ھە
خﯚم.
خ
ەڕ وەبەری
ەنجومەنی ﯾﯚتﯚبﯚرﯾدا وەک دەستەی بە
سی دووی ئە
-٣لە کﯚنفرانس
فرانسی س ج گام بﯚ ھ
ەنجومەنی بززوتنەوەی گﯚڕڕان ھە بژ ردرام و لە کﯚنف
ئە
ھاوڕ يانی
کەﯾن و
شکر ک لە کاددر دروست بک
ھەوڵ بدەين لەش
ڵ
ترر چﯚڵ کرد و بەپ وﯾستم ززانی کە
خەباتمان بن .
ھاوڕێ وھاو خ
ھ
لە چەند رۆژی رابردودا
دەرەوەی و ت کە ە
ی
ش وە لە ھە بژژاردنی بازنەککانی
- ٤بەھەمانش
لەالﯾەن ھاوڕ يانمەوە تا خﯚم کانندﯾد
ن
کی زۆر
ەرەڕای گوشاارو و ھەو ی
ەنجامدرا سە
ئە
يانی ترم ھ شتتەوە.
ستم نەزانی و ئەو دةرفةتةم بﯚ ھاوڕ ی
کەم بەپ وﯾس
بک
تی چەند کﯚنففرانس کم کرردوە لەوانە (١بەشی ﯾەککەمی کﯚنفراننسی
-٥سەرپەرشتی
ەنی بزوتنەوەەی گﯚڕان لە ﯾﯚتﯚبﯚری  (٢ﯾەکەم کﯚنفررانسی ئەنجوومەنی
س ی ئەنجومە
جومەنی بزوتننەوەی
ﯾەکەمی ئەنج
ە نەروﯾج  (٣ککﯚنفرانسی ﯾە
ەش ھوس لە
ئﯚﯚسلﯚ و ئەکە
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گﯚڕان لە ئﯚرەبرو ،لەگەڵ چەندﯾن کﯚنفرانسی کﯚمەڵ و ر کخراوە مەدەنيەکان لە
و تی سوﯾد.
-٦ڕۆ م ھەبوە لە سازدان و بەڕ وەبردنی چەندﯾن کﯚڕ و سيمينار و خﯚپيشاندان بﯚ
پشتيوانی لە داواکارﯾەکانی خە ک لە  ١٧شوبات و رۆژانی دواترو ھەموو ئەو تاوان و
زو مانەی لە ھەرچوار پارچەی کوردستان دژ بە گەلەکةم ئەنجامدراوە،
- ٧سەرپەرشتی چەندﯾن کەمبين و بەﯾاننامەو نامە نوسينم بﯚ رای گشتی
کوردستان و ناوەندەکانی ب ﯾاردان لە و تی سوﯾد و ئەوروپا کردوە.
- ٨لەگەڵ ھەرﯾەک لەم کﯚمە نە چاالکم و کاردەکەم )کﯚميتەی پشتيوانی لە
داواکارﯾەکانی خە کی کوردستان  ،کﯚمە ەی گەرميان ،کﯚمە ەی مەتين  ،کﯚميتەی
سەردەشت عوسمان بﯚ داکﯚکی لە ئازادی)
-٩ھاوکاری و بەشداری بەرچاوم ھەبوە لەبﯚنە کﯚمە ﯾەتيەکان و پەﯾوەندﯾەکی
بەرفراوانم لە گەڵ رەوەندی کوردی ھەبوەو ھەﯾە.
-١٠دەﯾان وتارو نوسين و چاوپ کەوتنم لە رۆژنامەو ساﯾتە ئەلەکترۆنيەکاندا
ب وکردؤتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە984 :

عەبدولباست سەﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061008581865104
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نيشتيمانی سوورﯾا
ی
ی
ی ئەنجومەنی
سەرۆکی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاووای کوردستان

ەس:
جﯚری کە

چاالککی سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە985 :

حس ن
حەسەن ح
دولعەزﯾز ح
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4302247277
76030
مانی ئ اق ،ن وبراو زۆرترﯾن دەنگەکانی
ککاندﯾدی ﯾەک تتی لە خانەقيين بﯚ پەڕ ەم
خانەقينی بەددەستھ نا.
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

خانەقين

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە986 :

عەبدولعەزﯾز وەﯾسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120408053374127
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە987 :

عەبدولفەتاح حسين م وﯾەﯾی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174992008
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە988 :
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عەبدولفەتاح عەلی ﯾحيی عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070791492
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە989 :

عەبدولقادر حمەسا ح مەحمود سيدسادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591915
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

حزبی سﯚسيال دﯾموکراتی کوردستان  -حسک

ئەم بابەتە باشتر بکە!

713

ژمارە990 :

ش
خەندەڕەش
دولواحيد خ
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208224503
33429
لەشکری
دوای ھ رشی لە
داﯾک بووە .سا ی  1979ی
سا ی  1970لە شاری پيررانشار لە ک
س
ەتوای جيھاد لە دژی کوردان،
خومەﯾنی بـــــــﯚ ســـــەر ککوردستان و دەرکردنی فە
خ
لە سا ی
ی باشووری ککوردستان و ئ راق بووە .ککاک واحيد ە
و ای بنەما ەکەی پەڕﯾوەی
مﯚکرات.
شمەرگەی حيزبی د م
ی
بە پ
سی و بووە ە
ەکاری سياس
1987وە دەستتی کردووە بە
7
ترﯾشەوە
ە
شکيالتی کرددووەو لە الﯾەکی
سياسی تەش
سانەوە کاری س
نااوبراو ب پس
واحيد کت ب کی کووردی
د
ن .کاک
سين بووە بﯚ ررۆژنامەو گﯚﭬاارە کوردﯾەکان
سەرقا ی نوس
س
ەوە.
ستانی باشورددا ب وکراوەتە
ەند( و لە کوردس
(
ی )سام
سيوە بە ناوی
ئيينگليسی نوس
اوەتە سەر
ە
کانی فارسی و ئينگليسيووە وەرگ
د کت ب کی ترری لە زمانەکا
ھەروەھا چەند
ھ
الند بووەو
 200پەڕﯾوەی و تی نيوزﯾال
حيد سا ی 01
مانی کوردی و ئامادی چااپن .کاک واح
زم
ستا
ەدا سەرقا ی خو ندنە .کااکا واحيد ئ س
ئ ستا لە ﯾەک ک لە زانکﯚکاانی ئەم و تە
دﯾيە ن ونەتەوەەﯾيەکان.
شتەی پەﯾوەند
خەرﯾکی کار و خو ندنە لە زانستە رامياارﯾيەکان ،رش
خ
کوردستانی
ی
تی
ی سياسی پپيﭭاژۆی ئا وگگﯚرەکانی ئ ران و رۆژھە ی
وەک چاالک کی
بوواری
ی
خستووەتە ژ ر چاوەد رﯾيەووە .نووســــــــــينەکانی پتتـــــر پەﯾوەندﯾيان بە
خ
رامياری و بە تتاﯾبەتيش رەووتی رووداوەککانی رۆژھە تی کوردستاننەوە ھەﯾە .پ وﯾستە
عەرەبی
زمانەکانی ئينگليسی ،فارسی و ع
ی
گوترێ کە ناووبراو شارەزاﯾييەکی زۆری للە
بگ
نوسينەکانی فەرموو
ی
ندنەوەی
ی
عەبدولواحيدو خو
ەسەر کاک ع
دا ھەﯾە .بﯚ زانياری زﯾاتر لە
یhttp:///www.khan darash.net
چﯚ بﯚ ساﯾتی
بچ
ەبارەت بە ژﯾانننامەی
دﯾا لەالﯾەن )ففەرھاد( ،سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:25:20 2010
2
خەندەڕەش للە-2-8 :
عەبدولواحيد خ
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە991 :

گوانی
دولواحيد گ
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02171625111311
سا ی 1991
دەرچووی شەشی ئاامادەﯾيە .لەس
ی
 19لەداﯾک بوووە،
ە سا ی 967
لە
می سﯚران بوووە .لەسا ی 1999
ەت و قاﯾمقام
سﯚران بەوەکالە
ەڕ وەبەری ئاساﯾشی سﯚ
بە
بﯚتە قاﯾمقامی شارۆچکەی چﯚمان.
بﯚﯚتە کارگ ری لقی 10ی پارتی .لە سا ی  2002ە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە992 :

محەمەد
دولواحيد م
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13008124811104
ی ﯾەک تيی ماممﯚستاﯾانی ککوردستان
سەرۆکی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ی سياسی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە993 :

ب عەلی
دولوەھاب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031006446
63647
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە994 :

مين
ن عەلی ررضا حمەأم
دول ەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128389
91766
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە995 :

ن تەھا
دول ەحمان
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216222840
03478
مان
ن 1970 /چﯚم
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /ئاماددەﯾی
ياسەت و کﯚممە ﯾەتی
سپﯚڕی /سيا
پس
کادرانو سەرباززﯾو ب وکردنەووەی
چاالکی /چاالککی سياسيوو بەشدارﯾکرددنی خولی کا
چ
نووسراو لە گﯚﭬﭬارو رۆژنامەکااندا
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

چﯚمان

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە996 :

ن خەليفە
دول ەحمان
عەبد
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p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
03261546514058
http
ندﯾيە جەماوەرﯾيەکان لە ککﯚمسيﯚنی با ی ھە بژارددنەکان.
شتی پەﯾوەند
ەڕ وەبەری گش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە997 :

ی
ن زەبيحی
دول ەحمان
عەبد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121513243
33726
نەوەی کورد بووە ،ﯾەک
ی
ەنجی ت کە ووی جو
ە ساب خی موکرﯾان لەدا ﯾکبووە ،بەگە
لە
وەشانەوەی ئەو ر کخراووە
ی
ھە
ک -ژﯾانەوەی ککورد( و تا ە
بووو لە دامەزر نەرانی )ژ.ک
زەەبيحی سکررت ری بوو.
دوای ئەوە بووو بەئەندامی کﯚميتەی ناوەندی حزبی دﯾموکراتی ککوردستان.
ک( بوو.
وکراوەﯾەکی نھ نی )ژ.ک
ی
دامەزر نەری گگﯚﭬاری نيشتتمان بوو کە ب
ستاندا ب وکرددۆتەوە کە ئﯚرگانی
سينی لەرۆژناامەی کوردس
ھەروەھا گەل وتار و نووس
ھ
حزبی دﯾموکراتی کوردستاان بوو.
ح
تە ع راق و دوای
خﯚی ئەگەﯾەن ە
ەی مەھاباد ،بەنھ نی ی
ی حکومەتەکە
پااش رووخانی
شکرا دەب ت رروودەکاتە سوورﯾا و لەو ش بەشدارﯾيەککی
ەوەی کە لە ع راقيش ئاش
ئە
).
ککارﯾگەری کردد بﯚ ھاندانی دامەزراندنی )پارتی دﯾمووکراتی کورد )
ستاندا کەوتە
رﯾزەکانی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ەناو
پااشان گەڕاﯾەووە ع راق و لە
ککارکردن .
سياسی بوو.
ی ناوەندی و مەکتەبی س
دامی کﯚميتەی
ماوەﯾەک ئەند
م
ەﯾلول دا ل پرس
ی شﯚڕشی ئە
ە دەستپ کی
لە
سراوی لقی کەرکوک و ددواتر ل پرسراووی لقی
ەغدا بوو .
بە
زمان و
مو نەی ن
سپﯚر کی کەم
سبەرز بوو .پس
زەەبيحی خﯚنەوﯾست و د ففراوان و نەفس
ەدەب و م ژوووی کورد بوو.
ئە
پارچەﯾەکی کوردستانەووە
ی
ھەر
ر
ەو جﯚرە سياسييانە بوو ککە دەﯾوت کوررد کەوتە
لە
ەدا پ ۆژە
ەداخەوە مەرگ مەودای نە
چەﯾە بکات ،بە
ەتی ئەو پارچ
پ وﯾستە خزمە
718

ەکەی
ەرھەنگە کورددی بەکوردﯾيە
ت و تەنيا دوو بەرگی لە فە
ەی تەواوبکات
رۆۆشنبيرﯾيەکە
چەﯾەکی
ستە لە ھەلوومەرج کی ئا ﯚزداو لە ناوچ
شەرە خﯚنەوﯾس
ب وکراونەتەوەە و ئەو ت کﯚش
سەرو شو ن بوو.
و
ن ع راق  -ئ ر ان دا ب
سنووری ن وان
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژێ کاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە998 :

حمان  -ئەبو کاروان
عەبدول ەح
ن فارس ع
دول ەحمان
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0630131322
21810
لەداﯾکبووی  1955کفری )گەرميان)شيوعی کورددستان
سی حزبی ش
ەکتەبی سياس
ئەندامی مە2003-19
شيوعی کورددستان لە993
سکەری ناوەنندی حزبی ش
مەکتەبی عەس
بەرپرسی مە 1978لەزاخﯚ
دەرچووی ئاممادەﯾی کشتتوکاڵ 8-1977ئازادی ھﯚ ەندی  -کەرکوک
ی
ساو رامياری زانکﯚی
بەکالﯚرﯾﯚس لەبواری ﯾاسسﯚ عوسمان  -ما پەڕی ککوردستان ن ت
سەرچاوە :ئاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

شارەکان:

کفری

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

ژمارە999 :

عەبدول ەحمان مينە براﯾم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191445
کاندﯾدی ليستی سەربەخﯚکان بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی باشوور 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1000 :

عەبدول ەحمان مەال رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051820491378533
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لەداﯾک بووە ،لەسا ی
ک
چﯚمان
سەر بە قەزای چ
ر
 19لە گوندی گرتکی
ە سا ی 954
لە
سا ی
 1968چووەتە رﯾزی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان و ددەب تە کادﯾر ،ناوبراو لە ا
8
ی ئ ران بووە و ب وانامەی دبلﯚمی لە ئەددەبيات لە ئ رران تەواو کردوووە،
 1975ئاوارەی
5
بووە بﯚ
ھەمان ر کخراو ە
ن
سفەھان ،نو ننەری
ی بووە لە ئەس
کخراوی پارتی
ەرپرسی ر کخ
بە
ە .1979
ککﯚنگرەی نﯚﯾەمی پارتی لە
با ەک ،لە  1989تا  1991ببەرپرسی
 19بووەتە بەررپرسی ل ژنەی ناوچەی ا
ە سا ی 987
لە
پارتی
ی
 (13 ،12 ،11 ،10ـی
ی زۆزک بووەە .لە کﯚنگرەککانی )0 ،9 ،8
ل ژنەی ناوچەی
ەميش لەالﯾەن
گرەی  13ھە
دامی کﯚنگرە بووە ،لە کﯚنگ
دﯾموکراتی کووردستان ئەند
ەخشراوە.
مەسعود بارزاننييەوە مەدالييای بارزانی ننەمری پ بە
م
پﯚستی
ی
ستان
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ی ﯾەکەمی ح
 19لە کابينەی
ە سا ی 992
لە
چەندﯾن پﯚستی جﯚﯚراوجﯚری
ن
ی پ سپ ردراوە ،دوای ئەوەش
ەزای چﯚمانی
قائيمقامی قە
قا
وەرگرتووە لە نناو ر زەکانی حزبدا.
رووبەڕووی مەرگ بووەتەوە،
ی
گاﯾەتی و ئاواررەﯾيدا چەندﯾننجار
نااوبراو لە ماوەەی پ شمەرگا
سا ی
دەزگای )ساواک( ددەستگيرکراوەە ،ھەر لە س
ی
ەالﯾەن
ی بﯚ ئ ران لە
ەکاتی چوونی
لە
ئﯚردوگای
ی
تر لە
ن ھەمان دەزگگای ھەوا گرﯾﯾيەوە لەگەڵ  6ھەﭬا ی ر
 1975لەالﯾەن
5
ن ،چەندﯾن جاارﯾش
مەرﯾوان دەستتبەسەر دەکرر ن و رادەستتی رژ می ع راق دەکر ن
م
ەالجان
لە گوندی کﯚنە
سا ی  1980ە
ەناوبردنی دراوە کە لە ا
جيا ھەو ی لە
ەر گای جياج
بە
ە خواردنی کرراوە.
ژەەھر ت کەڵ بە
زاری کرمانجی
ەرﯾم سمکﯚ  -ما پەڕی ی
سەرچاوە :کە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1001 :

مەالو گواننی
ن واحد حم
دول ەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307149
91546
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دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1002 :

م
ی ئەقدەم
دول ەحماننی ئيمامی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291424236
60805
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

ژێ ککاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1003 :

دول ەحيم مەعرﯾفەتی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1020933168
86935
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شﯚڕشگ ی کووردستان
کخراوی خەباتی ش
ی
ەندامی دەفتتەری سياسييی ر
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە ت ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

سازمانی خەبات

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1004 :

دول ەزاق بەدرخان
عەبد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121111143
34611
پاشای کوڕە گەورەەی بەدرخان بەگ-ە ،سا ی 1864
ی
ەجيب
عەبدول ەزاق بەگ کوڕی نە
ع
ڵ لەداﯾکبووە .
ە ئەستەمبوڵ
لە
سييەوە
دووە ،لەر ی زمانی فەرەنس
ی و ئەوروپاﯾييەکانی خو ند
ەمندا ی زماننە خﯚرھە تی
بە
سا ت بگات و ئئامانجو بنەماکانی ئەو
تووانيو تی لە ممانا دﯾموکراتيييەکانی شﯚڕڕشی فەڕەنس
ژﯾانی.
ی
شﯚڕشە گەوررەﯾە بکاتە بەررنامەی
ش
ەوەﯾيدا
ھوشياری نەتە
ھەبووە لە درووستکردنی ھ
ی گەورەی ھ
حاجی قادری کﯚﯾی رۆ کی
ح
ەردەمەی کە مامﯚستای ببووە .لە
بەتی ئەو سە
ی )عەبدول ەزاق(دا بەتاﯾبە
ە د و دەروونی
لە
وەزارەتی دەرەوەی توورکيادا کاری کردو
ی
فەرمانبەر لە
ر
ەمەنی الوﯾدا ماوەﯾەک وەەکو
تە
تورکيا لە )پترسبﯚرگ( .ھەرلەووێ
يا
پااشان کراﯾە س يەمين سککرت ری با يﯚززخانەی
خانەی تورکيا ککرا
بەھەمان پﯚست رەووانەی با يﯚزخ
ن
شان
ی ف ر بوو .پاش
مانی رووسی
زم
ەئ ران.
لە
ەزاق توانی
ەﯾدا دەکات و عەبدول ق
ە سو تان عە بدولحەميد گگومانی ل پە
ەو سەردەمە
ئە
ەو ەی
لەو وە بگاتە ﯾەرﯾﭭان .ئەو ھە
ی بگەﯾەن تە ) تبليس( ،بەو ئوم دەی و
ەنھ نی خﯚی
بە
خراوە
پەﯾوەندی لەگەڵ ر کخ
ی
دەن
سەرﯾنەگرت و بەناچاری روووﯾکردە ئينگللتەرە ،لە لەند
س
مەنييەکاندا درروستکرد.
ککوردی و ئەرمە
باوکيەوە
جيب پاشای با
توانی بەھﯚی نەج
ی
سمانی
سو تانی عوس
چەند سا ک پاش ئەوە س
چ
خﯚی.
تەشرﯾفاتی کﯚشکی خ
ی
سەرۆکی
ی
کاتە
ستەمبو و بيک
عەبدول ەزاق بھ ن تەوە ئەس
ع
تورکيای دراﯾە
ی
ەرۆکی ئاساﯾﯾشی
)رﯾزوان پاشا(ی سە
ن
شتنی
سا ی  1906تﯚمەتی کوش
س
ەوە بﯚ )تەرابلووس).
پاا و دوورخراﯾە
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چەند جار ک ھەو ی لەس دارەدانی درا ،بە م لەژ ر گوشاری رای گشتيو
قونسو خانەی روسيادا حوکمی لەس دارەدانەکەی ج بەج نەکرا.
عەبدول ەزاق چوار سا ی لەدوورە و تی بەسەر برد ،ل بووردنە گشتييەکەی سا ی
 1908ئەمی نەگرتەوە ،ناوەڕاستی مانگی شوباتی سا ی  1910ر گاﯾانپ دا ب تەوە
ئەستەمبوڵ ،ھەر ئەو سەردەمەش ب ﯾارﯾدا بەنھ نی لە تورکيا ھە ب ت و خﯚی
بگەﯾەن تە ﯾەرﯾﭭان.لەو سا ە بەدواوە تاکو  1913بەردەوام لە چاالکی سياسيدا بووەو
پەﯾوەندﯾيەکی پتەوی لەگەڵ سماﯾل خانی سمکﯚدا دروستکردبوو.
سا ی  1913لەناوچەی )خوی( کﯚمە ەﯾەکی کوردی دروستکرد بەناوی )گيخاندی(
کە گەل ک شەخسيەتی ناوداری ئەو سەردەمەی کورد پەﯾوەندﯾيان پ وەکرد،
ئامانجەکانی ئەم کﯚمە ەﯾە برﯾتيبوون لە کردنەوەی قوتابخانەو دەرکردنی گﯚﭬارو
ب وکراوەی کوردی ،بﯚ پ شخستنی ئەم کﯚمە ەﯾە عەبدول ەزاق بەدرخان چﯚتە
)پترسبﯚرگ(و چاوی بە گەورە کاربەدەستانی حکومەتی )تزار(ی کەوتووە ،الﯾەنی پ
باﯾەخی جموجﯚ ی عەبدول ەزاق لەو قﯚناغەدا بەرھە ستيکردنی کوشتاری
ئەرمەنييەکان بوو ،لەسەر ئەم ھە و ستەی دەسە تدارانی روسيا ب ﯾارﯾاندا
چاالکييەکانی عەبدول ەزاق کەمبکەنەوھسا ی  1918دەسە تدارانی ئەو
سەردەمەی تورکيای الو دەستگيرﯾانکردو زۆر بەخ راﯾی لەس دارەﯾاندا.
عەبدول ەزاق بەدرخان باوکی کچە سەماکاری کورد لەﯾال بەدرخان )-(1986 - 1908ه،
کە بە ﯾەکەم سەماکاری رۆژھە تی ناوەڕاست ناوزەد دەکر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

ف رخواز

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

کەساﯾەتی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1005 :

عەبدول ەزاق فەﯾلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011063022190060395
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سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1006 :

ن
دولکەرﯾم سارووخان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1281327258
86542
کانتﯚنی جزﯾرە
ی
وەزﯾری پاراستتنی خﯚبەڕ ووەبەری دﯾموککراتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1007 :

دولکەرﯾم مامەند  -مەال خدر
عەبد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121609374
42769
شمەرگاﯾەتی :مەالخدر.
ناازناوی ر کخراوەﯾی و پ ش
کەرکوک.
ک
 ،1دێ ی قەرەبەگ ،پار زگگای
ی سا ی 1958
ە داﯾک بووی
لە
زانکﯚی موس .
ی
کاڵ لە
دەرچووی کﯚل جی کشتوکا
رەنجدەرانی کوردستانەووە
ی
ەی
ەﯾوەندی بە ر کخستنەکانی کﯚمە ی
سا ی 1977پە
س
ککردووە.
مەرگە .
سا ی  1980بووەتە پ شم
مانگی  7ی س
م
کخراوەﯾی ھەبووە.
ی
ی پ شمەرگاننەو سياسی ور
ی ل پرسراو تی
چەندﯾن پلەی
چ
ھەول ر بووە.
ەکان ل پرسراووی کەرتی ر کخستنی ھ
تااوەکو ئەنفالە
گای
ەشداری بەرچاوی ھەبووە لە چاالکيەککانی کﯚمە گ
ئ ستا لە بەرﯾتتانيا دەژی .بە
ی کوردابووە.
ککوردی کە لە خزمەت دۆزی
Distributed Computing
ەرە لە کﯚمپيووتەرg System
ھە گری ب واناامەی ماستە
ھ
ەرە لە پەروەرردەو ف رکردن.
ھە گری ب واناامەی ماستە
ھ
قوتابی دوا قﯚنناغی دکتﯚراﯾﯾە لە پەروەرددەوIT
قو
ەڕ وەبەری بە
بە
ەشی کﯚمپيووتەرە لە ﯾەک ک لە گەورەتترﯾن کﯚل ژەکانی لەندەن.
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
ی
ی
کﯚمە ەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1008 :

دولکەرﯾم محﯚ
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011732377
74097
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

لووبنان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1009 :

ی
دولکەرﯾم ھە ەدنی
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0511091525
54226
تی نيشتمانی
دانی ﯾەک ی
ەرپرسی دەززگای شەھيد
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1010 :

دو
عەبد

ئاگرﯾﯾن

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103145118
82313
ی سەرکرداﯾەتتيی پارتی.
ئەندامی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

جﯚری ککەس:

ب
ئەدﯾب

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1011 :

دو
عەبد

ئيبراﯾمی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0731144342
21908
ستاندا وەک پ شمەرگە داکﯚکيی لە
کﯚماری کوردس
سەردەمی کﯚ
نااوبراو کە لە س
سا ی  ،1363چاالکانە
شﯚڕشی سا ی  1357تا س
نی کﯚمار کرددبوو ،پاش ش
دەسکەوتەکانی
ە ھ زی بەرگگرﯾدا دژی ر ژﯾﯾمی سەرکووتکەر و دژی گگەليی ئاخووندی ت کﯚشا .
لە
موکرات وەفاددار
بازی حيزبی د م
می تا کاتی مما ئاواﯾی لە ژژﯾان بە ر ی
عەبدو براﯾم
ع
بانە بوو.
ەساﯾەتييەکی خﯚشناوی ناوچەی ە
ی
ماﯾەوە .ناوبراوو ھەروەھا کە
م
ستانو حيزبی د موکراتی
پ شمەرگەی لەم ژﯾنە و ت ککﯚشەری کﯚماری کوردس
چی دواﯾی کررد .
 8سا يدا کﯚچ
ە تەمەنی 88
ککوردستان ،لە
ە ،رۆژی 24ی بانەمەڕ
 ، PDئەو خەبباتگ ە د رﯾنە
ە پ ی ھەوا ی ناوەندﯾی خەبەرﯾیDKI
بە
عەبدو
لە ژﯾان کرد .ع
ەخﯚشييەوە ،ما ئاواﯾی ە
ە شاری بانەدا بە ھﯚی نە
لە
بانە بوو.
چەمپاوا"ی ە
ی ئاواﯾی "چ
برراﯾمی،خە کی
حدکا
سەرچاوە :ما پەڕەکانی حد
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە

728

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

بانە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1012 :

عەبدو

جەودەت

http://www.kurdipedia.org/?q=2012112518313073909
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1013 :

عەبدو

جەوھەر
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102223339
92220
لە کاژﯾک
ەزر نەرانی کاژﯾک ،بە م پااشتر وازی ە
مانييە ،ﯾەک ک بوو لە دامە
خە کی سل م
خ
دواﯾی کردووە.
مانی کﯚچی ﯾی
ھ نا .لە  1982-06-01ھەرر لە سل ی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تييی کورد  -کاژﯾک
کﯚمە ەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1014 :

دو
عەبد

س نی
حوس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510083
خە کی خوی.
سی ) 6ساڵ زﯾندان( ،ە
می پژاک و زﯾﯾندانی سياس
ئەندام
ن
ی پارتی ئازادی کوردستان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

730

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

پارت:

پاررتی ژﯾانی ئاززاد  -پژاک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1015 :

دو
عەبد

عەبدو
مامﯚستا ع
ماعيل  -م
سەن ئيسم
حەس

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02162131213469
ەی ھەول ر
ن 1958 /ناحييەی قوشتەپە
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
عەرەبی
ی
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە ئااداب
سەرپەرشتياری پسپﯚڕی زمانی عەرەەبييە لە بەڕ ووەبەراﯾەتی
ککاری ئ ستا /س
ەول ر
ەروەردەی ھە
پە
ەن
شﯚڕشەوە کردوووە لە سا ی  1981لەالﯾە
چاالکی /سا ی  1974پەﯾووەندی بە ش
چ
ستگيرکراوەو بە ل بوردنی گشتی سا ی  1982ئازادکراوە.
ەعسەوە دەس
بە
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

زﯾندانی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1016 :

دو
عەبد

ەبدو
ەزان حيدرر )سيد عە
رەمە

ەردزی)
کە
731

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691566
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارتی دﯾموکراتی کوردستان

پارت:

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1017 :

عەبدو

زوھدی

http://www.kurdipedia.org/?q=2013082922052289016
سا ی  1910لەداﯾلبووە و لە 2000-07-17دا کﯚچی دواﯾی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1018 :

دو
عەبد

سا ح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8081118366
60593
نەرانی ع راق
ی
پارتی لەئەنجوومەنی نو
ی
شووی
ککادﯾری پ شوووی پارتيو پەررلەمانتاری پ ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1019 :

دو
عەبد

عيد عەزﯾزز
سەع

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91473
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1020 :

دو
عەبد

عمر محەمەد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130299
92208
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1021 :

دو
عەبد

ۆ
عەدۆ

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724134155
51895
بندﯾان

عەبدو مستتەفا عەبدو
ع
سا ی لەداﯾکببوون1968 :
س
بەشی تيشک
ی
شکی
دەرچووی :پەﯾﯾمانگای پزﯾش
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
خﯚشخانەی
شکی لەنەخ
ەرمانبەری تيش
ی ، YNDKفە
ککار :ئەندامی سەرکرداﯾەتی
فرﯾاکەوتن.
فر
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی سياسی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1022 :

دو
عەبد

حمود
مەح

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815213844
44705
سياسيی
نی  80و ت کە وی کاری س
بووە .لە سەررەتای سا ی
ە شاری قە دزێ لەداﯾکبو
لە
رەنجدەرانەوە.
ە
دﯾی کردووە ببە کﯚمە ەی
بوووە ،وپەﯾوەند
يادی
18مين سا ی
دزێ بەبﯚنەی 1
 198قە ێ
ەشدار بووە للەخﯚپيشانداننی سا ی 82
بە
بﯚﯚردومانی ئەوو شارە و ﯾەکک ک بووە لەدەەستگيرکراوەەکانی ئەو خﯚﯚپيشاندانە.
مﯚنيستييەکان بووە.
ن
ە 1985بەدواووە ت کەڵ بەککاری ر کخراوە چەپ و کﯚم
لە
سوڕاوانی بزوووتنەوەی شووراﯾی سل ماننی ،ﯾەک ک بوووە
1991ﯾەک ک بووە لەھە س
1
ەدامەزر نەراننی شوراکان ..لەالﯾەن شووراکانەوە ھە بژ ردراوە بﯚ وەڕ خستنی
لە
بززوتنەوەی بەررگرﯾی لەکورددستان بەرامببەر گەڕانەوەی بەعس.
کﯚمﯚنيزمی
تی خەباتی کﯚ
خراوی ﯾەک ی
کردووە بە ر کخ
سا ی  1992پەﯾوەندﯾی کر
س
ککر کارﯾيەوە.
کارﯾی ع راق و لە
ی
ستی کر
ە کادرانی داممەز نەری حززبی کﯚمﯚنيس
ەک ک بووە لە
ﯾە
ەﯾەکەم
بووە.
 200ئەندامی رابەراﯾەتی ئئەو حزبە ە
ککﯚنگرەی ئەو حزبەوە تا 08
15
کارﯾی کوردستان بووە کە لە 5
ی
ستی کر
ھ نەرانی حزببی کﯚمﯚنيس
ەک ک لە پ کھ
ﯾە
 2راگەﯾەنرا.
مارسی 2008
م
ەڕی کوردستاان ن ت
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1023 :

دو
عەبد

ود
کەرﯾﯾم مەحمو

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0121100945
51049
کبووە
ەسا ی  1957لەگوندی ))ھەزارکانی ررەبات( لەداﯾکب
لە
رەشەبای ژەھر و
ی
بی )
سەرقا ی تەوواوکردنی بەر گی س يەم و چوارەم و پ نجەمی کت ی
س
ەنفالە).
ئە
ەدوای راپەڕﯾننەوە سەرقا ی کاری رۆژننامەوانييە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ئئەنفال

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1024 :

عەتاا ئەحمەد محەمەد ناوخاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128429
91795
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201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1025 :

ی
عەتاا سەراوی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102131110
02202
ەندامی ﯾەک تتی.
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1026 :

عەتاا محەمەد عەبدو
737

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4301019505
57178
ی سياسی
چاالکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە1027 :

مەر
عەدالەت عوم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103160202
22321
ئەنفال
ل
رۆژنامەواان و چاالکی بواری
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی ئەنفال

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1028 :

د عەبدو
عەدنان ئەنوەر محەمەد

ەگ)
)عەدنان ئەنوەر بە
ن

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7232118319
91447
2013
ەمانی باشوور 3 -
ی
ن بﯚ ھە بژاردننی پەڕ
سەربەخﯚکان
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

رەگەززی کەس :پيااوان
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1029 :

سەن پوور
عەدنان حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103160300
02322
چاالکی ممافی مرۆڤ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

چاالککی مافی مرۆۆڤ

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
زﯾنداننی

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1030 :

چی
عەدنان رەحماان سورچی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221114028
83569
خمور
ن 1968 /مەخ
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ەروﯾج
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە ﯾااسا ،پەروەردە لە و تی نە
مﯚستا و مافنا س
سپﯚڕی /مامﯚ
پس
نەروﯾج
ج
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا لە و تی
سەندﯾکای ماففپەروەران
ی پەروەردە و ﯾاساناسی و ئەندامی س
کردن لە بواری
چاالکی /کارکر
چ
و ﯾاساناسان.
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

مافناس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1031 :

مکی
مەد گەرمک
سەﯾد ئەحم
د شکور س
عەدنان سەﯾد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0223091910
03697
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ن :دووز .1969
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
پللەی خو ندن :
.19
1-دەرچووی ززانکﯚی ﭬ رت ررنەری موس  ،سا ی 992سا ی .2009
کليمنت بەرﯾتانيا ،س
ت
سانت
مە لەزانکﯚی س
2-ماستەرنامەئينگليزی.
ی
تورکمانی-
ی
ەچوار زمان ققسەدەکات و دەنوس ت :ککوردی -عەرەەبی-
بە
شکانی
ەڕ وەبەری بنککەی ﭬ ت رنەرری دووز و بەررپرسی سەنندﯾکای پزﯾش
ککارو پيشە :بە
ﭬ رت رنەرﯾيە.
دا ە.
بااری خ زان :خ زاندارە و باووکی پ نج مند
چاالکی ئەدەببی:
چ
سەران و ئەدﯾباانی عيراق.
ەک تی نووسە
1-ئەندامی ﯾەسەران دووز.
ەک تی نووسە
2-ئەندامی ﯾەمە ﯾەتی دووز.
3-ئەندامی ککﯚمە ەی روونناکبيری و کﯚمبەرنامەی )ئاژەڵ و
ی
دندا کارمکردوووەو
4-بﯚماوەی س ساڵ لەببواری راگەﯾاندەندروستی( ئامادەو پ شککەش دەکرد.
تە
لەبواری زانستی و مافی مرۆڤ و بواری
ی
ەکاندا
5-چەندﯾن ب وکراوەی لەگگﯚﭬارو رۆژنامەسی
کراوﯾشی دەرربارەی )پار زگگاری و مەترس
ھەﯾە ،دوو پەررتووکی چاپک
ککﯚمە ﯾەتی ھ
ەﯾە.
قار واالغنام( لە لوبنان ھە
ەگﯚﭬاری )االبق
شير(و چەند ننوسراو ک لە
ش
ﯾوەندی بەڕﯾزەەکانی
سی :لەسەررەتای سا ی  1992وەکو ئئەندام ک پەﯾو
چاالکی سياس
چ
ستانەوە کرد.
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ر کخستنی ﯾە
ەشداری لەڕ پ وان و خﯚپييشانداندا کرددووە ،بﯚ گەڕاندنەوەی دوووز بﯚ کەرکوک و
بە
ککەرکوکيش بﯚﯚ باوەشی کووردستان.
 20لەالﯾەن رژ مەوە شەھييدکراوە.
شکور( سا ی 000
(
سەﯾد
برراﯾەکی بەناووی )فەرمان س
چاالکی فەرماانبەری :
چ
1-ھەشت نووسراوی سوپپاسنامە لەالﯾﯾەن ئەنجومەنی شاری دووزەوە.سە حەدﯾن.
بەڕ وەبەراﯾەتی ﭬ رت رنەری س
ە لەالﯾەن ڕ
ی سوپاسنامە
2نﯚ نوسراوی
23-ﯾەک نوسرراوی سوپاسننامە لەالﯾەن بەڕ وەبەری گشتی ﭬ رت رنەری بەغدا.16ی ر کخستننی حەمرﯾن.
نامە لەالﯾەن مە بەندی 1
4ﯾەک نوسراووی سوپاسنا
4خ
لەجوتيارو
ۆر
زۆ
بﯚﯾە
ردووە،
کر
بەﯾتەرەدا
لەبواری
انی
کارەکا
ۆربەی
زۆ
ەبەرئەوەی
لە
خاوەن
ئەو خە کەﯾە ،ج ی
ئااژە ەکان پەﯾووەندﯾی باشييان لەگە يدا ھەﯾەو ج ی متمانەی و
شينەکان وەککو )دبج و حلييوە و خشامننە و
ب و تورکماننش
ئااماژەﯾە زﯾاتر د ھاتە عەرەب
بيک و جش
دارلی و سرات و سليمان ک
ی
سخاسە
سيوان و کوکس
جە و شاھسي
حسينيە و ﯾنج
ح
مفتول و...
ل
ملی و
جليە و باستم
ﯾرئەحمەد و عبود و زنج
د
و حفرﯾە و لقووم و البو شکرر و
ھتد).
ھ
شيان پ داوەو ئئەمەﯾش دەگگەڕ تەوە
نشينەکانيش بە نی باش
ش
ەھەمانش وەە د ھاتە کوردن
بە
خاوەن ئاژە ەککان.
ەڵ جوتيار و خ
ی کە ئەنجامييدەدات ،لەگە
بﯚﯚ ئەو ئەرکەی
زگای سە حەدﯾن  -تکرﯾت ببﯚ
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
ھە بژاردنی پە
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1032 :

عەدنان شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215102703669
سا ی  1956لە سل مانی لە داﯾک بووه .خو ندنی قﯚناغی سەرەتاﯾی ،ناوەندی و کﯚليژی کشتوکا ی
ھەر لە سل مانی تەواو کردووە.
بەدوای بﯚردوومانەکەی  1974 / 4 / 24دا و شەھيد بوونی بورھان شاسوار ،بە دەستپ شخەری خﯚی
لە ر ی شەھيد ئازاد مەال محەمەد ەوە پەﯾوەندی بە رﯾزەکانی کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان
)کﯚمە ەی مارکسی لينی کوردستان( ەوە کردووە.
لە سەردان و بەسەرکردنەوەﯾەکی نماﯾيندەی ناوەندی و سەرکرداﯾەتی کﯚمە ەدا بﯚ ر کخراوی
سل مانی ،پﯚلی شەھيد کر کار و ل پرسراوەکەی ،واتە عدنان شاسوار بە کارامەترﯾن ﯾەکەی
ر کخستن و ئەندامی کﯚمە ە لە سنووری ر کخراوی سل مانيدا دەرچوون .ھەر لەسەر ئەم بنچينەﯾە،
عەدنان شاسوار ،لە سەرەتای  1984دا کراﯾە ئەندامی ر کخراوی سل مانی کﯚمە ە .لەم خەباتە
مەترسيدارەدا بەردوەوام بووە تا ،1987 / 1 / 17کە بەدوای گيرانی شەھيد سيف الدﯾن حسام الدﯾن
دا )دواتر لە سيدارە دراوە( پەﯾوەندی بە خەباتی شاخەوە کردووە.
لە خەباتی شاخدا:
ل پرسراوی ر کخستنەکانی کﯚمە ە بووە لە ناوەندی کﯚمە ە ،سکرتارﯾيەتی ی ،ن ،ک و تيپی
پار زگاری.
لە  / 2 / 26 ،1987 / 4 / 16و  1988 / 3 / 22چەکی کوشندەی کيمياوی بەرکەوتووە .ئەمەی
س ھەمين جارﯾان لەوەدا بووە لەناوی بەرێ؛ ئەگەرچی کاری در ژخاﯾانی ت کردووە کە تا ئ ستاش لە
ژ ر چاود ری پسپﯚڕی تاﯾبەتدا لە لەندەن تيمار دەکرێ!
3 / 10 / 1990لەگەڵ ھاوسەر ،کوڕ و کچەکەﯾدا گەﯾشتوونەتە لەندەن .لە لەندەندا:
لە کﯚتاﯾی  1993ەوە ب ووچان لە ژمارەﯾەک لە ر کخراوە کﯚمە ﯾەتی و چارەتييە کوردی و غەﯾرە
کوردﯾەکاندا ئەندامی کﯚميتە ،کارمەند ﯾان خﯚبەخش کاری کردووە.
بەردەوام خو ندووﯾەتی ،بەشداری زۆر و رکشﯚپ ،راھ نان ﯾان کﯚبوونەوەی کردووە .لە ئاکامدا زانياری و
شارەزاﯾيەکی باشی لە بواری کارکردن لەگەڵ مندا ن و الواندا پەﯾدا کردووە و لە چەند ر کخراو کی
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لە خوﯾندنەکانيدا ،لەسەر

گەورەی برﯾتانی ﯾان ناوچەﯾی لەندەندا ئەندام بووە ﯾان ئەندامە .لە ﯾەک
ئاستی لەندەن ،پلەی ﯾەکەمی پچ ﯾوە و بﯚ خە تی گەورە پا وراوە.
ھيواﯾەکی گەورەی بەوە بووە کە رۆژێ ب بتوان ئەم دەستکەوتانە بە مندا ن و الوانی نەتەوەکەی
بگەﯾەن لە کوردستان! ھيواﯾەک کە بەداخەوە ر گری لە ھ نانەدی دەکرێ!
لە دامەزراندنی ر کخراوی کانگا واتە ر کخراوی مندا ن و الوانی کورد لە ھەندەران / Kurdish
)Association for New Generation Abroad (KANGAدا دەستپ شخەر بووە ،کە ر کخراو کی
ن ونەتەوەﯾيە و لە بواری پەروەردە ،خﯚشگوزەرانی ،ھونەر و سەرگەرميدا خزمەت بە مندا ن و الوانی
کورد دەکات.
لە  2005دا بەڕ وەبەری بەشی کوردی پ ۆژەی م ژووی زارەکی Oral History Belonging to London
بوو کە تياﯾدا چاوپ کەوتنی لەگەڵ  9کەساﯾەتی کوردا کرد ،کە ج پەنجەﯾان بەسەر خزمەتکردنی
لەندەنەوە دﯾار بوو .پ ۆژە گەورەکە  15کﯚميوونتی غەﯾرە ئينگليزی لەخﯚگرتبوو ،بﯚ ماوەی  6مانگ لە
مﯚزەخانەی بەناوبانگی  Museum of Londonدا پيشاندرا و خە تی مەزنيشی بەدەست ھ نا.
ئەندامی دەستەی کارای ئەنفال و ھە ەبجە ﯾە کە لە  2008 / 3 / 16دا زۆر سەرکووتوانە کﯚنفرانسی
بە قانوون ناساندنی ئەنفال و ھە ەبجە وەک جەنەساﯾد لە کﯚمە گای ن ونەتەوەﯾيدا لە لەندەن
ر کخست .
دوو سووڕ ل پرسراوی کﯚميتە و ،سووڕ کيش ج گری کﯚميتەی ر کخستنەکانی ی ،ن ،ک بووە لە
برﯾتانيادا.
ئ ستا لە لەندەن دەژی و لە چاالکييە کﯚمە ﯾەتی و چارەتيەکاندا و لە بەڕ وەبردنی سەنتەر و خو ندگا
کوردﯾەکاندا بەردەوامە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

جﯚری کەس:

قوربانيی کيمياوی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1033 :

و
عەدنان عەبدو

د
رەشيد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307169
91561
ی1978/1/1 :
ە داﯾک بووی
لە
شتی
لە ﯾاسای گش
سا ی  2006ب وانامەی ما ستەری بەدەەستھيناوە ە
س
سای گشتی بەدەستھ ناووە
سا ی  2011ب وانامەی دککتﯚرای لە ﯾاس
س
ستيتوﯾتی دﯾﯾراساتی دبلﯚﯚماسی ﯾە
سەرۆکی ئەنس
س
ژی ﯾاسا وڕاميياری
ئ ستا مامﯚستتای زانکﯚﯾيە لە بەشی ﯾااسا لە کﯚل ی
مانەکانی کورددی وعربی ووئينگليزی
ی گﯚﭬاری )دببلﯚماسيەت(ــە کەوا بە زم
سەرنووسەری
س
دەردەچ ت
ەچاپ گەﯾاندوووە:
ەم کت بانەی خوارەوەی بە
ئە
المعاصر.
ر
دولي
ي القانون الد
1-الدبلوماسيية الوقائية في2-نظرية البنا و المتکامل لللقانون.القات الدولية.
ن الجماعي وددوره في العال
3-نظام االمنديات التي توواجھھا.
4-الدبلوماسيية واھم التحدة.
5-تاريخ تطور الدبلوماسية6-بنەماکانی سيستەمە سياسيەکان.ينا للعالقات اللدبلوماسية ووالعالقات القننصلية.
7-اتفاقيتا فييندولي العام
تعزيز العالقة بين القانونين :الد
ز
صرة في
8-دور الدبلومماسية المعاصوالدستوري.
کوردستان لە 2013دا
ن
نی
ی بﯚ پەر ەمانی
ککاندﯾدی پارتی
عدنان
 (emadسەباارەت بە )د .ع
دﯾا لەالﯾەن )d
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:07
7:26 2013-1
عەبدو رشييد( لە11-21 :
ع
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کﯚمە ﯾەتی
چاالکی کﯚ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1034 :

سور
عەدنان مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10308434919005
ئەنجومەنی
ی
گری سەرۆکی
سينگەی خاننەقينی مادەی  140و ج گ
ەرپرسی نووس
بە
شارەوانی خاننەقين
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1035 :

ی
عەزﯾﯾز ش خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4110850332
25725
پاا وراوی کوردد بﯚ ھە بژاردننی فينلەند لە 2011
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1036 :

ەسەن
عەزﯾﯾز مەال حە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226092929
93732
دی نەتەوەکان بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە مارتی
ککاندﯾدی ليستتی بەرژەوەند
.2010
0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1037 :

سەن
مەدﯾن حەس
عەزﯾﯾمە نەجم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0110224606
63208
چەمچەماڵ
•شو ن و ساا ی لە داﯾک بون 1970 :چ
کردوە
ە
دەرونزانی تەواو
ی
پەروەردە -
ە
کﯚل ژی
•خانەی مامﯚﯚستاﯾانی سل مانی و ل
ماڵ بوە
الوان لە چەمچەم
ن
سەنتەری ئازادی
ی
ی
 1دامەزر نەری
•سا ی 1999
ستاﯾان بوە و
 2004 – 2ئە ندامی لقی کەرکوکی ﯾەک تی مامﯚس
•سا ی 2000
لق بوە
دن ھەمان ق
ل پرسراوی بەشی راگەﯾاند
ەمچەماڵ
•بەڕ وبەری ققوتابخانەی فقق قادری بننەڕەتی لە چە
لەسەر ليستی گﯚڕڕان
ر
ستان
ەمانی کوردس
ەندامی پەڕ ە
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی گﯚڕان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1038 :

فان نەقشببەندی
عەفا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102115658
82191
ەدﯾن لە سا ی 1938
مانی کوڕی ش خ حيسامە
ش خ عەفان ککوڕی حاجی ش خ عوسم
خانی
ی
ھەورامان لە داﯾک بوووەو لە بنەما ەی ش
ن
چەی
ەکون ی ناوچە
ەگوندی باخە
لە
ھەورامانە.
ەقشبەندی ھ
نە
ھەر لە مندا ييەووە لەالﯾەن ش خ
ر
ی وەفات دەکاات ،بﯚﯾە
پ ش لە داﯾک بوونی باوکی
بەخشراوە و ھەتا
ە
تاﯾبەتی پ
ی
ەکی
خﯚشەوﯾستيە
ەوە سﯚز و خ
ەدﯾنی باپيرﯾە
عەلی حسامە
ع
ەروەردەکراوە.
ە
وەفاتی ش خ لەالی ئەو زا تە گەورەﯾە پە
سەرەتاﯾی لە نناوچەی ھەوررامان
ەکانی سەدەەی بيستەم خو ندنی سە
ە کﯚتاﯾی چلە
لە
ھەر لەوێ
شاری سل مانی پاشان ھ
ەواو دەکات و دواتر بﯚ خو ندنی ناوەندننی دەرواتە ش
تە
ستاﯾان تەواو ددەکات.
خانەی مامﯚس
خ
دوای
دادەمەزرێ و بە م ی
ێ
گوندنی سوسەکان
ی
ستا لە
ەسا ی  1961وەک مامﯚس
لە
دەست بەکاردەب ت.
ت
مﯚستا
ج گﯚرک کردن لە گوندی گﯚﯚ ب وەک مام
ەکانی خوﯾند نی ناوەندﯾەووە خوليای کاری ر کخراوەﯾی دەب ت و دەب تە
ھەر لە قﯚناغە
ھ
ەندام لە ﯾەک تی گشتی قوتابيانی ع رراق و لەبەر ل ھاتوﯾی و چاالکی ھە دەەبژ ر ت
ئە
ن کﯚنگرەدا.
بﯚﯚ بەشدارﯾکرددن لە چەندﯾن
وەک
بە شﯚرشەوە دەکات و ک
ی ئەﯾلولەوە پەﯾوەندنی ە
ھەر لە سەرەەتای شﯚرشی
ھ
کخراوەﯾی مامﯚستاﯾانندا.
ی
کاری ر
ەندام کی چااالک بەشدارر بووە لە ی
ئە
ئەندامی
می
ئەوەی بب تە
ی
مامﯚستاﯾانی بەدەستھ نااوە بﯚ
ی
 19متمانەی
ە سا ی 970
لە
ستاﯾانی کوردستان لە ناوپپردان.
ەک تی مامﯚس
ککﯚنگرەی  3ﯾە
کشتوکا ی ناوچەی
ا
سەرژم ری
م
 19بوو بە بەررپرسی ليژنەکانی
ە سا ی 971
لە
ەورامان.
شارەزوورو ھە
ش
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لە سا ی  1972جار کی تر مامﯚستاﯾانی ناوچەکەی متمانەﯾان پ بەخشيەوە کە
بب تەوە نو نەرﯾان لە کﯚنگرەی  4ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان لە ھەول رو ھەر لە
ھەمان ساڵ وەک نو نەرانی کﯚنگرەی  4بەشدارﯾان کرد لە کﯚنگرەی مامﯚستاﯾانی
ع راق .لەبەر چاالکی و خزمەتکردنی دانيشتوانی ناوچەکەی لە خەباتی کاری حزبی
و کاری پيشەﯾی و ر کخراوەﯾی مامﯚستاﯾانی ناوچەی ھەورامان رۆ ی گرﯾنگی
ھەبووە و بەردەوام بووە تا نسکﯚی .1974
لە دوای نسکﯚ وەک چەندﯾن خەباتگ و د سﯚزی نەتەوەکەمان دووردەخر تەوە بﯚ
خوارووی ع راق بﯚ شاری روميسە ،بﯚ ماوەی  5ساڵ دوردخر تەوە لە خاکی
کوردستان و ھەتا سا ی  1980دەگەرﯾتەوە بﯚ ناو شاری سل مانی و لەو ش جار کی
تر لە ر ی ف رکردن و قوتابخانەوە دەست دەکاتەوە بە خزمەتکردنی ميلەتەکەی خﯚی
تا راپەرﯾنە مەزنەکەی بەھاری .1991
لەپاش راپەرﯾنە مەزنەکەی بەھاری  1991رۆ کی بەرچاوی دەب ت لە کاری حزبی و
ر کخراوەﯾی ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان و دەب تە نو نەری پارتی دﯾموکراتی
کوردستان لە ر کخراوی لقی سل مانی ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان.
لە سا ی  1992لە ﯾەکەم ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەب تە ﯾەک ک لە 100
کاندﯾدەکەی پارتی دﯾموکراتی کوردستان و دواتر دەب تە ئەندام پەرلەمان لە ﯾەکەمين
پەرلەمانی کورستان و بﯚ ماوەی  13ساڵ وەک ج گری بەرپرسی ليژنەی پەروەردەو
خوﯾندنی با  ،ئەمە ب جگە لە ئەرکەکانی ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی.
ھەر لە ھەمان سا دا  1992دەب تە ئەندامی کﯚنگرەی ﯾەکگرتووی مامﯚستاﯾانی
کوردستان و دواترﯾش ھە دەبژ در ت بە ئەندامی مەکتەبی سکرتارﯾەتی ﯾەک تی
مامﯚستاﯾانی کوردستان.
لە سا ی  1993دەب تە ئەندامی ناوچەی مامﯚستاﯾانی پارتی دﯾموکراتی کوردستان.
لەدەسپ کی کارەساتی شەری نەگرﯾسی ناوخﯚ ﯾەک ک بوو لەو  56ئەندام
پەرلەمانەی کە بﯚ ماوەی  101رۆژ لە ناو با ەخانەی پەرلەمانی کوردستان پەناگير
بوون دژ بە شەری ناوخﯚ ،وە لە چەندﯾن ليژنەی ھيورکردنەوەی ئەو شەرە
نەگرﯾسەدا بەشداری کردوە.
لەپاش دروست بوونی دوو ئيدارەﯾی لە کوردستاندا دەب تە سەرۆکی ﯾەک تی
مامﯚستاﯾانی کوردستان.
لە سا ی  1995تا  1996لەسەر راسپاردەی مەسعود بارزانی کاروباری وەزارەتی
پەروەردە دەگر تە ئەستﯚو رۆ کی بەرچاوی دەب ت لە بەر وەچوونی ئەزموونەکانی
بەکالوری سەرتاسەری کوردستان لە کاتی دوو ئيدارەﯾيدا.
رۆ کی بەرچاوی ھەبوو لە ﯾەکگرتنەوەی ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان و
کﯚکردنەوەی ھەموو مامﯚستاﯾانی کوردستان لەژ ر ئەم ﯾەک يتيەدا و دواترﯾش وەک
سەرۆک و ج گر رۆ کی بەرچاوی ھەبووە لە خزمەتکردنی مامﯚستاﯾانی کوردستان،
ھەروەھا رۆ کی بەرچاوی ھەبوو لە بە ئەندام بوونی ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی
کوردستان لە ر کخراوی مامﯚستاﯾان جيھاندا و بەشداری چەندﯾن کﯚنگرەی
مامﯚستاﯾانی کردوە لە ناوەو دەرەوەی کوردستان.
لە دوای خﯚی  3کورو  3کچ بەجيھشتووە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )محەمەد شوان عەفان
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14:52:15
1
ە2011-12-30 :
ە )عەفان نەققشبەندی( لە
ەقشبەندی( سەبارەت بە
نە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ی ھەورامی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1039 :

ال جبﯚ
عەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2190948272
25607
کراد
بھەت ئەکئەکر
ی کورد – جەبھ
شتی بەرەی
فەرمانداری گش
فە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

749

ژمارە1040 :

سا ح تەھا محەمەد
ی حمەس
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128369
91738
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1041 :

ی ئەحمەدی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12810141010919
شﯚڕشگ رانی
گ
ستەی دامەزر نەری پارتی ئازادﯾی کورددستان و ﯾەک تی
ەندامی دەس
ئە
ستانی پ شوو.
گگەلی کوردست
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1042 :
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ی ئەمين دزەﯾی
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315151626
61663
سالی .1973
ھەول رە لە س
کبووی گەرەککی کورانی ھ
لە داﯾک
حەدﯾن ،ھەول ر.
،
سە
شی کيمياﯾه  ،لە زانکﯚی س
ەروەردە ،بە ش
دەرچووی کﯚل ژی پە
ستەری لە زاننکﯚی
کردەوەو دوبارە بەکالﯚﯚرﯾﯚس و ماس
و
ستی بە خو نندن
ە ئە مانيا دەس
لە ساالی  1998لە
سالی  2003ووەرگرتووە .
ی کيميا لە س
گ لە بە شی
الﯾپزﯾگ
دەست ھ ناوە.
ت
ەی دکتﯚرای للە ھەمان بوااردا بە
کﯚی بﯚخم – ئە مانيا نامە
لە ساا ی  2007 – 2003لە زانک
ميا بووە.
م ،بەشی کيم
ی خو ندکارە ببيانيەکانی زانکﯚی بﯚخﯚم
 2007نو نەری
لەساللی 7 - 2004
graduate school
s
of ch
hemistry and
م بووە لەd biochemisstry.
ئەندام
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکادﯾمی)
(ئە

ی کەس:
جﯚری

چااالکی خو ندکاران

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1043 :

می
ی بەھرام
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1192259507
75006
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

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

ژمارە1044 :

ی
ی تﯚفيق ھەورامی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6022331207
78367
دواناوەندی سل مانی وەەرگيراوەو
ی
لە
 19لە شاری ھە ەبجە لەداﯾک بووە ،ە
ە سا ی 943
لە
لەھەمان سا دا
ن
ی خو ندنی ببەسەرکەوتوووی تەواودەکات و
19قﯚناغەکانی
ە سا ی 963
لە
سا ی  1964دەب تە
شمەرگە .س
دەکات و دەب تە پ ش
ت
شﯚڕشی ئەﯾﯾلولەوە
ەﯾوەندی بە ش
پە
19
ی لق سەربە بە تاليﯚنی  7لە نەورۆ ی و سا ی 966
ەرپرسی ئيداری و داراﯾی
بە
شﯚڕش و ميری
ش
بررﯾنداردەب ت ،دوای  11ی ئازاری  1970و ر ککەوتن نامەی
شاندنەوەی
خوال خﯚش بووو دەب تە سەررۆکی شارەووانی بيارە .دووای ھە وەش
خ
حوەرەوە بەش
لە چەندﯾن ميح
شەڕ ناوبراو ە
ساندنەوەی ش
ە و ھە گيرس
ر ککەوتنامەکە
شداری
حاجی ئﯚمەران و
ی
ناوچەکانی زمناکﯚ
ی
لەوانە
ە
ی قارەمانانە دەکات
چەندﯾن شەڕی
چ
نسکﯚﯾی سا ی
ی
تری کوردستان ،لە
ەن بەگ و زۆۆر شو نی ی
شاخی حەسە
شەم ران و ش
ش
197
ی ئاوارەﯾی ئ رران دەب ت و لەمانگی  10ی سا ی 75
خانەوادەکەی
 1975لەگەڵ خ
5
وەک
ب ﯾاری گەڕانەووەدەدات و رەەوانەی خوارووی ع راق دەککر ت و سا ی  1979ک
مانی
بﯚ شاری سل م
ەوە و دواتر ﯚ
ەماڵ دەکر تە
شارەوانی رەووانەی چەمچە
فەرمانبەری ش
فە
بە ر کخستنەککانی ناوشارەەوە لە
ستکردنەوەی پەﯾوەندی ە
بەھﯚﯾی دروس
دەگەڕ تەوە ،بە
رشە
ە
ەو ی تيرۆرکرردن دەدر ت و لەو ھ
ەی خﯚﯾی ھە
الﯾەن رژ مەوەە لە ن وما ەکە
ال
ەبرﯾنداری رزگگاری دەب .
بە
دەکات و پەﯾوەندی
ت
لە ئ ران
ەکەی روو ە
سا ی  1987لە ھە ەبجە لەگەڵ خ زانە
س
سەرۆکی
ی
لەسەر ب ﯾاری بارزاننی دەب تەوە بە
ر
دەکاتەوە بە ھ زی پ شمەررگە و
ی ،دوای
بەرەﯾی کوردستانی
ی
نەری پارتی لە لليژنەی
ی
ر کخراوی ئاواررەکان و دواترر وەک نو
راپەڕﯾن لە ساا ی  1991وەەک نو نەری پارتی لە ليژننەی بەرەﯾی کوردستانی لەﯾەک ک
ناوچەی
دەسپ ردر ت و دواتر وەک کارگ رری ليژنەی نا
پ
ی شارەزور ککاری پ
ەميحوەرەکانی
لە
ناوچە رانيە و دواتتر
ە
وەک بەرپرسی ليژنەی
ت بەکاردەب ت و پاشان ک
چوارتا دەست
چ
شەڕی
دەست پ کردنی ش
ت
ەگەڵ
کخستن لەو لقە .لە
ن
سی ر
ککارگ ی لقی  11و بەرپرس
چەندﯾن
ەرپەرشتی چ
سل مانی و سە
مەﯾدانی کەرکوک س
ی
نااوخﯚ دەب تە ئەندامی قياددەی
 199بە
ئيداری لەو سەردەەمەدا کردووە .لەسا ی 96
ی
سی و
نبيری و سياس
دەزگای رٶشنب
سی
دﯾموکراتی کوردستان ددەب تە بەرپرس
ی
پارتی
ی
سياسی
پ ی ب ﯾار کی مەکتەبی س
بەردەوامی
می
ساڵ
دا ماوەی  5س
ەو پﯚستەشد
ی سياسی لە
ی مەکتەبی
ئييدارەی گشتی
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دەب  .لە کﯚنگرەی  12ی پارتی سەرپەرشتی کﯚمﯚسيﯚنی با ی ھە بژاردنەکان لە
ناچە جياوازەکان دەکات .سا ی  2011دەب تە ئەندامی پەرلەمان و سو ندی ﯾاساﯾی
دەخوات .سا ی  2005بەشاند کی فەرمی پەرلەمانی کوردستان روو لە
ئەوروپادەکات .لەدوای خانەنشينيەوە لەگەڵ چەند ھاوڕ کی پەرلەمانتاری کار لەسەر
دروست کردنی ﯾەکيەتی پەرلەمانتارانی کوردستان دەکات و ماوەک وەک سەرۆک و
دواتر ج گری سەرۆکی ئەو ﯾەکيەتيەو دواتر ئەندامی دەسەی با لە ﯾەکيەتيەکە
بەردەوامی دەب ت تا لە  30.03.2013لە شاری ئەنکەرە کﯚچی دواﯾی دەکات بەھﯚﯾی
بەخﯚشی دلەوە کە پ شر نەشتەرگەری بﯚ دەکر ت .بەرھەمەکانی بەچاپ
گەﯾشتووی
کت بی بيرەوەرﯾەکان و ژﯾانی پەرلەمانتارﯾم ....کت بی کارو چاالکيەکانی سا نەی
ﯾەکيەتی پەرلەمانتارانی کوردستان ...کت بی ھەلەبجەو پەرلەمان ...کت بی درەختی
بنەما ەی حاجی رەحمان ...کت بی جينﯚساﯾد و تاوانەکانی ع راق دژ بە گەلی
کوردستان ...کت بی پ شنيارەکان بﯚ پ شھاتەکان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

پەڕ ەمانتار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھە ەبجە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی ھەورامی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1045 :

عەلی جەوشەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060108404360140
753

چاالکی کلتوووری
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

شارەکان:
ش

بﯚکان

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

ژمارە1046 :

ی حس ن
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2071023323
33161
ی 10ی سﯚررانی پارتی
ەرپرسی لقی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1047 :

ی حس ن
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0817144720
04714
ی دﯾموکراتی کوردستان
ی 10ی پارتی
ەرپرسی لقی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1048 :

سا ح
ی حەمە س
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1032001337
74610
شارۆچکەی ددەربەندﯾخانە ،بەشی کورردﯾی کﯚل ژی
سا ی  1984ش
ەداﯾکبووی س
لە
دامەزر نەرانی
ر
ەدﯾنی تەواو کردووە ،ﯾەک کە لە
کﯚی سە حە
ەدەبياتی زانک
ئە
ەنوسی ئابووری
چەندﯾن ساڵ وەک رۆژنامە
ھەفتەنامەی رووداو لە ساا ی  ،2008چ
ھ
ئابووری دەرکەوت ،للە سا ی 2011
ی
ەم دواﯾشدا ووەک شارەزاﯾﯾەکی
ککارﯾکردووەو لە
گﯚڕان و بﯚ ماوەﯾەککيش
ن
بوووەتە ر کخەرری ژووری ل ککﯚ ينەوەی ئابوورﯾی بزووتننەوەی
دروستبوونی
نی
لەگەڵ
ڵ
ی لە کەنا ی وە لە سا ی 2012
ەرنامەی زماننی ژمارەکانی
بە
ئەندامی ئەو جﭭاتە ککە کەی ئ ن ئ ن
ی
ەوەی گﯚڕان بووە
جﭭاتی نيشتييمانی بزووتنە
ج
پ شکەشکرد.
20
سەرچاوە :ما پەڕی لﭭين 013-10-02 -
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1049 :

عەلی حەمەد خدر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071891582
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1050 :

عەلی خوسرەوی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1200229406
63902
سوڕاوەکانی کﯚماری کوردستان بووە و لە
ی
عەلی خوسرەەوی ﯾەک ک للە کادرە ھە
ع
حيزبی د مﯚک اتی کوردستان و کﯚمار
ی
ەی ژ.ک .و دوواتر لە
ەندامانی گەنجی کﯚمە ە
ئە
جﯚری ھەبوووە .وەک سەددری ﯾەکەتی جەوانانی د مﯚک اتی
دا ،بەرپرسيارەەتی جﯚر بە ج
کوردستان
ن ،پشکنی ففەرھەنگی کو
ەی کوردستان
خ ی چاپخانە
ەڕ وەبەری داخ
ککوردستان ،بە
و بەرپرسی راادﯾﯚی مەھابااد.
ی کﯚماری کورردستان
سەرچاوە :ما پەڕی و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

ناسراو

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژێ کاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1051 :

وميالن
ی خﯚدرەو
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510076
سی ) 3ساڵ زﯾندان)
می پژاک و زﯾﯾندانی سياس
ئەندام
ن
ی پارتی ئازادی کوردستان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1052 :

ی دل ری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061331096
64146
ھەورامانی رۆژھە ت لە
ی
نﯚتشە لە
ە
چکەی
 19لە شارۆچ
ی سا ی 968
ە داﯾک بوووی
لە
خەباتی گيﭭارا،
ی
مافی مرۆڤ و ژﯾاان و
ی
ی کت بی بەﯾﯾاننامەی
ککوردستانی ئ ران.نووسەری
رۆۆژنامەنووس و چاالکی بوااری مافی مررۆڤ.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1053 :
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ەڕی
ی دۆ ەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0111019456
62285
 197لە پەناھ
لە سا ی 79ھەندەﯾی لە ئ ران لەداﯾک بووە.
بەر ووەبردن و ئابوووری لە
حەددﯾن تەواو کردوووە،
ن
سە
 2001لە زانکﯚی س
2
کﯚل ژیِ
کردووە.
ە
سا ی  2011تەواو
ماستەرو دکتﯚﯚرای لە زانکﯚﯚی سﯚربﯚن للە پارﯾس لە س
م
فەرەنسا.
لە
ی ھەر مە ە
ەری حکومەتی
ج گری نو نەِ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1054 :

در ژ
ەد عەلی  -عەليە ر
ی دەرو ش محەمە
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1110222155
52532
چی
ەداﯾک بووە ،لەتەمەنی منندا يدا داﯾک و باوکی کﯚچ
سا ی  1907لەبﯚسکين لە
س
مامەئاغای خا يەوە
پاشان لەڕێ ی م
ن
خەرﯾک بووە،
ک
ی ﯾەوە
دواﯾيان کردووەەو ،بەشوانی
چونە بەر
ە
ژﯾان بواری
ھەرچەندە دژواری ن
ە
ی پ کەوە ناوە،
ھاتﯚتە رانيە و ژﯾانی خ زانی
ھ
ەک ک بووە
شيار بووەو ﯾە
ەڕەخساندووەە ،بە م پياو کی ژﯾرو ھﯚش
خو ندنی بﯚ نە
خ
ھەژارانداو
خاوەن بەزەﯾی بوووە لەئاست ھ
ن
ی خﯚی ،مرۆۆﭬ کی
ەڕۆشنبيرەکاننی سەردەمی
لە
شەکان ئەم ددەﭬەرەدا
ەخت و ناخﯚش
ەڕۆژگاری سە
ی کردوون ،لە
ەھەموو تواناﯾﯾەوە ھاوکاری
بە
ەسانی دەورووبەرﯾدابووە .
ستگيرۆﯾی کە
ی دان و دەس
ەو ی ﯾارمەتی
ھەردەم لە ھە
ھ
کەو ت و،
ەرە دﯾاری ن و خە ک دەربک
وەک ناو کی ھە
ی ئەوەی ک
ش بونەتە ھﯚی
ھەر ئەمانەش
ھ
ەن .
مە ﯾەتيەکاندا ھانای بﯚ ببە
ەو گرفتە کﯚم
ەکاتی ھاتنەپ شی ک شە
لە
ەو ھەميشە بەدوای چارەەسەرکردنی ک شەکانی کﯚمە گەدا و بووەو ،لەپ ناو
ئە
ەپ
س ﯾاخود دووالﯾﯾەن ئامادەبوووە دەﯾان کيلﯚﯚمەتر ر گە بە
ئااشتەواﯾی ن ووان دووکەس
ەندﯾن
ببب ت ،ھەر وەەک چﯚن لەو کاتانەدا کەئﯚﯚتﯚمب ل لەناووچەکەدا زۆر ککەم بووە ،چە
سەر و ژاراوە و قە دزێ و ناوچەکانی ددﯾکەی
جار لەرانيەوە بەپيادە چووەە بﯚ سەنگەس
ج
ە !.
دەرەوەی رانيە
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خاوەن کەساﯾەتيەکی بەھ ز بووەو لەکاتی سو ح و ئاشتەواﯾيەکاندا ھيچ کەس و
الﯾەن ک لەڕ نماﯾی و ئامﯚژگاﯾەکانی ئەو نکﯚ يان نەکردووە.گەرچی داھاتی ژﯾانی تەنيا
لەڕێ ی کەم ک کاری کشتوکا يەوە بە دەستی دەکەوت ،بە م ھەردەم وەک
کەس کی دەو ەمەند دەبينرا ،ھەر ل قەوماو ک رووی ت بکرداﯾە ئەگەر لەکەسانی
ترﯾش قەرزی بکرداﯾە ،بەنائوم دی بەڕێ ی نەدەکرد ھەرچەندﯾش لەڕووی
تەندروستيەوە کەس کی لەش ساغ بووە ،بە م تەواوی مندا کانی )جگە لەکچ ک(
ھەر بە مندا ی کﯚچی دواﯾيان کردووە .بەدر ژاﯾی 60ساڵ ناوبانگی چاکەو گەورەﯾی
عەليە در ژ بەھەموو کوردستاندا ب و ببﯚوەو خە کی ب پەنا لەگشت الﯾەکەوە
رووﯾان ت کردووە .
لەسەر تاپای تەمەنيدا مرۆﭬ کی سا ف و د کراوە بووە جﯚر ک لەگرانی کەوتبووە
کوردستانەوە )بەپ شنگدارترﯾن ساڵ لەژﯾانی عەليە در ژدا ناو زەرد دەکر ت ،چونکە
لەوسا ەدا ھەرچی سەروەت و سامان ک کەھەﯾبوو بەخشيە ھەژارو نەداران و
تەنانەت قەرزدارﯾش بوەوە)
مخابن ،دوای زﯾاتر لەنيو سەدە کاری بەرزو مرۆڤ دۆستانە ،دوای خزمەتکردن کی زۆر
بەژﯾانی مرۆﭬاﯾەتی ،رۆژی ) (1982/4/24لەتەمەنی ) (75سا يدا بەھﯚی نەخﯚشيەوە
لەرانيە کﯚچی دواﯾی کرد .
سەرچاوە :ما پەڕی راپەڕﯾن ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1055 :

عەلی زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201004211255364178
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سەدەی رابووردوو لەﯾەک تی
ی
ەی لەسەرەتاای ھەشتاکاانی
ەک کە لەو کادﯾرە حزبييانە
ﯾە
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگە و کادﯾرە ناسراوەکانی
سﯚﭬ ت گەڕاووەتەوە بﯚ کورددستان و ک
س
عيراق ماوەتەووە و
سەر سنوورەککانی ئ ران-ع
ی ئەنفال لەس
ەرميان و دوای
نااوچەکانی گە
سا ی
خراوەی کەرکووکی حزب مااوەتەوە و تا س
نيش وەک بەرپرسی ر کخ
ەپاش راپەڕﯾني
لە
دواﯾش
ش
ەوروپا و
ەی کوردستان بەج د ت و دەچ تە ئە
 1998کارﯾکردوووە ،تائەوکاتە
8
دەگەڕ تەوە کووردستان.
ن
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ستان
شيوعی کوردس
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1056 :

ی سنجاری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01920271610162
سی
چاالکی سياس
چ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1057 :

م
ی سەليم
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105212424
43115
پيشەﯾيەکانی پارتی.
ی
ی ر کخراوە پي
ەندامی مەکتتەبی ناوەندی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1058 :

ی
ی عوسماان عەلی سپينداری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307139
91541
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1059 :

ی عەبدو
عەلی

ە
ی مەکتەبە
 -عەلی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
07281634314578
جی حوس ن حوزنی
چاپخانەی زاری کرمانج
ی
ەداﯾکبووە و لە کﯚتاﯾی سا نی  1930لە
لە
موکرﯾانی ،کە ئەوسا لە روواندزبووە ،کارری کردووە.
م
سياسی کرددووە و چﯚتە ن و حزبی شييوعی
ستی بەکاری س
ککﯚتاﯾی سا ی  1941دەس
خﯚی چەند ژمارەەﯾەک ب وکراوەی کوردستتانيان
ەڵ چەند ھاووڕ يەکی ی
ع اقی و لەگە
دەرکردووە.
دامەزراندووە و
ە
سا ی  1943ﯾەکەمين کت ببخانەی بە نااوی سەرکەووتن لە رواندز
س
ن دەزگای چااپ و ب وکردننەوەش عەرەەبی ھەماھەنگی دەب و گﯚﭬار و
ەگەڵ چەندﯾن
لە
ناوچەی رواندز .
ی
رۆۆژنامەکانی ئئەوکات دەگە ﯾن تە
سياسی رواندز ھەببووە و
ی
رۆشنبيری و
ر
ەرچاوی لە بزاﭬی
عەلی مەکتەببە رۆ کی بە
ع
ەستنی
ەو شو نی ککارکردنی ببوووە ج گای گرددبوونەوەی رۆۆشنبيران و بە
ماڵ و کت بخانە
م
سياسی.
ککﯚبوونەوەی س
 2010کﯚچی دواﯾی کرد.
رۆۆژی 0-07-26
سەرچاوە :ما پەڕی زاری ککرمانجی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

رواندز

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

ستان
شيوعی کوردس
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1060 :

دی
ی عەلی ھالو سند
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307119
91525
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1061 :

ی
ی عەونی
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923093252
29596
ەﯾمانگەی پ گگەﯾاندنی کادﯾرانی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
ەڕ وەبەری پە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1062 :

ی قادر
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826095954
44913
ەی ھە بژاردننەکانی ھەر می کوردستتان کە سەر ببە
شووی دەستە
سەرۆکی پ ش
س
شان چووە ناو پارتی دﯾموکرراتی کوردستتانەوە.
ستان بوو ،پاش
مانی کوردس
ەک تی نيشتم
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاود ری س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1063 :

ش
محەمەد  -کوڕی رەش
ی قازی م
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103161134
42328
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ەدە
ککوڕی پ شەوا قازی محەمە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1064 :

ی گەالو ژ
عەلی
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071643
31096
وکەوەبەھﯚزی
ی
سا ی  1922لەناوچەی بﯚﯚکان لەداﯾک ببووە .ئەم پياووەناودارەلەباو
س
باوکی دکتﯚر
ی
بنەما ەی ئەردە ن.
لەداﯾکەوەدەچ تەوەسەر بن
چ
فەﯾزو بەگی موکری و و ل
فە
ەلی
ستان بووە .عە
فەرماندەی سوپالی کﯚﯚماری کوردس
ی
عەلی گەالو ژژ ،براﯾم سە ح
ع
لەتەور ز ئەفسەر ببووەھەر لەمنندا ييەوەلەتەور ز
ر
ی ئەوەی کەبباوکی
گگەالو ژ بەھﯚی
سی ئەو شارەەلەسا ی 1940
دی ف ردەوس
دووەو لەقوتاببخانەی ناوەند
دەرسی خو ند
دﯾپلﯚمی ناوەنندی وەرگرتوووە.
دووەمی جيھانی ئ رانيان
ی
ەڕی
ەتەسەرکەوتوووەکانی شە
 1941کەدەو ە
پااش سا ی 1
سوپای
ی
دەچ تەناو
ەدەرەوەو چ
ەالو ژ لەسوپاای ئ ران د تە
داگير کرد باوککی عەلی گە
ەڕ تەوەبﯚ کورردستان .لەکاات کدا
ستانەوە .ھەرر لەبەر ئەمەبەما ەوەدەگە
ککﯚماری کوردس
کەس
کەی  60س
ەمەھاباد نزﯾک
ککەکﯚمار دادەممەزرێ دەو ە تی کﯚماری ککوردستان لە
ندن
ن دەن رێ بﯚ شاری باکﯚ للەکﯚماری ئازەەرباﯾجان بﯚ ددەرس خو ن
ەالوەکوردەکان
لە
عەلی گەالو ژ بووە.
ککەﯾەک ک لەو خو ندکارانەع
ەدەرەوەی و ت رۆمان کی
دەرس خو ندن لە
س
شتنی بﯚ
عەلی گەالو ژ بەر لەرۆﯾشت
ع
ھەرگيز چاپ نەکرا و ئ ستتاش دەستنوووسەکەی نەماوە ،بە م ئئەو
نوووسيبوو کەھ
خﯚی بوو .ناوی رۆمانەکەش باارام و گو نار بوو.
سەرھاتی دا ھاتووی ی
رۆۆمانەھەر بەس
کوردستان عەلی
ن
کﯚماری
ی
ن بەکﯚماری ئئازەرباﯾجان )باکﯚ( بەدەستتووری
ککاتی گەﯾشتن
تەواو کردن وەک
و
پاش دەرس
نووسی دەکا تا ش
ی
ی ناو
کﯚی ئەفسەری
گگەالو ژ لەزانکﯚ
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ئەفسەر کی پسپﯚڕ و لەسوپای کوردستان دا خزمەت بکا .بە م کات کەزل ھ زەکان
لەتاران فەرمانی رووخاندنی کﯚماری کوردستان دەدەن و قازی محەمەد و ھەﭬا نی
لەدار دەدەن عەلی گەالو ژ لەزانکﯚی ئەفسەری د تەدەرەوەو لەزانکﯚی ئابوورﯾی
رامياری ناونووسی دەکا و دوای چەند ساڵ دەرەجەی دۆکتﯚرای ئابوورﯾی سياسی
وەرگرت .ناو دۆکتﯚرانامەکەی کەبەزمانەکانی رووسی و تورکی چاپ کرا ئەوەبوو:
پەﯾوەندی ئابووری کشتوکا ی لەکوردستانی ئەم ۆی ئ ران.
عەلی گەالو ژ پاش بەﯾن ک دەب تەمامﯚستای زانکﯚی باکﯚ .و ھور لەبواری پسپﯚری
خﯚﯾدا وانەدە تەوەو دواﯾی دەب تەئەندامی ئاکادﯾمی زانستەکانی ئازەرباﯾجان.
لەسا ی  1946کەدەگاتەباکﯚ و دوای ماوەﯾەک گەورەھ زان کﯚماری کوردستان
دەڕوخ نن عەلی گەالو ژ لەگەڵ دکتﯚر رەحيم قازی )برای محەمەد حوس ن سەﯾفی
قازی( رۆژنامەی کوردستان ئﯚرگانی ناوەندی حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران
لەباکﯚ دەردەکەن و ب ژەری رادﯾﯚ حيزبيش دەب ت .دواتر دەچ تەن و حيزبی توودەی
ئ رانەوەو دەﯾن رن بﯚ و تی بولغارستان و لەوێ دەب تەب ژەری رادﯾﯚ پەﯾکی ئ ران
بەزمانەکانی کوردی فارسی و تورکی.
پاش شﯚڕشی گەالنی ئ ران لەسا ی  1978د تەوەبﯚ تاران و لەگەڵ ھاوڕ يانی
لەحيزبی توودەی ئ ران دا دەست دەکەنەوەبەت کﯚشانی سياسی .دکتﯚر عەلی
گەالو ژ لەحيزبی توودەدا ئەندامی کزميتەی ناوەندی و بەرپرسی ھەر کی کوردستان
بووە .عەلی گەالو ژ کەوتەبەر شەپﯚلی ئيعدامی ناسراو بە 1988بەتاوانی خەباتی
سياسی و لەزﯾندانی ئ وﯾن لەتاران ئ عدام کرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1065 :

ی مراد مييرزاﯾی
عەلی
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0723145156
61859
http
ميرزاﯾی لە ئاوای بييزميرئاوا " ناووچەی
ی
حەمە مراد
ە
عەلی مراد مييرزاﯾی کوڕی کو خا
ع
زەحمەتک ش ھاتوتە دونيا.
ک
دا ھﯚ " لەساا ی 1331ی ھەتاوی لە ن و بنەما ەﯾەککی
ژﯾان
دەرسی خو ندووە و بە ھﯚی گييروگرفتی ن
ی
شەشی سەرەەتاﯾی
ھەتا پﯚلی ش
ھ
خو ندن ھە گررتووە.
دەستی لە خ
مامﯚستای ئاووای لە چەند گوند
ەوە بوتە بە م
ش و پەروەرشە
الﯾەن ئاموزش
ھەروەھا لە ال
ھ
بەت مندا ەکانی
خە ک خو ندەووار ب ت بەتاﯾبە
دەرسی وتووەە ،زۆری حەز دەکرد کە ە
عيراق ناوبراو لە گگەڵ ھەزاران خەلکی
ق
ڵ و رانکەری ئ ران و
ی شەڕی ماڵ
ئااواﯾی .بەھﯚی
ھﯚ ،سەرپ ززەھاو .پاوه ،ککرمانشاە ئاوارەی عيراق ددەب ت لە ئﯚرددگای
نااوچەی داالھﯚ
رۆۆمادﯾيە نيشتتەج کراوە.
کوردستانی ئ رانەوە دەگگر ت و
ی
موکراتی
ی
حيزبی د
ی
دی بە
ھەروەھا لە رۆۆمادﯾيە پ وەند
ھ
زۆر
بە کارو ت کﯚشاانی دەکات .کەس کی ر
ەموو بوار کە وە دەست ە
چا کانە لە ھە
چ
 1992بﯚ
ميرزاﯾی لە سا ی 2
ی
عەلی مرا
ی
ھەموبوار کەووە .کاک
ھە سوڕو چا ک بووە لە ھ
ھ
رتووەکان"ەوە بەرێ دەکر تتە بﯚ
ە
جاری دووەم ئئاوارە دەب ت و لە الﯾەن " نەتەوە ﯾەکگر
ج
و تی سوئ د و لەو و تە نييشتەج دەەب ت.
خوال خﯚشبوو ئينسان کی ننيشتمانپەرو بوو ،خاک و
نيشتمانەکەی خﯚش دەووﯾست،
ی
خ
ﯾشتن بە
ھەبوو ،بﯚ گەﯾش
ستانی ئ ران ھ
حيزبی د موککراتی کوردس
ی زۆری بە ح
ھيواو ئوم د کی
ھ
گەﯾشتنی بﯚ
ی
ببووە ھﯚی ئەوە بە
ە
ستەکەی ھەر ئەوەش
ئااواتەکانی نەتتەوە ژ ردەست
شانی .بە
بە کارو ت کﯚش
ست دەکات ە
تەشکيالتی حدکا و دەس
ی
ە
ی دەگر ت بە
سوئ د پ وەندی
س
کوردستانی ئ ران لە
ی
اتی
حيزبی د موکر ی
ی
بوونی دەب تە مشاوری کﯚﯚميتەی
ھﯚی چاالک بو
ھ
ی.
شاری ﯾوتﯚبﯚری
ش
نزﯾک بە سا ک ببوو
کە ماوەی ک
 200بە ھﯚی نەخﯚشی ش رپەنجە ە
ڕۆۆژی 09-7-19
ما ئاواﯾی
شاری ﯾﯚتﯚبﯚری م
ی
ەربەرەکانی للەگەڵ دەکردد ،لە ﯾەک ک للە نەخﯚشخانەکانی
بە
خزم و کەساننی و ھاوڕێ ﯾانی دەکات.
ە بنەما ە و خ
لە
رۆۆژی ھەﯾنی ر کەوتی  2009-7- 24کاتژژم ری 11ی سەر لە بەﯾاننی لە
ک دەسپ ردر ت .
گگﯚرستانی Kvibergبەخاک
ەرگەکان
سەرچاوە :ما پەڕی پ شمە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1066 :

ەد
ود محەمە
ی مەحمو
عەلی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121722512
28823
شوانی سەر بە پار زگای
ی
حيەی
بەﯾانی سەر بە ناح
ی
عەلی
 1لە گوندی ع
سا ی 1963مەرگە بووە ،لەو کاتە لەو گوندە
ئەوەی باوکی پ شم
ی
ەھﯚی
ککەرکووک لە دداﯾک بووە ،بە
بز نی کەرکووککەوە بﯚی ھاتوون.
بووونە ،کە لە گگوندی شەوگگ ی ش خ ز
لە شاری
مەتی سەرەتتاﯾی کوڕان ە
خو ندنی قﯚﯚناغی سەرەتتاﯾی لە قوتاببخانەی ھە مککەرکووک تەوااو کردووە.
تەواو کردووە.
و
ئيمام قاسم
م
ەدەﯾی
خو ندنی ناووەندی لە ئامەدالمەليکی کووڕی مەرﯾوان
)کوردستان( تەواو
(
خو ندنی ئاممادەﯾی لە ئاممادەﯾی عەبدککردووە.
بەھﯚی ھەژژارﯾيەوە بەردەەوام کارﯾکردوووە ،پاکەت فررۆشی و پ الو بﯚﯾەکردن وی و .....کردووەە.
ماستفرۆشی
م
لە سا ی
زانکﯚی سە حەددﯾﯾن-ھەول رە ە
ی
ی -بەشی ککيميا -
دەرچووی کﯚﯚل ژی زانستیلە زانکﯚ فەس کراوە.
ی مانگرتنی قوتابيانەوە ە
 ،1985سا ی  1984بەھﯚی
5
چاالکانەی خﯚ
سە حەدﯾن و کەرکووکی ککردووە
پيشاندانەکانی زانکﯚی س
نی
بەشداری چ 1984ی زانکﯚﯚی سە حەددﯾن.
 ،19وە مانگرتتنی سا ی 4
ە سا ی 982
لە
ستنە
سياسی بووە و لە ر کخس
 19ەوە ت کە و بە ژﯾانی س
ی سا ی 979
لە سەرەتایبەھﯚی ھە و ستی لەسەر
ی
1983
ستی پ کردووەە ،تا سا ی 3
ﯾنک ەوە دەس
ھ نييەکانی ﯾن
نھ
ناوە.
شەڕی ناوخﯚﯾﯾی وازی ھ نا
ش
باشوور ،لە
،
 198ەوە بووەە بە پ شمەرگگە لە رۆژھە تی کوردستتان و
لە سا ی 85ەوە.
ەنفالەکان لە ناوچەی کەررکووک ماوەتە
ئە
ەڕﯾنی سا ی 1991ی کرددووە.
چاالکانەی راپە
بەشداری چدوای راپەڕﯾنەوە ژژمارەﯾەکی زۆۆر وتار و
دەنووس ت ،لە ی
س
سين
 198ەوە نووس
لە سا ی 85کردۆتەوە.
ە
ل کﯚ ينەوەو ر پپﯚرتاجی رۆژننامەنووسی ب و
دامەزراندنی کﯚمە ەی ئئاوارەکانی
ی
الکانەی
ی
ی چا
ەڕﯾن بەشداری
لە دوای راپەنەری ئاوارەکان بوووە لە
ی
ەو ر کخراوە بووە ،نو
ککوردستانی ککردووە ،لە ليژژنەی با ی ئە
دەوروبەری.
ی
شاری ھەول ر و
زۆۆر خﯚپيشاندان و ناڕەزاﯾەتتييەکان لە ش
سياسەت
کات لەسەر سي
ی ژﯾان بەردەووام کاری کردووە ،ھيچ ت
ەڕﯾن بﯚ بژ وی
لە دوای راپەبەرنامەی بەناوبانگی ھەﯾاسە
ی
ەڕۆ "ئامادەکاری
ی " مام رەنجە
و نووسين نەژژﯾاوە ،بە ناوی
ەول ر.
ە کوردستان چ باسە بوو لە شاری ھە
لە
ەکانيان
لە سەپتەمببەری  1994للە گەڵ کﯚمە ک ھاوڕ يدا ر کخراوی ئاوارە و ئەنفالەدامەزراند ،گرننگترﯾن کاری ئەم ر ِ کخراووە  4-14ی کرردە رۆژی ئەننفال ،چاالکترﯾن
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ر کخراوی سەربەخﯚی کوردی بوو لەوکات ،سکرت ری بوو تا کوردستانی بەج
ھ شت.
لە  1996ەوە کوردستانی بەج ھ شتووە ،لە سا ی  1997ەوە لە ھﯚ ەندا دەژ ت.لە  2002-1-6لەگەڵ کاک سەالم عەبدو ﯾەکەم بانگەوازی راگەﯾاندنی کەمپينیھە ەبجە و ئەنفاليان راگەﯾاند ،دواتر بوو بە ناوەندی چاک.
تاکو کﯚنگرەی دووەمی ئەو ناوەندە ،سەرپەرشتياری گشتی ناوەندەکە بووە ،لەکﯚنگرەی دووەمەوە ئەندامی دەستەی با ﯾە ،چاالکانە بەشداری کار و چاالکييەکانی
کردووە لە  7سا ی رابردوودا.
چاالکانە بەشداری دادگاﯾی ئانراتی کردووە ،بەناوی چاک ەوە سکا ی لەسەروەفيق سامەڕائی و جەالل تا ەبانی تﯚمارکردووە.
ئەندامی ساندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.ئەندامی فيدراسيﯚنی رۆژنامەنووسانی جيھانە.ئەندامی بەش کی زۆری کﯚنگرە و کﯚنفرانسە سياسی و ئەکادﯾمييەکان بووە کە لەکوردستان و ھاندەران بەستراون بﯚ پرسی ژﯾنﯚساﯾد و کەرکووک.
چەندﯾن جار زﯾندانيکراوە.تا ئ ستا چەند کت ب کی بە چاپ گەﯾاندووە کە ئەمانەن :
1کورتە باس کی ھەمە الﯾەنە لەسەر زمان.2کەرکووک شاری قە و ئاگرو خو ن.3کەرکوک لە ن وان حەزی خە کەکەی و خەونی ئاﯾدۆلﯚژﯾا.4چەند الپەڕەﯾەکی شاراوە لە م ژووی کﯚمە کوژﯾيەکان.5بازرگانی مەرگ.6کﯚمﯚنی پارﯾس.7کوردۆساﯾدھەروەھا چەند پەرتووک ک دﯾکەی ئامادەﯾە بﯚ چاپکردن.
سەرچاوە :نامەﯾەکی تاﯾبەتيی کاک عەلی مەحمود محەمەد بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەبارەت
بە کارنامەی خﯚی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی ئەنفال

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

پپارت:

ستان
حزبی شييوعی کوردس

ئەم باابەتە باشتر بکە!

ژمارە1067 :

ی
ی کەرﯾمی
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0520120156
64284
سياسی
چاالکی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1068 :

ی ﯾگيت
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22312385819709
نەتەوەﯾی کوردستان
ی
شتی کﯚنگرەەی
ەر وەبەری گش
بە ِ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1069 :

شەرﯾف
ی حەمە ش
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5311240397
76545
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1070 :

عەونی بەزاز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91484
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کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1071 :

غازی ئەنوەر تﯚفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251310034513
ئەندامی پ شووی سەرکرداﯾەتی پاسﯚک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1072 :

غرﯾب عەبدول ەحمان عەبدولکەرﯾم سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991775
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1073 :

غمبار جمال سمايل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292240
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1074 :

فائزة حمد حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392259
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1075 :

فائيق مستەفا رەسوڵ حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691742
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1076 :

فاتح سا ح عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091977
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

775

پارت:

حزبی سﯚسيال دﯾموکراتی کوردستان  -حسک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
شارەکان:

سل مانی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1077 :

فاتمە ئيبراھيم ﯾوسف قەالدزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291994
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1078 :

فاتيح رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031149382252
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

اق
شيوعی ع ق
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1079 :

حشخ
فاتيح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031358165
57242
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1080 :

سووری
فاخيير م رگەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815173353
34703
لەالﯾەن خودی
ن
ەی سەرچاوەەکان
ی ئەﯾلوولدا ،بەپ ی زۆرﯾنە
فەرماندەی ھ ز لە شﯚڕشی
فە
پاارتييەوە کوژراوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1081 :

ی
فاخيير نانەکەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07241335011892
ەبدو عەليييە
نااوی فاخير عە
سا ی لەداﯾکببوون1975 :
س
ەرەتاﯾی
دەرچووی :سە
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
YND
ککار :ئەندامی مەکتەبی ناووەندی پەﯾوەنندﯾيەکانیDK
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1082 :

فارس حس ن عەبدو

کاک

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391808
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1083 :

فارس عەلی عەبدو

)فارس نورولی)

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091518
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1084 :

ەد
س محەمە
فارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2011659026
63062
موکراتييەکانی
ی
دەکانی سەر بەمەکتەبی ر کخراوە دﯾم
فيسی ناوەند
ل پسراوی ئﯚفي
ی.ن.ک
ی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1085 :

عەزﯾز
محەمەد ع
فاروق واحيد م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128379
91744
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت

780

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1086 :

فاروق حس ن رشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692173
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1087 :

فاروق مستەفا سبحان شارەزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091984
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1088 :

ستەفا
فاروق مەال مس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0324121707
74029
ەک کە لە دەوو ەمەندە بەنااوبانگەکانی سل مانی و ببەفەڕمی خاووەنی کﯚمپانييای
ﯾە
ئااسيا س ە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ی
سەربازی

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

اق
شيوعی ع ق
حزبی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1089 :

ڵ نەبی
فازڵ
782

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0723103807
74556
ی ع راق
برﯾکاری وەزﯾری داراﯾی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1090 :

ل رەئوف
فازﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0419140644
44167
ی  21پارتی للەسل مانی
ەرپرسی لقی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1091 :

ل ميرانی
فازﯾل
783

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01211014411051
سا ی  1948لە زونار لەداﯾﯾکبووە.
س
موس .
دەرچووی کﯚل ژی مافە لە زانکﯚی س
ستانەوە کردوووە.
سا ی  1966پەﯾوەندی بە پارتی دﯾموککراتی کوردس
س
سی.
19وە بووە بە ئەندامی مەکتەبی سياس
ە سا ی 979
لە
ەو حزبەﯾە.
ی سياسی ئە
ئ ستا سکرت رری مەکتەبی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1092 :

ڵ
ەحمود مەال رەسوڵ
ل مەال مە
فازﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1205121840
02814
لە داﯾک بووە .لە پﯚلی ناوەندی لە سەرردەمی
 19لە شاری سل مانی ە
ە سا ی 947
لە
حکومەتی بەککر سدقی زﯾييندانی کراوەە .لە سەرەتاﯾﯾی الوﯾەتيی جموجﯚ ی
ح
ھەفتاکاندا
چەپيەکی ماووی خەباتی ککردووە .لە ھ
سياسی ھە بووە و وەک چ
رۆۆشنبيری و س
ە دامەزر نەرا نی ﯾەک تی ننيشتمانی کووردستان .لە نيوەی ھەفتتاکاندا
ەک ک بووە لە
ﯾە
خﯚی دەدا.
خو ندنی ی
نەمسا ج گير دەب و پەرە بە خ
ا
ێ و لە
ەرەو ئەوروپا ددەکەو تە رێ
بە
سياسەتی
لە زانستی س
 19لە بەرلين ب وانامەی دکتﯚرای بە دەەست ھ نا ە
ە سا ی 985
لە
ن و دەو ەتی .دامەزر نەری
.198
ی گﯚﭬاری )ميننبەر ئەلحيوار( بوو لە بەﯾرووت سا ی 86
ی نوسيوە و تتەرجەمەی ککردوون.
چەندﯾن کت بی
چ
ەت و شﯚڕش،
ەتی سياسە
ی :ئ ران غوربە
ی لە فارسيەووە بﯚ عەرەبی
ەرجەمەکانی
تە
سياسەت و دﯾﯾن ،مەھدی بازرگان.
ەبولحەسەن بەنی سەدرر .سنوری جيياکەرەوەی س
ئە
سەدر.
سەن بەنی س
ەوت و کﯚنت ۆۆڵ ،ئەبولحەس
نە
784

نوسينەکانی :ئاوا عەلی شەرﯾعەتی دوا ،بە زمانی عەرەبی .ئيسالم و م ژوی کورد
)چاپ نەکراوە( .زلھ زەکانی دونياو بزوتنەوەی رزگاری خوازی جيھانی س يەم )کورد و
سﯚﭬيەت( ،بە زمانی ئە مانی .جەنگی ع راق و ئ ران ،بە زمانی ئە مانی و عەرەبی.
چەندﯾن وتاری ھزری و سياسيش بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئە مانی.
ﯾەکەم کەسە لە جيھانی ئيسالمی بﯚ ﯾەکەم جار ھزرﭬانانی ئيسالمی و سيکﯚالری
و ناسيﯚنالی لە سەر خوانی گفتووگﯚ کﯚ کردەوە لە قاھيرە لە سا ی .1989
خاوەنی پ ۆژەی ﯾەک تی شارستانی رۆژھە تی ناوەڕاست بوو و باوەڕی وابوو کورد
پارچە کراوەو دەب دەو ەتی سەربەخﯚی ھەب و فرە رەنگی ميللەتانی رۆژھە ت
لە ن و ﯾەک يەتيەکی گونجاودا بپار زرێ.
فازڵ بە ھزرﭬان کی ئيسالمی بەرز ناسرابوو لەن وەندە رۆشنبيرﯾەکانی جيھانی
عەرەب .لە پاش نيوەی ھەفتاکانی سەدەی رابردوو قەناعەتەکانی گﯚڕا لە مارکسيزم
و ماوﯾەتەوە بەرەو ئيسالم .ئەم گﯚڕانە واﯾکرد ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان بە
چاو کی ناحەز تەماشای بکا و ئەم ھﯚکارەش بوو کە فازڵ لە ن و کوردستاندا
کەساﯾەتيەکی شاراوە و نە ناسراو ب  .لەم چەند سا ەی دواﯾی چەندﯾن وتار لە
چەند ساﯾت کی کوردی و عەرەبی دەربارەی نوسراو و ئ ستا لە کوردستان
ناسراوەتەوە.
لە رۆژی  1989/7/13کات ک وەک ناوبيژی دﯾالﯚگی ن وان حيزبی د موکراتی
کوردستانی ئ ران کە دوکتﯚر قاسملوو ،عەبدو ـا قادری ئازەر بوون ،کەوتە بەر
دەست زی پالن کی ت رۆرﯾستی داڕ ژراو لە الﯾەن دەسە تدارانی ئەو کاتی کﯚماری
ئيسالمی ئ ران و گيانی لە دەست دا .سا ی  2010لە ھەمان ر کەوتدا لﯚحەﯾەکی
بيرھ نەرەوەی ئەو ﯾادە تا ە لە بەرامبەر شو نی ت رۆرەکەوە چەق ندراوە کە ئەو
راستييەی لەسەر ھە کەندراوە کە ئەو کردەوە لە الﯾەنی ک وە بەڕ وە چووە .ئەو
ھ مای بيرەوەرﯾيەش ﯾان "لﯚحی ﯾاددبوودە" لە الﯾەن کاک عەتا نەسيری" خە کی
د واندەرە کە خﯚی پ شمەرگەی کەم ئەندامی ئەو حيزبەﯾە دروست کراوە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە )فازﯾل
مەال مەحمود مەال رەسوڵ( لە16:02:53 2010-9-19 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

تيرۆرکراو

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1093 :

ل کەرﯾم ئئەحمەد  -مامﯚستا جەعفەر
فازﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204104110
03391
ەکتەبی بيرو ھﯚشيارﯾی ﯾﯾەک تی.
ل پرسراوی مە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1094 :

خوری
فاﯾز فەرحان خ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2101657532
23761
199ەوە لەوەززارەتی دەرەوەی ئوردن کاردەکات
•لەسا ی 91
19
ﯾەرموک سا ی 988
ک
•بەکالﯚرﯾﯚس لەئابوری ،زا نکﯚی
200
ەزانکﯚی ھارﭬاارد سا ی 04
•ماستەر لەککارگ ﯾی حکوومیو پالنی ستراتيژی لە
ھەول ر کارﯾکردوە
ل
ەن وان دوبەی و ﯾابانو
•لەدەرەوە لە
تا 2007
ی ستراتيژی بووە لە 2004ا
•بەڕ وەبەری ل کﯚ ينەوەی
کارﯾکردوە
ە
 2010لەدەستتەی گەشەککردنی گەشتتوگوزارﯾی ئورردن
•لە 2007تا 0
دەرەوەی ئوردن
ی
 2بﯚتە بەڕ وەەبەری ھارﯾکاری ئابوری دەەولی لەوەزاررەتی
•سا ی 2010
ئوردن لەھەول ر
ن
ە 2011بوەتە کونسو ی گگشتيی
لە
20
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 014-02-10 -
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1095 :

فاﯾەق تﯚفيق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926122224
49643
دﯾموکراتی کوردستان
ی
پارتی
ی
ستەی ئامادەەکاری کﯚنگرەەی 13ی
سەرۆکی دەس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1096 :

فاﯾەق گو پی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111013285
51212
ناوچەی ھەورامان
ی
گو پی
ەد ئەحمەد گو پی ،سا ی  1957لە و
فاﯾەق محەمە
فا
1981
بووە ،سا ی 1
باوکی شەھيد بو
ی
لەشﯚرشی ئئەﯾلوولدا
سا ی  1963ل
ەداﯾکبووە ،س
لە
ِ
راپەرﯾن
 1982تا
1
ەسا ی
کيی زانکﯚی موس ی تەواو کردووە ،لە
ککﯚل ژی پزﯾشک
ِ
ستان
ەمانی کوردس
ەندامی پەڕ ە
شمەرگە بووەە ،سا ی  2002- 1992ئە
پ شمەرگە پ ش
ستەری لەبواری نەشتەرگگەرﯾی گشتييدا
 2000-1998ببروانامەی ماس
بوووە ،سا ی 8
ەری
ەزانکﯚی سل مانی وەرگرتتووە ،سا ی  2008-2004سەرۆکی پاررتی چارەسە
لە
ی"ﯾەو
"پارتی چارەسەری
ی
دامی سەرکرداﯾەتی
دﯾموکراتی کووردستان بووەە .ئ ستا ئەند
پزﯾشکيی
يی
رکارﯾی سل مانی ککاری
ی
نەی ف
ی خﯚبەخش للەنەخﯚشخانە
وەک پزﯾشکی
دەکات.
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

پپارت:

چەدەکە
موکراتی کورددستان  -پەچ
پارتی چاررەسەری دﯾم

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

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

ژمارە1097 :

ی فەرەج
فاﯾەق مەھدی
788

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403491911
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھە ەبجە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1098 :

فرحان جوھر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071391545
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1099 :

ست سا ح حەسەن س مان
فرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128379
91745
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1100 :

د زەنگنە
فرﯾاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09181252419543
چکەی خورماتتوو لە داﯾکبوووە
 19لە شارۆچ
ە 980/11/13
لە
سازی خورماتتووە
دەرچووی ئامادەﯾی پ شەس
لقی کەرکوک
ەندام سەندﯾﯾکای رۆژنامە نووسانی کورردستان  /ی
ئە
کەﯾسە کار دەکات خاوەنی
ە
چاالکوانی بوارری ئەنفال و جينﯚساﯾدە و لە )(2003ووە لەو
چ
لە سەر ئەنفال بە
کردوە لەو بارەوە ە
ە
دەﯾان بابەتی بە نرخ و کﯚﯚ نەوەی زۆر باشی
دەنوس ت.
س
ی عەرەبی و کوردی
ھەردوو زمانی
ھ
لە -28
زەنگنە سەبارەت ببە کار و ژﯾاننامەی خﯚی ە
ە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز فرﯾاد
س
2010-09
9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
790

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1101 :

ی
 -بەفرﯾال زﯾندانی

ل عەبدو
فرﯾال

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3192344405
56174
نيشتمانيی کوردستان
ی
تيی
جومەنی ناوەنندی ﯾەک ی
ەندامی ئەنج
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1102 :

شتە جالل رشيد
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307179
91577
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
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پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1103 :

شتە ﯾەزدانپەنا
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4142104412
23830
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1104 :

د ب رﯾتان
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1191318458
86601
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ستان- PKK
پارتی کر ککارانی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1105 :

د عەليکﯚ
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40720535313165
ەک تيی کورد لە سورﯾا.
سيی پارتی ﯾە
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1106 :

غی
د قەرەداغ
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2102255458
87334
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1107 :

فوئاد محەمەد ئەمين سەڕاج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711085121879
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1108 :

794

د مﯚبەگی وانلی
فواد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301530146
60822
نەرانی کﯚمە ەی ھ ﭭيی کورد
ﯾەک ک لە دامەزر نە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
باککووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر بکە!

ژمارە1109 :

ن دۆغان
فيدان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1101455007
74787
ئەلبستانی
ی
لەناوچەی
ی
 1982دا
1
فيدان دۆغان للە 17ی کانووونی دوەمی سا ی
في
تی فەڕەنسا دەەژی.
کبوە .لەگەڵ بنەما ەکەﯾدا دەچ تە ئەوروپاو لەو ی
مەڕەش لەداﯾک
م
کی مندا يدا
ت .لەتەمەن ی
دی دەخو ن ت
ەشاری سترراسبﯚرگ تا ئااستی ناوەند
لە
ن ،ئەو لەسا ی 2001وە
تەﭬگەری ئازاددﯾيەوە دەکەن
پەﯾوەندی بەتە
بننەما ەکەی پە
ی ئازادی کوردداندا دەست بەخەبات دەککات .
ەدامودەزگاکانی تەﭬگەری
لە
ماسيدا خەباتتی گرنگ
ن ،ژنانو دﯾبلﯚم
ەنج کی چاال ک لەناوەندەککانی گەنجان
فيدان وەک گە
في
ستان .لەئەورووپاش
شوری کوردس
تە چياکانی باش
ی کاتی د ە
ن بﯚ ماوەﯾەکی
دەکات .پاشان
وەﯾەکی زۆر چاالک کار دەکات .ففيدان
ی
ی کوردستان بەش
ەڕﯾزی کﯚنگرەەی نەتەوەﯾی
لە
ی خەباتی ژناننو لەناوەندی دبلﯚماسيەتييش کاری دەکرد.
دۆغان لەڕﯾزی
2013
ەز لە 9ی چللەی سا ی 3
ەﯾال سﯚﯾلەمە
فيدان دۆغان للەگەڵ ساکيننە جانسزو لە
في
کوژ کران.
سا کﯚمە ژ
ەپارﯾسی پاﯾتتەخی فەڕەنس
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1110 :

فيروز تاھا عبدالخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291537
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1111 :

فيصل عارب حمد.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292036
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

796

نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1112 :

فەتاح کاوﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1181245447
74914
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1113 :

س
ر باﯾز ب باس
خرﯾە سابير
فەخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07241303111881
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سا ی لەداﯾکببوون1972 :
س
حەدﯾن
زمانی عەرەبی –ززانکﯚی سە ح
ی
ەشی
دەرچووی :کﯚلليژی ئاداب بە
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
ککار  :مامﯚستاا
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1114 :

ەرميانی
خرەدﯾن گە
فەخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0528133202
21781
ەوە:
ەزمانی خﯚﯾە
لە
ناوچەی
ی
کەرکووک لە
ک
شاری
 19لەشارۆچککەی قادرکەررەم سەربەش
ە سا ی 953
لە
گگەرميان لە داﯾک بووە.
لە بەتاليﯚنی  1ی دووز،
زی کەرکوک ە
 1پ شمەرگە بووە لە ھ ی
 19تاکو 1975
ە سا ی 971
لە
بەعس لە ناوچەی گەرميان کردووە.
س
رژ می
ەشدارﯾی زۆرربەی شەڕەککانی دژ بە ژ
بە
ەرکووک و،
مادەﯾی لە کە
ناوەندﯾی و ئام
خو ندنی سەرەتاﯾی لە قاددرکەرەم و ،نا
خ
ەواو کردووە.
ەل و ب تەلی(( لە بەغدا تە
ەﯾمانگەی )تە
پە
دﯾيە ن و دەو ە
ەری لە پ وەند
پااشان ماستە
ەتيەکان  Internattional Relationsبە پپلەی
لە بوارەکانی
ست ھ ناوە ،ھەروھا چەنندﯾن ب وانامەی دﯾکەی ە
)ناﯾاب( بە دەس
دانی ژ رخان
ئاساﯾشی خﯚراک و للﯚجستيی و گەشەپ ی
ی
نو
ی و فرﯾاکەوتن
خزمەتگوزارﯾی
)خ
دار بە
وچەندﯾن ب وانامەی دﯾکەی پ وەند
ن
کخراوی UN
ی
ەڵ ر
و ﯾاساکانی ککارکردن لە گە
ەتەوەﯾەکگرتوووەکان وەرگرتووە.
ی مرۆﭬيی( للەر کخراوی ن ودەو ەتی نە
ککاری ﯾارمەتيی
زی ئاشتی پار زﯾی وەک کارمەند کی ن و
ڵ  UNو ھ ی
 19ەوە لەگەڵ
ە سا ی 991
لە
کاری
زۆربەی و تان ی
ی
يشوەرەکانی ئاسيا و ئەفررﯾکا لە
ی
دەو ەتی کاردەکات و لە کي
798

کردووە و ئ ستا بە پلەی بەڕ وەبەر لە و تی کﯚنگﯚی دﯾموکرات )زائيری پ شوو(
بەردەوامە لە کارکردن.
ب جگە لە زمانی داﯾک )کوردﯾی( ،زمانی ئينگليزﯾی و عارەبی و تورکی و فارسی و
ھيندی و سواحيلی دەزان ت.
لە سا ی  1979دەستی بە نووسين کردووەو زۆربەی نووسينەکانی لە گﯚﭬارەکانی
)بەﯾان و رۆشنبيری نوێ و رۆژنامەی ھاوکارﯾی( ئەو کاتە ب وکراوەتەوە.
سا ی  1998دﯾوان کی ھﯚنراوەی بە ناونيشانی )ژرﯾژەی شەپﯚلەکانی رۆخانە( لە
کوردستان ب وکراوەتەوە و تا ئ ستاش لە نووسين بەردەوامە ،بە دەﯾان وتاری لە
ما پەڕەکان و ب وکراوەکانی کوردستان بەرچاو دەکەون..
لە  1970تا  1994لە چەندﯾن شانﯚگەرﯾی وەک ئەکتەر بەشدارﯾی کردووە.
ئەندام بووە لە :
ﯾەک تی نووسەران  -لقی کەرکووک
ﯾەک تی ھونەرمەندانی ﯾەکگرتوو – بەشی شانﯚ
کﯚمە ەی رۆشنبيری کورد – لقی کەرکووک
خ زاندارە و و پ نج کوڕو دوو کچی ھەﯾە )ئارام ،ھەردی ،ھەتاو ،دﯾار ،ئاری ،ھ دی ،و
شاﯾان )
لە و تی ئوستراليا دەژﯾت و لەوﯾش بەشدارﯾی ھەموو چاالکيەکانی کﯚمە ەی
کوردی بە پ ی دەرفەت دەکات.
ئ ستا خەرﯾکی نووسينەوەی ﯾادەوەرﯾەکان تی لە گەڵ  UNو بە نيازە لە دووتو ی
پەرتووک کدا بيخاتە بەردەستی خو نەری کورد بە ناونيشانی ئەزموونی
پ شمەرگەﯾەک لە گەڵ  UNو ھ زی ئاشتی پار زدا ،چەندﯾن بەسەرھاتی سەﯾرو
سەمەرە لە خﯚ دەگر ت و بە و نەی رووداوەکان رازاوەتەوە و باس کی ت رو تەسەلە
لەسەر داب و نەرﯾتی ئەو و تانەی کاری ت دا کردون وەک و تانی ئاسياو ئەفرﯾکا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1115 :
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شناس
فەرززاد حەقش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171534177
72176
چاالکی مەدەنی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

چاالککی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1116 :

ی
فەرززانە عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1280144586
64074
شاری سنەی رۆژھە تی ککوردستانە.
ی ،خە کی ش
فەرزانە عەلی
فە
رۆۆژنامەنووس و چاالکی ما فی مرۆﭬە ،للە سەنتەری راگەﯾاندن و رووناکبيری ژنان و
ناوەندی نوچە و
ی
ەڕی
سەرانی ما پە
ن کار دەکات ..ھەروەھا دەەستەی نووس
رۆۆژنامەی ر وان
شرۆﭬەی رۆژ-ـە.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

شارەکان:
ش

سنە

800

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

ژمارە1117 :

ھاد پا ەوان
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22416061319725
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1118 :

دھوک
ق حاجی د
ھاد سدﯾق
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91944
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

801

نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1119 :

مان
ھاد عوسم
فەرھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109152549
93178
ستان لە ھەوول ر.
کخراوی مندا پپار زی کوردس
ەرپرسی ر کخ
بە
ستان راپﯚرت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممندا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1120 :

ج
ھاد فەرەج
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0222137338
88241

802

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

تيرۆررکراو

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1121 :

ەد
فەرﯾﯾبا محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9190822216
61968
مافەکانی ژنان
ی
رۆژنامەنوووس و چاالکووانی
ندﯾيەکانی باببەت
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ژنان
ی مافی ن
چاالکی

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1122 :

سەرد
فەرﯾﯾد ئەسەس
803

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030130605
52154
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ﯾننک
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1123 :

شی
فەرﯾﯾدە قورەﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2021546336
64159
ھە تی کورددستان.
ی نو نەری شوورای شاری سنە ،لە رۆژھ
ەکەمين ژنی
ﯾە
الکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾاان
ی ژنانی چاال
سەرچاوە :ئەللبوومی و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

804

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە1124 :

ەﯾدون جواان ۆﯾی
فەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315154117
73939
ھە ەبجەی
ستانو ل پرسرراوی لقی ە
ی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندی
ئە
شەھيدی ئەوو حيزبە.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1125 :

حمانی
ەﯾدون رەح
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6081441006
65079
شاری،
دکتﯚرای ھەﯾە لە کﯚﯚمە ناسی ش
ی
ەنەدا،
ەرپرسی ما ی کوردە لە تﯚرﯾنتﯚ لە کە
بە
ئەوروپپاو کەنەدا.
زۆۆر کاری ل کﯚ ينەوەی کردوووە لە
ِ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس

805

ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1126 :

ەﯾدون عەبدولقادر
فەرە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115423
36446
ی لەداﯾکبووە.
سا ی  1947لەسل مانی
سەغدا وەرگرتوووە .
ی لەزانکﯚی بە
ببەکالﯚرﯾﯚسیەکﯚمە ەی رەەنجدەرانی کووردستانەوە ککردووە .
سا ی  1974پەﯾوەندی بە
سەسليمی ع راق
دوای  6مانگ تە
سا ی  1983لەالﯾەن ئ راننەوە دەستگييرکراوە و ی
سسا ی  1989ئئازاد کراوە.
ککراوەتەوە و س
مەکتەبی سياسی ﯾەک تی .
ی
ن بووەتە ئەند امی
ددوای راپەرﯾنمانی.
سا ی  1996بووەتە پار زگگاری سل ی
سينەی د.بەرھەم .
ددواپلە کە وەررﯾگرتووە ،وەززﯾری ناوخﯚ بوووە لە کاب یتی.
ەوە لە ﯾەک ی
سا ی  2005دەستی لە کارک شاوەتە
ستتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1127 :

ن
ەﯾدون عەلی ئەمين
فەرە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122415332
25934
کردووە ،ن وبراو
،
 199کﯚچی دوواﯾی
ی سل مانی لەداﯾکبووە .لە 91-11-25
ە  1934شاری
لە
چيرۆکی
ی
ست و
خاوەنی کﯚمە ک ھە بەس
ی کاژﯾک و خ
ەک ک بوو لە دامەزر نەرانی
ﯾە
دا بﯚ دەنگی پ شمەرگەی نووسيوە.
ی ئەﯾلووليشد
مندا نيشە و لە شﯚڕشی
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1128 :

جا
ەکناس ئوج
فەلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0205100804
41251
 197لە ئە ماانيا لە داﯾکبوووە.
لە سا ی 76ن.
ما باتەکەی کوردی ئ زدﯾنبراﯾەکی ھەن.
کی
شک و
ی نەکردووە و شەش خوش
ھ شتا شویئەوروپاﯾە .
ە
دامی پەڕ ەماانی
 199ەوە ئەند
لە سا ی 98کﯚميسيﯚنی پ شﭭەچوون و ھاوکارﯾی تتورکياﯾە.
بەرپرسی کﯚمافی ژنانە لە پەڕ ەمانی ئەورووپا.
ی
ستی و
ئەندامی کﯚمميسيﯚنی دژژی نەژادپەرسدۆزی لەﯾال زانا کرردووە و
ی
يەکی بەردەوامی لە
-بەوە ناسراوە کە داکﯚکييە
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ە پەڕ ەمانی ئەوروپا.
گگەﯾاندووﯾەتييە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1129 :

ەکەدﯾن کااکەﯾی
فەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7311456588
89364
سا ی  1943لە داﯾک
ی ناسراو" بە فەلەکەدﯾن ککاکەﯾی" لە س
سابير کاکەﯾی
فەلەکەدﯾن س
فە
بوووە.
نوووسەر و رۆژننامەنووسە.
الوان کردووە.
چاالکی قوتابی و ال
ی
سا ی  1959 1957دەستتی بە
ە سەرەتای س
لە
 19ت کەڵ بە بزووتنەوەی ددﯾموکراسی کوردی و عەررەبی بووە ،س
ە سا ی 965
لە
سەرباری
زمانی
ی
لە زمانی کورددی وەرگ اوەتە سەر
نوووسينی وتارری ئەدەبی و وتارﯾشی ە
عەرەبی و بە پ چەوانشەوەە.
ع
وﯾشی کردۆتەوە.
ی
ن چيرۆکی ککوردی نووسييوە و ب
1962ﯾەکەمين
2
بە زمانی عەرەەبی.
مەنووسی ە
 19دەستی ککردووە بە نوووسينی رۆژنام
ە سا ی 964
لە
ب" ی چاپکرددووە.
 19لە بەغدا ،رۆمانی" بيتااقەی ﯾانسيب
ە سا ی 967
لە
مانی کوردی و عەرەبی نوووسيوە ،سەرباری
چيرۆکی بە زم
تاا سا ی ناوبرراو چەندﯾن چ
عەرەبی و بە پ چەووانەوە...
ی
ەدەبی و وەرگگ ان لە کورددی بﯚ
وتارگەل کی ئە
سەر دا
گﯚڕانکارﯾيەکی لە ژﯾانی نوووسينيدا بەس
ی
 196لە ژﯾانی نووسينيدا گ
ە نيسانی 67
لە
بە زمانی
ی" تەئاخی" ،کە رۆژانە ە
ە رﯾز پەﯾامن راان و نووسەراانی رۆژنامەی
د ت و دەچ تە
ئەم ۆش بەردەوامە.
ەغدا دەردەچووو ،کە تا م
عەرەبی لە بە
ع
ەوجا بﯚتە نوووسەر کی ج گير و
کاری کردووە ،ئە
ە تەئاخی ی
وەک پەﯾامن ر و نووسەر لە
سين لە سا ی  .1973لە  2003بﯚتە
ەڕەکان و بەڕ وەبەری نووس
نوووسەری الپە
خاوەن ئيمتيازﯾﯾەتی.
سەرنووسەر و ئ ستاش خ
س
مە و گﯚﭬاری دﯾکەی بە کووردی و عەرەبی بووە،
چەندﯾن رۆژنام
ھەروەک سەررنووسەری چ
ھ
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جا چ لە شار ،ﯾان شاخ لە کاتی بەرگرﯾدا.
لە سا ی  1974بﯚتە بەڕ وەبەری راگەﯾاندن لە ناو شﯚڕش و بە پ اکتيک بﯚتە
سەرنووسەری ئ زگەی دەنگی کوردستان ،واتە لە سا ی  1974ەوە تا  1994بە
بەردەوامی سەرپەرشتی کردووە ،واتە بە در ژاﯾی بيست ساڵ ب پچ انەوە مەگەر
بە ھﯚی وەستانی ئ زگەوە بە ھﯚی سياسيی ،کە ھەند ک جار رادەوەستا.
رۆژانە وتاری بە ھەردوو زمانی کوردی و عەرەبی دەنووسی.
لە  1991 1980بە پ اکتيک سەرنووسەری رۆژنامەی" خەبات" بوو ،کە بە نھ نی لە
شاخ دەردەچوو.
لە سا ی  2001 1993بە سەرنووسەری" خەبات" ،کە دامەزرا و ھەفتانە ژمارەﯾەکی
ل دەردەچوو.
بە در ژاﯾی سا نی  1974 1960رۆ ی ھەبووە لە چاالکييەکانی سەندﯾکا ،جەماوەری
و جوتيارﯾيەکان و کر کارﯾيەکاندا.
لە سا ی  1979بە ئەندامی ل ژنەی ناوەندی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
ھە بژ ردراوە ،ئەوجا بﯚتە ئەندامی مەکتەبی سياسيی لە ھەمان سا دا و تا
ئ ستاش لە ناو سەرکرداﯾەتی حزبدا ماوە.
لە  1992لە ﯾەکەمين خولی پەرلەمانی کوردستان" ئەنجوومەنی نيشتمانی
کوردستان" ھە بژ ردراوە.
لە  1996بوو بە وەزﯾری رۆشنبيری حکوومەتی ھەر می کوردستان تا لە سا ی 2000
دەستی لە کار ک شاﯾەوە ،جا بووە بە وەزﯾری ھەر م.
لە  2006دووبارە ھە بژ ردراﯾەوە بە وەزﯾری رۆشنبيری.
لە سا ی  1992تا  2005ئەندام پەرلەمان بووە.
تا ئ ستا ئەندامی چەندﯾن ﯾەک تی و ر کخراوی رۆشنبيرﯾنووسەران و رۆژنامەنووسان
بووە.
ئ ستا ئەندامی ﯾەک تی پەرلەمانتارانی کوردستان و سەرۆکی کﯚمە ەی براﯾەتی
کورد و توکە.
بەشداری لە ژمارەﯾەکی زۆری کﯚنگرەی ناوخﯚﯾی و ن ودەو ەتی کردووە بە تاﯾبەتی
پەﯾوەست بە ئﯚپﯚزسيﯚنی ع راقی لە سا ی  1985ەوە تا گﯚڕانی رەوشی ع راق.
سەرقا بوونی نەﯾھ شتووە کت ب دەربکات ،لەگەڵ ئەوەشدا ھەو ی داوە ھەند ک
کت ب دەبکات ،لەوانە:
1رۆمانی ﯾانسيب سا ی  ،1967بەغدا بە زمانی عەرەبی.
2کورتەﯾەک لە شانﯚی کوردی ،موقەڕات جەبەلی لە کوردستان لە سا ی  1984بە
عەرەبی.
3لە باری خو ندن لە کوردستان ،ھەروەھا لە شاخ .1985
4کاروانی کاری بەرەﯾی  ،1985لە شاخ ،دەربارەی پاکتاوی ھزری سياسيی ع راقی
بﯚ ئﯚپﯚزسيﯚن تا ئەو ماوەﯾە.
5گەل ک ب رۆژنامەی رۆژانە ،1988 ،لە شاخ ،دەربارەی م ژووی رۆژنامەنووسی
کوردی" ".1988 1898
6قەزافی و ک شەی کورد ،بەشی ﯾەکەم ،لە شاخ .1989
7رۆمانی" کيف علمونا الحقد" نووسەری سﯚﭬيەتی چﯚلﯚخﯚف لە فارسی کردووە بە
کوردی و لە  1985ب وبﯚتەوە.
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8کورتەﯾەکی بﯚ الوان نووسيوە ،لە شاخ ،بە زمانی کوردی و عەرەبی.
9لە  2008بيتاقەی ﯾانسيبی بﯚ دووەمين جار چاپکردۆتەوە لەگەڵ بﯚ س يەمين جار"
قەزافی و ک شەی کورد" ی چاپکردۆتەوە.
10 2007ئەلزەمير و ئەلحوڕﯾە بەشی ﯾەکەم.
11کت ب کی بە ناونيشانی" فەلەکەدﯾن کاکەﯾی دوور لە سياسەت  "2006لە الﯾەن
ش رزاد عەبدول ەحمان لەسەر نووسراوە.
12ئەلزەمير و ئەلحوڕﯾە ،بەشی دووەم  ،2008ھەول ر.
13س بەشی دﯾکە لە کت بی" ئەلزەمير و ئەلحوڕﯾە" لە ﯾەک کتابدا ،دەزگەی
ئاراس لە  2009بﯚی چاپکردووە.
14رۆناھی زەردەشت ،بە کوردی" التينی" لە تورکيای دەرچوواندوووە ،کﯚمە ە
وتار کە لەبارەی کولتوور و تەسەوف و فەلسەفەوە.
15روناھی زەردەشت بە کوردی ھەول ر .2009
16مﯚتمر عربی فی رحاب کوردی ،ھەول ر ،2008 ،بە زمانی عەرەبی.
17دفاتر کاف ھەول ر ،بە زمانی کوردی.
18قەزافی و قەزﯾەی کورد ،چاپی دووەم ،دەزگەی چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس
ھەول ر .2008
19موگن نور /بە عەرەبی /دەزگەی چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس /ھەول ر ،2010
دەربارەی تەسەوف و عيرفان.
20حەالجيات ،بە ئاگاﯾيەکی پ شنگدار لە حزوری حەالجدا /دەزگەی چاپ و
ب وکردنەوەی ئاراس /ھەول ر  ،2010دەربارەی ژﯾان و نەھامەتييەکانی حەالج و
ئەوەی تا ئەم ۆ لەسەری نووسراوە.
21احتفاال الوجود ،دەزگەی چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس ،ھەول ر ،2010 ،دەربارەی بە
ئاگاﯾی مرۆڤ لە غەف ەتگير بوون لە ھەبوون.
22البيت الزجاجی للشرق االوسگ ،بە عەرەبی ،کت ب کە دەربارەی پەﯾوەندﯾيەکانی
کورد بە جيھانی عەرەبی ،دەزگەی چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس ،ھەول ر.2010 ،
23لمن تتفتح الزھور ،بە عەرەبی ،لە ژ ر چاپە.
24اﯾام راژان ،ﯾان  razhanبە کوردی لە ژ ر چاپە.
25العلوﯾون ،دەزگەی چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس ،ھەول ر ،2010 ،نووسينی
ئيبراھيم داقوقی و فەلەکەدﯾن کاکەﯾی پ شەکی بﯚ نووسيوە.
26دووبارە چاپکردنەوەی" االکراد فی لبنان و سورﯾا" ی نووسەری گەورە ئەدﯾب
معەوەز ،فەلەکەدﯾن کاکەﯾی پ شەکی و پەراو زی بﯚ نووسيوە و دووبارە بە چاپی
گەﯾاندۆتەوە ،لە دەزگەی چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس ،ھەول ر.2010 ،
چەندﯾن کت بی دﯾکەی بە زمانی کوردی و عەرەبی ئامادەی چاپە.
رۆژی  2013-07-31بەھﯚی نەخﯚشييەکی کوتوپ ەوە کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 2013-07-31 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1130 :

فەھمی با ﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915463722079
سەرۆکی ئەنستيتﯚی کورد لە بەرلين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1131 :

فەھمی کاکەﯾی

811

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103135346
62282
 1970ﯾانەی
1
ھەر لەوێ لە سا ی
سا ی  1951لە پار زگای ککەرکووک لەدداﯾک بووە و ھ
س
مامﯚستاﯾانی تەواو کردووەە.
م
بە مامﯚستا داامەزراوە.
سەر بە پار زگگای ھەول ر ە
سا ی  1971لە ناوچەی ککەندﯾناوەی س
س
ەکانی ئەوێ کاری
گوند و شارۆچکە
د
پااشانيش گو ززراوەتەوە پار زگای سل مانی و لە
ککردووە.
عەرەبی
ی
ەو دەمە بە زمانی
سينی دەگەڕڕ تەوە بﯚ سا ی  ،1969ئە
سەرەتای نووس
س
نووسيوە.
ھە بەستی نو
ھ
دانی
تيی ھونەرمەند
ە بواری شانﯚﯚدا وەک ئەکتتەر کاری کرددووە ،لە تيپەککانی ﯾەک ی
لە
چاالک
ع راق و تيپی مەشخەڵ و کﯚمە ی ھوونەر و و ژەی کوردی لقی کەرکووک ،چ
بوووە.
ئﯚمەرەگەدەی سەر بە ناحيەی
ی
کردووە و لە گوندی
ە
دارﯾی
ە شﯚڕشی ئئەﯾلول بەشد
لە
لە
سەراوگەرم ە
لە ئﯚردوگای س
شﯚڕش بووە ،ھەروەھا ە
قەرەحەسەن مامﯚستای ش
قە
ھاو.
سەرپ ی زەھ
س
پارتی
لقی س ی تی
شﯚڕشی گو نی کردووە و کارگ ی ی
سا ی  1982بەشدارﯾی ش
س
کوردستانی ع راقەوە ببەرنامەی
ی
دەنگی
ی
دﯾموکراتی کووردستان بووەە ،بﯚ ماوەﯾەکييش لە
شکەش کردووە.
ش
ھيدانی ئامادەە و پ
ککاروانی شەھ
زمانی کوردی دە تەوە.
ی
ەج ی سو دە و ماوەی  23سا ە
 19ەوە نيشتە
ە سا ی 987
لە
عەرەبی و
زمانەکانی کوردی و ع
ی
ک و شانﯚگەررﯾی و کت بی خو ندنگەی بە
شيعر و چيرۆک
ش
لە رادﯾﯚی کورددﯾی
ھا چەندﯾن زننجيرەدرامای نووسيوە و ە
سيوە ،ھەروەھ
سو دی نووس
س
کەش کراون.
ەغداوە پ شک
بە
ی:
ە کت بەکەکانی
لە
ی ژان
1..شانﯚگەرﯾی
ی تەرم
2..شانﯚگەرﯾی
ی تاراوگە
3..شانﯚگەرﯾی
شمەرگاﯾەتی)
ی
4..خو نھە ت )شيعری پ ش
ک بﯚ م ردمندا ن)
جوان )جيرۆک
5..مينای چاوج
ەند بەسەرھات کی تر لە ککوردستانەوە )چيرۆکی منندا ن بە
6..گ الس لە ببەھاردا و چە
سو دی)
س
7..ئەمە چييە چيی پ دەە ن 1001 ،پررسيار بﯚ م ردمندا ن .و ننەکان :ل نا رووس لل.
8..رۆژ باش ،ککت بی خو ندننگە بﯚ ف ربووننی ئەلفب ی کوردی .و نەککان :ئ ﭭالﯚتتا ليند،
ەلی.
ی زمانەوانی :فەرھاد شاکە
پ داچوونەوەی
ی ،بە ھاوکارﯾﯾی :مەھاباد قەرەداغی و ئەمجەد
9..گەرميان ،ککت بی خو ندننەوەی کوردی
مەد
نەکان :ئاشنا ئەحم
:
ەرھاد شاکەللی .و
شاکەلی ،پ داچوونەوەی ززمانەوانی :فە
ش
دەو ەت.
قەرەداغی و
ی
10..باوەگوڕگوڕڕ ،کت بی خو ندنەوەی کووردی ،بە ھاوکارﯾی :مەھااباد
شنا
ەوانی :فەرھااد شاکەلی .و نەکان :ئاش
ەلی ،پ داچووونەوەی زمانە
ەمجەد شاکە
ئە
ەت.
ەحمەد دەو ە
ئە
ەرەداغی و ئئەمجەد
ی :مەھاباد قە
کوردی ،بە ھاوکارﯾی
،
ەوەی
11..دﯾالن ،کت بی خو ندنە
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شاکەلی ،پ داچوونەوەی زمانەوانی :فەرھاد شاکەلی .و نەکان :تاليب ئﯚزمانی و
ئ ﭭالﯚتتا ليند.
12.کراس کی گو ن رگز بﯚ نازێ .و نەکان :تاليب ئﯚزمانی .پەخشخانەی :ئاراس.
بە زمانی کوردی و عەرەبی گوتار دەنووس ت و لە ما پەڕەکان ب وی دەکاتەوە.
ئ ستا ھەر لە سو د دەژی و وەک مامﯚستا و وەرگ کار دەکات.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )فەھمی کاکەﯾی( سەبارەت بە
)فەھمی کاکەﯾی( لە22:00:08 2010-11-26 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1132 :

فەوزی رەشيد ناميق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110810524510622
ئەم زاتە لە سا ی  1930لەداﯾک بووە.
لە کﯚتای سا ەکانی پەنجاکان پەﯾوەندی کردووە بە پارتی دﯾموکراتی کوردستان ،چەندﯾن پلەی
وەرگرتووە ،لەسەرەتای شەستەکان سەر بە با ی مەکتەبی سياسی بووە.لەسا ی  1974کراوە بە
ئەندام لقی کەرکوک کە ئەو کاتە لە سەنگاو بووە.
لە کﯚتاﯾی حەفتاﯾەکان پەﯾوەندی کردووە بە ر کخستنەکانی ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان.

813

سەبارەت بە )فەوزی رەشييد
) (Nabaz Amenس
A
ەالﯾەن
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
22::33:58 2010
ق( لە0-11-7 :
ناميق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1133 :

ھيم بەشارر
فەوززﯾە ئيبراھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220190400
03563
سا و شو نی لەداﯾکبوون 1971 /زاخﯚ
س
ی.
ب وانامە/ئامادەەﯾی بازرگانی
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1134 :

فەوززﯾە فەق

شانی
سالم قەش
رەشيد س

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216223806
63481
ی لەداﯾک بووون1947 /
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
ساو ماف
سپﯚڕی /ﯾاس
پس
سا ی
لە سل مانيو س
سا ی  1974ە
چاالکی/دەستتەی دامەزر ننەری مافپەرووەرانی لە س
چ
ەندامی
لە ھەول ر ھە بژ ردراوە و ئە
ەندامی دەستتەی با ی ماافپەروەران ە
 1992وەک ئە
2
ەول ر.
ەزر نەری مناا پار زی کورددستانە لە ھە
دەستەی دامە
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1135 :

ل عادل
قابيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182141046
64565

815

سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

پپارت:

کﯚمە ی ئئيسالمی کورردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1136 :

وارقورنە
عسما نچو
قادر ئەحمەد ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140359
91917
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1137 :

قادر ابراھيم ببابير
816

http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992210
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1138 :

قادر حەمە ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322534760779
چاالکی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ک .کر کاری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1139 :

قادر حەمە جان  -حاکم قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031359472288
817

پﯚستی جياجيای للە حکومەتدا ھەبووە،
ی
مە ک
ﯾەک تی و کﯚم
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ﯾە
ئە
ی و سەرۆکی ئاساﯾيشی ھەر م.
ەوانە پار زگارری سل مانی
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

کارگ ی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1140 :

قادر دەباخی  -مامە قاللە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0309221226
61632
سا ی  1946ببوو .ئەو
مەھاباد لە س
ی کﯚماری کووردستان لە م
ە خەباتکارانی
ەک ک لە کﯚنە
ﯾە
ھەموو ژﯾانی خﯚی لە پ ناووی دۆزی کوررد دانا و ماوەﯾەکی دوور و در ژ ب وچاان
ھ
خەباتی کرد .قادر دەباخی
چەند دامەزر ننەری کﯚمە ەی ژﯾانەوەی کورد ﯾان
ی ﯾەک ک لە چ
خ
کوردستان-ئ ران .ئەو زﯾاتر لە
ن
موکراتی
ی
ە دواتر بوو بە ئەندامی پارتی د
ژ کاف بوو ،کە
نی
خﯚی لە لەندەەن بەسەر برد وە لەندەن وەکوو شو ی
 10سا ی کﯚتتاﯾی ژﯾانی خ
0
ھەر لەم شاررەش ماﯾەوە و پاش چەند ساڵ
دوورخستنەوەە بﯚ ئەو وابوو ؛ مامە قالە ھ
کﯚچی دواﯾی کرد .مامە
ی
 200دا
شی لە 26ی ف برﯾەی 09
ەربەرەکان للەگەل نەخﯚش
بە
نەری ئەم
ی
کەسی دامەزر
ی
مەرگی ئەو دوواﯾين
ف بوو وە بە م
ەندامی ژ کاف
قالە دواﯾين ئە
قا
ی لە ژﯾان کرد .
پاارتە ما واﯾی
شاری سەقز بوووە و وەکوو
ی سياسی و ئەدەبی ش
ی کەساﯾەتی
قادری دەبباغی
قا
جﯚراوجﯚری چاپ و ب و
ی
بەرھەمی
ی
دﯾن
ت کﯚشەر کی سياسی و ئئەدەبی چەند
ککردۆتەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1141 :

قادر عەزﯾز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0121111828
81052
 19لە ھەول ر لەداﯾکبووە.
ە سا ی 954
لە
شمەرگە سەررەتاﯾيەکان و سکرت ری حييزبی زەحمەتتک شانی کورردستانە.
ەک کە لە پ ش
ﯾە
نوو نەری سەررۆکاﯾەتی ھەرر مە بﯚ بەدوااداچوونی مادددەی .140
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1142 :

قادر نادر
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107225955
53155
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

چاالککی ئەنفال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1143 :

قادری خەندەڕڕەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10109551519137
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1144 :

ولود
فەتاح مەو
قارەمان قادر ف
820

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128369
91736
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ﯚڕان
بزووتنەوەی گﯚڕ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1145 :

سم ئەمين
قاس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011140450
09982
ەر،
 .(190نووسە
ەد ئەمين ) 1ی دﯾسەمبەرری  23 - 1863ئەپرﯾلی 08
قاسم محەمە
قا
ەک ک بوو لە ببناغەنەرانی
ﯾەتی لە ميسر ﯾە
ی
ی کﯚمە
کساز لەبواری
رۆۆشنبيرو چاکس
ەرە
ەک ک لە رابە
ھەروەھا بە ﯾە
کﯚی قاھيرە ھ
بززووتنەوەی نييشتمانی لە ميسر و زانک
دەژم رد ت.
م
ئازادﯾخوازﯾی ژنان
ﯾی
ی
ی بزووتنەوەی
سەرەتاﯾيەکانی
س
نااوەڕۆک
ەما ه
1ژﯾننامەو بنە
بارﯾی ژنان
ی
سازی
خواستی چاکس
2تەقاندنی خ
3کەلتوور لەگگەڵ ﯾاسا
ی ژﯾانی
4دواڕۆژەکانی
5ھەند ک لە وتەکانی
6لەمەڕ ئەو گگوتراوه
7بەرھەمەکاننی
8سەرچاوەکانی ئەم کﯚ ننەوەﯾە
9لەچاپدراوی بيانی
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ژﯾننامەو بنەما ەکەی
لە 1ی دﯾسمبری 1863دا لەقاھيرەی پاﯾتەختی ميسر لەبنەما ەﯾەکی کوردی
کﯚچکردوو بﯚ ئەو و تە لەداﯾکبووە .خو ندنی سەرەتاسيی لەخو ندنگەی )رأس التين(
بووە کە تاﯾبەت بوو بە مندا نی خ زانە ئەرستﯚکراتەکان .لەگەڵ خ زانەکەی
بارﯾکردووە بﯚ قاھيرەی پاﯾتەخت و لەگەڕەکی )حلمية(ی خ زانە ئەرستﯚکراتەکان
نيشتەج بوون ،لەوێ قﯚناغی ئامادەﯾی ب ﯾوەو سا ی  1881لە پەﯾمانگەی ﯾاساو
بەڕ وەبەراﯾەتی ب ﯾوە بە ب وانامەی ليسانسيو لە دەرچووە سەرەتاﯾيەکانی بووە ،پاش
ماوەﯾەکی کەم بووە بە پار زەرو پاشان لەگەڵ شاند کی خو ندکار چووەتە فەرەنسا و
چوار ساڵ خوﯾندن لەسا ی 1885دا سەرکەوتووانە خو ندنی ﯾاسای لە زانکﯚی
مونبلييە تەواوکردووە .ھەر ئەوکاتەی لەفەرەنسا دەﯾخو ن پەﯾوەندی لەگەڵ
جەمالەدﯾن ئەفغانيو ف رگەکەی نوێ کردووەتەوە کە لەپارﯾس وەرگ ی تاﯾبەت بە
ئيمام محەمەد عەبده.
باوکی قاسم محەمەد بەگی کوڕی ئەمين بەگە ،ئەوﯾش کوڕی ﯾەک کبوو لە نەوەی
ئەو ميرانەی کورد کە بە دەستبەسەری براون بﯚ ئيستانەی پاﯾتەختی ئيمبراتﯚری
عوسمانی ،لەو دا بە کارمەندی دەگەڕ نەوە بﯚ سل مانيی سەر بە سەنجەقی
شارەزوور ،پاشان لەکاتی خد وی ئيسماعيلدا بەفرمانی دەو ەتی حوسمانی
دەگو زر تەوە بﯚ ميسرو لەوێ کچ کی ميسری دەب تە ھاوسەرﯾو ﯾەکھەم نەوەﯾان
قاسم دەب ت ،بە م باوباپيرانی ھەر وەک کارمەندی پاﯾەداری عوسمانی لە
سل مانی ماونەتەوە.
پاش چوارساڵ خو ندن لەبواری زانستيی کﯚمە ﯾەتيدا قاسم لە فەرەنساوە
دەگەڕ تەوە بﯚ ميسر ،لەو چوار سا ەدا شارەزاﯾی چاک وەردەگر ت لەسەر باری
ژﯾانی کﯚمە گەی فەرەنساﯾيو بەرھەمە کولتوورﯾو کﯚمە ﯾەتييەکانی رۆشنبيرانی
فەرەنسا ،زۆرﯾش سەرسام بوو بەو دۆخی ئازادﯾيە راميارﯾيەی نەوەی شﯚڕشەکەی
فەرەنسا ت دا دەژﯾان چونکە ھەرکاتو بەھەر ش وەﯾەک بيخوازن گشتيەک ک بﯚﯾھەبووە
د خوازی خﯚی بنووس ت ،بﯚﯾە بەپ ی بنەماکانی سەربەستيو وەپ شچوون رەوت کی
رۆشنبيری ئيسالمييانەی دﯾارﯾکرد ،ھاوکات الﯾەنگربوو بە چاکسازﯾيەکانی ئيمام
محەمەد عەبدەو پ يوابوو زۆر لەو دابو نەرﯾتانەی ھەن ھيچيان بەسەر بنەماکانی
ئيسالمەوە نييە .ھەر ئەوکات  19جار سەرنجی نووسيوە لەسەر ک شە
کﯚمە ﯾەتييەکانی ن و ميسرو لەرۆژنامەی المؤﯾددا ب وکراوەتەوە ،ھەروەھا بەنووسين
وە می پەرتووکەکەی کﯚنت دارکﯚری داوەتەوە کەسا ی  1894لەژ ر ناوی
ميسرﯾيەکاندا ئەو کﯚمە گەﯾەی زوﯾرکردووە چونکە لەو نووسينەدا ئاب ووی نەتەوەﯾی
ميسرﯾيانی رووشاندووەو تانووتی لەئاﯾنی ئيسالم داوەو لەش واز کی ئامﯚژگار ی
بەزەﯾيداردا گواﯾە تو ژﯾنەوەی لە ک شە کﯚمە ﯾەتييەکانی کﯚمە گەی ميسرﯾدا
کردووە .لەپاش ئەو کارەی قاسم ئەمين لە پەرتووکی تحرﯾر المرأة دا پشتگيری لە
بەش ک لە بﯚچوونەکانی کارتور دەکات ،ئەو لەماوەی چوار سا دا ھەند ک لە
بيروبﯚچوونەکانی خﯚی لەژ ر ناوەکانی "أسباب ونتائج" ﯾان "حکم ومواعظ لە المؤﯾددا
ب وکردووەتەوە".
تەقاندنی خواستی چاکسازی لەبواری ژنان
قاسم پ يوابوو رۆشنبيرکردنی خودی ژنان بنەماﯾە بﯚ گشت رەش کو ھەر ئەو دەب تە
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ژ رخان بﯚ کﯚمە گەﯾەکی ميسرﯾی چاکو بتەو ھەروەھا نەوەﯾەکی ژﯾری پ فەڕ
ئەگەرچی کوڕبن ﯾان کيژ ،بﯚﯾە پ داگربووە لەسەر گﯚشەکردنی ژنانی موسو مان.
لەوکاتەﯾدا ناوبانگی لەوبوارەدا دەرکرد ،لە بەرانبەردا ھ رشی قورسی کراوەتە سەرو
ھ رشبەران تاوانی بەرپاکەری رەوشی بەرە ﯾيان دەخستە پاڵ.
ھەر لەکاتی الوﯾيەوە باﯾەخی داوە بەچاکسازی کﯚمە ﯾەتی ،ئەوەبوو سا ی 1898
پەرتووکی "أسباب ونتائج وأخالق ومواعظ"ی نووسيوە ،پاشان پەرتووکی "تحرﯾر
المرأة"ی نووسيوەو سا ی  1899بەھاوکاری ش خ محەمەد عەبده ،سەعد زەغلول
وئەحمەد لوتفی السەﯾد ب وﯾکردووەتەوە ئەوجا ئينگليزەکان کە ئەوکات داگيکەری
ميسربوون وەرﯾانگ اوە بﯚ زمانی ئينگليزﯾو گەﯾاندﯾانە ھيندستانو و تانی ئيسالميی
تری ژ ر دەسە تيان .لەو دا لەسەر سەرپﯚش )حجاب( دەدو ت و دە ت ئەوجﯚرە
سەرپﯚشەی ژنان کە ئەم ۆ بووەتە باو ھيچ بنەماﯾەکی ئاﯾنيی ئيسالمی نييەو دە ت
کە ف دانی ھيچ لەئاﯾن الدان ناگە ن ت .ھەروەھا د تە سەر رەوشی فرەژنيو
رەھاکردن )طالق( دە ت؛ لەﯾەک داب ﯾنی ژنو پياو ھيچ پەﯾوەندﯾيەکی بە رەوشی
ئاﯾنی )شرﯾعة(وە نييە ،فرەژنی ﯾان رەھاکردنی ژن بەپ ی سنوورگە کن پ وﯾستە پياو
پابەندﯾب ت ،ھەروەھا پ وﯾستە ژن بەڕادەﯾەک سەربەستب ت بتوان ت لەناو کﯚمە دا
شان بداتە بەر پ داوﯾستييەکانی ژﯾان .ئەو پەرتووکە ميسری ھەژانو رەھ لە ئاسا
الفاو ک رەخنەو گازندە باراند سەری ،ھاوکات مستەفا کاملی سەرۆکی پارتی
نيشتمانی )الحزب الوطنی( لەو م کدا بﯚ قاسم ھ رشی دەکاتە سەرو بەوەی
تاوانبار دەکات کە نﯚکەری ئيمپرﯾاليی ئينگليزە ،ھەروەھا ئابوورﯾناسی ميسر بەناوی
محەمەد تەلعەت لە پەرتووکی "فصل الخطاب فی المرأة والحجاب" بەقاسم دە ت:
"داما ينی سەرپﯚشو ت کە کردنيان )واتە ژنو پياو( دوو ئاواتی خوازراوی رۆژئاوان"
ھەروەھا محەمەد فەرﯾد وەجدی لە پەرتووکی "المرأة المسلمة"دا رەخنەی ل گرتووە،
بە م ئەوانە ھەرگيز کارﯾان لە قاسم نەکردو لە تو ژﯾنەوەکانيدا بﯚ ماوەی دوو ساڵ لە
پەرتووک کدا بەناوی "المرأة الجدﯾدة" سا ی  1901وە می رەخنەگرانی داوەتەوە ت يدا
ھەمان بﯚچوونە کﯚنەکانی پەرتووکی ﯾەکھەمی دووپات کردووەتەوەو پشتئەستووری
کردوون بەوتەی رۆژئاواﯾيان .ئەوجا لەو پ شنيارەﯾدا کە پ شکەشيکردووە بە سەعد
زەغلولی ھاوڕ ی دەخواز ت ﯾاساﯾەک دەرکەن بﯚ پشگيری لە مافەکانی ژنو
پاراستنی رەوتی راميارﯾی ئەوان.
کەلتوور لەگەڵ ﯾاسا
قاسم وەک ﯾاساناس بوو ھاوکات نووسەرو رۆشنبير کی ب ھاوتاو تو ژەری چاکسازﯾی
کﯚمە ﯾەتی بووە ،وەک سەرکردەﯾەکی بزووتنەوەی ژنانی ميسر ناوبانگی دەرکردو
ھەمانکات ناووباگی ھەبوو لەبواری پار زگاری لە ئازادﯾيەکانی کﯚمە و دامەزراوەی
زانکﯚی ميسرﯾو بانگی بﯚ پەروەردەکردن ھە دەدا لەپ ناو پ شوەچوونی نەتەوە،
ھەروەھا دەﯾوﯾست کﯚت لەسەر زمانی عەرەبی الدات و سەربەستيکات لە سەروا
)سجع(و گونجاندنو دﯾارﯾدان )إعراب( چونکە ئەو زۆر خوليای زمانەوانی بوو بە م
کەس لەگەڵ ئەوەدا نەبوو بﯚ سەربەستکردنی زمانی عەرەبی لەھ ماکانی دﯾارﯾدان،
بﯚﯾە بيرۆکەکانی ئەو ھەر لە مندا دانی وشەدا مردن.
ئەو بە ﯾەک ک لەسەرانی چاکسازو پەﯾ ەوکاری رەوتی ئيمام محەمەد عەبدە
دەژم ردرا ،لەوانەﯾش کە باوەڕﯾان وابوو دەب ت پەروەردە بەرەبەرە چاکسازﯾی ت دا
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بکر ت بەجﯚر ک لەالی نەوەکان باوەڕگە ک پەﯾداب ت بکارن ئەرکی گﯚڕانو وەرچەرخان
بگرنە ئەستﯚ .قاسم زۆری عەز لەھﯚنەر بووەو باوەڕی بەوەبووە کە ژﯾان برﯾتييە لە
خﯚشەوﯾستی ،بەخشندەﯾی ،ل بوردنو ئاشتی .ئەو پياو کی زۆر نموونەﯾی بووەو
سەرکەوتنەکانی لەبواری ﯾاسادا بوونەتە ھﯚ بﯚ بەرزبوونەوەی تا گەﯾشتووەتە پلەی
راو ژکاری دادگای پ داچوونەوە ،لەپ ش ئەوﯾشدا ج گری برﯾکاری گشتی بووە لە
دادگای ھەمەجﯚری ميسریMixed Courts of Egypt.
دواڕۆژانی ژﯾانی
قاسم لەڕۆژی 23ی ئەپرﯾلی سا ی 1908دا لە تەمەنی چلو پ نج سا يدا ما ئاواﯾی
لەژﯾان کرد ،ژمارەﯾەک ھﯚنەروانی وەک حافز ئيبراھيم ،خەليل موترانوعەلی ئەلجارم
بﯚی الواونەتەوەو پ شەواﯾانی وەک سەعد زەغلول باشا و فەتحی زەغلول شيوەنو
زارﯾيان بﯚ کرد.
قاسم گرنگی زۆری دەدا بە ش وازو کردار بە م گو ينەداوەتە روا ەت ،نموونەﯾش ئەو
ئاماژانەﯾە کە لەگشت نووسينەکانيدا بﯚ ژنان بووە پ يان دە ت؛ گرنگ ئەوە نييە سەر
پﯚشراوب ت ،گرنگ رەوت و ھە و ستی چاک ەوشييە.
ھەند ک لە وتەکانی
ــ و تپار زی راستەقينە نە لەبارەی خﯚﯾەوە زۆر دەدو ت ،نە بوونی خﯚی
ئاشکرادەکات.
ــ ھەرکات بيرم لەخرۆشی کردب تەوە و نەی ژنی ﯾەکجار قەشەنگو ژﯾری پياوم بﯚ
بەرجەستە بووە.
ــ ئەگەر لەڕەوشی ئيسالمی )شرﯾعة(دا دەق ک ھەب ت فەرمان بﯚ سەرداپﯚشين،
بەپ ی ئەوش وەﯾەی ئەم ۆ لەن و موسو ماناندا بوە بەباوە ،ئەو من چيتر لەسەری
ناڕۆم .ھەرچەندە من تاکە پيت کم نەنووسيوە دژب ت بە دەقەکان ئەگەرچی روا ەتی
زﯾانبەخشيشيان پ وە دﯾارب ت ،چونکە ئەوەی لەسەرمانە ب ل کدانەوە گو اﯾە ی
فرمانی خودا دەبين .بە م لە رەوشدا ھيچ دەق ک نابينم فرمانی سەرپﯚشينی داب ت
بەوجﯚرەی بوە بەباو ،بە م ئەوە نەرﯾت کە لەکاتی ت کە بوون بە ميللەتانی تردا خووﯾان
پ وە گرتووەو بوون بەباوو وەک نەرﯾتە زﯾانبەخشەکانی تر دەمارگيرانە بەرگی ئاﯾنيان
لەبەرکراوەو سەپ نراو بەسەر کﯚمە دا ،بە م ئاﯾن ھيچی بەسەرەوە نييە.
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ئەوەﯾە چاوپار زبنو ئەندامی ز يان بپار زن ،خودا بەئاگاﯾە لەگشت ھە و ست کی ئ وە،
ھەروەھا بەژنانی خاوەنباوەڕ بل ن چاوپار زبنو ئەندامی ز ی خﯚﯾان بپار زنو خش يان
وەدەرنەخەن .با بە سەرپﯚش پ سيرﯾشيان داپﯚشنو جوانييەکانيا نيشانی کەس
نەدەن .جگە لە م رد ﯾان باوک ﯾان باوکی م رد ﯾان کوڕی خﯚﯾان ﯾان کوڕی م ردەکانيان
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ﯾان براو کوڕی برا ﯾان ژنەکانيان ﯾانيش ژنی ھاوباوڕﯾان ﯾا خزمەتکاری وەک کوڕی
خﯚﯾانن ئەگەر بەئارەزوو نەبن بﯚ ھاوسەرگيری ﯾان پياو ک گر ی لەم شکدا ھەﯾە ﯾان
ئەو مندا ەی چاو ناب تە ز دانی ژنو ناب ت بەپ لەزەوی بدەن تا جوانييە شاراوەکانيان
دەرکەو ت".
ــ کەمترﯾنی زانست ئەو رادەﯾە کەمرۆڤ لە پەرتووکو مامﯚستای ف ردەبن ،باالترﯾنيش
ئەوانەن کە بەئەزموونی خودی لە کەرەستەو مرۆﭬيان وەرﯾدەگرن.
ــ لەن و ميللەتانی الوازو ژ ردەستەکاندا وشەی نەر ی )نا( کەم بەکارد ت.
ــ ھەردەم پ شب ک ی رەخنە لەخاوەنبيرو کﯚشين بﯚ کو رکردنەوەی سەرچاوەکانی
زۆرن .کاتی ھە چوون بەش وەی تاﯾبەت دەﯾانبينيت دەم بەجو ن تانووت دەھاون ،ھەر
تيری ناڕەواو بکوژە دەﯾھاون بە م قا بی رەوای لەبەردا .
ــ پياوی ناودار ھەر پەروەردەی دروست دەﯾانھ ن تە کاﯾە ،پياوگەلی خاوەن رەوشتی
پاکو راست ،راستگﯚو دڵ فراوان ،ئازاو لەخﯚ بوور ،نيشتمان پەروەر ،رازگری مافو
پار زەری راستی ،ملکەچی فرمان ،ئەوانی سەرو داراﯾی خﯚ بەخش لەپ ناو ئامانجی
پەرەدان بە زانست و ئاﯾنو زانکﯚی نيشتمانی.
لەمەڕ ئەو چی گوتراوە
دوکتﯚر محەمەد حسەسەن ن ھ يکەل دە ت)" :وەک زۆر بەخﯚﯾدا رادەچوو ،پاقژو
ر زدارو خاوەن شکﯚ بوو ،ھەروەھا ر زگربوو لە بەرانبەرو ئازادﯾيەکانی ئەو ،نە خﯚی
بەسەر کەسدا سەپاندووە نە ھەلی الوازﯾی کەسی قﯚستووەتەوە ،لەن و گشت
دﯾاردە پيرۆزﯾيەکانی سەربەستيدا پتر ر زی بوو بﯚ سەربەستی بيرو ھﯚش( .ھەروەھا
دە ت :دادوەر کی ھەندە چاک بوو ھيچکات چاوەڕێ نەبووە کەس ک پاداشتی بکات
ﯾان کﯚمەڵ چەپ ەی بﯚ بکوتن ،دەﯾگوت تەنھا ل بوردن ھﯚو ئەگەرە بﯚ راستکردنەوەی
تاوانبار چونکە پ يوابوو سزادانی شەڕ بە شەڕ دەب تە باربووی شەڕە لەسەر شەڕ".
بەرھەمەکانی لە ميسر.
ئازادی ژنان .1899 -
ژنی سەردەم .1901 -
سەرچاوەکانی ئەم کﯚ ينەوەﯾە
أعالم الکرد – مير بصری – ص .94-93-92-91
قاسم أمين مصلحا اجتماعيا –منی الدسوقی -2004دار الفکر العربی.
قضية المرأة .1 /تحرﯾر :محەمەد کامل الخطيب.
مشاھير الکورد فی التارﯾخ اإلسالمی )الحلقة السابعة( قاسم أمين د .أحمد خليل
تعرﯾف بالنثر العربی الحدﯾث للدکتور عبد الکرﯾم األشتر )ص )144
تارﯾخ مشاھير کرد عرفا ،علما ،أدبا ،شعرا جلد دوم ص  69بابا مردوخ روحانی
لەچاپدراوی بيانی
ژنی سەردەم )بە عەرەبی( ئەرشيﭭی کﯚڕی زانکﯚی تﯚرﯾنتو
)(http://www.archive.org/details/almarahaljaddah00qsimuoft
825

عەرەبی
ی
وەرگيراو لە )ووﯾکيبيدﯾا ،المووسوعة الحرةة(ی
سەبارەت بە
ت
ی(
)ھ دی گﯚمەﯾی
دﯾا لەالﯾەن ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0::00:31 2011
ن( لە1-3-11 :
)ققاسم ئەمين
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

مافناس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1146 :

سمی قادرﯾﯾی قازی
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291353596
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چ
ەکانی بابەت
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س :پياوان
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جﯚری کەس:
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شارەکان:
ش

مەھاباد

سﯚرانی
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ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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پپارت:

ژێ کاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1147 :

حمان
عەبدول ەح
م عەلی ع
قشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307179
91575
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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ەتی
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ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1148 :

ی
د تا ەبانی
قوباد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103155053
32318
مە لە ئامرﯾکا.
مەتی ھەر ە
ککوڕی جەالل تتا ەبانييە و نوو نەری حکوم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

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

کورد

پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1149 :

قەدرری جان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212111010
01297
قەدری جان-ی شاعير ،رامميارکار ،چيرۆککنووس ،وتارننووسو وەرگ  ،ﯾەک ک لە
قە
شﯚڕەسوارەکاانی بوارە جيااجياکان ،سا ی  1911لە شارۆچکەی "دﯾرک" لە نززﯾک
ش
"ماردﯾن" لە داﯾکبووه.
ھﯚی جموجﯚ ی
ستاﯾان خو ندووﯾەتی .بەھ
خانەی مامﯚس
سا ی  1928بﯚ  1931لە خ
س
کەی بەج ھ شتتووەو
دەسە تی تورک نيشتمانە ی
ە
راميارﯾيەوە لە دەست تەنگگەتاوی
خانەی کشتوکا ی تەواوکرردووه،
لەوێ خو ندنی خ
ێ
روووی کردۆتە ررۆژئاوای کورددستان،
بﯚﯚتە مامﯚستا.
لەوێ چاوی بە باارزانی کەوتوووه .پاش گەڕانەوەی
ێ
سا ک چﯚتە ممﯚسکﯚ،
دوای چەند س
ميوانی بارزانی.
ی
ی جان روودەەکاتە بەغداو دەب تە
شتمان ،قەدری
باارزانی بﯚ نيش
 19دا ژنی ھ ناوه.
ە سا ی 939
لە
جار ک بەندکراووه .شاعير لە دونيای
 19دا گەڕاتەووە سورﯾاو لەووێ چەند ر
ە سا ی 959
لە
شيعرەکانی ددا گەل ک با ددەست بووه.
ش
ەﯾەکی
زۆۆربەی ئەو روووداوە م ژووﯾاانەی ،کە لە کوردستان روووﯾانداوه ،جا لە ھەر پارچە
ەميی نەکردوووه.
دووکردنەوەﯾان کەمتەرخە
ب ت ،شاعير لە پەسنو زﯾند
شيعر تﯚمارکرددووه،
دەتوانر ت بووتتر ت ،کە م ژژوونووس ک راستی رووداووەکانی بە ش
مەد
ماری کوردستاانو لەس دارەدانی پ شەوا قازی محەم
بﯚﯚ نموونە لە ررووخانی کﯚما
چوونی ئەم کﯚﯚماره ،کە
شيعری قەدری جان-ـه ،لەناوچ
ی
ی دوو
ەﯾەکی دﯾکەی
بنناغەو کﯚ ەکە
کورد ک بووه ،روووداو ک نەبوووه ،کە
د
ەدا تەنھا ھيو او مەبەستی ھەموو
ەو سەردەمە
لە
ھا لەس دارەدانی پ شەوا ،کە وﯾژدانی مرۆﭬی
مرۆﭬی کورد ل ی ب دەنگ ب ت ،ھەروەھ
م
ەگەڵ رووداوەککاندا بوونو ب ئئاگانەبوو.
ەتاﯾبەتی ئەو کوردانەی لە
ھەژاندووه ،بە
ھ
دووﯾەتی.
برﯾندار کردووەو لەنااخەوە ھەژاند
ر
ھامەتييە د و گگيانی
شاعير ئەم روووداوە پ نەھا
ش
شەوا" ناوەڕۆککی تەواوی رووداوەکەی ووەرگرتووه.
ی "شينا پ ش
بﯚﯚﯾە لە شيعری
ە شيعرەکەدا نزا لەوانە د ەکات ،کە ھااوکاری شای ئ رانی-ﯾان ککردووه ،ھەرووەھا لە
لە
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شيعرەکەدا ئامﯚژگاری ئ زگەی تاران دەکاتو دە ت" :ئيتر با بەس ب ت شا پەرستی".
ھەروەھا دە ت" :بﯚ پاشماوەی کﯚمارە خەم ھە گره ،بﯚ مندا نی ب
ب پياو بگرﯾن ،بﯚ داﯾکی شەھيدان فرم شک ب ژه".

باوک ،بﯚ ژنی

شاعير لە ب وکردنەوەی ﯾەکەم شيعری لە ژمارەﯾەکی گﯚﭬاری "ھاوار" دا لە سا ی
1932دا ک شی خﯚما ی بەکارھ ناوەو باﯾەخی بە سامانو کەلەپووری نەتەوەﯾيداوەو
سوودی لە ئەفسانەو پەندو کەرەسەی فﯚلکﯚری وەرگرتووه .جگە لە کارﯾگەری
و ژەﯾی کوردی ،سوودی لە و ژەی فەڕەنسيو تورکيش وەرگرتووه .وەک شاعير کی
داھ نەر ھاتﯚتە گﯚڕەپانی نووسين.
"قەدرﯾجان" بە زمانە پاراوەکەی خﯚی لە شيعری کﯚن جودا دەکاتەوه .چونکە
نەتەوەکەی بەکەم تەماشاکراوەو لە مندا ييەوە ھەستی بەم ھە سوکەوتەی
نەﯾرانی کورد کردووه ،ھەربﯚﯾە ھەست کی نەتەواﯾەتی کوردی لە ناخی دا
چەسپييەوەو لە نووسينەکانی دا تيشکيانداوەتەوه.
قەدرﯾجان-ی شاعيرو نيشتمانپەروەر لە  9/8/1972لە تەمەنی  61سا ی دا لە شاری
دﯾمەشق کﯚچيدواﯾی دەکاتو تەرمەکەی لە گﯚڕستانی مەوالنا خاليدی نەقشبەندی
بەخاک دەسپ ردر ت.
لە کارەکانی قەدرﯾجان:
چيرۆک:
 1. Tayê Pora Sipîرۆژنامەی رۆناھی ،ژمارە Gazî li ،. Hewar hebe1931.2 ،3 dayêگﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Gundê Nû Ava - 1932.3 ،1گﯚﭬاری ھاوار ژمارە ،2. Silêman Bedirxan - 1932.4گﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Hêviya çarde şevî - 1932.5 ،3
گﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Gelo newisan - 1932.6 ،6گﯚﭬاری ھاوار ژمارە . 1933.7 ،10
 Tabûta bi xwînêگﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Bihara Dêrikê - 1933.8 ،11گﯚﭬاری ھاوارژمارە . Dabê - 9..1933 ،13گﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Sehên zozanan - 1933.10 ،14
رۆژنامەی رۆناھی ،ژمارە . Gulçîn - 1933.11 ،14رۆژنامەی رۆناھی ،ژمارە ،16
. Guneh - 1933.12گﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Rojên Derbasbyî - 1933.13 ،16گﯚﭬاری
ھاوار ژمارە . Sond - 1943.14 ،52گﯚﭬاری ھاوار ژمارە .1944 ،33
ھﯚنراوه:
 1. Tabûta bi xwînêگﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Berdêlk - 1932.2 ،2گﯚﭬاری ھاوار ژمارە. Hesinker - 1932.3 ،6گﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Di Şorezarekêda - 4 .1932 ،7گﯚﭬاری
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. Xew
wna 1933.6
. Cegerxwîn - 1933.5 ،1گﯚﭬاری ھاواار ژمارە 6 ،12
ھاوار ژمارە 10
ھ
. Dadê - 193گﯚﭬاری ھاوار ژمارە .1933 ،14
 hişyartîگﯚﭬﭬاری ھاوار ژممارە 33.7 ،13دﯾا لەالﯾەن )دداناز عەبدول ەحمان( سەببارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:44:22
2
20
)ققەدری جان( لە012-8-9 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

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

ژمارە1150 :

ی
قەمببەر بەﯾاتی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922100245
59588
ی تورکمانی ئ راق
ی عەشاﯾەری
سەرۆکی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

ستانی
کوردس

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

چاالککی سياسی
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1151 :

قەھار عەلی فەخری شيخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191990
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی سﯚسيال دﯾموکراتی کوردستان  -حسک

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1152 :

گوگوش جبار حەسەن رانيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091985
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1153 :

گو

ە سا ح

http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710485677
ژنە چاالکﭭانی کورد گو ە سا ح ،کچی ِرەزا کەبابچی دۆستی ھەژاران و سيمای ناسراوی کەرکووک
و خﯚشەوﯾستی شارەکەﯾە ،لەشاری کەرکووک لەکﯚشی خ زان کی ناسراو و ت کﯚشەر و نيشتمان
پەروەری پ شکەوتنخواز لەداﯾک بووە ،براﯾەکی لەسەرەتای ھەشتاکان " خەليل ِرەزا" شەھيدکرا،
ئ ستا لەئيتا يا دەژ ت لەبواری مافەکانی ژنان و مندا ن چاالکە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

شارەکان:

کەرکوک

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

ژمارە1154 :

گو

ە شەرەفکەندی

http://www.kurdipedia.org/?q=200903082227471613

832

موکراتی
ەی دەرەوەی و تی ﯾەک تی ژنانی د مو
ی ژنان و بەرپررسی کﯚميتە
چاالکی بواری
چ
ەج ی و تی سوﯾدە.
ککوردستانە و ئ ستا نيشتە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1155 :

عيد
مەد سەع
ستان سەعيد محەم
گو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128379
91749
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

رەگەززی کەس :خاانمان
پارت:

ﯚڕان
بزووتنەوەی گﯚڕ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1156 :

ستان سەعيد
گو س
833

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8291702488
89039
...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1157 :

گ

صظفي
ە عزيز مص

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130269
92174
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1158 :

گﯚران
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913094
40402
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بەگی کوڕی عەبدو بەگە .باوکيشی و
نااوی عەبدو بەگ کوڕی سل مان گی
بە فارسی نوووسيوﯾانە
بە کوردی و ە
بەھرەﯾان ھەبووە و ە
ن
بااپيرﯾشی لە ھﯚنراوە و و ژژەدا
باپيری لە زمان و و ژەی فارسييدا
ی
ەتی عەبدو بەگی
و ھﯚنراوەﯾان ووتووه ،بەتاﯾبە
ناوبراوە.
ە
سی"
دەست کی با ی ھەبووە و ھەر بﯚﯾە بە "کاتبی فارس
لە ھە ەبجە للەداﯾکبووه .بننەما ەی باپيرری لە
گگﯚران لە سا ی  1904ﯾان لە 1905دا ە
کوڕی
ی
"مەرﯾوان" و عيناﯾەتو بەگی
"
ەی
بوون لە ناوچە
يران بەگی" بو
ەگزادەی "مير
بە
ناوچەی قەرەداخ مااوەﯾەک
ی
مانی و لە
يان بە خﯚی و خ زانيەوە د تە سل ی
ەمانو بەگيا
ئە
دائەنيش  .زۆۆری پ ناچ کﯚچی دواﯾی دەکات.
لە براﯾەکی
دا ،ئەوەی ە
ھەموو خ زانەکەﯾاند
و
ەگەڵ
ی کوڕی )باپييری گﯚران( لە
عەبدو بەگی
ع
ەبجە چونکە
ە
کھاتوە روودەککەنە ھە
ی و مندا ەکانی خﯚی پ ک
کی و ژنەکەی
چووکی و داﯾک
بچ
عەبدو بەگ و
تەدا داﯾکی ع
ن .لەو گەشتە
ف زانيوە و لەووێ ج گر ئەبن
خﯚﯾان بە جاف
خ
ەکانی خﯚی
ی
بەگ و منا
گ
خﯚشی "س ببەڕۆ" دەمرن و ئەم ننەوە عەبدو
برراکەی بە نەخ
حەبيبە خان.
ە
ەگ و
ن ،سل مان بە
گ ،نەف خان
گ ،نووری بەگ
ەمانە بوون :ممستەفا بەگ
ئە
خانيش شوو
ش
سمان پاشا .حەبيبە
ەمانە نەف خان شوو دەەکات بە مەجييد بەگی عوس
لە
بەگيش
ش
ستەفا بەگ و نووری
نی خانەگای الی پاوە .مس
دەکات بە ﯾەک لە ش خانی
ی.
ەم منا نەی ئەب  :عەلی
سل مان بەگ ئە
ش بەج نام ن ت .بە م س
ککەسيان لەپاش
ممەدﯾش
شەمسە بە الوی مرددوون .موحەم
ە
عەلی و
ی
ەبدو .
حەممەد ،عە
شەمسه ،موح
ش
مردنی باوکی بە دوو ساڵ ئەککوژرێ.
ی
ە" پاش
ە بەگە رووشە
ککە ناوبانگی بووو بە "حەمە
عەبدو ال )گﯚرانی ددواڕۆژ( دەم ن تەوه.
و
ە ھەر
ەم چەشنە للەم بنەما ەﯾە
بە
ەوتی
خو ندنی خو نندووە .پاشانييش لە "مزگە
گگﯚران الی باوککی قورئان و سەرەتای خ
ماوەﯾەک ش بە "فەق عەبدو "
ک
ەبجە بووە بە فەق و تەنانەت
پااشا"ی ھە ە
نااسراوە.
ھە ەبجە
ھاتنی ئينگليزدا ،ببﯚ ماوەﯾەک ھ
ی
ەرەتای
ە دوا سا ەکاانی جەنگی ﯾەکەم و سە
لە
ت .ما ی باوککی گﯚرانيش لە
کانی دەوروپشت
چﯚڵ ئەب ت و خە ک روودەەکەنە الد ی
چ
ەوار
لە باخ کدا ھە
ەن چەمی بياارە و لەوێ ە
ی ئەو روودەکە
 1وە تا پاﯾيزی
ەھاری 1919
بە
بﯚ ھە ەبجه.
ئەگەر نەوە ﯚ
ەخەون و بﯚ پپاﯾيز ئەوسا ئە
ئە
ەم
گگﯚران خﯚی بﯚﯚ مامﯚستا رە فيق حلمی گ اوەتەوە و وتووﯾە" :لەبييرمه ،کە ﯾەکە
ە ھە ەبجە ددانرا ،بﯚ پﯚلی ﯾەکەم وەرگييرام ،بﯚ پﯚل ک
قوتابخانەی زممانی تورک لە
قو
ئەفەندﯾی مەال ئەميننی
ی
حمەت ب ت تااھير
وەرگيرام ،ئەوەەی بەڕ وبەرەەکەمان بەڕەح
يحتيات ".
ەوت پﯚلی ئيح
جەففار پ ی ئە
ج
بﯚ قوتابخانەی فەڕمييشدا پچ پچ بووه .پﯚلی
ەوە چوونی ﯚ
وەک گﯚران خﯚﯚی گ اوﯾەتە
لەالﯾەن ئينگليزەەوە تەواو کرددووه.
ھە ەبجەدا ال
سەردەمی د اگيرکرانی ە
چوارەمی لە س
چ
ت .پاشان لە 1921دا
ەگی باوکی گگﯚران کﯚچی دواﯾی دەکات
ھەر لە 1919ددا سل مان بە
ھ
ەبولواحيد نووورﯾی
ب ،لەگەڵ عە
ستەفا سائيب
ە ھاندانی مس
ەگی برای ،بە
موحەممەد بە
م
خو ندن .بە م ھەر
ەرکووک بﯚ و
نن ر ت بﯚ قوتاابجانەی "عيللمی"ﯾەی کە
خا ﯚزاﯾدا ئەﯾانن
خ
سی وەھای ننام ن
ەوسا ەدا موحەممەد بەگگی براﯾشی دەکوژرێ .ئيتتر گﯚران کەس
لە
خو ندن
داﯾکی ببات بەڕ وەە ،لەبەرئەوە دەست لە خ
ی
گگوزەرانی خو نندنی خﯚی و ژﯾانی
ەل دەست تەنگی ئەچ ژێ.
سا ی  1925گە
192ەوە تا س
ھە ئەگر ت و لە سا ی 22
ھ
ەبجە
ە
ەی ھە
مامﯚستاﯾی لە قوتابخانە
ی
بە
ەمجار لە سا ی 1925دا ە
گگﯚران بﯚ ﯾەکە
دامەزراوە و تا  1937لە قوتتابخانەکانی ئئەو ناوچەﯾەدا ماوەتەوه .پااشان گو زراووەتەوە بﯚ
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ئەشغاڵ  -بەشی کاروباری ر گاوبان و تا گيرانی ﯾەکەمی لە 1951دا ،جگە لەو چەند
سا ەی ،ئەوەی لەگەڵ چەند رۆشنبير کی تری کوردا ئەچ بﯚ ﯾافا و لە ئ ستگەی
رادﯾﯚی رۆژھە ت نزﯾک بە مەبەستی بەشداری لە خەباتدا لەدژی فاشيزم بەشی
کوردستان ئەکەنەوه ،لە ئەشغا دا ئەم ن تەوه.
لە تەشرﯾنی دووەمی 1952دا لە بەندﯾخانەی ﯾەکەمی د تەدەر و ئەگەڕ تەوە بﯚ
سل مانی و ئەب بە بەرپرسی رۆژنامەی "ژﯾن" .تا ئەﯾلوولی  1954لەسەر ئەم کارە
لە ئاشتی خوازانی
ئەم ن تەوه .لە 1954.10.17دا بﯚ جاری دووھەم لەگەڵ کﯚمە
خستنە ژ ر چاود رﯾی پﯚليسی
بەندو سا
سل مانی ئەگيرێ و فەرمانی سا
بەسەردا ئەدرێ .ماوەی بەندکردنەکەی لە سل مانی ،کەرکووک ،کوت ،بەعقووبە و
نوگرە سەلمان و ماوەی چاود رﯾيەکەشی لە بەدرە بەسەردەبا.
لە 1956.09.12دا ئەم فەرمانی بەندکردنەی تەواو دەکات و ئازاد دەکر ت و دەچ تە
بەغدا و چەند رۆژ ک لەوێ لەﯾەک ک لە پ وژە ميرﯾەکانی خانوودا ئەب ت بە چاوەشی
کر کار .زۆری پ ناچ ت دﯾسانەوە لە ھ رشی ميرﯾدا بﯚ سەر نيشتمان پەروەران
بەبﯚنەی دەستدر ژﯾيە س قﯚ ييەکەی سەر ميسرەوه ،ئەگير تەوە لە 1956.11.17دا
دادگای عورفی لەکەرکوک فەرمانی س ساڵ بەندی بە بارمتە دانانی ھەزار دﯾناری
کاتی دەسپ ن ت بەسەرﯾدا ،ئەوﯾش بەوەی کە تا س ساڵ ورتەوی لە دەم
دەرنەﯾەت و کردەوەی وای ل نەوەش تەوە ميری پ ی د گران بب .
گﯚران نە ھەزار دﯾنارەکەی ئەب و ئە ئەشيەوێ گفتی وەھا بە ميری بدات ،بﯚﯾە
ئەخر تەوە بەندﯾخانە و تا  1958.08.10پاش سەرکەوتنی شﯚڕشی 14ی گەالو ژ لە
زﯾنداندا ئازاد دەکر ت .گﯚران ئەم ماوەﯾەی بەندﯾخانەی کەرکووک و بەعقووبە
بەسەربردووه.
پاش بەربوونی لە زﯾندان ئەگەڕ تەوە بﯚ سل مانی و پاش ئەوە بە ماوەﯾەک لەگەڵ
شاند کی ميللی سەر لە ﯾەک تيی سﯚﭬيەت ئەوسا و چينی ميللی و کﯚرﯾای
دﯾموکراتی )باکووری( ئەدا.
لە سەرەتای 1959دا سەرپەرشتيی گﯚﭬاری "شەفەق" ئەگر تە دەست و بە ناوی
"بەﯾان" دەردەکات .لە ئيسکانی سل مانيش داﯾدەمەزر ن ت و تا ناوەڕاستی 1960
کاری ت دا دەکات .ئەنجا بەبيانووی ئەوەوە کە گواﯾە ب پرس کاری بەج ھ شتووە  -کار
بەج ھ شتنەکەی بﯚ چوون بوە بﯚ شەق وە بﯚ بەشداربوون لە کﯚنگرەی دووھەمی
مامﯚستاﯾانی کورددا  -لەسەر کار الی دەبەن.
لە ناوەڕاستی سا ی 1960دا د تە بەغدا و ئەب بە ﯾارﯾدەدەری پ ۆفيسﯚر لە بەشی
کوردی کﯚل ژی ئادابی زانکﯚی بەغدا و بە ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی
ئازادی.
لە سەرەتای 1962دا ژانەسک زۆری پ ئەھ ن  .دەرئەکەوێ کە گەدەی تووشی
نەخﯚشيی ش رپەنجە بووه .نەشتەرگەر کی سەرکەوتووی لە بەغدا بﯚ دەکرێ بە م
بەداخەوە پاش واده .پاش ئەو نەشتەرگەرﯾيە لە نيساندا ئەچ بﯚ مﯚسکﯚ و س
مانگ ک لە نەخﯚشخانەی "کر ملين" و سەنەتﯚری "بەرﭬيخە" بەسەرئەبا و پاشان
ئەگەڕ تەوە بﯚ ئ راق .پاش گەڕانەوەی بەماوەﯾەکی کەم نەخﯚشييەکەی
سەرھە ئەداتەوە و تەنگی پ ھە ئەچن  .لەبەرئەوە ئەگەڕ تەوە بﯚ سل مانی و
لەوێ لە ج دا ئەکەوێ.
لە کاژم ر نﯚ و نيوی بەﯾانی  1962.11.18چاوی ﯾەکجاری ئەن تەوه.
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ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1159 :

ی
م کاکەﯾی
گﯚران ئەدھەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1228105150
03044
 19ھە ەبجە.
ی سالی 972
1-لەداﯾکبووی1994ـ).1995
2ـ دەرجوی کوول ژی ﯾاساو رامياری زانکووی صالح الدﯾﯾن سالی )4
ردوەکەنزﯾکەی  15سالە.
ی
کاری کاری پارر زەراﯾەتيم کر
3ـ لەوکاتەوەکا
رژﯾمی لەناوچو وتاووانبارانی تر ببﯚ دادکای با ی
ی
ەروکی
ەکردنی سە
4ـ پاش ھەوا ە
ەغدا وەک پار زەرﯾکی خﯚببەخش ئامادەەی دادگاﯾی کردنەکەبوم
تااوانەکان لەبە
فال وەک جينﯚﯚساﯾد
کﯚمە کوژی ئەنفا
ە
ککەخ ًوشبەختانەلەکەل  6پاار زەری تردا توانيمان
سەرەرای چەنند
فال دەرکرا س
دارەدان بﯚ  3تاوانباری ئەنف
سزای لەس د
بنناسينين .وەس
سزاﯾەکی تر ببوچەند تاوانباارﯾکی تر.
س
دانەوەدﯾارﯾکررام وەک
5ـ لەسال  2008لەالﯾەن نەقابەی پار زەران و وەزاررەتی شەھيد
رژﯾم
مادەدەبن لەدادگاﯾيکردنی سەرانی م
سەروکی ئەوو دەستەپار زەەرانەی کەئام
س
کارەکانم کردوە وە دەەﯾان
م
ەلەبجەوەبەوپپەری دلسﯚزﯾەوە
يميابارانی ھە
ەکەﯾسی کيم
لە
راوەوەسەدان
ن
دوەوئيجرائاتيان بەرامبەر کر
ن
م ئاشکرا کرد
تااوانباری سەرردەمی رژ مم
ەوانيکم
کردوەوەناوی چەند فروکە
ی
کاری رژﯾميان
نيم ئاشکرا کرردوەکە ھاوکا
ککﯚمپانيای بياني
کوماروچەند
د
سەروکاﯾەتی
ی
جەند بەر زﯾک لەس
د
ھاوکاری
ەدادگا کەبەھ
ئااشکرا کرد لە
بەبە کەی سەرەەکی
ەرکەﯾەکيکيان ئامادەبو وەوووتەکانی ە
ھ زی پ شمە
دلسوز ک لەھ
لەال ﯾەن
شاری ھەلەببجەبەچەکی کيمياﯾی ال
لەی ليدانی ش
ەدا وەمەسەلە
دانرالەدادگاکە
ی کراﯾەوە.
چوەوەﯾەکالﯾی
رژژ می لەناوچ
ەوەم
ەک چەندﯾن وتارو ليکولينە
ک پارﯾزەر ﯾان وەک ﯾاساﯾيە
7ـ بەدرﯾژاﯾی ککارکردنم وەک
ەتاﯾبەتی بيانييەکان
ەدەزگاکانی رراگەﯾاندندا بە
ەروژنامەو کوﭬﭬارەکاندا وەلە
الوکردوتەوەلە
بال
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ھەو مداوەئەونەھامەتيانەی کەبەسەرميللە تەکەمدا ھاتوەئاشکرا بکەم لەئەنفال ﯾان
لەکيميابارانی ھەلەبجەوەپەﯾوەندﯾم بەچەندﯾن دادوەری ن ودەو ەتيەوەھەﯾەکەلەبواری
جينوساﯾددا کار دەکەن چەندەھا کﯚڕم گ راوەکەتاﯾبەت بوەبەم مەسەلەﯾەوەھاوکاری
جەند کەناليکی جيھانيم کردوە و چەندەھا سوپاسنامە و دەستخوشيم بو ن رراوە لە
جەندەھا الﯾەنەوە وە زﯾاتر لە  8مانگ خەرﯾکی ئامادەکردنی )الئيحەی کﯚتاﯾی(ی
کەﯾسی ھە ەبجە بووم کەتياﯾدا رۆڵ وخەباتی نەتەوەی کوردم تيادا رون کردوتەوە
سەرەرای چەند ەھا زانياری جوراوجور بەچەکی کيمياﯾی وزﯾانەکانی
قەرەبوﯾزﯾانل کەوتوان وچەندەھا بابەتی تر کەدەکرﯾت وەک سەرجاوەﯾەکی زانياری
پشتی پ ببەسترﯾت وەچاوپوشيم لەزور بەرژەوەندی تاﯾبەتی خوم
کردوەوبەرژەوەندی کەﯾسەکەوخەلکی کوردستان و ھە ەبجەم خستەپ ش
بەرژەوەندی تاﯾبەتی خومەوەکەبەواجبی خﯚمم زانيوەوپەشيمان نيم ل ی.
لەچوار کەﯾسی تاﯾبەت بەکورد بەشدارﯾم کردووە )کەﯾسی ئەنفال،کەﯾسی
کيميابارانی ھە ەبجە ،کەﯾسی پاکتاوی رەگەزی)التطھيرالعرقی(،کەﯾسی کانی
عاشقان.
بەب ﯾاری سەرۆکی حکومەتی ھەر می کوردستان وسەرۆکاﯾەتی ھەر می
کوردستان لەبەرواری  2010/3/18دەست بەکار بوەوەک قاﯾمقامی
ھە ەبجەوبەردەوامە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز ئەدھەم کاکەﯾی سەبارەت بەژﯾان و کارنامەی خﯚی
لە2010-02-29
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی ئەنفال

جﯚری کەس:

مافناس

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1160 :

گﯚران بابا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218020834833
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ەنفال و ھە گرری
چاالک لە بوارری پرسی ئە
نوووسەر و ِرۆژننامەنووس ،ککەساﯾەتيی چ
ەر ئەنفال
برِروانامەﯾە لەوو بوارەدا ،سا ی  2007فلييم کی  15خوولەکی لەسە
ئاامادەکردووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1161 :

گﯚران رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0302153729
93804
دی و
خﯚ ندنی سەررەتاﯾی ،ناوەند
ەداﯾک بووە خ
 19لە شاری سل مانی لە
ە سالی 971
لە
 199لەشاری ھەول ر
ەو شارە ،وە پپەﯾمانگای مامﯚستاﯾشی لەسالی 91
دواناوەندی لە
ەواو کردوە .
تە
خانەﯾەکی ناوەندی لە
ستا مامﯚستتاﯾە لە قوتابخ
ەندا دەژی .ئ س
ەسا ی  1997وە لە ھﯚلە
لە
شيالستی ھﯚﯚلەنداﯾە.
ی پارتی سﯚش
سالە ئەندامی
زۆۆتەرمير 4 ،س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1162 :

گﯚران مەحمود کو خا سماﯾل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691468
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1163 :

گﯚران نەوزاد سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275737
کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1164 :

گﯚرانی ئينزﯾبات
840

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

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
بزووتنەوەەی گﯚڕان

پپارت:
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1165 :

گﯚنا سەعيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22312421619711
ەکانی ژنان
چاالک لە بواری مافە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1166 :

گ الس حەسەن سا ح امين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691740
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1167 :

گەالو ژ جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050409501557263
چاالکی مەدەنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
842

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1168 :

گەالو ژ حس ننی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1105160044
42483
کانی
خﯚپيشاندانەکا
ستانە .بە بەشداری لە خ
ھە تی کوردس
ی بانەی رۆژھ
خە کی شاری
خ
خەباتی سياسی بووە.
ی
کەڵ بە
ەنشاھی ت کە
خە کی ئ ران بە دژی حکوومەتی شاھە
خ
ستان ھە سووورانی
ئەو دەمی شارەەکانی کوردس
ت"ەکانی و
ک "جەمعيەت
سەرەتا لە تەک
س
المی
ی دەست پ ککردووە .لە کاتتی ھ رشی ھ زەکانی کﯚﯚماری ئيسال
سياسی خﯚی
س
جەبھە کاری کردوووە .بە دوای
ە
شتی
ئ ران بﯚ سەر کوردستان ،ووەک ھ زی پش
سپ کی سەرککوتی
حکومەتی ئ رانو دەس
ی
شارەکانی کورردستان لە الﯾەن
داگيرکرانی ش
و دوا جار لە
ی سياسی ،نناچار بووە بﯚ ماوەﯾەک شاار بە ج ب
ھە سوراوانی
ھ
شاری بانەی ج ھ شتووەو ببە
ی
ە ناچارو بﯚ ﯾەکجاری
سا ی 1360ی ھەتاوی بە
س
ست بووە .لە سا ی
تی سوﯾد و
 1992ھاتﯚتە و ی
1
ە ەوە پەﯾوەس
رﯾﯾزەکانی کﯚمە
سياسی
تيش ت کﯚشانی س
ەو و تە بووە ..لە ماوەی ژﯾانی لە دەرەەوەی و ش
نييشتەج ی ئە
خﯚی لە ناو کﯚﯚمە ە و حيزببی کومونيستتی ئ ران دا ددر ژە پ داوە .
خ
ماوەﯾەک لەوەە پ ش ،گەالوو ژ و ای  50کەس لە ھاووڕ يانی تری بە بيانووی پ کھ نانی
م
سەرکرداﯾەتی حيزبی کومونيستی
فراکسيﯚنی ت کﯚشان بەناووی کﯚمە ە ،بە ب ﯾاری س
فر
دە ؛ کەوتنە بەر پا وتنەککانی سەرکردداﯾەتی
ئ ران و کﯚمە ە دەرکران و ووەک خﯚی ە
ی کومونيستتی ئ رانەوە.
ککﯚمە ەو حيزبی
سياسی
ھەلسوراوی س
ی ژﯾانی تاراووگەدا ،گەالو ژ چاالک و ھ
م چەند سا ەی
ە ماوەی ئەم
لە
نيست لە
مانی لە گەڵ حيزبی کموني
ئيستاش دوای نەم
ش
شترو
و بزوتنەوەی ژژنان بووە و پ ش
رادﯾو دەنگی ژنان بە
و
ەردەوامە .ماووەی  9سال لە گەڵ
سەر چاالکيەککانی خﯚی بە
س
ەل کومە ە تييﭭی
ستﯚکھﯚ م کارری کردووە و  2سال لە گە
مانی کوردی لە شاری س
زم
خﯚی داوە .ھاووکات لە
جوراوجورەکان در ژەی بە ت کﯚشانی خ
ن
وەک بەرﯾوەبەری بەرنامە ج
نووسەری را و
ی
سياسی و ککﯚمە ﯾەتيەکاان بە تاﯾبەت لە بواری ژنانندا
سەر رووداوە س
س
سەر بزوتنەوەی ژنان
جوراوجور لە س
بووچوونەکانی خﯚی بووە و بەشداری کﯚﯚڕ کﯚمە ی ج
ەند ،ئا مان ،ببلژﯾک و
بوووە .لە  4ساالی رابوردودا لە گەڵ کارززاری ژنان لە والتانی ھولە
ی ھەبووه.
سوئد چاالکی
س
ھە ت
سەرچاوە :ما پەڕی بﯚ رۆژھ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

843

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1169 :

ەﯾنی
گەالو ژ حوسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1192057596
63901
ستانە.
ھە تی کوردس
ی بانەی رۆژھ
خە کی شاری
خ
ەکە دا(،
ەﯾەک ھەﯾە للە کاتی تاﯾپە
) 19لە سا ەککە د نيا نيم ،وابزانم ھە ە
ە سا ی 960
لە
ەﯾوەست
ەکجاری شار ی بانەی ج ھ شتووەو بە رﯾزەکانی کﯚمە ەوە پە
ە ناچارو بﯚ ﯾە
بە
نيشتەج ی ئەو و تتە بووە .لە مااوەی
ج
بوووە .لە سا ی  1992ھاتﯚﯚتە و تی سووﯾد و
حيزبی
ی
مە ە و
خﯚی لە ناو کﯚم
سياسی ی
ش ت کﯚشانی س
ژﯾﯾانی لە دەرەەوەی و تيش
ککومونيستی ئ ران دا در ژەە پ داوە.
سياسی
ھەلسوراوی س
ی ژﯾانی تاراووگەدا ،گەالو ژ چاالک و ھ
م چەند سا ەی
ە ماوەی ئەم
لە
و بزوتنەوەی ژژنان بووە .
ستﯚکھﯚ م کاری
ﯚ
شاری
ل لە گەڵ رادﯾﯾو دەنگی ژنان بە زمانی ککوردی لە شا
ماوەی  9سال
م
بەرنامە جوراوجورەککان
ە
سال لە گەل ککومە ە تيﭭی وەک بەرﯾوەببەری
ککردووە و  2س
سی و کﯚمە ﯾەتيەکان
ی داوە .ھاوکاات لە سەر ررووداوە سياس
کﯚشانی خﯚی
در ژەی بە ت ک
بووە و بەشداری کﯚڕ
بوچوونەکانی خﯚی ە
ی
نووسەری را و
ە تاﯾبەت لە ببواری ژناندا نو
بە
ککﯚمە ی جوراووجور لە سەرر بزوتنەوەی ژنان بووە.
والتانی ھولەند ،ئا مان ،بلژﯾک و سوئد
ی
ەڵ کارزاری ژژنان لە
ە  4سالی راابوردودا لە گە
لە
چاالک و
ک
ژﯾانی تاراوگەدا ،گگەالو ژ
ی
سا ەی
ی ئەم چەند س
چاالکی ھەبوووه .لە ماوەی
چ
نەمانی لە
ی
ئيستاش دوای
ش
شترو
ژنان بووە و پ ش
سياسی و بززوتنەوەی ن
ھەلسوراوی س
ھ
يەکانی خﯚی بەردەوامە.
گگەڵ حيزبی ککمونيست لە سەر چاالکيە
الکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾاان
ی ژنانی چاال
سەرچاوە :ئەللبوومی و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

844

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

بانە

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

ژمارە1170 :

ەالو ژ جەبباری
ەجيد  -گە
ولجەبار مە
گەالو ژ عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222000002
23665
ە داﯾکبووی ککەرکوک 1 954
لە
جەباری)
ھيد )ش رزاد ج
خ زانی شەھ
ە ﯾاسادا /دبللﯚم لە پەروەرردەدا
ەکالﯚرﯾﯚس لە
بە
بە کﯚمە ەی
کەرکوک پەﯾوەەندﯾکردووە ە
 19دا ﯾەکەم ژن بووە لە کە
ە سا ی 972
لە
رەەنجدەرانی ککوردستانەوە .
 13ساڵ.
بووە بﯚ ماوەی 3
ی ﯾەکەمی پەڕ ەمانی کووردستان ە
ەندامی خولی
ئە
شتی ھ زی
ەندامی سکررتارﯾەتی ﯾەکک تی ژنانی ککوردستان بوووە و سەرپەرش
ئە
پ شمەرگەی ژنانی کردووەە لە دروستبووونيدا.
کخراوی )ھە تاو( بﯚ گەرمييان بووە ،کە ﯾارمەتی دەگگەﯾاندە کەسووکاری
ل پرسراوی ر ک
الر ،شﯚڕش ،ببنەس وە ،داررەتوو).
ن لە )کفری ،سمود ،کەال
ەنفالکراوەکان
ئە
شتمانيی کوردستان
ەک تيی نيشت
ماوەی  10سااڵ ئەندامی ممەکتەبی ماففی مرۆﭬی ﯾە
م
بوووە.
ﯾموکراتييەکان بووە.
ن
ی ر کخراوە دﯾ
2ساڵ ئەنداممی مەکتەبی
ی
کخراوی ھيوا بﯚ گەرميان بووە کە مندا نی
ل پرسراوی ر ک
ئەنفالی ف ری کاری دەست
و کﯚمپيوتەر دەەکرد.
ەنی پار زگای کەرکوکە.
6سا ە ئەنداممی ئەنجومە
سراوی ئەنجوممەنی با ی دداکﯚکيکردن ە
2ساڵ ل پرس
لە مافەکانی ژژنان بووە کە ژﯾانی
سی کوشتن.
ست لە مەترس
ژننانی دەپاراس
بژاردنی
ی
بﯚ ھە
زگای کەرکوک ﯚ
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە

845

سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1171 :

گەﯾالن عومەر عبيدﷲ کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291796
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

846

ژمارە1172 :

ی
ور تا ەبانی
الھو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309161625
53845
سەرۆکی دەززگای دژە تيرۆۆری سەربە ﯾﯾەک تييە ،براززای جەالل تا ەبانييە.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1173 :

ی
ەد فەھمی
چاک ئەحمە
الوچ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0911112555
52023
سل مانييە ،بە م
ەو خە کی س
ەداﯾکبووە ،ئە
ەشاری )عەممارە(ی باشوووری عيراق لە
لە ساا ی  1941لە
يان لە)عەمارە( بووە ،لەسا ی 1961
ەوکاتە ما ن
ت بووە ،بﯚﯾە ئە
ی ئەوەی کەبباوکی کارمەندی دەو ەت
بەھﯚی
مانی دەچنە
کچ کی ئە ی
ی تەواوکردوووە ،لەسەرەتادا لەگەڵ چ
ی رۆژئاواو کﯚلل ژی پزﯾشکی
ھاتووەەتە ئە مانيای
ﯾەک ک بووە لەو کوردە چاالکانەی
ژﯾانی ھاوسەرﯾيەووە و دواتر لەﯾﯾەکتر جيادەبننەوە) ،دکتﯚر الوچاک( ک
ھەبووە لەبوارری خو ندن و سياسی و ککورداﯾەتيدا ،ﯾﯾەک کيش بوووە لەو پازدە ککەسەی
کەڕۆ کی دﯾاری ھ
ی خﯚی مام جەالل لەشااری بەرلين بﯚ راو ژکردن للەگە ياندا کﯚبﯚتەوه.
کەکاتی
ستانی نوێ
عيل تەنيا -ماا پەڕی کوردس
چاوە :ئيسماع
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

847

ی کەس:
جﯚری

چااالکی سياس
سی

ی کەس:
جﯚری

چااالکی الوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1174 :

ە جەواد
الوژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141124327
72033
چاالکی م .ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1175 :

لقمان رشيد س مان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307179
91579
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

848

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1176 :

لقمان عبداللە مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291999
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1177 :

لقمان لەتيف محەمەد پينجوﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403491914
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

849

نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1178 :

مان س ماان
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5121131315
57854
ی مەدەنی
چاالکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
دانی
زﯾند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1179 :

ولقادر
مان عەبدو
لوقم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0510100559
94213
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بجە
شاری ھە ەبج
سەرۆکی کﯚممە ەی قوربانييانی چەکی کيمياوی لەش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1180 :

فەﯾلی
ول ەحيم ف
مان عەبدو
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031600535
57256
چاالکی سياسی و ممەدەنی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

جﯚری ککەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1181 :

ەد
مەد ئەحمە
مان محەمە
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255459
91463

851

کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1182 :

لوقمان مەجيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051110480476250
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1183 :

لوقمانی حاجی کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=200912041610062801

852

سا ی  1971لە گوندی ک شکەران ھاتﯚتە دنياوە .تتا قﯚناغی ناووەندی لەقوتاببخانەی
س
ەوە
ەالﯾەن رژ مە
چەمچەماڵ لە
شەسازﯾی چ
ی ﯾەکەمی پيش
باازﯾان خو ندوووە .لەقﯚناغی
بەرﯾتانياو
و
مەتە
200ەوە ھاتوم
سەرەتای سا ی 00
ی
.199
زﯾﯾندانی کراوە تا سا ی 92
بواری کولتوور
دبلﯚمای )ناشناڵ دبللﯚما( لە ی
ی
تاائ ستا لەوێ دەژﯾم .س شەھادەی فول
ھەﯾە .ئ  5کﯚﯚرسی تاﯾبەتييشم کردووە لەبوارە جياوازەکانی
و ميدﯾا و رۆژناامەنوسيدا ھ
خاوەنی ئيمتييازی
ی و نواندن و سياسەتی ئيجتيماعی و ئای تيدا .خ
وەک فيلمکارﯾی
ھەﯾە،
ڕۆمانی چاپکراوی ھ
ی
سەکانە و بەرردەوام لەو ندەر دەنووس  .دوو
ما پەڕی پ نوس
م
دا( .ئ ستاش،
سەرۆکاﯾەتيمد
سەردەمی س
ەژ ر ناوی )وووشەکانی ناوو چاڵ( و )لەس
لە
تی بەرد)
شاانی )وو ی
ی تەواو بووە و لەژ ر ناونيش
ڕۆۆمان کی تری
سەبارەت
جی کەرﯾم( س
دﯾا لەالﯾەن )للوقمانی حاج
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
17::58:31 2014
م( لە4-1-13 :
حاجی کەرﯾم
ە )لوقمانی ح
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاود ری س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1184 :

و مولود عثثمان
ليمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130269
92178
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1185 :

ت بارزانی
ل ھات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11311522310695
داﯾک بووی
خەزووری سەرۆکی پپارتييە لە ک
ی
وری
حەمەد خاليد
کوری ش خ مح
د بارزانييە ،کو ِ
ک ِ
ستانە
بيانی کوردست
سا ی  ،1992بەرپرسی نوووسينگەی م رگەسﯚری ﯾەک تی قوتابي
س
بلی
اوچەی
ی
بژاردنی ئەندامانی کﯚنگرەی پارتتی لە ن
ی
ە ھە
ی ئامادەﯾە لە
قوتابی قﯚناغی
قو
َ
ست ب ن ت وەک بچوکتترﯾﯾن ئەندام کﯚننگرەی پارتی بەشدار
تووانی دەنگی ﯾەکەم بەدەس
گرەی 13ی پاارتی.
دەب ت لە کﯚنگ
سەرچاوە :ما پەڕی زاری ککرمانجی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی خ
خو ندکاران

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1186 :

عومەر
فشخع
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091013585
57579
ەتی ناسراو بە
ئەندامی سەرکرداﯾە
ی
ستن و
ەتيف عومەر مستەفا ،کاددﯾری ڕ کخس
لە
مانی لەداﯾکبووە .دەرچووی ککﯚل ژی کارگ ی و
ەتيفی ش خ عومەر.لەشااری سل ی
لە
شەستەکاندا چﯚتە ڕﯾزی ﯾﯾەک تی قوتابييانی
ی سل مانی لە سا نی ش
ئاابووری زانکﯚی
دﯾموکراتی کوردستان.
ی
لەپارتی
ی
ککوردستانەوە پاشان بﯚتە ئئەندام
ئە قە
سا ی  1972پەﯾوەندی بە کﯚمە ەی رەەنجدەرانی کووردستانەوە ککردو خراﯾە ە
س
عەلی سەعيد رەئوف
ی
 1976لەگەڵ ھەر ﯾەک لە شوان
ەوە .سا ی 6
ڕۆۆشنبيرﯾەکانە
ەری
ەی دامەزر نە
شيد لە دەستە
حەمەد خورش
ڵ عەلی و مح
سرەت رەسوڵ
ئااکرەﯾی ،کﯚس
854

کﯚمە ەی خو ندکارانی کوردستانی بوو.
لە 5ی ئاﯾاری سا ی  1977لەگەڵ پﯚل ک لە ئەندامانی ڕ کخستن لەالﯾەن دەزگای
ئەمنی سل مانييەوە دەستگير کراو و بە پ نج ساڵ زﯾندانی حوکم درا ،سا ی 1979
بە ل بوردنی گشتی ئازاد کرا و دوا بەدوای ئەمە بەردەوام بوو لەسەر کارکردن لەناو
رﯾزی ر کخستن.
پاش ڕاپەڕﯾنی سا ی  1991بووەتە ئەندامی ليژنەی ڕووناکبيری مە بەندی 1ی
ر کخستنی سل مانی لە قە چواالن و ھەر لەو سا ەدا بەشداربوو لە دەرکردنی
بەرنامەی پەﯾامی نوێ دواتر ل پرسراوﯾەتی بەڕ وەبردنی کﯚميتەی 2ی پ سپ ردرا.
سا ی  1992بە سکرت ری کﯚمە ەی خو ندکارانی کوردستان ھە بژ ردرا لەھەمان
کاتدا بووە کارگ ر لەمەکتەبی ر کخراوە دﯾموکراتييەکان ،لە سا ی  1996دا
گواستراﯾەوە بﯚ دەزگای زانياری لەقە چواالن لەماوەی ن وان  2004/1997لە ئەمرﯾکا
ژﯾا لەو ماوەﯾەدا کاروباری ھە بژاردنی تاوتوێ کردو و وەک شارەزا لە بواری ھە بژاردن
دەرکەوت.
سا ی  2004گەڕاﯾەوە بﯚ کوردستان و کراﯾە ﯾارﯾدەدەری سکرت ری گشتی ﯾەک تی
نيشتمانی کوردستان بﯚ کاروباری ھە بژاردن و دواترﯾش بووە ئەندام لە دەزگای
ھە بژاردن.
سا ی  2010بووە بەڕ وەبەری ئوفيسی تاﯾبەتی سەروک وەزﯾرانی حکومەتی
ھەر می کوردستان لە سل مانی و لە کﯚنگرەی دووەمی ﯾەک تی نيشتمانی
کوردستان بە ئەندامی ﯾەدەگی کﯚميتەی سرکرداﯾەتی ھە بژ ردرا.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی 2013-10-28 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

855

ژمارە1187 :

جە عەبدو
لەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0307222317
73836
چاالکی بواری ژنان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مافی ژناان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1188 :

ال ئيمرەت
لەﯾال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3312011016
67805
ەکان کە
بژاردنی شارەوانييە
ی
کاندﯾدی بەدەپە بوو بﯚ ھە
ی
سا ە و گەنجتترﯾن
ەمەنی  27س
تە
سنووری
شارەوانی جزﯾرە لە س
ی
سەرۆکی
ی
ت بھ ن ت و ببب تە
ەوتن بەدەست
تووانی سەرکە
پاار زگای شرنااخ.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
س :خانمان
ررەگەزی کەس
و ت:

باکووری ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1189 :

ەرﯾم
ن شکور کە
ال حەسەن
لەﯾال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221235828
83664
 19کەرکوک -شﯚرﯾجە
ن973/12/1 :
ی لە داﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
دانيشتووی :ککەرکوک -شﯚﯚرﯾجە
ھەندەسی).
ی
رەسم
م
ب وانامە :خاوەەنی دوو ب واننامە) ،بەکالﯚررﯾﯚس قانون -دبلﯚم
مان :کوردی ،عەرەبی ،ئيينگليزی.
زم
ن:
بوواری کارکردن
ەروەردە و و
ئەندامی ئەننجومەنی پار زگای کەرکوک ،ليژنەی پەخو ندنی با  ،لليژنەی
ژننان.
ئەندازﯾاری و ئاوەدانکرددنەوە.
ی
بەشی
ی
ەرکوک،
ی زانکﯚی کە
ە سەرۆکاﯾەتی
فەرمانبەر لەسەرۆکاﯾەتی زانکﯚی کەرککوک و
ی.ن.ک( لە س
کەرتەکانی ر ککخستنی )ی
بەرپرسی کەککﯚل ژەکان.
رکردنی گەورە.
ی
 (uبﯚ ف
ئەندامی ليژژنەی )unsiefخولەکان:
خ
1تخطيط استترتيجی بﯚ پرۆۆژەکانی شارری کەرکوک لەپ ۆژەکانی زانکﯚی کەرککوک وفەرمانگە حکوومييەکان.
فە
ی سەرکردە.
2خولی ژنانی
23خولی پەروەەردەو پالنی پەروەردەﯾی لەسەر ئاستتی کەرکوک.
3کومەت لەالﯾە
4خولی کارگ ی بﯚ بەڕ وەەبردنی داموددەزگاکانی حک
4ەن ر کخراوە
می کوردستان.
ن ودەو ەتييەکاان لە شارەکاانی ھەر ی
سەکانی زانکﯚﯚکانی عيراق ،بەتاﯾبەتی ززانکﯚی
جەم کﯚنفرانس
5بەشدارﯾکرددن لە سەرجە
5ککەرکوک.
ەتن بە گەنجان و خو ندکارران.
ی کﯚنفرانسەککان ،کە تاﯾبە
6بەشدارﯾکرددن لە زۆربەی
6ەی پەروەردەەوە:
لەڕ گەی ليژنە
چاالکييەکان لە
چ
زگای کەرکوک و دەوروبەری
چە لە پار ی
ی دەﯾان خو ندنگە و باخچ
1دروستکردنیخانە.
ەتاﯾبەتی گەڕڕەکە ئاوارەکا ن وەکو گەڕەکی فەﯾلەق و پەنجە عەللی و بارودۆخ
بە
کردنی
2رۆ کی کارﯾﯾگەر لە بيرۆککەو دروستکرددنی کﯚل ژەکاانی کەرکوک و پ شکەشک
2ژی کارگ ﯾی و ئابوورﯾی
کارﯾيەک بﯚ درروستکردنی ئەو کﯚل ژانە ،وەکو کﯚل ی
ھەموو ئاسانک
ھ
ژەکانی
ی
ھﯚڵ و تاقيگە لە کﯚل
دروستکردنی چەندﯾن ھ
ی
ڵ
شتوکاڵ لەگەڵ
و کﯚل ژی کشت
ککەرکوک.
گەی
لەگەڵ الﯾەنە پەﯾوەەندﯾدارەکاندا ،چ لەڕ ی
ڵ
ھەنگی
گ بە ھەماھ
3رۆ کی گرنگ
3ەتی زانکﯚی ککەرکوک بﯚ گگەڕاندنەوەی
ەی سەرۆکاﯾە
خو ندنی با ووە ﯾان لەڕ گە
خ
کرﯾت( وەرگيررابوون ،چ
خو ندکارانی ککەرکوک کە للە زانکﯚکانی )موس و تک
خ
کﯚکانی کەرککوک.
ستضافة( لەزانک
ەگواستنەوەﯾﯾان ،چ بەميوا ندار تی )اس
بە
البردنی
پەروەردەی بەغدا بﯚ ال
ی
4رۆ کی کارﯾﯾگەر بﯚ پوچە کردنەوەی ب ﯾاری وەزارەتتی
4ەگەڵ
مامﯚستاﯾانی کەرکوک ببە ھاوکاری لە
ی
پەﯾمانگەی
ی
خو ندن بە زماانی کوردی للە
خ
عيراق.
ق
ی با لە پەڕ ەمانی
لييژنەی پەروەرردە و خو ندنی
857

5رۆ کی کارﯾگەر بﯚ گەڕانەوەی چەندﯾن مامﯚستای کورد لە خوارووی کەرکوک لەکاتو سات کی زۆر نائارام و مەترسيدار بﯚناو شاری کەرکوک.
6ھەماھەنگی لەگەڵ وەزارەتی خو ندنی با لەحکومەتی ھەر می کوردستان وپەڕ ەمانی کوردستان بﯚ گەڕانەوە ،ﯾاخود تەنسيبکردنی مامﯚستا کەرکوکييەکان لە
زانکﯚکانی ھەر می کوردستان بﯚ زانکﯚی کەرکوک لە بەر بەرژەوەندی خو ندکارانی
کورد لەشاری کەرکوک.
بە ندەدات کە نو نەری راستەقينەی ئەو شارە ب ت و ھە سوڕ نەری ئەرکەکانيان
ب ت لە بەغداد.
داکﯚکيکردن بﯚ گەڕانەوەی سيستمی ئ واران لە زانکﯚی کەرکوک ھاوش وەی
شارەکانی عيراق.
گەڕانەوەی زﯾاتر لە  6184مامﯚستاو سەرپەرشتيارانی پەروەردە لە کەرکوک بﯚ سەر
وەزارەتی پەروەدە لە حکومەتی ئيتيحادی کە تائ ستا نەگەڕاونەتەوە.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای کەرکوک بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1190 :

لەﯾال سﯚﯾلەمەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011014564674788
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خستن و
کاروخەباتی سياسی ژژنان و لەر کخ
ی
چاالکەکانی نااو
ەک کبووە لەککچە گەنجە چ
ﯾە
سياسی و ئازادی ژژنانی بەڕﯾوەببردووە .
سی
شانی
ککﯚمە ە کوردﯾييەکاندا ت کﯚش
راگەﯾاندنی
ی
نووسينگەی
ی
پەالماری
ی
سراو
سان کی نەناس
 2013-0کەس
شەوی 01-09
ش
ەداری
ژنە سياسەتمە
ە
لەئەنجامدا س
ج
 (Gaو
ککوردستانياندا لەناوچەی ) are du Nord
ەدەستدا.
ککورد ژﯾانيان لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ستان- PKK
پارتی کر ککارانی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1191 :

د
ال محەمەد
لەﯾال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9020845433
32948
ەواو
سەرەتاﯾی لە ئ ران تە
ی
غی
داﯾک بووە و قوناغ
 19لە و تی ئ ران لە ک
ە سا ی 983
لە
ينەوەﯾەکی
ی
ی کشتوکا ی زانکﯚی سە حەددﯾنە .ل کﯚ
چووی کﯚل ژی
ککردووە و دەرچ
مداوە .
سووتاندنی ئاففرەتان ئەنجام
ەبارەی خﯚس
لە
کرمانجی
سەرچاوە :توانا تەھا  -ما پپەڕی زاری کر
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1192 :

مارﯾاا عەلی باﯾز کوﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91943
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1193 :

جەبار
ن عەبدولج
مازن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0910141525
59469
ەلع راقيە
وﯾفاقی نيشتمانی و ليستی ئە
ی
ەوەی
ەرکوکی بزوتنە
سينگەی کە
ەرپرسی نووس
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1194 :

مام ب ستون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2272007328
87043
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

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!

ژمارە1195 :

مام ھەژار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2051818253
33124
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سەری دﯾموکرااتی کوردستاان
پارتی چارەس
ەندامی بەر ووەبەراﯾەتی پا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ەدەکە
ستان  -پەچە
موکراتی کوردس
پارتی چاررەسەری دﯾمو

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1196 :

ی
دﯾن ئازادی
مح د
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0414112447
74154
سەقز
ەباتکاری مەدەەنی شاری س
ی مرۆڤ و خە
چاالکی مافی
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1197 :

ەالدزی
ەحمەد قە
ەمەد عبدالللە مير ئە
محە
862

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404191987
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1198 :

محەمەد حمەرضا حمەامين قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791752
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1199 :

محەمەد رفعت فتح ﷲ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091778
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کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1200 :

محەمەد ئەحمەد رسول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303492265
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1201 :

محەمەد ئەحمەد عەزﯾز محەمەد پ نجوﯾنی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812174892005
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1202 :

ن عەلی
ەمەد ئەمين
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218142759
93512
ەی شﯚڕش
ی نەخﯚشخانە
تﯚر محەمەدی
نااسراو بە دکتﯚ
سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1961 :س
ساڵ و شو نی
س
ەرگەری گشتتی
ەرگەرﯾو ھەناوی_دبلﯚمی با ی نەشتە
شکيی نەشتە
ب وانامە :پزﯾش
شتی
شتەرگەری گش
سپﯚڕی :نەش
پس
خﯚشخانەی ف رکارﯾو سەننتەری
شتەرگەری گگشتی لە نەخ
ککاری ئ ستا :پپزﯾشکی نەش
ەندروستی
ەرەپ دانی تە
پە
سی ،لەبری راو ژکارە
سينو وەرگ اان :رﯾفﯚرمی تەندروستی کيانی سياس
ب وکراوەو نووس
ەبارەت بە بنيياتنانی دەزگاﯾەکی تەندرووستی
ەندروستيەکاان دەدو ت ،پ ۆژەﯾەک سە
تە
ھاوبەش
ھ
ەکانی
شارو شارۆچکە
ەری کردووە للە ھەموو ش
ی نەشتەرگە
ک پزﯾشک کاری
چاالکی :وەک
چ
ککوردستان.
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1203 :

ەمەد بەرزننجی
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204161306
62803
سياسيی.
نووسەر و چاود ری س
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاودد ری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1204 :

ق رەحيم
ەمەد تﯚفيق
محە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110516311017
سا ی  1954لەسل مانی لەداﯾکبووە.
س
ـــ  1972چووەتتە فەرەنسا ببﯚ خو ندن.
تەواو دەکات.
و
ميکانيک
چ تە بەرﯾتانيا و ئەندازەی م
ـــ لە  1974بﯚ خو ندن دەچ
دەران .
شمەرگەی کﯚمە ەی رەنجد
ـــ سا ی  1979دەب تە پ ش
ـــ لە 1978ەوەە نەوشيروان مستەفای نااسيوە.
ـــ  1984ئەنداممی سەرکرداﯾەتی کﯚمە ەی رەنجدەران و ﯾەک تی بووە.
تی.
مەکتەبی سيااسی ﯾەک ی
ە ئەندامی مە
ـــ  1994بووەتە
مەکتەبی سياسی ک شاﯾەوە.
ی
ـــ  2006دەستتی لەئەندام تی
مەنی کﯚمپانياای وشەﯾە.
ـــ ئ ستا ئەنداممی ئەنجوومە
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە

866

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1205 :

الق
ەمەد حەال
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02213341910186
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ژمارە1206 :

مە عەلی ررەشيد ئيببراھيم
ەمەد حەمە
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02212149513650
ەداﯾک بوون-1965 :قەالدززێ
لە
ی
بااری سياسی
ستنەکانەوە.
سا ی )(1981پەﯾوەندی ککردن بەر کخس
س
شار).
ر
ی سياسيی ))خەباتی
ی لە چاالکی
ەشدارﯾکردنی
بە
سا ی)).1982
ی لە خﯚپيشااندانەکانی س
ەشدارﯾکردنی
بە
عسەوە
ەن رژ می بەع
198ەوە لەالﯾە
ەرﯾنەخو ندکاارﯾيەکەی 82
شاندان و راپە
ە دوای خﯚپيش
لە
دەستگيرکراوەە.
پەروەردە دورخراوەتەووە لە زانکﯚی بەغدا لە ن ووان
ە
جی
ساڵ لە کﯚليج
بﯚﯚ ماوەی دووس
پرۆسەی
ی
شدارﯾنەکردنی لە
ی
 (1988-1987لەسەر بەش
1987-198و 7
سا ەکانی)86
س
جەنگی عيراق ئ راندا.
ندکاران لە ماوەی ج
ن
ی خو
شەعبی کردنی
ەجەﯾشی ش
بە
زی پ شمەرگە بووە لە)ف،
200کادری ئييدارەی ھ ی
ەسا ی -1996تاسا ی 04
لە
گ،ه،پ،ک(لە
ە سل مانی .
گ
شاری ھەول ر .
ەی کردووە للە کﯚمە گای دارەتوو ناوش
ەرﯾنە مەزنەکە
ەشداری راپە
بە
بااری زانستی
الدزی.
ەرەتاﯾی و ناووەندی ءئامادەﯾی تەواو کرردووە لە قەال
•خو ندنی سە
َ
ی)(1990
ستھ ناوە و دەەرچوی سا ی
ەکالﯚرﯾﯚسی لە زانستی ففيزﯾادا بەدەس
•بروانامەی بە
غداﯾە
ی زانکﯚی بەغ
سا ی
زانکﯚی سل مانی س
ی
•بروانامەی ماستەری لەبوواری لەﯾزەردا بەدەستھ ناوە لە
)2004
)4
شکی لە زانکﯚﯚی
•رەوانەی بەرﯾﯾتانيا کراوە بﯚﯚ خو ندنی دککتﯚرا لەبواری فيزﯾای پزﯾش
ەﯾەتی لەم بووارەدا .
سينی کت بەکە
)بانگﯚر -بەرﯾتانيا( ئ ستا سەرقا ی نوس
چاالکی لەبوارری مرۆﯾی و روناکبيرﯾدا
چ
•لە ر کخراوی) (I.O.Mکارﯾﯾکردوە لەسا ی)(1991بﯚ سەرژم رﯾکرددنی گەرانەوەەی
ئااوارەکان راپەررﯾنی سا ی  1991بﯚ کوردستان .
بەری ع راق و ک شەی ئە غام بﯚ
التانی دەوروبە
ەل ک بابەتی پەﯾوەندبە وال
•وەرگ رانی گە
ێ
رۆۆژنامەی کورددستانی نوێ
199
وەرزشی قەالدزێ93
ی
نەی
•ئەندامی داممەزر نەری ﯾانە
يزﯾيە بە نوسيين و ئاخاوتن
•شارەزای زماانەکانی عەرەەبی و ئينگليز
 (A.Pناسراوە.
ی ئەمرﯾکييە کە بەبە )P.S
•ئەندامی کﯚممە ەی فيزﯾای
اردنی
زگای سل مانی بﯚ ھە بژ ی
کوردستانی لە پار ی
نی
نی
ی ھاوپەﯾمانی
ککاندﯾدی ليسی
ەڕ ەمانی ئ اق لە 2010ددا .
پە
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ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1207 :

مە کەرﯾم  -ھ من
ەمەد حەمە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1062155538
86790
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1208 :

ی
ەمەد خانی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211316496
64274
کی
ی(ﯾە خە ی
محەمەد خانی
ی تەواوی دکتﯚﯚر)م ح دﯾن م
دکتﯚر محەمەدد خانی ناوی
سا ی  1970لە
لە رپژھە تی کوردستان .س
جوان ۆی سەرر بە پار زگای کرماشانە ە
ج
ئامادەﯾی ھەر لە جووان ۆ تەواو کرردووە.
ی
دنی سەرەتاﯾﯾی و
کب ووە خو ند
جوان ۆ لە داﯾک
ج
لە
ەند سا ک ە
سنە تەواو کردوووەو ،دواتر چە
ە
ە شاری
ەﯾمانگای ماممﯚستاﯾانی لە
پە
الد کانی دەورروبەری جوان ۆ مامﯚستای سەرەتاﯾی ببووە.
ال
کردنی تەواو ککردووەو
ه(بەشی پەرروەردە و ف رکر
سالمی سنه
ی )ئازادی ئيس
دواتر لە زانکﯚی
ە بەشی دەررونناسی بە ددەست دەھ ن ت ،لە زانکﯚﯚی
ماستەر لە زاننکﯚی تاران لە
م
عەالمەی تەبااتەبائی دکتﯚررا لە بواری دەروونناسی ببە دەست دەەھ ن ت .ماوەی چەند
ع
شان و جوان ۆۆ ،چەندەھا ووتار و
کﯚکانی کرماش
نەوەﯾە لە زانک
سا کە سەرققا ی وانە وتنە
س
کورد کردوە.
د
ميللەتی
شکەش بە م
سيميناری لە بواری دەروو نناسی دا پ ش
س
 19خ زانی پ ککھ ناوەو خاوەنی کچ و کووڕ کە بە ناوەککانی،ئاسﯚ و ئا .
ە سا ی 998
لە
ەد خانی لە ففەﯾسبووک
ەرەی محەمە
سەرچاوە :الپە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککﯚمە ﯾەتی

شارەکان:
ش

ن
کرماشان

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

ژمارە1209 :

ەمەد خدر پشدەری
محە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
11021075119584
ەربەخﯚ
ی ليستی کاررمەندانی سە
سەرۆکی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

کی کﯚمە ﯾەتتی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1210 :

ەمەد خزر حمە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91945
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1211 :

شناو
ەمەد خﯚش
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0802155409
94616
ەرپرسی دەززگای م رگ و سکرت ری رۆۆژنامەوانی ن چيرﭬان بارزاننی.
بە
تاقانی شاری ھەوول ر لە
ی
شينی گەڕەککی س
 (196لە خ زانن کی ھەژارنش
ە سا ی )60
لە
يەکەی
شە رۆژنامەوانيە
حوس ن تەھاﯾە و نازناوی پيش
حەمەد س
داﯾک بووە ،ئەو کە ناوی مح
مندا ييەوە تا
باسی ل وەدەکات لە تەمەنی م
ی
ک خﯚی
شناو(ە ،وەک
محەمەد خﯚش
)م
ەنووسی و نوووسين بەھﯚی ھەژاری و
ستی داوەتە کاری رۆژنامە
ەوکاتەی دەس
ئە
مند نەی کە لەسەر
جﯚرەھا کارﯾکرردووە ،وەک ززۆربەی ئەو م
دەستکورتی خ زانەکەی ج
گرتووەتە ئەستﯚی تا لە دواجار و للە سا ی
ە
شەقام کاردەککەن بژ وی ژﯾﯾانی خ زانەککەی
ش
گەی چەند نوووسين کی رەەخنەﯾی ئەدەەبی و چيرۆکننووسينەوە رۆۆدەچ تە
 (1992لە ر گ
)2
ەی رۆژنامەنوووسی بە خﯚﯚشناوەوە
جارەکی پيشە
ەﯾاندنەوە و ئييدی بە ﯾەکج
نااو کاﯾەی راگە
دەلک ت.
من رانيەﯾی  -ما پەڕی روووبەر
سەرچاوە :ھ م
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1212 :

ەمەد خەلييل
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11223091510694
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ی لەئەنجومەننی پار زگای کەرکوک
سەرۆکی کوتللەی عەرەبی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1213 :

د وانی.
د محەمەد
ەمەد رشيد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217529
92033
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1214 :

ل
يب خورمال
ستەم حەبيب
ەمەد روس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91936
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1215 :

عيل
ەمەد سابيير ئيسماع
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81112162912316
19
947/07/01 --ن  :ع راق -
ی لەداﯾک بوون
شو ن و رۆژی
ش
پﯚﯚست  :با ﯚززی ع راقەلەووو تی چين .
بواری فيزﯾک دا لەزانکﯚی ببەغداد
1969
1
ب وانامەی بەککالﯚرﯾﯚس لەبو
ئەتﯚمی دا لەزانکﯚﯚی ستﯚکھﯚ م 1988
ی
ب وانامەی دکتتﯚرا لەبواری ففيزﯾای
ککارەکانی:
مانی 1971 - 1969
مامﯚستای فيززﯾک لەسل م
م
1976
مامﯚستا لەزاننکﯚی سل ماننی 6 - 1971
م
1978 - 19
لەشاری ناصرﯾە 976
ی
ەکان
ەلﯚمنيﯚمی ﯾە
ەشی تو ژەئە
ەڕﯾوەبەری بە
بە
1988
ستﯚکھﯚ م 8 - 1983
ﯚ
مامﯚستای ﯾاررﯾدەدەر لەزانککﯚی
م
ستا لەزانکﯚی ستﯚکھﯚ م _ فەرمانگەی چاود ری ئەتتﯚمی
ستی و مامﯚس
توو ژەری زانست
1993 - 1
ەسوﯾد 1988
لە
ەوروپيەکان 1992 - 1978
ەرپرسی ﯾەکک تی نيشتماانی کوردستاان لە و تە ئە
بە
ەرەنسا
کوردستان و ﯾەک تی نييشتمانی کووردستان لەفە
ن
ی
نوو نەری حکوممەتی ھەر می
2001 -1993
3
ەمرﯾکا
کوردستان و ﯾەک تی نييشتمانی کووردستان لەئە
ن
ی
نوو نەری حکوممەتی ھەر می
2004 - 2001
20
رەوەدامەزراوە2 /07/2004
ە
وەک با يﯚز لەووەزارەتی دەر
ئەتﯚمی دا
ی
د تو ژﯾنەوەﯾەککی زانستی ﯾەلەبواری فييزﯾای
خاوەنی چەند
خ
فەرەنسی  -سوﯾدی دەزان ت.
ی
ئينگليزی -
ی
ی-
مانەکانی کورردی  -عەرەبی
زم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

دﯾپلﯚمات

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1216 :

محەمەد سا ح جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082309100658588
چاالکی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1217 :

ود
ﯾق مەحمو
ەمەد سدﯾق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02111172510182
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1218 :

دوەند
دﯾق کەبود
ەمەد سەد
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0407115637
71702
سنە لەداﯾکبووەە.
 1لە شارۆچککەی دﯾواندەررەی سەر بە پار زگەی سن
ە 1963/3/22
لە
تەمەنی  20سا ی ژنی
ی
سا ن بووە باووکی کﯚچی دواﯾی کردوووە ،لە
ەمەنی  14س
تە
بەشی
ی
چووی
کی ھەﯾە .کەبووودوەند دەرچ
ھ ناوەو چووەتتە تاران ،دوو کوڕ و کچ ی
سا ی
داراﯾی ھەﯾە .ا
ی
بەڕ وەبردن بارززگانی و
سپﯚری لە ەڕ
ەڕ وەبردن و ژژم رﯾارﯾيە ،پس
بە
سی در اﯾران((کردووە،
 1997بەشدارری لە دامەزرراندنی ر کخراوی )اتحاد بررای دﯾموکراس
7
 2005ر کخراوی
2
مردم(ی دەرکردووە ،لە 9ی
ی
 2رۆژنامەی ))پيام
ەسا ی 2003
لە
الﯾەن
ستانی دامەززراندووە .سا ی  2007لەال
ە مافەکانی ممرۆﭬی کوردس
داکﯚکيکردن لە
ەردا سەپ ندرراوە.
کردنی بەسە
ئ رانەوە گيراوەەو سزای  11ساڵ زﯾندانيک
الل سەعيد  -ما پەڕی روووداو ن ت
سەرچاوە :بيال
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

شارەکان:
ش

دﯾواندەرە

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

ژمارە1219 :

ەمەد شەررﯾف
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
04121050114141
سەر بە پار زگگای ھەول ر للە داﯾکبووە.
گردەسووری س
1لە گوندی گر
·سا ی 1934
ئاﯾينی تەواوکردوووە.
ی
سەفەی
مەکانی فەلس
·مەالﯾەتی و ھەموو عيلم
ەدا ھەﯾە.
·بەکالﯚرﯾﯚس و ماستەرو ددکتﯚرای لە ﯾااساو شەرﯾعە
می کوردستان.
ئيسالمييە لە ھەر ی
ە
·سەرۆکی کﯚﯚڕبەندی ھزرری
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1220 :

ھلال.
ەمەد عبدھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217529
92030
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1221 :

سمان ئەميين
ەمەد عوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8150902049
91544
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1222 :

محەمەد عومەر  -حەمە سەﯾدسادقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110710135910589
ھە سوڕاو کی بزوتنەوەی گﯚڕانەو پلەی عەقيدی ھەﯾە لە ھ زەکانی پاسەوانی سنوور.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1223 :

محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591462
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1224 :

محەمەد عەبدو

حەمەد
879

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403391905
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی سﯚسيال دﯾموکراتی کوردستان  -حسک

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1225 :

محەمەد عەزﯾزی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510077
ئەندامی پژاک و زﯾندانی سياسی ) 6ساڵ زﯾندان)
سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی
880

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1226 :

ي الدين عززيز
ەمەد محي
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130339
92252
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1227 :

ەمەد مەال قادر
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102094205
52186
پارتی.
ەندامی سەررکرداﯾەتيی پا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1228 :

محەمەد مەولود مامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791939
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1229 :

محەمەد ھەردەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510075
ئەندامی پژاک و زﯾندانی سياسی ) 2ساڵ زﯾندان)
سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1230 :

کی 2
ەمەد ھەرک
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32609091513177
13ی پارتيدا کرراﯾە ئەندامی
لە کﯚنگرەی 1
ی چەمچەما ی پارتی ،ە
ەرپرسی لقی
بە
ی.
سەرکرداﯾەتی
س
 20لە ھەول ر بەھﯚی جە تەی د ەوە ککﯚچی دواﯾی کرد.
ە 011-09-14
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1231 :

مان
ەمەد وەتم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1242349013
33018
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(ی راپەڕﯾن و ددانيشتوی
ی.ن.ک( و ل پپرسراوی مە بەندی ) 8ی
ەندامی سەررکرداﯾەتی )ی
ئە
ێ و لە داﯾک بوی گوندی ش ن يە.
شاری قە دزێ
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1232 :

ە
ﯾم کەشخە
ەمەد کەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22509022419738
سا و سلوﭬينيا
نوو نەری ی.ن..ک لە نەمس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1233 :
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ەمەد کەماال
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30920474413550
ئەنجومەنی
ی
ئەندامی
ی
ەماڵ کە ھاوککات
ی لە چەمچە
ی  19ی پارتی
ەرپرسی لقی
بە
پاار زگای کەرککوکە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1234 :

ول ەحمان
ەمەد کەﯾاننی عەبدو
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216211844
43466
ی لەداﯾک بووون 1955 /گووندی گردﯾش ھەول ر
ساڵ و شو نی
س
شکی بەسرا
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس پزﯾش
ک
پييشە /پزﯾشک
لە بواری
تو ژﯾنەوەو چەنندﯾن وتارە ە
 11کت بو  2و
سينو وەرگ اان /خاوەنی 1
ب وکراوەو نووس
جيادا.
ە ﯾەتی جياج
سياسيو کﯚمە
س
لە
ەکانی ھەول ررو بەرﯾتانيا ،ە
ک پزﯾشک کار ی کردووە لە نەخﯚشخانە
چاالکی /وەک
چ
لە رﯾزەکانی ر کخراوەکانی
چاالک بووە ە
سا ی  1991چ
سا نی حەفتتاکانەوە تا س
س
سا ی
بووە و لە دوای س
سياسی ە
ميللەتەکەمان و زﯾندانی س
ن
بززووتنەوەی رززگارﯾخوازی م
شای
ەگرانە تەماش
سياسی بە چااو کی رەخنە
چاود ر کی س
 1991ەوە تا ئ ستا وەک چ
ەکەمانی کردووە.
سی ميللەتە
رەەوشی سياس
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
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

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1235 :

ن شاسەننەم
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6010840436
60139
بﯚکان چاوی بە دننيا
ن
شە سەر بە شاری
ە گوندی ترکاش
سا ی 1352ی ھەتاوی لە
س
تای
ھەﯾە و ئ ستا لە شاری بﯚﯚکان مامﯚستا
ی عەڕەبی ھ
سانسی زمانی
ھە ناوە .ليس
ھ
شينانە لە
کﯚکردنەوەی پەندی پ ش
ی
خەرﯾکی
ی
يەوە
13ی ھەتاوﯾيە
ە سا ی 374
قوتابخانەﯾە .لە
قو
کﯚ کردوونەتەوە و خﯚی
ئەم پەندانەی ﯚ
ستا ژمارەﯾەککی زۆری م
شيعری کوردﯾﯾدا و ھەتا ئ س
ش
ناردنی فاﯾلی
ی
وکردنەوەﯾە کە بە
ە
ی شاعيران و دەزگاکانی ب
ککوتەنی چاوەڕڕ ی ﯾارمەتيی
ەوەش لە
پوختەتر و پاراوتر بکاات .ب جگە لە
ر
ن راناگا ،کارەەکەی
ەو کت بانەی دەستی پ يان
ئە
لە زمانی عەڕڕەبی و فارسيييەوە بﯚ کورددی و
ی وەرگ انە ە
1ەوە خەرﯾکی
سا نی 1376
س
مم کەوە( کە جارێ
ناوی )بە در ژی زستان گەرم
کردووە بە ی
ککت ب کی چيرۆۆکی ئامادە کر
چاپ نەبووە .
چ
پيتچنينی کوردی داووە و زۆر وردەەکارﯾی
ی
ھەو کی زۆرری بﯚ
 13بەم الوە ھ
ە سا ی 380
لە
بەرھەمی حەول
ی
نووسەرانی شاری بﯚککان
ی
بەکانی
نی
ەم بوارەدا دﯾووەتەوە و زۆرببەی کت
لە
ەندﯾن
حەول کی زۆرﯾشی بﯚ دروست کردنی و بالگ بﯚ چە
گينی ئەون .ح
و دەست رەنگ
نوووسەری بﯚککان داوە .
: http
یp://www.m--shasanam.blogfa.com
و بالگی خﯚی
60139
9
گالنی( سەباارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ئئەمين گەردﯾگ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10
م( لە0:43:25 2011-6-3 :
محەمەدئەميين شاسەنەم
)م
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

شارەکان:

بﯚکان

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

ژمارە1236 :

محەمەدعەلی ﯾاسين تاھا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891496
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1237 :

محەمەدی حاجی مەحمود
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http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811061528
80755
ەواو
کی خو ندنی تە
ھيچ قﯚناغ ی
ەسا ی  1953لە گوندی گو ەخانە لەدداﯾک بووە ،ھ
لە
ەکردووە ،جوووتياربووە ،بەتتواناو ھەو ی خﯚی خﯚی ف ری خو ندەواری و نوسيين
نە
ککردووە.
می
سا ی  1981بووەتە ئەندام
 1پەﯾوەندی ببەشﯚڕشەوە کردووە ،لە س
ە 1976\6\26
لە
سياسی،
ت ،دواﯾی دەب تە ئەندامی مەکتەبی س
سﯚشياليست
ککﯚميتەی ناوەندی پارتی س
ەڕ ەمانی کورردستانه.
کی پارتی سﯚﯚشياليستی کوردستانە و ئەندامی پە
ئ ستا سەرۆکی
مەرگەﯾه.
تاا ئ ستا  9کت بی نوسيوە :بەناوبانگترﯾننيان کت بی رۆۆژم ری پ شم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی
سەربازی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

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

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1238 :

دانی
ەمەدی گاد
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122914035
57941
ەتاوی لە شارری مەھاباد للەداﯾک بووە .لە تەمەنی م رمندا يدا )سا ی  (1332بﯚتە
سا ی 1318ی ھە
نی و ای
پاشان حيزبی د مووکرات و بە ش وەی نھ ی
ن
ی ﯾەکيەتيی الوانی د موککرات و
م کی چاالکی
ئەندام
ەو قﯚناغە لە ت کﯚشان
ی نھ نی کرد وە .چاالک بووونو ب واپ کراووﯾی ناوبراو لە
ی بە خەباتی
ھاوڕ ببازانی دەستی
ەھابادو دەوروبەردا
ی کﯚمە ﯾەتتی و سياسييی دﯾار لە ن و خە کی مە
دا ببووو بەھﯚی ئەووەکە پ گەﯾەکی
کی
وەڕی خرانی ﯾەککەم خﯚپ شانندانی خە ی
ی
ە دەور کی گررنگی لە
چەشن ک کە
ست ب ن بەچ
وەدەس
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کوردستان دژی ر ژﯾمی پاشاﯾەتيدا گ ا کە بە بﯚنەی شەھيد بوونی عەزﯾز ﯾوسفی پ ک ھات .دوا
بەدوای ئەو خﯚپ شاندانەش لەگەڵ چەند ھاوڕ ی دﯾکەی بﯚ ماوەﯾەک زﯾندانی کران .ج متمانەﯾی و
ب وا پ کراوەﯾی و خەباتگ ﯾی ئەم ت کﯚشەرە لە رادەﯾەک دابوو کە زۆر لە کادرە چاالکەکانی حيزبو لەن و
ئەوان دا دوکتور قاسملووی شەھيد لە کاتی سەردانە نھ نييەکانيان دا لەالی ئەو دەمانەوەو
چاالکييەکانيان ر ک دەخست .شاﯾانی باسە ھەر لەو قﯚناغە لە ت کﯚشان دا بە ھەو و ماندوو بوونی
ئەو ﯾەکەم چاپخانەی حيزب ،دوای رووخانی کﯚماری کوردستان ،دامەزرا.
جگە لەوانە محەمەدی گادانی لە خﯚپ شاندانەکانی دﯾکەی دژ بە ر ژﯾمی پەھلەوﯾدا کە سەرەنجام
رووخانی ئەو ر ژﯾمەﯾان ل کەوتەوە دەوری بەرچاو و کارﯾگەری ھەبوو .دوای رووخانی ر ژﯾمی
پاشاﯾەتيش کاک محەمەد بە ورەﯾەکی زﯾاترەوە در ژەی بە ت کﯚشان لە پ ناوی مافە نەتەوەﯾيەکانی
نەتەوەکەی داو و ای ئەندامانی دﯾکەی حيزبی د موکرات ژﯾانی پ شمەرگاﯾەتيی ھە بژاردو بﯚ ماوەی
نزﯾک بە دوو دەﯾە لە ئﯚرگانە جﯚراوجﯚرەکانی حيزب )کﯚميسيﯚنەکانی ما ی و کﯚمە ﯾەتی و ھەروەھا
دەبيرخانە( خزمەتی کرد.
لە سا ی 1371دا محەمەدی گادانی و بنەما ەکەی رووﯾان لە تاراوگە کردو لە و تی نﯚرو ژ گيرسانەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

مەھاباد

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

ژمارە1239 :

محەمەدی ﯾاھوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914214860804
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چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

ژێ ککاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1240 :

مان
مەد س م
حەت محەم
مدح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307099
91509
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1241 :

ەحمەد
مدﯾنە اﯾوب ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307119
91531
890

کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1242 :

مردان خدر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291534
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1243 :

مرﯾەم عيسا نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192022
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کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

رەگەزی کەس :خانمان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1244 :

مزەفەرمحەمەد مەحمود دەربەندﯾخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691924
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1245 :

مژدە تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251310344514
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سﯚک
شووی سەرکردداﯾەتيی پاسﯚ
ەندامی پ شو
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1246 :

د محەمەد
ە مەحمود
مژدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140389
91952
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ن
ی کوردستان
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1247 :

سوار
ھيم  -شاس
مستتەفا ئيبراھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112011542
20417
ە دزی لەداﯾککبووە ،سا ی  1977پەﯾوەەندی کردووە بە ر کخستننەکانی
شارۆچکەی قە
سا ی  1962لە ش
ەی رەنجەدارنی
ەکانی کﯚمە ە
سەرجەم کﯚنفرانسە
م
نەوە و بەشدااری
يی کوردستانە
ﯾەک تييی نيشتمانيی
ستان
کﯚ ينەوە و ستتراتيژی کوردس
سەنتەری ل ﯚ
ستانی کردەووە ،ئەندامی ددەستەی داممەزر نەری س
کوردس
شيەک بوو
چاری نەخﯚش
راستی بووە ،سا ی  1999دووچ
ی
شتنی
ەنجومەنی گﯚﯚزاری ت گەﯾش
بووە ،سەرۆکی ئە
خﯚشخانەی مينزی ئا مانييا کﯚچی دواﯾﯾکرد.
ھﯚﯾەوە لە نەخ
باری تتەندروستی ت کچوو و بەھ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

نی
چااالکی مەدەنی

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1248 :

عە
مستتەفا جومع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6260755587
71359
ی سياسی
چاالکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1249 :

سەن گەوررە
مستتەفا حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111553010668
ی چاک
رۆژنامەنوووس و چاالکی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

چاالککی ئەنفال

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1250 :

يب
مستتەفا ساﯾيب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9091153208
88837
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1251 :

ن
دوارەحمان
مستتەفا عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918220547
79548
ناردەکارانی کوردستان
ی
سەرۆکی ﯾەکک تی ھاوردە و
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1252 :

ودی
مستتەفا مەولو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12921371811101
گشتی حزبی دﯾمووکرات
ی
کرت ری
گرەکانی سکر
ەک ک لە ج گ
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1253 :

مد عەبدو
طفي احم
مصط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130319
92226
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1254 :

مصللح رەجب فەتاح ئاکررێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140359
91920
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کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1255 :

ملکﯚ فارس حارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792189
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1256 :

منيرە عوسمان عەلی حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284091779
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1257 :

ی
مين زە می
موئم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909171024
42012
ساڵ لە ئ ران بووە و بە زماانی
سا ی  1985لە شاری سل مانی لە داﯾکبووە 10 ،س
س
سا ە لە
دووﯾەتی ،دەررچووی زانکﯚﯾﯾە لە بەشی ئينگليزی ،زﯾﯾاتر لە  10س
فارسی خو ند
فا
دﯾاکاندا
بوواری رۆژنامەننوسيدا کار ددەکات ،سەدان بابەتی لە رۆژنامە و و ببساﯾت و م د
کاری
عەرەبی و فارسی و کوردی( ی
ی
ب وکردۆتەوەو لە بە زمانەککانی )ئينگليززی و
ژنامەنوسانی کوردستانە..خاوەنی
ی
سەندﯾکاری رۆ
ەنجام داوە و ئەندامی س
رۆۆژنامەوانی ئە
چاالکوانی
ی
کخراوەﯾی کردووە و وەەک
ی
کاری ر
ککت ب کی چاپکرراوە ،ماوەی  8ساڵ ی
ی نواندووە.
ەدەنی چاالکی
ککﯚمە گەی مە
ئ ستاش خو نندکاری ماستتەرە لە ئەدەببياتی ئينگليززی و لەگەڵ ئئەوەشدا رۆژاانەی
نوسی پيادە دەکات
ککاری رۆژنامەنو
2009-08
ی بەڕ ز )کورددە( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 0 -26
سەرچاوە :تﯚمماری تاﯾبەتيی
س
دﯾا لەالﯾەن )بباران( سەبارەەت بە )موئميين
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:14:1 6 2011-9-30
زەە می( لە0 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1258 :

حسين ئەدﯾب
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041434376
60551
نووسەر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1259 :

حسين دزەﯾی
موحس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226095250
01413
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بچوکی ئەحمەد
ی
غای دزەﯾی و برای
ەمەدەمين ئاغ
موحسين دزەﯾی کوڕی حە
م
دووگردکانی دەشتی ددزەﯾی ھەول ر لە
ی
گوندی
ی
 193لە
حەمەدەمينە ،لە سا ی 32
ح
ئاساﯾی لەگەڵ
ی
تاک کی
"وەک ھەر ک
ی تاﯾبەتی خﯚﯾەوە دە
داﯾک بووە .لە بارەی ژﯾانی
ەکە و لە
ت و ناسياوی ناوچەکەمان ژﯾاوم و بيروبااوەڕمان ﯾەک بووە ،ھەر ﯾە
خزم و دۆست
خ
دووگردکانی دەشتی دززاﯾيەتی
ی
گوندی
ی
سا لە
ی دەکرد ،ئەوس
ئااستی خﯚﯾەووە خزمەت کی
لە شاری ھەوول ر تەواو
قوتابخانە نەبووو ،خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی و ددوا ناوەندﯾم ە
قو
ککردووە".
ەول ر خو ندوﯾﯾەتی،
شی و ژەﯾی لە شاری ھە
دزەﯾی لە سا ی  1948بﯚ  1949لە بەش
سين
الو تی موحس
ە بەغدا و لە کﯚل ژی ﯾاسا وەرگيراوە .ال
دواتر لە سا ی  1950چﯚتە
يەتی لە گەڵ کﯚﯚمە ک الوی کورد
ھەر الو ک بوووە ،ئەو لە کوول ژ ھاوڕ ی
دزەﯾی وەک ھ
ستی بە
ئەو الوانيش دەس
ھەر لە گەڵ و
ر
ناسراوی کوردن،
ی
ەتی
ستا کەساﯾە
ککردووە ،کە ئ س
شوقەﯾەکدا ژژوور کمان بە کرێ
ەگەڵ کﯚمە ک گەنج لە ش
ی کردووە" .لە
ککاری سياسی
بە خﯚشی ژﯾاانمان بەسەرردەبرد،
ەموومان قوتاببی کﯚل ژی ﯾااسا بووﯾن .ە
گگرتبوو ،کە ھە
ھاوسەری ژﯾاننم ھە بژارد "..
ی چوارەمی کﯚل ژﯾشدا ھ
ھەر لە قﯚناغی
ھ
الوە
سەرەتای چووونی دزەﯾی ببﯚ بەغدا و وەەرگيرانی لە ککﯚل ژی ﯾاسا ،ﯾەک ک لەو ال
س
ەو سا ە من و مام جەالل و چەند
ی ،عومەر دەەبابە بووە" .ئە
ێ ناسيوﯾەتی
ککوردانەی لەوێ
قوتابيەکی تر لەو کﯚل ژە وەەرگيراﯾن .ئەووکات عومەر ددەبابە لە قﯚناغی س بووو،
قو
ەندێ جار
سگير کرا .ھە
ی دەکرد ،چەنند جار ک دەس
ەردەوام چاالککی سياسی
بە
بکر تەوە ،بە م ھەو ی
خﯚپيشاندان و مانگرتن لە کﯚل ژ دەکرا ،زۆری نەدەما دەسگير ر
خ
ی دەدا .
خﯚدەربازکردنی
خ
جەالل و جەمال نەبەز ،کە قوتابی کﯚل ژژی
سا ی  1954موحسين دزەەﯾی و مام ج
س
قوتابيەکی کوردی تردا ل ژنەک پ ک دەھ نن ،بﯚ
ی
ەند
ەرەوەردە بووەە ،لەگەڵ چە
پە
ھەنگی نەورۆۆزی ئەو سا ە سەردانی سەعيد قەزازی وەزﯾری نناوخﯚی
مەبەستی ئاھ
م
سەدا
ەوەی ئەو باس
ق دەکەن و ممﯚ ەتی ل ووەردەگرن .دزەەﯾی لە گ انە
ەوکاتی ع راق
ئە
عەبدو شەرﯾف ھەبوو،
و
ەورۆزی ت دا ببگ ﯾن.
ن ئاھەنگی نە
گاﯾەک گەڕاﯾن
"بﯚ ج گ
دە
باخچەی گازﯾنﯚکەﯾدا نەورۆز
ی
وﯾستمان لە
ن
غدا،
شتخانەی حەدداد بوو لە بەغ
خاوەنی چ ش
خ
تەواوی
ئەوەی دانا کە و
ی
مەرجی
دی نواند و مە
کەﯾن ،ئەو زۆۆری پ خﯚش ببوو و رەزامەند
بک
ن لەسەر ئەوو ب ت ".
پ داوﯾستيەکان
 19بﯚ ع راق،
ی و گەڕانەوەەی بازرانی للە سا ی 958
ە دوای روخاننی پادشاﯾەتی
لە
سيەکان لە
سياسی دەب ت .پاش کوددەتای بەعس
ەڵ بە کاری س
موحسين دزەﯾی زﯾاتر ت کە
م
ﯾاری دەسگيرکرددنی
دژاﯾەتيکردنی کورد ،ب ی
ی
سا ی  1963و گﯚڕانی باروودۆخەکان و د
س
ەک ک بوو
بە کاکە زﯾاد کﯚﯚﯾيەوە ،کە ﯾە
دەدر ت و روو دەکاتە کﯚﯾە" ..لەوێ پەﯾوەەندﯾم کرد ە
ەوکات
ەس کی کورددپەروەر بوو .ئە
ی بارزانی بە ج گری خﯚی داﯾنابوو و کە
ەو کەسانەی
لە
دەبابەش لەوێ بوون ".
ش
عەبدو و عوممەر
ککاک عەلی عە
ەوکات لە
شەڕ دەست پ دەکاتەوە ،ئە
ڕ
شﯚڕش،
دوای مانگ ک لە چوونی دززەﯾی بﯚ ناو ش
قە دزی نيشتتەج دەب و دەکرێ بە دادوەری شﯚﯚڕش لە ماوەەت و تا سا ی 1964
ەزرێ و
شﯚڕش دادەمە
جومەنی سەررکرداﯾەتی ش
ەوە .لە ھەماان ساڵ ئەنج
ەوێ دەم ن تە
لە
بﯚﯚل15
بەشی دادوەرﯾی پ دەسپ رددر ت .
ی
مەنەکە
دامی ئەنجوم
موحسين دزەﯾی وەک ئەند
م
کاتی ش نەﯾی و پەﯾوەندی ن ووان شﯚڕش و بەغداد
دزەﯾی وەک پاا وراوی شﯚڕڕش ،لە ی
901

چەندﯾن پﯚستی حکومی و دﯾپلﯚماسی جﯚراوجﯚری پ سپ ردراوە ،لەو بارەشەوە
"لە  1966/6/29لە کاتی حکومەتەکەی عەبدول ەحمان عارف ،بارزانی نەمر بﯚ
دە
وەزﯾری کاروباری باکوور دەستنيشانی کردم .دوای 30ی تەموز و کودەتاکەی
بەعسيەکان من و ئيسحان ش رزادﯾان بﯚ وەزارەت ھە بژاردﯾنەوە ،پاشان بە ھﯚی
ناکﯚکی ن وان کورد و بەعسيەکان دەستمان لە کار ک شاﯾەوە" .دواتر دزەﯾی تا سا ی
 1970لە شاخ دەم ن تەوە ،لە دوای بەﯾاننامەی 11ی ئازاری سا ی  ،1970کرا بە
با يﯚزی ع راق لە چکسلﯚفاکيا و دوو ساڵ و نيو لەوێ ماوەتەوە ،پاشان بﯚ ماوەی 4
مانگ ئەرکی با يﯚزی ع راق لە کەنەدای پ دەسپ ردر ت ،دوای ئەوە دەگ د تەوە
ع راق و دەکرێ بە وەزﯾری نيشتەج کردن .
موحسين دزەﯾی کەس کی نزﯾک بووە لە بارزانيەوە ،لە کاتی نەخﯚشکەوتنی
بارزانيشدا بەردەوام لەگە يدا بووە ،لە گ انەوەی چيرۆکی ئەو رۆژانە و نەخﯚشيەکەی
"شانازی بەوەوە دەکەم کە ئەو ماوەﯾە لەگەڵ بازرانيدا
مەال مستەفا بارزانيدا دە
بوومە ،رۆژ ک لەو کەساﯾەتيەم نەبيست باس لە ئ ش و ئازارەکانی خﯚی بکات.
شەو کيان لە خزمەتی دانيشتبوم ل م پرسی کە ھەست بە ئ ش و ئازار دەکات ،بە
پ کەنينەوە گوتی چﯚن ھەستی پ ناکەم ،ئەو نەخﯚشيەی من ھەمە نەخﯚشی
ميللەتەکەمە .ئەو گوتی کە ئ ستا من ل رەم دوور لە کوردستان ،خوا دەزان ت
رەوانەی شارەکانی خواروﯾان
ميللەتەکەمان لەوێ چی بەسەر د ت! ک دە
نەکردون ،ﯾا لە زﯾنداندا نين .گوتيشی من لە مندا يەوە ف ربووم کە ھيچ ئ ش و
ئازار ک دەرنەب م .ئەو ھەرچەند نەخﯚشيش بوو ،بە م بەردەوام پەﯾوەندی لە گەڵ
کەساﯾەتی و سياسەتمەداران ھەبوو".
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1260 :

موخليس ناوەندەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121809093612993
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گەﯾاندنی الوانی چﯚﯚمان
ی
یوپ
ەرپرسی ناوەەندی چاالکی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1261 :

موراد قەرەﯾ ن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0224141635
51397
راستی ئﯚجەالن دادەنر ت .سا ی  1957لەئوورفە
ی
جەمال" ،بەدەەستە
نااسراوە بە "ج
ەﯾوەندی
ئەندازﯾاری زانکﯚی غاززی عەنتابە ،لە 1979دا پە
ی
ەداﯾکبووە .دەەرچووی کﯚليژژی
لە
ستان
 1988لە لوبنانو رۆۆژئاوای کوردس
1
 1980تا
ەپەکەکەوە ککردووە .لەساا نی ن وان 0
بە
مەبەستی بەھ زکردنی
ککاری ر کخستتنی کردووە .لە 1989ەوە تا  1991بەم
ئاوای
1991دا گەڕاوەتەوە بﯚ رۆژئا
ی پەکەکە ،ررووﯾکردووەتە ئەوروپا .لە 1
ر کخستنەکانی
بﯚتانی
ی
شەڕی
ککوردستانو لە 1992شدا ئﯚﯚجەالن بەرپرسيارﯾيەتی ففەرماندەﯾی ش
پ سپاردووە .
گەورەی لەداھ نانی خەباتی ش وازی
ی
شمار" د ت ،ررۆ ی
قەرەﯾ ن کە ببەواتای "رەش
قە
خﯚی
مادی شﯚڕش ی
ی
ەتوانای
ەرﯾالﯾيدا بينيووە ،ش واز ک کە پشت بە
چەکداری و گە
چ
وەچوونی ژﯾانيان ،ش وەی
ی
ەبەڕ
ئەوان :وردەکاری لە
:
ەم تەرزە خە باتەی
دەبەست ت ،ئە
جو ەﯾان ،ئاماادەکاری و باﯾﯾەخ کی زۆرﯾاان بە پەروەرددەکردنی
جلوبەرگو ھە سوکەوت و ج
ج
جياﯾان دەکاتەووە .
مەرگەﯾاتی الی خﯚمان ،ج
گگەرﯾال ،لەو ش وازە کالسيککييەی پ شم
مەترسيدارەکاانی سوپای تورکيادا ،کە ببە
سا ی  ،1998لەﯾەک ک لە ئﯚپراسيﯚنە م
س
برﯾندار دەب ت.
ر
ەختی
ەرەﯾ ن بەسە
ەر گەرﯾال ،قە
2000سەربازەەوە ھ رشيان ھ نابووە سە
0
تی ر کخستنەککانی
ەرپرسيار ی
ەوە ئەوروپاو س مانگ بە
ە 1999دا جارر کيتر دەچ تە
لە
ەندﯾل .بەھﯚی
ەئەستﯚ دەگرر ت ،پاشان دەگەڕ تەوە ببﯚ چياکانی قە
لە
شنياری
ەلو گەرﯾالدا ،سا ی  2004لەسەر پ ش
شيەوە لەن و رﯾزەکانی گە
خﯚشەوﯾستيش
خ
کە
ت .ئەم پياوە پپراگماتييە ،ە
ھە دەبژ ردر ت
سەی  KCKھ
سەرۆکی کﯚنس
ئﯚﯚجەالن بەسە
ت ،لەدﯾدی مييتی
ەکەکە دەکات
ەوەﯾی ن و پە
ھەند ک پ يانوواﯾە نو نەراﯾە تی با ی نەتە
ھ
ەترسيدارەکان لەسەر دەزگگا ئەمنييەکاننی
ن
سە ھەرە مە
ەک ک لە کەس
توورکييەوە بەﯾە
ەناوبردنو
ەورەﯾان بﯚ لە
توورکياو دەو ەتتی تورک دادەەنر ت ،ھەربﯚﯚﯾە ھەو و کﯚﯚشش کی گە
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ە گەڕ.
ی خستووەتە
دەستگيرکردنی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ئورفە

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1262 :

مانج کوليااﯾی
فەری  -ئام
مورتتەزا جەعف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111110245
53276
شاری سونقووری کولياﯾی سەر بەپار ززگای
سا ی  1362ی ھەتاوﯾی ش
ەداﯾکبووی س
لە
ککرماشانە.
شاری قوروە ژﯾﯾاوە و لە سەرەتای الوﯾەتيييەوە
چەندﯾن ساڵ لەگەڵ بنەماا ەکەی لەش
چ
سا ک وەکوو کادر کی
ی ئەرتەشی ئ ران و بﯚ ماووەی چەند س
چووتە ن و ھ زی ئاسمانيی
چ
شاری تاران بوووە .
ەو ھ زە لەش
ئە
ستان،
ھە تی کوردس
گەلی کورد لەرۆژھ
ی
ەباتی مافخووازانەی
پااش ئاشنا بووون لەگەڵ خە
ئازادی
ی
رﯾزەکانی پارتی
ی
ەک
ەئاشکرا وەک پ شمەرگەﯾە
ەبەھاری ساا ی  2004بە
لە
ە دەبژ رێ.
ککوردستان ھە
مەجليسی گگشتيی
ﯾەکەمی ئەو پارتەدا بووە ببە ئەندامی م
سا ی  2006لەکﯚنگرەی ﯾە
س
ەکەﯾدا
ەﯾاندنی حيزبە
شمەرگاﯾەتيی خﯚی لەدەزگاکانی راگە
ی
ی تەمەنی پ ش
PAKو زۆربەی
K
ت پەڕاندووە .
ئازادی کوردستان بووە.
ی
ماوەﯾەک بەرپررسی راد و ددەنگی
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1263 :

دو
ەفەر عەبد
موزە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0506222040
04203
ی سياسی
رۆژنامەنوس و چاود ری
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاود ری

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1264 :

ی
سا لەﯾالنی
موس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0307234850
01564
خو ندنی سەرەەتاﯾی لە
کوردستانی رۆۆژھە ت لە دداﯾک بووە و
ەردەشتی کو
ە ناوچەی سە
لە ساا ی  1969لە
1383ی ھەتااوی دەب تە پ شمەرگە لە رﯾزی
ت ،لە سا ی 3
دووە و ناوەندﯾﯾش لە رەبات
سەرددەشت خو ند
ی دﯾموکراتی کوردستانی ئ ران و پاشاان لە سا ی  1992روو دەەکاتە تورکيا و دوای  23ماننگ ژﯾان
حيزبی
905

نابەر ک لە و تی فينلەندا نيشتەج ددەب ت .بﯚ سا ک
 199وەک پەنا
لە توررکيا لە ر کەوتتی 94 /8/23
ەلەی کوردی لە تورکو دادەمەزر ن ت و وەک سەرۆککی کﯚمە ە ددەست
دوای ئەوە لە  1995-4-23کﯚمە
بەکارددەب ت.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

چاالکی کلتوووری
چ

شارەەکان:

سەردەشت
س

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

حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
حدکا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1265 :

ن جەبار
ەجمەدﯾن
موعتتەسەم نە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218225408
83525
ن 1967 /کەرککوک
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
سپﯚڕی /ئابووری
پس
ککاری ئيًستا /نووسەر و رۆژژنامەنووس
دﯾن گروپ و ر کخراوەﯾی ککردووە لە گرووپی
شداری دەمەزرراندنی چەند
چاالکی /بەش
چ
توندوتيژی راگەﯾاندنو ئابوورﯾناسان ھەروەھا دەەﯾان
ی
ھە و ست بﯚ بەگژاچوونەووەی
ھ
وتاری رۆژنامەووانيو چەند کتت ب کی ب وکرردوەتەوە لەووانە رەھەندەککانی بەجيھانيبوون،
ت.
چەمکی خاوەندار تی نەوت
چ
ەمانی ئ اق لە
ی گﯚڕان لە پپار زگای کەرکوک بﯚ ھە ببژاردنی پەڕ ە
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
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تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1266 :

موفييد عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204160627
72800
قوتابخانەی سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی لەسل مانی تەواو
ی
ە،
سا ی 1963ﯾە
ەداﯾکبووی س
لە
شی
جی کارگ ی و ئئابووری ،بەش
موس  ،کﯚل ی
ە زانکﯚی س
سا ی  1986لە
ککردووە .لە س
ەسا ەکانی  1991بﯚ
سا ی  1988بﯚتە پەنابەر لەبەرﯾتانيا ،لە
ئاابوورﯾی تەواوو کردووە .لەس
چەندﯾن ساڵ لەبواری ئابووری ککاری
ن
ەری تەواو کرردووە.
ی با و ماستە
 1994دبلﯚمی
4
ھاوس
الکاس ئين ھ
بﯚ کﯚمپانيای ال
ی پ نج ساڵ وەک راو ژکاری ئابووری ﯚ
ککردووە .ماوەی
چەندﯾن
خاوەنی کﯚمپپانيای موفيد ئەند کﯚﯾە بﯚ ژم رﯾاری و چ
گگروپ کارﯾکردوووە و ئ ستا خ
ەوەشدا
ی ھەﯾە کە پالنی باجی بەرﯾتانيا دادەەن ن .لەپاڵ ئە
ککﯚمپانيای بچوووک و گەورەی
ەتيدا .
بيی دکتﯚراﯾە لەبواری بازرگگانی ن ودەو ە
چ ستەر قوتابي
ەزانکﯚی مانچ
لە
سﯚ عوسمان  -ما پەڕی ککوردستان ن ت
سەرچاوە :ئاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

907

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1267 :

مونيرە قەفتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080818135089224
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1268 :

موکەرەم تا ەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110516373819

908

بووە لە
فتوگﯚوانی ن ووان بەعس و ﯾەک تی ە
ەداﯾکبووە .گف
سا ی  1923لەکەرکوک لە
س
ھەشتاکاندا.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە1269 :

حسن
وان احمد ح
ميرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130329
92243
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1270 :

کين
داخای زاک
مﯚرد
909

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11513331010730
امين
ژکاری سەرۆک وەەزﯾرانی ئيسررائيل ،بني ن
ی
ی کوردستانيييە و راو
جوولەکەﯾەکی
ج
بەناوی جوولەکەکاانی کوردستاان.
ی
ەتانياھﯚ بووە .کت ب کی نو وسيوە
نە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد  -جووولەکە

و ت:

ئيسرائيل

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1271 :

ولمەجيد
ەق عەبدو
مﯚفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004111028
89776
ی کﯚمە ەی خەمخﯚرانی رانيەﯾە.
 ،19ل پرسراوی
ی سا ی 977
دەرچوووی ئامادەﯾی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کﯚمە ﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1272 :

910

عيل
د ئيسماعي
ە محەمەد
ميادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307179
91569
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1273 :

ﯾا زاھير حااتەم
ميدﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0325090627
71668
199دا
ەی سا ی 91
ە  1984/9/25لە کەرکوک لە داﯾکبووە ،لە کﯚڕەوەکە
ميدﯾا زاھير لە
م
ەتکی
دەکەو ت و دڕکە پە
و
بەر فەقەراتی پپشتی
ی دەمانچە ر
بررﯾنداردەب ت و گوللەﯾەکی
سا ی
دەگر ت ،بەم ھﯚﯾەشەوە تتووشی پوکاننەوەی ھەردووو پ يەکانی ددەب ت ،لە س
ەرکردن
ستی چارەسە
 1992لە ر گەی دکتﯚر )کا ( کە دکتﯚررﯾکی فنلەندﯾيە بﯚ مەبەس
2
زانکﯚی
ی
چووی کﯚليژی ئابووری و کارگ ی
دەگەﯾەنر تە و تی فنلەنداا ،ميدﯾا دەرچ
ن( و
زگای )راسەبووﯾن
ەنی پار ی
ستاش ئەندامی ئەنجومە
)ئئەکشاڵ(ی ففنلەندﯾيە ،ئ س
مانی فنلەنداﯾﯾە ،ھاوکات ج گری بەڕ وەەبەری
ت( بﯚ پەڕ ەم
ی )ئەسف پ ت
ککاندﯾدی پارتی
ەند
خو ندنی با و ج گری بەڕڕ وەبەری دەزگای رۆشنبيررﯾيە لە پارﯾزگگاکەﯾدا ،لە چە
خ
دا ئەندامە.
ر کخراو کيشد
سەرچاوە :ھييوا بەرزنجی  -ما پەڕی روووبەر
س
سەرچاوەی و نە :ھ من راانيەﯾی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

911

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1274 :

ەبدو
وەھاب عە
ﯾا عەبدولو
ميدﯾا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724133817
71893
سا ی لەداﯾکببوون1981 :
س
بەشی کﯚمپيوتەر
ی
دەرچووی :پەﯾﯾمانگای تەکننيکی
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
ککار :مامﯚستاللەسنوری پەرروەردەی ھەوول ر
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
اردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە بژ ی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1275 :

د
ن محەمەد مەحمود
ميران
912

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75724
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1276 :

داد عەلی وەﯾسی
ميقد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11021363610658
دﯾموکراتی
ی
نيشتمانی و کوردستاانييەکانی پارتی
ی
دی
ەرپرسی مەککتەبی ناوەند
بە
ککوردستان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1277 :

مينا خانم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08242122114900
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الوﯾدا بوو
ناوە و لە تافی ال
 19زاﯾينی لە شاری مھاباد چاوی بە دنيا ھە ھ ە
ە سا ی 908
لە
رشی رووسەکان بﯚ سەر
ی
جيھانی و ھ
نی
ی شەڕی ﯾەکەمی
ککە باوک و مامم کی لە کاتی
سدا.
ککوردستان و ئ ران ،لە دەس
192دا لەگەڵ
ەکانی  1927و 28
ی
مان پەرەوەرە لە سا
شەر و نيشتم
ەم ژنە ت کﯚش
ئە
شان ژﯾانی ھاووسەری پ ک دەھ نن.
پ شەوای کوردد قازی محەممەد ﯾەکتر دەناسن و پاشا
بوارەکاندا گەر چی بە ھﯚی
ا
شت
شەوا لە گش
ميناخانم ﯾەک ک بوو لە ھاووکارەکانی پ ش
م
توانيبوو بخو ن  ،بە م
ەﯾاندا قوتابخانە نەبوو نەﯾتو
دا لە ناوچەکە
ەوەی کە لە کاتی مندا يد
ئە
سياسی بوو ئەوانەی کە ميناخانيان ددەناسی دە ن ئەگەر
ژنن کی ل ھاتوو ،رۆشنبير و س
ندنی زانکﯚی تەواو کردوە
شی نەناسيبباﯾە وای دەزانی خو ی
خانمی بە باش
ککەس ک ميناخ
لەگە يدا
ە
سەکردن
ران لە کاتی قس
ستەکانی ئ ن
دەگ نەوە کە بﯚﯾە ﯾەک ک لە کاربەدەس
پ ی دە
کﯚن .خاتوو ميينا لە وە مدا دەفەرم زانکﯚی
چووی کام زانک
خانم ئ وە دەرچ
رۆ کی
ستەی کە ۆ
کەمدا بگاتە ئەو ئاس
ا
قازی محەمەدد ،ميناخانم تووانی لە ماوەەﯾەکی
قا
ئيدارﯾشدا
ا
سياسی و
ی
ی ھاوسەرەککەی و لە ژﯾاننی
ککارا بگ ێ لە ھاوکارﯾکردنی
کا.
ەشدارﯾی بکا
بە
سەرۆکی ر کخراوی ﯾﯾاﯾا و بەم
ی
بووە
مينا خانم لە ککاتی دامەزرا نی کﯚماری ککوردستاندا بو
م
کوردستان و توانی دەوور کی
ن
ژنانی
ی
ەم سەرۆکی ﯾەک تی
خان بووە ﯾەکە
ش وەﯾە ميناخ
کا و ر کخراوەککەی
ھاوکارﯾيان بک
ەرچاو بگ ێ لە خزمەتکرددن بە ژنانی و تەکەی و ھ
بە
خزمەت بە ژنان بکا و پ داگير ب لە
ت
ی رۆشنبيری و کﯚمە ﯾەتيييەوە
تووانی لە بواری
چەسپاندنی مافەکانيان لە دەو ەی ککﯚماری کوردستاندا.
ی
ەکانی ژنان و
وەرگرتنی مافە
دارە درا و
ھاوسەرەکەی لە س ە
ی
ەنی  38سا ی دا بوو کە
شەرە لە تەمە
ەم ژنە ت کﯚش
ئە
باوکيشی بﯚ مندا ەکاننی کەوتە ئەستﯚ.
ی
ئييتر لەو کاتەوەە جگە لە داﯾﯾکاﯾەتی ئەرککی
ھەبووە ،ﯾەک ک لە مندا ەککانی ھەر لە ناو
شەوا قازی ھ
خاتوو مينا  9ممندا ی لە پ ش
خ
خانە و
توانی ھەمووﯾان بن ر تە قوتابخ
ی
النکەدا گيانی سپارد و  8ممندا ی بﯚ ماﯾﯾەوە کە
ال
ەوە گﯚش
کورداﯾەتی و نەتەوەﯾيە
ی
ەکانی بە بيری
ەش کيشيان زانکﯚ تەواو ببکەن و مندا ە
بە
ککرد.
حەتی ھاتووەە .لە الﯾان ر ژژﯾمە
ی گەل ک ناخﯚﯚشی و ناڕەح
ميناخانم لە ژﯾﯾانيدا تووشی
م
ەم ژنە
ئازار بووەتەوە .ئە
شکەنجە و ر
ی ئ رانەوە توووشی زﯾندانييکردن و ئەش
داگيرکەرەکانی
مانگ
بﯚ ماوەی  11م
دی ئ رانەوە ﯚ
 19لە الﯾان ر ژژﯾمی ئاخوند
ە سا ی 984
شﯚڕشگ ە لە
ش
ەو کاتەی کە لە
توندوتيژﯾيەوە .ميناخانم لە
.
ەشکەنجە و ت
زﯾﯾندانی کرا و کەوتە ژ ر ئە
دەب ر ژﯾمی ئااخوندی
ەخﯚشی ب
ەنجە و ئازارەووە تووشی نە
زﯾﯾندان بوو بە ھﯚی ئەشکە
ئاساﯾی داوا دەکا ککە ﯾەک ک لە
ی
خانەی
بﯚﯚ ئەوەی کە مميناخانم بن ر تە نەخﯚشخ
دەچ تە زﯾندان و
خاتوو فەوزﯾيە چ
و
ن .بﯚﯾە
ە زﯾندان بکر ن
ککچەکانی بە ج گای ئەو لە
ەکی تاران بەڕڕێ دەکرێ .للە نەخﯚشخاننەی تاران بە ھاوکاری
ەخﯚشخانەﯾە
ميناخانم بﯚ نە
م
شھەد دەشار در تەوە.
شارە رزگار دەەب و لە مەش
ککوردانی نيشتتەج ی ئەو ش
گەڕ تەوە
سا ی  1991رروودەکاتە و تی ئا مان و پاش ماوەﯾەککی کەم دەگە
ميناخانم لە س
م
خﯚشييەکەی
ەرکردنی نەخ
ستی چارەسە
 96بە مەبەس
مھاباد .لە سا ەکانی 95و6
م
ەڕ تەوە
ھەندەران و پا ش ئەوەی ککە لە چاکبووننەوەی نائوم د دەب  ،دەگە
رووودەکاتەوە ھ
چاوەکانی ل ک دەن
 1996/2/17ببە ﯾەکجاری چ
بﯚﯚ مھاباد و لە سەرەنجام للە ر کەوتی 7
و ما ئاواﯾيمان ل دەکا.
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ی سنە
سەرچاوە :چننوور  -ما پەڕی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1278 :

مينا قازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1192014446
63898
192دا لەگەڵ
ەکانی  1927و 28
ی
مان پەرەوەرە لە سا
شەر و نيشتم
ەم ژنە ت کﯚش
ئە
شان ژﯾانی ھاووسەری پ ک دەھ نن.
پ شەوای کوردد قازی محەممەد ﯾەکتر دەناسن و پاشا
بوارەکاندا گەر چی بە ھﯚی
ا
شت
شەوا لە گش
ميناخانم ﯾەک ک بوو لە ھاووکارەکانی پ ش
م
توانيبوو بخو ن  ،بە م
ەﯾاندا قوتابخانە نەبوو نەﯾتو
دا لە ناوچەکە
ەوەی کە لە کاتی مندا يد
ئە
سياسی بوو ئەوانەی کە ميناخانيان ددەناسی دە ن ئەگەر
ژنن کی ل ھاتوو ،رۆشنبير و س
ندنی زانکﯚی تەواو کردوە
شی نەناسيبباﯾە وای دەزانی خو ی
خانمی بە باش
ککەس ک ميناخ
لەگە يدا
ە
سەکردن
ران لە کاتی قس
ستەکانی ئ ن
دەگ نەوە کە بﯚﯾە ﯾەک ک لە کاربەدەس
پ ی دە
کﯚن .خاتوو ميينا لە وە مدا دەفەرم زانکﯚی
چووی کام زانک
خانم ئ وە دەرچ
رۆ کی
ستەی کە ۆ
کەمدا بگاتە ئەو ئاس
ا
قازی محەمەدد ،ميناخانم تووانی لە ماوەەﯾەکی
قا
ئيدارﯾشدا
ا
سياسی و
ی
ی ھاوسەرەککەی و لە ژﯾاننی
ککارا بگ ێ لە ھاوکارﯾکردنی
کا.
ەشدارﯾی بکا
بە
سەرۆکی ر کخراوی ﯾﯾاﯾا و بەم
ی
بووە
مينا خانم لە ککاتی دامەزرا نی کﯚماری ککوردستاندا بو
م
کوردستان و توانی دەوور کی
ن
ژنانی
ی
ەم سەرۆکی ﯾەک تی
خان بووە ﯾەکە
ش وەﯾە ميناخ
کا و ر کخراوەککەی
ھاوکارﯾيان بک
ەرچاو بگ ێ لە خزمەتکرددن بە ژنانی و تەکەی و ھ
بە
خزمەت بە ژنان بکا و پ داگير ب لە
ت
ی رۆشنبيری و کﯚمە ﯾەتيييەوە
تووانی لە بواری
چەسپاندنی مافەکانيان لە دەو ەی ککﯚماری کوردستاندا.
ی
ەکانی ژنان و
وەرگرتنی مافە
دارە درا و
ھاوسەرەکەی لە س ە
ی
ەنی  38سا ی دا بوو کە
شەرە لە تەمە
ەم ژنە ت کﯚش
ئە
915

ئيتر لەو کاتەوە جگە لە داﯾکاﯾەتی ئەرکی باوکيشی بﯚ مندا ەکانی کەوتە ئەستﯚ.
خاتوو مينا  9مندا ی لە پ شەوا قازی ھەبووە ،ﯾەک ک لە مندا ەکانی ھەر لە ناو
النکەدا گيانی سپارد و  8مندا ی بﯚ ماﯾەوە کە توانی ھەمووﯾان بن ر تە قوتابخانە و
بەش کيشيان زانکﯚ تەواو بکەن و مندا ەکانی بە بيری کورداﯾەتی و نەتەوەﯾيەوە گﯚش
کرد.
ميناخانم لە ژﯾانيدا تووشی گەل ک ناخﯚشی و ناڕەحەتی ھاتووە .لە الﯾان ر ژﯾمە
داگيرکەرەکانی ئ رانەوە تووشی زﯾندانيکردن و ئەشکەنجە و ئازار بووەتەوە .ئەم ژنە
شﯚڕشگ ە لە سا ی  1984لە الﯾان ر ژﯾمی ئاخوندی ئ رانەوە بﯚ ماوەی  11مانگ
زﯾندانی کرا و کەوتە ژ ر ئەشکەنجە و توندوتيژﯾيەوە .ميناخانم لەو کاتەی کە لە
زﯾندان بوو بە ھﯚی ئەشکەنجە و ئازارەوە تووشی نەخﯚشی دەب ر ژﯾمی ئاخوندی
بﯚ ئەوەی کە ميناخانم بن ر تە نەخﯚشخانەی ئاساﯾی داوا دەکا کە ﯾەک ک لە
کچەکانی بە
ج گای ئەو لە زﯾندان بکر ن .بﯚﯾە خاتوو فەوزﯾيە دەچ تە زﯾندان و ميناخانم بﯚ
نەخﯚشخانەﯾەکی تاران بەڕێ دەکرێ .لە نەخﯚشخانەی تاران بە ھاوکاری کوردانی
نيشتەج ی ئەو شارە رزگار دەب و لە مەشھەد دەشار در تەوە.
ميناخانم لە سا ی  1991روودەکاتە و تی ئا مان و پاش ماوەﯾەکی کەم دەگەڕ تەوە
مھاباد .لە سا ەکانی 95و 96بە مەبەستی چارەسەرکردنی نەخﯚشييەکەی
روودەکاتەوە
ھەندەران و پاش ئەوەی کە لە چاکبوونەوەی نائوم د دەب  ،دەگەڕ تەوە بﯚ مھاباد و لە
سەرەنجام لە ر کەوتی  1996/2/17بە ﯾەکجاری چاوەکانی ل ک دەن و ما ئاواﯾيمان
ل دەکا.
سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ناسراو

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

شارەکان:

مەھاباد

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

ژمارە1279 :

مەال عبدلخالق شيخە حەسەن.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192026
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1280 :

مەال کاوە مقدﯾد تەﯾراوە.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175192024
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1281 :
917

عەلی تەﯾﯾراوە.
ل ﯾوسف ع
مەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217519
92027
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1282 :

سﯚ
مەتيين ئينجيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9110920326
61107
کوردی
ی
ەوەی
سەرۆکی ناوەەندی ل کﯚ ينە
س
ەئە مانيا
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1283 :

جيد سا ح عەزﯾز مورراد
مەج
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128399
91774
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1284 :

ش
جيد گيوموش
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7130110077
71718
ی سياسی
چاالکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
دانی
زﯾند

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1285 :

ەﯾسی
جيد کاکەوە
مەج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008110456
69881
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سی سەر
چەی سەالس
کوردستانی ئ ران '' رۆژھە ت" ،لە ناوچ
مەجيد کاکەوەەﯾسی ،لە کو
م
ە ھﯚزی قوباددی لە پار زگاای کرماشان ،لە داﯾک بوووە.
بە
ەﯾی مامﯚستااﯾی سەرەتاﯾﯾی لە
خو ندنی ب ﯾووەوە ،و پيشە
د قﯚناخ کی خ
ناو براو چەنددەرسوتنەوەداا،چەندﯾن سااڵ در ژە پ داووەوە.
کی زۆرە لەو بواررەدا چاالکە.
ی سياسيە ،و سا ن ی
چاالکی بواریﯾەتی و بواری
ی
سەر کﯚمە
ر
چاپ گەﯾاندوون ،کە لە
نوسەرە ،و ددوو کت بی تا ئيستا بە پھەم ھاتوون.
ەروەردەو ف رککردن بە بەرھ
پە
ی،
ی ،کﯚمە ﯾەتی
ھەن لە بوارە جﯚربەجﯚرەکاانی سياسی
زۆر بابەت و نوسراوەی ھەو مالپەڕەکانندا ب و بوونەتەوە.
ەدەبی ،کە ببەش کی زۆرﯾان لە رۆژنامە
فەرھەنگی ،ئە
فە
دەستی باشی
ی
ەدەبيات و ش عردا
ن شاعيرە '' ،ھﯚزانﭭان'' ە و لە بواری ئە
دەکرێ ب ژﯾنھەن کە بەش کيان ب و بووونەتەوە،
کی و نو ی ھ
خشان و ش ععری کالسيک
ھەن و زۆر پەخ
ھ
ئيستا بە چاپ
ا
ھەن کە تا
ن
ە رۆژنامەو کﯚﯚڕەکاندا ،و نامميلکەﯾەکی ش عری
لە
ەگەﯾشتوون.
نە
تکاری
چاالکيە جﯚراووجﯚرەکان بەردەوامە ،و خﯚﯚی بە خزمەتک
تا ئيستاش لە ھەوڵ و چمان و نەتەوەککەی دەزان ت و ھيوا دەخوواز ت کە زۆر لەوە زﯾاتر خززمەت بە
گگەل و نيشتما
بە تاﯾبەت لە ببوارەکانی ئەددەبی فەرھەننگی
تمان بکات ،ە
ەتەوەو نيشتم
ەرژەوەندی نە
بە
ککﯚمە ﯾەتی ،رامياری......
ئەم نوسراوەﯾە بە کورت ناردووومە
ی بەڕ ز و ھيواادارم کە م
جار کيتر سوپااس بﯚ ئ وەی
ج
خزمەتتان ب و بکەنەوە.
خ
جيد
دﯾا لەالﯾەن )ککانی( سەباررەت بە )مەج
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22
2:08:58 201
ککاکەوەﯾسی(( لە11-6-20 :
ەبارەت بە
مەجيد کاکەووەﯾسی( سە
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
مەجيد کاکەووەﯾسی( لە15:05:08 2011-9-10 :
)م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کرماشان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1286 :

کەﯾی
د حەميد ئئەمين کاک
ی  -مەجيد
جيد کاکەﯾی
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5292134296
60120
سا ی 1950ﯾﯾە لە شارەد ی داقوقی پاار زگای کەرککوک.
ە داﯾکبووی س
لە
جی سەربازی بەغداو
چووەتە کﯚل ی
 ،1970شەھيد چ
1
پااش ر ککەوتنننامەی 11ی ئاداری
گيرسانی شﯚﯚڕشی
ی موالزمی دوووەم دەرچووەە .پ ش ھە گ
19دا بە پلەی
ە سا ی 973
لە
کوردستان و وەک ج گرری ئامر
ن
شمەرگەی
ی
زی پ
 ،1974شەھييد چووەتە رﯾززەکانی ھ ی
4
ی مەکتەبی عەسکەری پپارتی دﯾموکرراتی کوردستتان پلەو
ھلە و ئەندامی
ەتاليﯚنی نەھ
بە
پااﯾەی بينيوە.
جيد ماوەﯾەک لە ئ راندا بەئااوارەﯾی ماوەتەوە.
شەھيد مەج
ی شﯚڕش ،ش
پااش ھەرەسی
ەھيد مەجيد پەﯾوەندی بە
شﯚڕشی نو دا ،شە
ی
ھەر لەگەل درروست بوونەووەی
ھ
سﯚسيالتی کووردستانەوە کردووە و بزوووتنەوەش داوای ل کردووە
بززووتنەوەی س
سی
راق ،رژ می بەعس
،
ھەر کە گەڕاوەەتەوە ع
گەڕ تەوە ع رراق .لە سا ی 1976دا ،ھ
بگ
عيمارە بەزۆرە
ە
شاری
فاشی ئەوێ رۆژێ بەرەو بباشووری ع رراقی نەفيی کردووەو لە ش
فا
ەری ل وەرگگر تەوە و لە ددەزگای شەککری
مل جي نشيننی کردووەو پپلەی ئەفسە
م
عيمارە دەستببەکاری کردوووە .لە پاشوووری ع راقدا.
ع
سەعيدو
و
ەرﯾو دکتﯚر خااليد
عەلی عەسکە
ی شەھيد عە
شەھيد مەجييد بە ھاوکاری
ش
پەرەی بە
ی
شەرﯾتر،
چەندان ت کﯚش
عەلی واليو چ
شەھيد تاھيرری تاھيری ع
ش
دﯾداری
ی
ەجيد
ھاوﯾنی 1977دا شەھيد مە
ەڕ کخستنەککانی بزووتنەووە داوە .لە ھ
بە
کستنەکانی ناوخﯚی
ی
حی ﯾوسفی کردووەو لەو دﯾدارەدا پەرپپرسيارەتی ر
شەھيد سا ح
ش
ەمکردنەوەی
ی
می بەعسی ع راقيش بﯚ کە
ەغداو کەرکوککی پ اسپ رردراوەو رژ ی
بە
مانی راﯾگوازتووەە .لە
ەکری سل ی
ی ع راقدا ،بﯚ کارگەی شە
ی لە باشووری
سەردانەکانی
س
ھيری
مامەندو شەھيد تاھ
و
سوڵ
1دا شەھيد ممەجيد بە ئاماادەبوونی رەس
ھاوﯾنی 1978
ھ
سﯚسياليستی
ی
ساﯾەتی تری بززووتنەوەی س
ەکردەو کەسا
عەلی والی و چەندﯾن سە
ع
حزبی سﯚسيياليستی کوردستان رادەگگەﯾەننو ھەر للەوﯾ ش
ککوردستان ،دامەزراندنی ح
مانی
ناوخﯚی پار زگاکانی بەغداو کەرککوکو سل ی
ی
ی ر کخستنەککانی
ەرپرسيارەتی
بە
شﯚڕشگ ﯾە کوردﯾەککەی بە سەررکەوتووﯾی
گ
حزبيو
پ ادەسپ ردر ت و ئەرکە ح
رادەپەڕ ن ت.
مەت و
دانيشتووانی شاری ھە م
ی
شەوﯾستی د
ستھ نانی خﯚش
ەھﯚی سەرککەوتنو بەدەس
بە
شەکرەکەی سل مانی ﯾﯾەوە بﯚ
ی
لە
شەھيد مەجيدی ە
د
ی بەعس ع راق
قوربانی ،رژ می
قو
ئەمەکو
گواستەوەو لەو ش بە ئە
و
مانی
ی کاروباری ئاﯾﯾنی )ئەوقاف(ی سل ی
ەڕ وبەراﯾەتی
بە
سل مانيو لەو پلەﯾەدا
گشتی ئەوقافی س
ی
خﯚی بوو بە ج گری بەڕ وەەبەری
ماندووبوونی خ
م
خوڕە کوردەکاانی
ەھاری سا ی  .1989ل مەخابن ،بەددەستی سيخ
ماﯾەوە ھەتا بە
م
می
مەجيدو ھاوکارانی بﯚ رژ ی
نيەکانی شەھيد م
ی
سيە نھ
رژژ مەوە ،پەﯾوەەندﯾە سياس
کی د سﯚزو چاونەترسی حزبی
ەعس ئاشکررا بوونو لە ھااوﯾنی 1989ددا لەگەل پﯚل ک
بە
سەر کرانو بەئاککام لە  19ئەﯾلولی 1989ددا
دا دەستبەس
ی کوردستاند
سﯚسياليستی
س
ەی
منە سوورەکە
سياليت لە ئەم
ی تری چاونەتترسی سﯚس
شەھيد مەجييد و نﯚ کادری
ش
موو
سل مانيدا گوللەباران کران .ھەزان س و لە گيانی پاکی شەھيد مەجيدو ھەم
س
921

شەھيدانی کوردو کوردستان.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )سەعيد کاکەﯾی( سەبارەت بە )مەجيد کاکەﯾی( بﯚ
کوردﯾپ دﯾا لە 2011-05-29
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

گوللەبارانکراو

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

سەربازی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی سﯚسيال دﯾموکراتی کوردستان  -حسک

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1287 :

مەحمود عومەر سا ح سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291801
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1288 :

ەت
حمود حمەرووف کەررﯾم عەربە
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91962
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1289 :

حمود خدر  -مامﯚستتا گﯚران
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21513300112815
يەکانی پارتی دﯾموکراتی
شووی مەکتە بی پەﯾوەندﯾييە نيشتمانييە
ەرپرسی پ ش
بە
ککوردستان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1290 :

حمود رەزا
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111213340
03240
سا ی . 1954
للەداﯾکبووی سدەنووس .
س
سيی
نەوەی سياس
ننووسەرە .لەسا ی  1981ەوە بابەت و وتار و ل کﯚ ينەەرگاﯾەتی و
سەت و پ شمە
دارﯾی حزباﯾەتی و سياسە
197ەوە بەشد
للە سا ی 73ککورداﯾەتی کرددووە ،ھەتا ئ ستا.
بەروبومی ئاژە دا.
ی
ی تەکنيکييە لە
برواننامەی دبلﯚمی
خخاوەنی ِ
بەخەباتی سياسيی خ
ی
گﯚران در ژە
سووراو ککی بزووتنەوەەی
ئ ستا وەک ھەخﯚی
ِ
ِ
دەدات.
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1291 :

حی
حمود سا ح
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309165957
73849
ی کر کاران لە سەقز
چاالکی بواری
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککﯚمە ﯾەتی

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1292 :

حمود سەننگاوی
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103192538
82364
ە ئەندامی پاررتی
- 1967بووەتە
7
شی نو وە کردوە
- 1976پەﯾوەنندی بەشﯚڕش
6
ی ﯾەک تی
ە پ شمەرگەی
- 1977بووەتە
7
ەرميانە
ەندەکانی گە
شتياری مە بە
تی و سەرپەرش
سيی ﯾەک ی
ەکتەبی سياس
ئەندامی مەەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

925

جﯚری کەس:

سەربازی

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1293 :

مەحمود عارفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510078
ئەندامی پژاک و زﯾندانی سياسی ) 56ساڵ زﯾندان)
سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1294 :

مەحمود محەممەد  -باﭬ

سابير

http://www.kurdipedia.org/?q=2013032621492780049

926

ﯾەک تی دﯾموکراتی کورد لە سورﯾا )ﯾەک تتی)
سی پارتی ک
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ژمارە1295 :

ق محەمەد خان
حمود ناميق
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130309
92225
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1296 :

ەو
حەت ب خە
مەدح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121613232
23787
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ەخموری
 1934لە شاری مە
1
الﯾە و نازناوی ب خەوە و لە سا ی
خدر عەبدو ال
نااوی مدحت خ
ە داﯾک بووە ،سا ی
ما ەکەی ھاتتﯚتە
 1940لەگەڵ بنەم
1
سەر بە پار زگگای ھەول ر لە
س
ھەول ر.
ھ
رژﯾمی
ی
ەردەمی
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی لە ھەوول ر تەواو کرددووە و لە سە
خ
گير کراوە.
ن جار دەستگ
ەعسی لە نااوچوو چەندﯾن
بە
ەول ر"
"راپەرﯾنی جوتيارانی دەشتی ھە
ی
سا ی  1953ﯾەکەم شيعرری خﯚی بە نناوی
س
نووسەرانی کورد بووە لە ھەول ر و لە زۆر
نی
ستەی دامەزرر نەری ﯾەکيتتی
نوووسيوە ،دەس
بووە.
رۆشنبيری ئەندام ە
ی
یو
خراوی مرۆﯾی
ککﯚمە ە و ر کخ
ەی بالو کردۆۆتەوە:
ەم بەرھەمانە
ئە
1
زەەنگی کاروان سا ی 1959
سا ی 1968
رابەری ژﯾان س
داربەڕوو سا ی 1973
1
وشەی ئاوات سا ی 1978
رەەگەکان سا ی 1983
ئامادەﯾە بﯚ چاپ
ە
کەی
يک بابەتی دﯾک
 200کﯚمە ک
النی کوردستتان سا ی 03
دﯾاری بﯚ منداال
وەک:
ی د رﯾن
داستانە شيعرری ھەول ری
 19نووسراوە
کە سا ی 953
ی ھەول ر ە
ڕاپەرﯾنی جوتييارانی دەشتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

مەخموورر

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1297 :

ی
مەدﯾﯾحە سﯚفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6112207106
69370
ئەوروپی کوردستانی
ی
ەوزی
دامی با ی ر کخراوی سە
نوووسەرو ئەند
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1298 :

دانش
مەراال دەنيز د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6240800525
58838
ی بەدەپە
ج گری ھاوسەرۆکی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1299 :

مەرزﯾە محەمەدامين عبداللە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404291997
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1300 :

مەروان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121521260074350
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

930

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1301 :

ی
مەرﯾﯾوان عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8302231513
36646
جوانەکانی
ی
ەرە
پەﯾمانگەی ھونە
سا ی  1976لەسل مانی لەداﯾکبووەو ددەرچووی ﯾم
س
ستانی نوێ
سەر لەکوردس
ەﯾامن رو نووس
-1ەوە وەک پە
ەسا ی 1997
سل مانييە ،لە
س
ئەندامی دەستەی نوووسەرانی
ی
دەستبەکاربوووەو لەسا ی 2005ەوە بوووەتە
ﯾەکەی ھەوا و سياسەت بووە.
رۆۆژنامەکەو دووا کاری سەرپپەرشتياری ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1302 :

م
مەرﯾﯾوان کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141246258
87249
...
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

چاالکی مەدەنی
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە1303 :

نازەنينی
م ئاغای نا
مەرﯾﯾوان کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21110415012445
20
شەسازﯾيەو لەسا ی 007
ەسا ی  1965لەداﯾک بوووە ،دەرچووی ئامادەﯾی پيش
لە
دەﯾی کاوەﯾە و
ستاش فەرمانندەی فەرماند
ەﯾمانگای راگگەﯾاندنی تەوااوکردووە ،ئ س
پە
ەکيشە.
ەندامی فەلە
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سەربازی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1304 :

سرور بارزاننی
مەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1101221324
42181
بووەتە پ شمەرگە،
ە
ەنی ھەرزەکاارﯾيەوە
سا ی ) ( 1968ھەر لەتەمە
ەداﯾکبووی س
لە
ماستەری
ﯾاساو زانستە سيياسييەکانو ما
و
خو ندنی
 (19چووەتە ئئەمرﯾکا بﯚ و
ەسا ی )992
لە
سياسی پارتی،
ی
دامی مەکتەبی
پارتی بووەتە ئەند
ی
ەدەھستھ ناووە ،لەکﯚنگرەەی )(12
بە
دەزگای پاراستن ،ککە ھەستيارتررﯾن دەزگای ئەمنی
ی
ەھەمانکاتدا کراوەتە بەرپررسی
لە
پاارتييە.
سييەکی
کەنينو سياس
بەکەس کی داخراوو دوور لەپ ک
س
خيزاندارەو خاووەنی س ممندا ەو
خ
ەگەڵ ھەﯾە رای پ چەوانەووەﯾان
شناﯾەتييان لە
سراوە ،بە م ئەوانەی ئاش
موحافيزکار ناس
م
کەس کی
ھەﯾەو دە ن بەم ش وەﯾە نييە کە لەڕاگگەﯾاندنەکان دەردەکەو ت ،بە کو س
ھ
مەسرور لەکﯚنگرەی ) (13پارتی
ر
م بەپ کەنينو ککراوەﯾە ،بەھ زی
روووخﯚشو دەم
ەرەو سەرکرداﯾەتی
سلکی پاراستن بە
ی
ەکانی
دەرکەوت ،کات ک توانی زۆرربەی کاندﯾيە
سەربخات ئەوەەشی بيەو ت دوورﯾبخاتەووە.
حيزبەکەی س
ح
سەرچاوە :ما پەڕی لﭭين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1305 :

سعود بارزاانی
مەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110717082
28101
933

ن ،لەرۆژی داامەزراندنی پاارتی
ەھاباد لەکوردستانی ئ ران
 1لەشاری مە
ە 1946/8/16
لە
کورتی کﯚماری کووردستان
ی
ەمەنی
سەردەمی تە
دﯾموکراتی کووردستان لەدااﯾک بووە .لەس
بووە.
سەربەخﯚی کوردی ە
ی
ی
ەمەھاباد کەﯾﯾەکەم کيانی
لە
بارزانی لەگەل
ی
سعود
سا ی  ،1947ببنەما ەی مەس
ی کﯚماری کورردستان لەس
پااش رووخانی
شمەرگەکان و بنەما ەکاننيان ناچار بووون بگەڕ نەوەککوردستانی ع راق و
ککﯚمەل ک لەپ ش
ەوەبﯚ شارەکانی خوارووی ع راق،
ن رژ می ع رراقەوەھەمووﯾﯾان دوورخرانە
پااشان لەالﯾەن
مەال مستەفا باررزانی باوکی مەسعود بارززانی
ەغدا و بەسرەە( ،بە م ال
ەتاﯾبەتی )بە
بە
سﯚفيەت بەڕ کەوتن و تا
ت
نی بەرەو ﯾەک تی
شی کورد لەگگەل ھەﭬا ی
ر بەری شﯚرش
سا ی ) (1958لەوێ مانەووە.
خو ندنی
شی ئەﯾلول خ
سی و پەﯾوەنندی بەشﯚرش
ھﯚکاری سياس
مەسعود بارزاننی بەھﯚی ھ
م
مەنی  16سا ی لەسا ی 1962
شت و لەتەمە
غدای بەج ھ ش
نااوەندی تەواوو نەکرد و بەغ
چەکی ھە گررتووەوچﯚتەرﯾززی پ شمەرگگەی کوردستاان کەلەﯾانزدەەی ئەﯾلولی 1961
چ
بەردەوام بوو.
م
197
ەرابەراﯾەتی مەال مستەفاای بارزانی دەستيپ کرد و تا سا ی 75
بە
بووە.
سياسی ە
ەژ ر ر نماﯾی و پشتگيری باوکی ت کە ی خەباتی س
لە
مانجەی کەپارتی دﯾموکراتتی
ی تەرخان کرددبوو بﯚ ئەو ئام
باارزانی ژﯾانی الو تی خﯚی
سی بﯚ ع راق و
ئەوﯾش دﯾموکراس
ش
ککوردستان بەررزی کردبووەووە ،لەسا ی ،1961
کی دﯾموکراتييدا.
شان فيدراليززم بﯚ کوردستتان لەچوار چ وەی ع راق ک
ئﯚﯚتﯚنﯚمی و پاش
بەش وەﯾەکی چ ووپ ت کەلی ککاروباری سياسی
ەنی بيست سا يدا ش
باارزانی لەتەمە
مەتی
مەکوردﯾەبووەەکەگفتوگﯚی لەگەڵ حکوم
شداری ئەو تيم
بوووەو لەسا ی  1970بەش
دانی
ەوتنی ئﯚتﯚنﯚمی .لەسا ی  1971لەکاتی ساز ی
ع راق کردووەلەسەر ر ککە
ەی
دامی کﯚميتە
سيفەتی ئەند
شتی پارتی ددﯾموکراتی کووردستان بەس
ککﯚنگرەی ھەش
سی و
ەکتەبی سياس
وەبەئەندامی ﯾەدەگی مە
ی
ی ھە بژ ردراووەو پاشان بوو
نااوەندی پارتی
سی دەزگای ئەمنی گرتﯚتتەئەستﯚ.
ەرکی بەرپرس
ئە
شای
ەﯾلوڵ لەئەنجاامی ر ککەوتتننامەی جەزائير لەن وان ش
پااش نسکﯚی شﯚرشی ئە
مستەفای
ی
مەال
نماﯾی جەنابی م
ی
ەتی ع راقی لەسا ی  ،1975بەر
ئ ران و حکومە
نی
ژمارەﯾەک لەھەﭬا ی
ک
ئيدرﯾس بارزانی براای و
س
لەگەڵ
بااوکی ،مەسععود بارزانی لە
پ کەوەھە سان بەر کخستتنەوەی رﯾزەککانی پ شمەررگەو دامەزرانندنی سەرکررداﯾەتی
شی گو ن دەەستی
ی دﯾموکراتی کوردستان .وولە 6گو نی  1976شﯚرش
ککاتی بﯚ پارتی
پ کرد.
ژﯾاوەوەپاش
ش
کا
بارزانی لەگەڵ باووکی لەئەمرﯾک
ی
ەسعود
ەسا ی  1976تا  1979مە
لە
گەڕاﯾەوەئ ران تا تەرتيبباتی ھاتنەوەی باوکی بﯚ ئ ران
ئ
روووخانی رژ می شای ئ را ن،
ن ،باوکی لەوواشنتﯚن
ەﯾشتەوەئ ران
بەڕ ز بارزانی  1979/3/1گە
ەو رۆژەی کەبە
کات بە م ئە
بک
 ،19لەکﯚنگرەی نﯚﯾەمی پاارتی دﯾموکرااتی
ی  11ی 979
ککﯚچی دواﯾی کرد .لەمانگی
ککوردستان بارززانی بەسەرۆۆکی پارتی ددﯾموکراتی کووردستان ھە بژ ردرا.
ەرچاو بووەلەسا نی
بارزانی برای ،زۆر بە
ی
درﯾس
ەلەمەسعود بارزانی و ئيد
رۆۆ ی ھەرﯾەکە
لەع راق و بەتاﯾببەتی
سياسی ع
دﯾن بەرەی س
 1987لەدامە زراندنی چەند
 1980تاوەکو 7
0
حزبەکوردستاانيەکان.
لەچەندﯾن ر کخراو و ح
ن
ەزرا
ککەبەرەی کورددستانی دامە
ھەماھەنگی بەرەی کورددستانی
ی
ھاوپەﯾمانان ددژ بەع راق ،ببەڕ ز بارزانی
پااش شەڕی ھ
ەبووەھﯚی ئاززاد
1991ی کوردەەکانی کرد کە
ککرد و سەرکردداﯾەتی راپەرﯾﯾنی ئاداری 1
غدا.
لەدەست رژ می بەغ
ت
کی زۆری کورردستانی ع رراق
ککردنی بەش ک
934

لەمانگی نيسانی  1991گفتوگﯚ لەگەل بەغدا دەستی پ کرد و بارزانی بﯚ چەندﯾن
مانگ سەرۆکاﯾەتی شاندی کوردی کرد کەلەھەموو حزبەکانی بەرەی کوردستانی
پ کھاتبوو .لەگفتوگﯚکان بەھيچ ئەنجام ک نەگەﯾشتن بەھﯚی رەت کردنەوەی
داخوازﯾەکانی کورد کەبرﯾتی بوون لەئﯚتﯚنﯚمی ھەر ماﯾەتی و دﯾموکراتيزەکردن
لەالﯾەن ع راقەوە.
ھەروەھا لەکﯚنگرەی 12ی پارتی دﯾموکراتی کوردستان لەسا ی  1999جار کی تر
مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان ھە بژ ردراﯾەوە.
مەسعود بارزانی لەسا نی نەوەدەکانەوەتا وەکو لەناوچوونی رژ می بەعس،
بەشداری چەندﯾن کﯚنگرەو کﯚبوونەوەی ن و دەو ەتی کردووە .وەک کﯚبوونەوەی
واشنتﯚن لەسا ی  1992و پاشان لە 1993و لەکﯚنگرەی سە حەدﯾن  1992و
کﯚنگرەی لەندەن لەدﯾسمبری  2002و کﯚنگرەی سە حەدﯾن لەشوباتی .2003
بارزانی رۆل کی سەرەکی ھەبووەلەسەرجەم پ شھاتەسياسيەکانی ع راقی نو دا،
پاشانيش لەدامەزراندنی ئەنجوومەنی حوکمرانی ع راقی لە31ی تەمموزی ،2003
کەتياﯾدا بووەئەندام و دواترﯾش بووەسەرۆکی ئەنجوومەنەکە.
لە12ی حوزەﯾرانی  2005مەسعود بارزانی وەکو ﯾەکەمين سەرۆکی ھەر می
کوردستان ھە بژ ردرا لەالﯾەن ئەنجوومەنی نيشتمانی کوردستانی ع راق.
وەکو سەرۆکی ھەر م ،سەردانی فەرمی چەند و ت کی کردووەوچەند سەرۆکی
و ت وسەرۆک وەزﯾرانی ئەو و تانەی بينی ،چاوپ کەوتنی ئەنجام دا لەگەل بﯚش
سەرۆکی ئەمەرﯾکا لە 25/10/2005و تﯚنی بل ر سەرۆک وەزﯾرانی بەرﯾتانيا
لە31/10/2005و پاپای ﭬاتيکان لە 14/11/2005و برلسکونی سەرۆک وەزﯾرانی ئيتاليا
لە 13/11/2005و شا عەبدو مەليکی سعودﯾەلە 13/3/2007و شا عەبدو مەليکی
ئوردن لە.19/3/2007
وەکو سەرۆکی ھەر م چەند ئﯚرگان کی دامەزراندووەبﯚ پتەوکردنی ھاوپەﯾمانی لەن و
ھ زەسياسيەکانی کوردستان و باشترکردنی پرۆسەی ب ﯾاردان لەھەر م:
لەڕۆژی ) (2007/ 1/ 22ئەنجوومەنی سەرۆکاﯾەتی کوردستان دامەزرا کەتياﯾدا
سەرۆکی ھەر م سەرپەرشتی کﯚبوونەوەکان ئەکات ،و ج گری سەرۆکی ھەر م
بەڕ ز )کﯚسرەت رەسول( لەگەأل سەرۆکی پەڕ ەمانی کوردستان و سەرۆکی
حکومەتی کوردستان و ج گرەکانيان و سەرۆکی دﯾوانی سەرۆکاﯾەتی ھەر م .
ئەنجوومەنی با ی پارتەسياسيەکان ،کەکەساﯾەتی ﯾەکەمی پارتەسياسيەکان تياﯾدا
ئەندامن ،کەلەم حزبانەی خوارەوەپ کد ت :پارتی دﯾموکراتی کوردستان ،ﯾەک تی
نيشتمانی کوردستان ،حيزبی زەحمەتک شانی کوردستان ،حيزبی سﯚشياليستی
دﯾموکراتی کوردستان ،ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان ،کﯚمە ەی ئيسالمی
کوردستان .
سەرۆک بارزانی شەﯾدای خو ندنەوەﯾەبەتاﯾبەتيش حەز بەخو ندنەوەی کت بی
م ژووﯾی و سياسی و سەربازی دەکات وەھەروەھا زۆر حەزﯾش لەوەرزش دەکات.
مەسعود بارزانی سا ی  1965ھاوسەرگيری کردووەو خاوەنی ھەشت مندا ە.
بارزانی شارەزاﯾی تەواوی لەزمانی کوردی و عەرەبی و فارسی ھەﯾە ،ھەروەھا
شارەزاﯾی لەزمانی ئينگليزی ھەﯾەو قسەی پ دەکات.
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

ژمارە1306 :

م
ی رۆستەم
دەر حاجی
سعود حەﯾد
مەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218143413
33514
ی لەداﯾک بووون1970 /
ساڵ و شو نی
س
ستەر لە ئەنداززﯾاری
ب وانامە /ماس
دازﯾاری راو ژککاری)خبير)
سپﯚڕی /ئەند
پس
ککاری ئ ستا /ئئەندازﯾاری راوو ژکار
ستان ،ل پرسرراوی بەشی
ەرشتياری پ ۆۆژە لە کوردس
چاالکی/ئەنداززﯾاری سەرپە
چ
گری
بەڕ وەبەری نووسينگەی ج گ
ئەنجومەنی وەزﯾران ،ڕ
ی
ی
سەرۆکاﯾەتی
ککﯚمپيوتەر لە س
ەڕ وەبردنی پ ۆژەی ئەنداززﯾاری لە
جومەنی وەزﯾران ،ل پرسراوی دﯾزاﯾنو بە
سەرۆکی ئەنج
س
ھﯚ ەندا.
ھ
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی
936

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1307 :

دولخالق
سعود عەبد
مەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207213134
42909
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1308 :

عروف زرار
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081410556
62251
ی ،لەسا ی ،1989-2-14
رۆۆژنامەنووس و چاالکوانی بواری کﯚمە گەی مەدەنی
قﯚناغەکانی
ی
شمە
ە
ھەر لەشارەد ی سر
سر شمە لەدداﯾک بووە ،ھ
ەشارەد ی س
لە
سەر
شی ﯾاسا ،بەس
سﯚران ،بەش
پەﯾمانگەی تەکنيکی س
ی
خو ندنی تەواو کردووەو دوواتر
خ
ەک
ميتﯚد کاری ککردووە ،ئ ستااش لەھەر ﯾە
ککەوتووی تەواوو کردووە ،لەبب و کراوەی م
دەکات .
ت
ەوانی
پيشکەوتن کاری رۆژنامە
ن
رادﯾﯚی
ی
ی زاری کرماننجی و
ەھەفتەنامەی
لە
شارەد ی سر شمەﯾە،
سەرۆکی سەنتەری ررۆشنبيری ش
ی
ستا
شمەی ،ئ س
مەعروف سر ش
م
ەکاری
ی بابەتی ب و کردۆتەوەو بەردەوامە لە
ەچەندﯾن رۆژژنامەو ما پەری
لە
ی.
رۆۆژنامەنووسی
بە )ژﯾان و کارننامەی مەعرووف زرار(
تەھا( سەبارەت ە
(
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )توانا
س
20
بﯚﯚ کوردﯾپ دﯾا للە 011-10-08

937

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1309 :

و ئەحمەد با ەک
عروف وسو
مەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724134439
91897
سا ی لەداﯾکببوون1973 :
س
ستاﯾان
ەندی مامﯚس
مانگای مە بە
دەرچووی:پەﯾم
سﯚران  -دﯾاناا
دانيشتووی :س
ەرو
ککار :مامﯚستا لەسنوری پە
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

938

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1310 :

مەال أنس محەمەدشرﯾف تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423070891499
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1311 :

مەال ئيدرﯾس عەلی ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071191530
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی

939

پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1312 :

مەال بەختيار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1101221432
22182
سەرکرداﯾەتيی ﯾەک تييە.
ی
ە ،ئەندامی س
نااوی حيکمەتە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

خانەقين

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1313 :

مەال خدر عەبااسی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120910545
55588

940

 (1997 - 1ر ببەر و دامەزر ننەری ر کخراووی خەباتی
مەال خدر عەبااسی )1934
م
شﯚڕشگ ی ککوردستانی ئ ران.
ش
اﯾينی لە
ەﯾەکی ئ ی
) 19خەزە وەری  1313ک.هه( لە بنەما ە
ەمبەری 934
ە مانگی نﯚﭬە
لە
ھاتﯚتە دنياوە .سەرەڕای ددەست
سەردەشت ھ
ی گەورکی س
س ر(ی ناوچەی
گگوندی )سيس
تەمەنی لە  5ساڵ ت پەڕی نەککردبوو،
ی
شتا
ەکەشيان و للە کات کدا ھ ش
ککورتی بنەما ە
ەالی مامﯚستتای گوند ناﯾەبەر خو ندن .ئەو زۆر زوو
گەوتی دێ لە
بااوکی لە مزگە
ستی ت گەﯾشتتنی
فەق ﯾەتی ب ﯾن و پلە بە پلە رادەی زاانست و ئاس
قﯚناغەکانی فە
قﯚ
دەچووە سەر .بﯚ زﯾاتر کﯚکرردنەوە زانستتەکان زۆر لە ناوچەکانی ککوردستانی ئ ران و
ميشە
ەالﯾەتی ھەم
ەی فەق ﯾەتتی و باوی مە
ککوردستانی ع راق گەڕاوەوو وەک پيشە
ەواندا
ستا ناسراو و زانا گەورەکاننی کوردستانندا گەڕاوە تا لە خزمەت ئە
ەدوای مامﯚس
بە
ەت زانای
 (1955)1334دەچ تە خزمە
ستە سا ی 4
دن بدا .ھەر بﯚ ئەو مەبەس
در ژە بە خو ند
کە لە گوندی )گگە ە(ی
محەمەد رەئيس( ە
د
مەال
مەد بﯚکانی )م
نااودار مامﯚستتا مەال محەمە
سەکانی فەق ﯾەتی
ستا بوو .لەوێ دواﯾين دەرس
شينکاﯾەتی ککوردستانی ع راق مامﯚس
ش
الﯾەتی وەردەگگرێ ،پاشان
 (195لەوێ ئئيجازەی مەال
دەخو ن و پاﯾﯾزی 56)1335
(ی
گوندی )سارتک ی
ی
ماڵ پ کەوە دەن و لە
دەگەڕ تەوە ناووچەی سەرددەشت و ڵ
دەور کﯚدەبنەوەو دەست بە دەرس
ر
ک دەب تە ماممﯚستا و فەق ی لە
نااوچەی گەورک
وتنەوە دەکا.
قوتابييەکانی
ی
ماوەر بە گشتتی و فەق و
ە مزگەوت و حوجرە و مناررەکانەوە جەم
لە
ەک ک لە
بەجﯚر ک کە بە ﯾە
ر
ی رژﯾمی شاﯾﯾەتی ورﯾا دەککردەوە
ەتاﯾبەتی لە زو م و زۆرﯾی
بە
ەرچاوەکانی کوردستان ،للە پەﯾوەندی لەگەڵ دژاﯾەتی کردنی رژژﯾمی
ککەساﯾەتييە بە
لە  10ی
سرابوو .زۆری پ نەچوو ە
خە ک دا ،ناس
ستييەکان بﯚ خ
شا و روون کردنەوەی راس
ش
ھاندان و ئاماددەکردنی
خەزە وەری  (1959) 1338دا بە تاوانی دژاﯾەتی کرددنی رژﯾم و ھ
خ
شا ،لەالﯾەن ساواک )دەززگای
خە ک بﯚ ناڕەززاﯾەتی نيشانندان لە دژی دەسە تی ش
خ
سناکەکانی قزل قەلعە
ەسام و ترس
ەی زﯾندانە بە
ەمنييەتی رژﯾﯾمی شا(ەوەە گيرا و رەوانە
ئە
جار لە تاران ککرا .پاش چەنند مانگ مامﯚﯚستا خدر حوکمی  10ساڵ
و قەسری قاج
ھەموان
ەکەدا و لە ھ
ەند گﯚڕانکارﯾييەک لە ناوچە
ەردا درا بە م روودانی چە
زﯾﯾندانی بەسە
می شا
کوردستانی ع اق دا واﯾان کرد رژﯾم
نی
شی ئەﯾلول لە
گگرنگتر ھە گيررسانی شﯚڕش
دا رۆژی  23ی
حوکمی گيراوەە سياسيەکاندا بگ تەوەو لە ئەنجامد
چاو بەسەر ح
چ
سا نی
خانە ئازادکرا .لە راپەڕﯾنی س
ستا لە گرتووخ
 (1962مامﯚس
2/4/12) 134
خاکەل وەی 41
خ
ەالخدر
 47-46دا کە ت يدا پﯚل ک رۆۆ ەی کورد ئا ی دژاﯾەتی رژﯾمی شاﯾاان ھە کرد مە
6
ەتی کە ژمارەەﯾەکی
ەو الوانەالری نەکرد بەتاﯾبە
ە ر نو نی کرردن و پار زگارری کردنی ئە
لە
ھاوﯾنی 1347
ی
مامﯚستای ل بوو.
ەرەبوون کە م
چە و دەورووبە
ەرچاوﯾان خە کی ئەو ناوچ
بە
دەست پ کردەوە و لەو ن وەشدا مەالخدر
ت
 (1968رژﯾم پپەالماری گرتننی نەﯾارانی خﯚی
)8
بﯚﯾە مامﯚستا لە دەرفەت
ەوەی ئەوانە بوو کە رژﯾم ببە نيازی گرتننيان بوو ،ە
ە رﯾزی پ شە
لە
شﯚڕشی
ی
ئازادکراوەکانی ژ ر دەسە تی
ی
ەﯾاندە ناوچە ئ
ت و خﯚی گە
ککە کی وەرگرت
زستانی ھەمان
ی
ەی پشدەر بووو بە مامﯚستتا .لە
ەﯾلوول و لە گگوندی )بﯚسکک ن(ی ناوچە
ئە
بﯚوە گەڕاﯾەوە گووندی
سياسی ئ ران کەم ک لەبار ە
ی
ەوای
سا دا و کات ک کەش و ھە
س
شووی ت ھە چﯚﯚوە.
ی
سەرلەنوێ لە کاری پ
سارتک و س
س
سا ی
"شا" ش لە راپەڕﯾنی ئ ران س
"
ش و رووخانی رژﯾمی
دوای سەرکەووتنی شﯚڕش
 (1979) 1357مامﯚستا وە ک سەرکردەﯾەکی کورد و نو نەری ناوچەی سەردەەشت لە
7
941

چەندﯾن کﯚبوونەوەی وتوو ژ لەگەڵ رژﯾمی تازەدا ئامادە بوو .لە ﯾەکەم کﯚبونەوەی
نو نەرانی کورد لە مەھاباد و لە کﯚبونەوەی ر بەرانی ئاﯾينی خە کی کوردستان بﯚ
داڕشتنی بەﯾاننامەی س ماددەﯾی لە شاری سەقز و ھەروەھا لە ﯾەکەم
کﯚبوونەوەی دوای شەڕی س مانگەدا مامﯚستا چاالکانە بەشداربوو .سەرکەوتنی
شﯚڕشی گەالنی موس مانی ئ ران و دامەزرانی حکومەت کی ئيسالمی کە لە ژ ر
ساﯾەی دا گەلی موس مانی کوردﯾش بە ھەموو مافە رەواکانی خﯚی بگا لە
ئاواتەکانی مامﯚستا خدر بوون.
دوای داسەپاندنی شەڕ لە الﯾەن رژﯾمی تازەوە مامﯚستا بﯚ ماوەﯾەک لە دەفتەری
ش خ عزەددﯾن حسەﯾنی دا کاری کرد بە م کات ک بﯚی روون بﯚوە کە وﯾستەکانی
ئەو و ر بازی )ش خ( بە ﯾەک ناخﯚن لە گەڵ پﯚل ک مامﯚستا و زانای تر وەالﯾان ناو پاش
ل کدانەوەﯾەکی ورد و ھە سەنگاندن کی گشتگير و ھەمەالﯾەن لە 5ی خەرمانانی
 (1980/8/27) 1359دا ر کخراو کی سياسی کوردﯾان بەناوی ر کخراوی خەبات ی
نەتەواﯾەتی و ئيسالمی کوردستانی ئ ران " خەبات " کە خاوەنی بەرنامە و
چارەسەری ئيسالميی بﯚ ک شەی کورد بوو دامەزراند .لە  3ی جﯚزەردانی 1366
) (1987/5/24و دوای وەالنانی کﯚمە ک لە رﯾزەکانی ر کخراوی خەبات ،مامﯚستا
مەال خدر کرا بە بەرپرسی ﯾەکەمی ر کخراوی خەبات،ی شﯚڕشگ ی کوردستانی
ئ ران.
مامﯚستا خدر نووسەر و شاعير ک بوو کە سەدان وتار و زنجيرە وتاری گەورە و گچکە
و ل کﯚ ينەوە و ھﯚنراوەی نووسيوە و لە راد و و ب وکراوەکانی ر کخراوی خەبات،ی
شﯚڕشگ وەک گﯚﭬارەکانی "ت کﯚشان" و "ب ستان" و زۆر ج گەی تردا ب و کردۆتەوە.
سەرەتای سا ی  1996) 1375ز( نيشانەکانی نەخﯚشييەکی کوشندە لە جەستەی
مامﯚستادا سەرﯾان ھە دا .سەرەتای بەھاری  (1997) 1376بﯚ راپەڕاندنی ھەند ک
کاروباری سياسی و چارەسەرکردنی نەخﯚشييەکەی سەردانی ئەوروپای کرد و پاش
چەند مانگ ک بەرەو کوردستان گەڕاﯾەوە ،لە ر گەی گەڕانەوەﯾدا بوو کە ھەوا ی
شەھيدکرانی کوڕ کی بە ناوی خاليد عەباسی رۆژی (1997/6/6) 1376/3/16
بەدەستی رژﯾمی ئ ران لە شاری سل مانی ،پ گەﯾشت .کﯚتاﯾی ھاوﯾنی ھەمان
ساڵ بە مەبەستی چارەسەرکردن سەفەر کی تری ئوروپای کرد .سەرەنجام رۆژی
 (1997/11/4) 1376/9/13لە ئﯚسلﯚی پ تەختی نﯚرو ژ کﯚچی دواﯾی کرد چەند رۆژ
دواترلە ر وڕەسم کدا لە گﯚڕستانی ئەو شارە بەخاک سپ ردرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

942

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1314 :

ی
ۆ ەگەرمی
مەال خدری دۆ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110814255
53122
هوەی سا ەککانی  1347 - 1346ی حيززبی د موک اتتی
هک ک لەچاالککانی جوو نه
ﯾه
شهھيد مەال ئااوارەو ھاوڕ کاانی ھاوکارﯾييەکی کارﯾگەرری
ککوردستان بوووه .لەگهڵ ش
حاواندنهوەﯾان
نه
ەکان و شاردننهوەو
اوﯾستييەکانی پ شمەرگە
ی
ھەبووەو لەداببينکردنی پ دا
ھ
ەر
مان لەبەرامبە
خەباتی نەتەوەکەم
ی
لەقﯚناخی نو ی
ی
ەرچاوی گ اووە.
دا دەور کی بە
ەک ک لەو کادرەت کﯚشەر و
ی ئيسالمی دا ،ناوبراو ﯾە
ر ژﯾمی ستەممکاری کﯚماری
ی دەستپ کردننی بەربەرەکاانيی رەوای ررۆ ەکانی
ەلەسەرەتای
چاالکانەبووەکە
چ
لەکادری
ی
حيزبی دا،
ی
ەتەوەکەمانەووەچاالک بووەەو لەبەرپرسااﯾەتيی جﯚراووجﯚری
نە
مگەﯾاندنی
سياسييەوەتا ئەندامی ر ببەراﯾەتيی حييزب ،ت کﯚشاووەو بﯚ بەئاکام
س
ھەو ی داوە.
ئاامانجەکانی ننەتەوەکەی ھ
حيزب و
پسانەوەبﯚ خزمەت بەح
ﯚ
خﯚی ب
ەمەنی ی
ە  40سا ی تە
مامﯚستا مەال خدر زﯾاتر لە
م
لەسەردەمی حەمهڕهزا شا و چ
ی
خان کردوەو للەو پ ناوەدا چ
گگەلەکەی تەرخ
کی
ەکی زۆری دﯾﯾوەو خزمەت ک
نج و ئاوارەﯾييە
سالمی دا ره ج
ەسەردەمی کﯚماری ئيس
لە
کوردستان و
ن
لەکادرەبەوهجهکانی حيززبی د موک اتتی
ه
گگەورەی کردوهه .ئەو ﯾەک ک
شت بوو.
خە ک ،بەتاﯾببەت لەناوچەی سهردەش
ی کﯚمە نی خ
خﯚشهوﯾستی
خ
ەدەرەوەی و ت ،داخ
حيزبی د موک اتی کوردستان لە
ی
ئ مەوەک کومييتەی بەڕ وهببهرﯾی
بەڕ زﯾان،
ستدانی ئەو ت کﯚشەرەدەرردەب ﯾن و لەببنەما هی ڕ
و پەژارەی خﯚممان بﯚ لەدەس
ستان
خە کی کوردس
اتی کوردستان و لەھەموو خ
ی د موک ی
ەبنەما هی گهورەی حيزبی
لە
ی دەکەﯾن.
سەرەخﯚشی
س
ھوس" ی و تی نﯚﯚروﯾژ ،مامﯚستتا مەال
"
هی گشتيی ئوستانی "ئاکيش
ەنەخﯚشخانه
لە
سترﯾن و
ی ،ﯾهک ک لە ماندوﯾينەناس
خدری دۆ ەگەرمی
ی
خدری عومەرززاده ،ناسراو بەمەال
خ
بەھﯚی نەخﯚشيی ش رپەنجەوهه،
ی
ەمان،
خەباتگ ترﯾن ررۆ هکانی حييزب و گەلەکە
خ
خەباتی
ما واﯾی لەھاووڕ يانی ر بوارری کاروانی خ
ەدوورەو تی دا کﯚچی دوواﯾی کرد و ا
لە
ی گەلەکەی ککرد.
رززگارﯾخوازانەی
می سەر بەنااوچهی
دی دۆ ەگەرم
ەتاوی ،لەگوند
مامﯚستا مەال خدر رۆژی 1329\1\ 1ھە
م
ی کوردستان ،لەداﯾک بووه .ھەر لەسەردەمی الوەتيييەوەو
سەردەشت ،لەرۆژھە تی
س
کورداﯾەتی ئاشنا
ی
ەڵ بير و باوەڕڕی
ستان دا ،لەگە
دنی لەحوجرەەکانی کوردس
ەکاتی خو ند
لە
می حيزبی د موک اتی کورردستان.
بوووەو لەتهمهن کی زۆر الو دا بﯚتەئەندام
دواﯾی کرد.
ی
نيوەشەو کﯚچی
و
قەی
 12.30دەقيق
 ،200کاتژم ر 0
رۆۆژی 08-6- 5
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1315 :

مەال رەحمانی فاتيحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112508554473878
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1316 :

مەال رەسو ی پ شنماز
http://www.kurdipedia.org/?q=200903072351091565
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سا ی  1934لە گوندی کا و نی سەر ببەشاری مھابباد لە داﯾکبوووە.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1317 :

زر
مەال سالم خز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918102610
09540
ی شەبەک
ی راو ژکارﯾی
سی دەستەی
بەرپرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1318 :

مەال سولەﯾماانی عەبباسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3210848552
25506
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1319 :

مەال سەعيد ئئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0827113717
74940
گەرميان
ن
شتياری ئيداررەی
سەرپەرش
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1320 :

مەال شاخی
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0911115153
32025
http
شاخی)
ی( ﯾە ناسراووە بە )مە الش
نااو ی )ابوبکرممحەمەدحاجی
ە سا ی 1953لە شاری ککە رکوک چاووی ھە ھ ناووه .
لە
مانپە روە ردا گە ورە بووه .
ە کی نيشتيم
ە بنە ما ە ﯾە
لە
لولی کردووه .
شﯚڕشی ئە ﯾلو
ە شداری ش
بە
دﯾکردووە بە )ی.ن.ک( ە ووه .
 (197پە ﯾوە ند
ە سا ی )75
لە
شمە رگە
 (19بﯚتە پ ش
ە سا ی)981
لە
الک بووه .
ککادﯾر کی جە ماوە ری چاال
ستان بووه .
ە ندامی ﯾە ک تی نووسە رانی کوردس
ئە
ە ندامی پە ررلە مانی کئرردستان بووه .
ئە
ە ندامی)ﯾە ک تی پە رلە مانتارانی کوردستان( ه .
ئە
ن( ه .
نووسانی کوردستان
ی
سە ندﯾکای رۆژژنامە
ە ندامی )س
ئە
ی ئاﯾنی کورددستان(ه .
ە ندامی )ﯾە ک تی زاناﯾانی
ئە
بە رھە مە کانی ب وکردۆتتە وه .
شاخ وشاردا ە
ە گﯚﭬار و رۆژننامە کانی ش
لە
ە زر نە ری ) کﯚری رۆشنبييری الوانی ککورد(بووه .
ە ندامی دامە
ئە
)کرمانج( بووه .
(
سە رانی گﯚﭬااری
ستە ی نووس
ئە ندامی دە س
دنی ئە کتە ر بووه .
دە رچووی خوولی پ گە ﯾاند
ە دە ﯾان گﯚﭬاار و رۆژنامە ببابە تی ب وککردۆتە وه .
لە
ک(بووه .
ە دامە زر نە رانی)کﯚمە ە ی رووناکبييری کە رکوک
لە
ە کە م سە ررنووسە ری گگﯚﭬاری )کە ررکوک( بووه .
ﯾە
ی نووسينی گگﯚﭬاری )شە ھيد( ه .
ە ر وە بە ری
بە
کە بە چە ک و قە ە م
زانينی پ دراوه ،ە
ی
تی ر ز و پ
سە ری کە رکووکە خە ی
ە کە م نووس
ﯾە
شﯚرشی کردوووه .
ە شداری ش
بە
لە کە رکوک .
ەالل بوو وە ە
نوو نە ری سە رۆک مام جە
تی ی نشتيمانی کوردستان(ە ،تا
جومەنی ناوەنندﯾی )ﯾەک ی
ەندامی ئەنج
ئە
الوکردۆتەوە.
ئ ستا)(14کت ببی چاپ وبال
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1321 :

مەال عەبدو

کی
ی حەجﯚک

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291413236
60802
ەالو ژ و ئەندامی ژ .ک
ەڕ وەبەری قووتابخانەی گە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە1322 :

ی
ودەڕﯾسی
مەال قادری مو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291417256
60803
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ستيشارﯾی ژژ .ک
ی ھەﯾئەی ئيس
ئەندامی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1323 :

مەال مستەفا بارزانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014403
35235
مەال مستەفا کوڕی ش خ ممحەمەدی بارزانييه ،سا ی  1903لەگووندی بارزان
م
کﯚچی دواﯾی دەکاات.
ی
ی کەم پ ش للەداﯾکبوونی باوکی
ھاتﯚتەژﯾانەوه ،،بەماوەﯾەکی
ھ
سوپاﯾی
ھە مەت کی س
تورکەکان لە1906دا ھ
ن
ی نەگەﯾشتببووەس سا ن
ھ شتا تەمەنی
گەورەی بەدﯾل دەگررن،
ی
ەبدولسەالمی برا
ی
دەھ ننەسەر خ ەکانی کوورد ،ش خ عە
ەر دەبەن.
مانگی ت يدا بەسە
ی
ەوه .نﯚ
خەنەبەندﯾخانە
ڵ داﯾکی دەخ
ەوﯾش لەگەڵ
ئە
ت ،دووا بەدوواای
ی لە1943وەددەستپ دەکات
ش گ انەکەی
بززوتنەوەشﯚڕش
چووه ،ميری ئ راقی
سەر لەنوێ ت ھ چ
ر
خﯚبەدەستەوەەدانی ش خ ئئەحمەدی بررای ،ئەو
خ
خستنەوەی بﯚﯚ ئ ران دا .
ب ﯾاری دوور خ
رازی دەب ت،
سا ی 1945دا د تەبەغدا مييری بەداواکاررﯾيەکەی ی
ەشوباتی س
لە
ەسەردان و گگەڕان
ککەبگەڕ تەوەنااوچەکەی خﯚﯚی و چەکەکاان کﯚبکاتەوه .بە م کەوتە
شﯚڕش نانەوه.
ن و ھاندانی خە ک بﯚ شﯚ
ەناو گوندەکان
لە
بارزانيان رەتاند،
ن
ی سوپاﯾيان نناردەسەری ،بﯚ ناوچەی ز بار و
194دا ھ ز کی
ەشوباتی 45
لە
نااچارﯾانکرد لەتتشرﯾنی ﯾەککەمی ئەوسا ەدا لەگەڵ ش خ ئەحمەددی برای پەنا بەرنەبەر
بە م
حمەد دەگەڕ تتەوە ئ راق .ە
ن ،پاش ت کچووونی کﯚمارەککە ش خ ئەح
سنووری ئ ران
س
دەڕوات ،لەکات کدا قازی
،
ھاباد
الﯾەنگرانی بەرەوو مەھ
ی
مستەفا بەخﯚﯚی و دوو ھەززار
م
ی ﯾەکەمی 1945دا دامەزرراندنی فەرمان ەوا کی نەتتەوەﯾی
محەمەد لەپاززدەی کانوونی
م
ەڵ فەرمان ەواﯾی
ەﯾاند ،ھاوسننوور بوو لەگە
ەتی ﯾەک تی سﯚﭬ ت راگە
ککوردی بەﯾارمە
ئاازرباﯾجان ،ئەووەی لەتەور ز پ کھاتبوو.
ەفا و
ن لە1946دا ککﯚماری مەھابادی لەناوبردد ،مەال مستە
ککات دەسە تدارانی ئ ران
بەر روسيا ،دووازدەسا يان ل بەسەربررد.
جەنگاوەرانی پەناﯾان بردەبە
ج
ئﯚزبکستان نيشتەج بوو ،پاشان ببﯚ
ن
ەسەرەتاوە ممەال مستەفا لەئازرباﯾجان و
لە
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مﯚسکﯚ گواستراﯾەوه ،زمانی روسی و ھونەرکاﯾەکانی سەربازی و زانياری ئابووری
خو ندووه ،لە26ی تشرﯾنی ﯾەکەمی 1958دا گەڕاﯾەوەئ راق.
لەکاتی گەڕانەوەی بﯚ ئ راق سەروەری و ر زو نەوازش کی زۆری ل نرا ،بە م
کەگەڕاﯾەوەناوچەکەی خﯚی لەئەﯾلوولی 1961دا شﯚڕشی دژی دەسە تدارانی بەغدا
راگەﯾاند ،لەبەگژداچوونی دژی دەسە تداران ئ راق ھەتا 11ی ئازاری سا ی 1970
بەردەوام بوو.
لە29ی ئەﯾلوولی سا ی  1971لەھەو کی سەرنەکەوتو ھەو ی کوشتنی درا،
بارەگەکەی لەحاجی ئﯚمەران ،ئەوەی ت يدا نيشتەج بوو و ران بوو ،بە م
بەش وەﯾەکی زۆر سەﯾر لەو ھەو ەتيرۆرکردنەرزگاری بوو.
دەسە تدارانی ئ راق لە11ی ئازاری 1974دا مافی ئﯚتﯚنﯚمی بﯚ کورد و کوردستان
راگەﯾاند ،بە م مەال مستەفا بەش وەی ئﯚتﯚنﯚمييەکەڕازی نەبوو،
بﯚﯾەدووبارەکەوتەوەشﯚڕش دژی رژ می ئەو کاتەی ئ راق.
بە م پاش پيالن و ر کەوتنامەی جەزائير لەن وان ئ راق و ئ ران بەسەربەشتی
و تەﯾەکگرتووەکانی ئەمەرﯾکا ،ئەم شﯚڕشەشکستی ھ نا و مەال مستەفا ناچاربوو
بەبەﯾاننامەی 11ی ئازاری سا ی  1974رازی ب ت.
لەسا ی 1976دا بەمەبەستی چارەسەرکردنی نەخﯚشيەکەی بەرەوو واشنتﯚنی
پاﯾتەختی و تەﯾەکگرتووەکانی ئەمەرﯾکا بەڕ کەوت.
لە1ی ئازاری 1979سا لەوێ جيھان بەج دەھ ت و تەرمەکەی بﯚ ئ ران دەگو زر تەوه.
لەﯾەک ک لەسەنگەرەکانی چيای کوردستان لەسەر سنووی رۆژئاوای نزﯾک ئ راق
بەخاک دەسپ در ت.
لەسا ی  1992پاش ئازادبوونی بەش کی کوردستانی باشوور لەگەڵ تەرمی
ئيدرﯾسی کوڕی لەگوندی بارزان دەن ژر نەوه .
مەال مستەفا کوڕی ش خ محەمەدی بارزانييه ،سا ی  1903لەگوندی بارزان
ھاتﯚتەژﯾانەوه ،بەماوەﯾەکی کەم پ ش لەداﯾکبوونی باوکی کﯚچی دواﯾی دەکات.
ھ شتا تەمەنی نەگەﯾشتبووەس سا ن تورکەکان لە1906دا ھە مەت کی سوپاﯾی
دەھ ننەسەر خ ەکانی کورد ،ش خ عەبدولسەالمی برا گەورەی بەدﯾل دەگرن،
ئەوﯾش لەگەڵ داﯾکی دەخەنەبەندﯾخانەوه .نﯚ مانگی ت يدا بەسەر دەبەن.
بزوتنەوەشﯚڕش گ انەکەی لە1943وەدەستپ دەکات ،دووا بەدووای
خﯚبەدەستەوەدانی ش خ ئەحمەدی برای ،ئەو سەر لەنوێ ت ھ چووه ،ميری ئ راقی
ب ﯾاری دوور خستنەوەی بﯚ ئ ران دا .
لەشوباتی سا ی 1945دا د تەبەغدا ميری بەداواکارﯾيەکەی رازی دەب ت،
کەبگەڕ تەوەناوچەکەی خﯚی و چەکەکان کﯚبکاتەوه .بە م کەوتەسەردان و گەڕان
لەناو گوندەکان و ھاندانی خە ک بﯚ شﯚڕش نانەوه.
لەشوباتی 1945دا ھ ز کی سوپاﯾيان ناردەسەری ،بﯚ ناوچەی ز بار و بارزانيان رەتاند،
ناچارﯾانکرد لەتشرﯾنی ﯾەکەمی ئەوسا ەدا لەگەڵ ش خ ئەحمەدی برای پەنا بەرنەبەر
سنووری ئ ران ،پاشان ش خ ئەحمەد دەگەڕ تەوەئ راق .بە م مستەفا بەخﯚی و دوو
ھەزار الﯾەنگرانی بەرەوو مەھاباد دەڕوات ،لەکات کدا قازی محەمەد لەپازدەی کانوونی
ﯾەکەمی 1945دا دامەزراندنی فەرمان ەوا کی نەتەوەﯾی کوردی بەﯾارمەتی ﯾەک تی
سﯚﭬ ت راگەﯾاند ،ھاوسنوور بوو لەگەڵ فەرمان ەواﯾی ئازرباﯾجان ،ئەوەی لەتەور ز
پ کھاتبوو.
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کات دەسە تدارانی ئ ران لە1946دا کﯚماری مەھابادی لەناوبرد ،مەال مستەفا و
جەنگاوەرانی پەناﯾان بردەبەر روسيا ،دوازدەسا يان ل بەسەربرد.
لەسەرەتاوەمەال مستەفا لەئازرباﯾجان و ئﯚزبکستان نيشتەج بوو ،پاشان بﯚ مﯚسکﯚ
گواستراﯾەوه ،زمانی روسی و ھونەرکاﯾەکانی سەربازی و زانياری ئابووری خو ندووه،
لە26ی تشرﯾنی ﯾەکەمی 1958دا گەڕاﯾەوەئ راق.
لەکاتی گەڕانەوەی بﯚ ئ راق سەروەری و ر زو نەوازش کی زۆری ل نرا ،بە م
کەگەڕاﯾەوەناوچەکەی خﯚی لەئەﯾلوولی 1961دا شﯚڕشی دژی دەسە تدارانی بەغدا
راگەﯾاند ،لەبەگژداچوونی دژی دەسە تداران ئ راق ھەتا 11ی ئازاری سا ی 1970
بەردەوام بوو.
لە29ی ئەﯾلوولی سا ی  1971لەھەو کی سەرنەکەوتو ھەو ی کوشتنی درا،
بارەگەکەی لەحاجی ئﯚمەران ،ئەوەی ت يدا نيشتەج بوو و ران بوو ،بە م
بەش وەﯾەکی زۆر سەﯾر لەو ھەو ەتيرۆرکردنەرزگاری بوو.
دەسە تدارانی ئ راق لە11ی ئازاری 1974دا مافی ئﯚتﯚنﯚمی بﯚ کورد و کوردستان
راگەﯾاند ،بە م مەال مستەفا بەش وەی ئﯚتﯚنﯚمييەکەڕازی نەبوو،
بﯚﯾەدووبارەکەوتەوەشﯚڕش دژی رژ می ئەو کاتەی ئ راق.
بە م پاش پيالن و ر کەوتنامەی جەزائير لەن وان ئ راق و ئ ران بەسەربەشتی
و تەﯾەکگرتووەکانی ئەمەرﯾکا ،ئەم شﯚڕشەشکستی ھ نا و مەال مستەفا ناچاربوو
بەبەﯾاننامەی 11ی ئازاری سا ی  1974رازی ب ت.
لەسا ی 1976دا بەمەبەستی چارەسەرکردنی نەخﯚشيەکەی بەرەوو واشنتﯚنی
پاﯾتەختی و تەﯾەکگرتووەکانی ئەمەرﯾکا بەڕ کەوت.
لە1ی ئازاری 1979سا لەوێ جيھان بەج دەھ ت و تەرمەکەی بﯚ ئ ران دەگو زر تەوه.
لەﯾەک ک لەسەنگەرەکانی چيای کوردستان لەسەر سنووی رۆژئاوای نزﯾک ئ راق
بەخاک دەسپ در ت.
لەسا ی  1993پاش ئازادبوونی بەش کی کوردستانی باشوور لەگەڵ تەرمی
ئيدرﯾسی کوڕی لەگوندی بارزان دەن ژر نەوه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

سەرەک ھﯚز

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

ژمارە1324 :

شوکر
مەال کەرﯾم ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242239458
89474
کوردستان
ن
ەرميانی ﯾەک تتيی نيشتمانی
سەر بە مە بەنندی 11ی گە
حەمرﯾنی س
سی بازنەی ح
بەرپرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1325 :

ەئوف
مەال ﯾاسين رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1261618167
73955
ی کوردستان لەقاھيرەی پاﯾتەختی مييسر
نوو نەری ﯾەک تتی نيشتمانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1326 :

ن قادر
مەالنەجمەدﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255459
91459
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1327 :

ی
مەناحيم ئالﯚنی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907171459
99421
سرائيلە.
ھەول ر لە ئيس
سەرۆکی کﯚممە ەی کوردەە جووەکانی ھ
س
ميدﯾا
ی رۆژنامەی مي
سەرچاوەی و نە :ما پەڕی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد  -جووولەکە

و ت:

ل
ئيسرائيل

جﯚری کەس:
ج

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

ژمارە1328 :

حی
سور فەتاح
مەنس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208160523
33422
شاميانی مە ررﯾوان لە
بە ناوچە ی ش
کە راوا سە ر ە
 13ھە تاوی للە گوندی ە
ە سا ی 335
لە
ستە سە
داﯾک بونی بزە ی شادی خس
بوو 0بە لە ک
ی لە داﯾک و
بننە ما ە کی مامناوە ندی
لە شاری مە رﯾوان
ما ە کە ﯾان ە
ﯾکی کورت بنە م
ر ل وانی بنە مما ە کە ی؛دووای ماوە ی
دا ن ت پە
سور ھە روە ک ھە مو مند
شە ھيد مە نس
ی مندا ی ە
نييشتە ج بووون،دە ورانی
کانی قوتابخانە ی سە
ە نی  7سا ييدا رە وانە ی قوتابخانە کررا،قوناغە ی
ر بوو0لە تە مە
ﯾشی بە
ی
ستان،کە ئە و قوناغانە
چوە دە بيرس
رەە تای و ناوە ندی ت پە ر کردتا دواتر چ
شدا زور
خوشنوﯾسی و نە قاشيش
ی
سور لە بواری
ە ھيد مە نس
ە وە ب ی،شە
سە ر کە وتنە
س
زﯾﯾرە ک و سە رکە وتو بو ،ببە ش وە ک کە ﯾارﯾدە دە ری خوشک و براکانی بوولە
سابقاتی شا ھرستتانی و
ی
لە مو
ھە ر وە ھا ە
ی نە قاشی و خە تاتی،ھ
ک شاندنە وھی
ﯾە کە می بە ددە ست دە ھ نا،ئە و ھە روھا لە
کردو پلە ی ە
شداری دە کر
ئووستانتدا بە ش
شتە ی کوشتتيدا کاری دە کردو لە
ی بە رچاوی ھە بوو لە رش
شيشدا چاالکی
بوواری وە رزش
چاو و سە رککە وتوی بوو0شە ھيد
موسابقاتی ئووستانی وک شوە رﯾدا نە قشی بە ر چ
م
موو الﯾک
ستی ھە و
ە خالق و رە فتاری تاﯾبە تی خوی ببوە خﯚشە وﯾس
مە نسور بە ئە
م
لە ھە مو کە س ک دە
ی ھە بوو،لە تاﯾبە تمە ندﯾە کانی ئە ووە بوور زی ە
وڕڕ زی تاﯾبە تی
شوﯾن ک
ملە ی کە س قسە بکات و لە ھە رش
گگرت وھە رگيزز پ خﯚش ننە بوو پاشە م
سانە
ھازۆر بە باشی ررۆحيە ی ئينس
ر
ی وابواﯾت زۆر توڕە دە بوو0ھە روە
گگوی لە شتی
خاتە بانی خﯚﯚی بکا چی ش وە رە
ی چﯚن قسە لە گە ڵ مو خ
ی و دە ﯾزانی
ککانی دە ناسی
شە
وی کردبوە خﯚش
تاﯾبە تمە ندﯾانە بوو کە ئە ی
ە
ھە ر ئە و
فتار کيان لە گگە ڵ بکات0ھ
فت
سی0کات ک کە
کە وە دە ناس
ئە وﯾان لە ن زﯾک
سانە ی کە ە
وﯾستی ھە مموو ئە وکە س
سا ی ئاخری دە
دمە نسوور س
شﯚرشی گە النی ئ ران دەە ستی پ کرد شە ھيد
ش
ستی پ
دژی ر ژﯾم دە س
خﯚ پ شاندان و ئ عترازات ی
ە ا بوو کە ﯚ
بييرستانی دە خو ندلە کاتە
دە کردھە ر بﯚﯾە زۆر
ھيد مە نسووررﯾش بە شداری لە و جە ماوە رﯾاندا ە
ککردبوو شە ھي
شاھيە
کاربە دە ستانی ر ژﯾمی تاغووتی شاھە نش
ە
الماردانی
جاران دە کە ووتە بە ر پە ال
ج
شرکە
سە راسە ری ش
کە دﯾپلومی ووە رگرت ولە ککونکوری ە
سا ە دا بووکە
وە 0ھە رلە وس
تييکردلە بە شی نيروھە وا ﯾداو قە بو ی بە دە ستھ نا0
عە مامە
ران لە الﯾە ن ع
ی شﯚرشی گە النی ئازادﯾخوازی ئ ن
ە بە تا نبردنی
ە م دواتر بە
بە
ی کﯚماری ئييسالمی ئ رانە وە شە ھييد مە نسور ش ﯚە ی خە باتی چە
ە سە رە کانی
بە
ئازادﯾخوازانی ئ رانداھە بژژارد،لە و
ی
رگە لی کورد و ئ
ککداری کە بە ززۆر سە پ ندررا بە سە ە
سئوليە ت کردنيلە ئە رکە پ ئئە
يە
ی و ھە ست بە مە
ە ل ھاتووی
ر گاﯾە شدا بە
کی ئارام و
سور مرۆﭬ ی
شە ھيد مە نس
فە ق دە بوو ش
سپ ردراوە کانن دارۆژ لە گە ل رۆژ موە ە
س
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لە سە رە خﯚ بوو،کورد کی نيشتمان پە روە ربوو،ھە ر بﯚﯾە لە ھە موو بوار کە وە ت دە
کﯚشا پلە ی زانياری خﯚی لە بواری کورد ناسی و سياسيدا بە ر تە سە ر،باوە ری بە
زانست و پ شکە وتن ھە بوو،دورئە ندﯾش بوو0ر ز و حورمە تی بﯚ ھە مو کە س دادە
نا،ھە رکە سە ی لە ج گا و پلە مە قامی خﯚﯾداە ناسی و دە ﯾزانی چﯚن ھە سوکە
وت بکات0مرۆﭬ کی بە بيرو باوە ر بوو،بە دوا رۆژی سە رکە وتنی خە باتی گە لی
کورد حيزبە کە ی خﯚشبين بوو0ئينسان کی تە شکيالتی بوو،وە پاﯾبە ندی ھە موو
ئووس ە تە شکيالتيە کان بوو 0بە نە زم و دﯾسيپلين بوو،باوە ری بە ﯾە کسانی،ھە
موو ئينسانە کان،وە ک ژن و پياو چ لە ن و حيزبدا و چ لە کﯚمە ڵ و چ لە ناو خ زاندا0لە
کاری سياسی،نيزامی،تە شکيالتی،مودﯾرﯾە ت و کاری ئيدارﯾدا بە جوانی پ گە
ﯾشتبوو0شە ھيد مە نسور لە باری مﯚدﯾرﯾە تدا ئينسان کی بە ھرە مە ند بوو،ھە
روھا فە رماندە ر کی ل ھا توو نە ترس بوو،لە بواری ستراتيژﯾک وتاکتکدابليمە ت
بوو0ئ نسان کی دە ست پاک و داو ن پاک بوو،نمونە ی ئينسان کی بە ئە خالق
بوو0ھە ميشە ھاوڕﯾانی بﯚ موتالعە کردن و ت گە ﯾشتن و پ گە ﯾشتن ھان دە
دا،مرۆﭬ کی دە روندار و رازداری نھ نيە کانی حيزب و ھاوڕﯾانی بوو ب پ چ و پە نا نە
زە راتی خﯚی لە کﯚبوونە وە کانی حيزبيدا بە ﯾان دە کرد،پشتە سە ری کە س قسە
ی نە دە کرد،باوە ری بە تە شوﯾق و تە نبيە ھە بوو،دە سنيشانی خا ە الوازە کان و
بە ھ زە کانی ھاور کانی ،دە کرد0لە کاتی تە نگانە دا قە د نە دە شە مزاو ب ﯾاری
گونجاوی دە دا،ب ﯾاری گونجاوی دە دا لە ھە موو بوارە کانی سياسی و نيزامی
ومودﯾرﯾە ت و تە شکيالتی وئيداری0
لە بواری نيزاميدا فە رماندە رﯾکی کارامە و بە تە رح بوو،قە ت لە سيماﯾدا نائوم دی و
ترس بە دی نە دە کرا حە تا لە سە ختترﯾن شە راﯾە تدا 0فە ر ماندھی ل ھا تﯚ و
نە ترس لە عە ﯾنی حا دا پ شمە رگە ﯾکی ئازا و بە ورە بوو0لە مە ﯾدانی جە نگدا
حقوقی جە نگی دە پاراست لە مە ورد ئە سيرانی جە نگە وە،ھاورﯾانی ھان دە دا بﯚ
ھاوئاھە نگيو وە حدە تی حيزبی0ئە کﯚمە ە رە وشتە بە زانە ﯾبوو بوە ھﯚی مە
حبوب بوونی ھە رچی زﯾاتری ئە و 0شە ھيد مە نسور ببە خﯚشە ﯾستی ھە موو
ھاورﯾانی حيزبی و خە کی ناوچە ی مە رﯾوان و سنە و کامياران و پاوە و سە قز و بە
ھا تنە سە رکاری کوماری ئيسالمی ئ ران و دژاﯾە تی لە کە ڵ داخوازﯾە کانی گە لی
کورد،کاک مە نسور رﯾزی چرﯾکە فيداﯾيە کانی خە کی ئ ران کردە سە نگە ر بە دژی
کﯚماری ئيسالمی ئ ران لە و سە نگە رە دا خە باتی دە ست پ کرد0لە 28مر داد
کە خومە ﯾنی فە رمانی جە ھادی بە دژی خە کی،کودستان راگە ﯾاند،کاک مە
نسور وە ک فە رماندە ی نيزامی چرﯾکە فيداﯾيە کانی خە کی ئ ران لە ناوچە ی مە
رﯾوان ئە رکی شﯚ رشگ ی بە ئە ستﯚ بوو 0پاش ئينشعابی چرﯾکە فيداﯾيە کانی خە
لکی ئيران،وە ک اکثرﯾت و اقليت کاک مە نسور ر گای اقليتی ھە بژارد و در ژە ی بە
خە بات بە دژی ر ژﯾمی ئ ران دا 0سە رئنجام کاک مە نسور بە ھﯚی ھە ستی نە تە
وا ﯾە تی لە سا ی 1360ھە تاوی پە ﯾوە ندی بە حيزبی دﯾموکراتی کوردستانی
ئ رانە وە دە گرێ و رە سمە ن ر بازی نە تە واﯾە تی بە ھ زتر دە ب ،ھە ر بﯚﯾە کاک
مە نسور لە حيزبدا ت کﯚشانی خﯚی دە ست پ دە کات لە ھ زی زر باری مە رﯾوان0
بە رپرساﯾە تيە کانی لە حيزبی دﯾموکراتی ئ ران 0
﴿  ﴾1لە تارﯾخی 1361/9/28ھە تاوی لە الﯾە ن حيزبی دﯾموکراتی کوردستانی ئ رانە
وە بە ج گری فە رماندە ری ھ زی زر واری مە رﯾوان دﯾاری کرا0
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﴿ ﴾2لە تارﯾخی 1362/11/18ھە تاوی رە سمە ن بە فە رماندە ری ھ زی زر واری مە
رﯾوان دﯾاری کرا0
﴿ ﴾3لە تارﯾخی 1364/4/9ھە تاوی بوو بە فە رماندە ھ ز لە ھ زی شە ھيد عە زﯾز
ﯾوسفی﴿سە قز﴾0
﴿﴾4لە تارﯾخی1364/11/29ھە تاوی بوو بە فە رماندە نيزامی مە بە ندی ﯾە ک﴿ھيزی
زاگرۆس﴾0
﴿﴾5لە تارﯾخی 1367/2/26ھە تاوی بوو بە بە رپرسی مە بە ندی ﯾە ک0
﴿﴾6لە تارﯾخی1371/2/1ھە تاوی بە بە رپرسی ج گری کوميسيونی سياسی نيزامی
دﯾاری کرا0
﴿﴾7لە سا ی 1374ھە تاوی بﯚ جار کی دﯾکە بە رپرساﯾە تی مە بە ندی ﯾە کی بە
ئە ستﯚوە گرتە وە ھە تا کونگرە ی دە ﯾە م﴿کونگرە ی ﴿﴾10
﴿﴾8لە پاش کﯚنگرە ی 10لە بە شی رادﯾو دە نگی کوردستانی ئ ران بﯚ ماوە ﯾە ک
کاری بە ئە ستﯚوە گرت0
﴿ ﴾9مە سئوليە تی کوميتە ی پاوە ی پ ئە سپ ردرا،ھە تا کاتی شە ھيد بوونی 0
﴿بە شداری لە کونگرە کاندا ﴾ ﴾1﴿ 0کونگرە ی شە شە می حيزب0
﴿ ﴾2کونگرە ی حە وتە می حيزب0
﴿﴾3کونگرە ی ھە شتە می حيزب﴿،لە کونگرە ی ھە شتە م بوو بە ئە ندامی کوميتە
ی ناوە ندی﴾
﴿﴾4کونگرە ی نﯚھە می حيزب﴿ ،ئە ندامی کوميتە ی ناوە ندی﴾
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

مەرﯾوان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1329 :

ھاباد قەرەداخی
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030115147
72149
لەداﯾک بووم .
ک
ستان،
شووری کوردس
فری( ،لە باش
ە شاری )کفر
لە
ەم ساتە  27کت بی چاپکرراوم ھەﯾە لە
شاعير( و)نوووسەر(و )ل کﯚﯚ ەر(م و تا ئە
(ش
کﯚ ينەوەی
ينەوەی ئەدەبی ،ل ک
ی
بووارەکانی شييعر ،کورتەچيررۆک ،رۆمان ،ل کﯚ
ککﯚمە ناسی و بيرەوەری .
ستيم :
پااشخانی زانس
ئابووری ،لە زانکﯚی س
،
ە پەﯾمانگای کەرکووک و ززانکﯚی ترۆلھ تان
لە
ستﯚکھﯚ م ھااوتەرﯾب
شتەکانی کﯚﯚمە ناسی و
دەروونناسی پەروەردە م خو ندووە و ،ئ ستاش لە زانکﯚی
ی
رش
ئينگليزی دەخو نم.
ی
ساب س ،کﯚل ژژی پەروەردە زمان و ئەدەبی
س
م:
ەرک و ئارەزوو و ئاواتەکانم
ئە
ب جگە لە سەرقا يم بە نوووسينی ئەدەببيات و ل کﯚ يننەوەکانم ،لە چەندﯾن رۆژننامە و
کﯚمە ﯾەتی و کولتووری ب ودەکەمەوە .لە چەندﯾن ررادﯾﯚ و
گگﯚﭬاردا وتاری سياسی ،کﯚ
ئەو بوارانەم کرددووە
ەشداری گفتتﯚگﯚکانی و
تييﭭی ھەموو بەشەکانی ککوردستاندا بە
ەی کە پ م واﯾﯾە لە پ ناوﯾدا درووست بوووم.
ی ئەو پەﯾامە
دەکەم ،لە پ نااوی گەﯾاندنی
ەروەری،
بەردەوامی مافی مرۆﭬﭬم و بە تاﯾبەتيش بﯚ دادپە
ی
ە تيﯚری و بە کار ،چاالک کی
بە
ەکسانی ،ئاززادی بيروڕا ،چەسپاندنی بەھاکانی دﯾﯾموکراسی ،رۆشنبيری ل ببوردەﯾی
ﯾە
ی ت دەکﯚشم .
و ئاشتيخوازی
خﯚش
ھەموومان ﯾەکترﯾمان خ
ن
شمی )وەرن با
ی خﯚمم لە ددووتو ی دروش
ە م ژە پەﯾامی
لە
چی
مرۆﭬی کورد بتوان ت ھەرچ
ھەمەکانمدا رراگەﯾاندووە و ئاواتەخوازم م
بوو ت( لە بەرھ
جياوازی
شەوﯾستی رابھ ن ت .با ج
ەکت ن تەوە و خﯚی بە خﯚش
ە لە خﯚی بتە
وزەی ن گەت ﭭە
رق ب وخ نين!
ەھﯚی دەو ەممەندکردنی ﯾﯾەکتری .با ق
بييروڕامان بب تە
ھاوڕ يانی خﯚشەوﯾست ...
ھ
ەن
ھەرکو يەکی ئەم گەردوونە
مە گەردوون و ئ وەش لە ھ
ەەوە دەڕوانمە
ەم پەنجەرەﯾە
لە
ی منتان ل ب ت و ئاسووودەﯾی بﯚ دەرروونتان دەخوازم.
س وی گەرمی
ەھاباد قەرەدداخی
سەرچاوە :فەﯾسبووکی مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

957

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

قەرەداغ

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

ژمارە1330 :

ی
ھاباد کوردی
مەھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120221402
21558
شووری
شارۆچکەی تتەقتەق لەباش
کەی سەر بەش
ەسا ی  1964لەگوندی تاا ەبانی گچکە
لە
ککوردستان لەدداﯾکبووە .
شتی ھەول ر ببەسەر
لەگوندی مورتکەی گگەورەی دەش
ی
خﯚی
ەمەنی مندا ی والو تی خ
تە
برردووە .
نی لەشاری ھەول ر تەواو کردووە.
کورانی
ستاﯾانی
خانەی مامﯚس
خ
ِ
سا ی
وەک پەنابەر لەس
ن ،دواﯾش ک
شتووەو لەئ رران وپاکستان
ستانی ج ھ ش
ە 1985کوردس
لە
 1986گەﯾشتﯚﯚتەسو د .
6
ی دوور ودر ژ سەرقا ی ککاری مامﯚستتاﯾی بووە .
ەو تی سو د بﯚ ماوەﯾەکی
لە
ب"ی چاپکراوی ننووسراو و وەرگ ِردراوی
ی
ھەم "کت
چەندﯾن بەرھ
تااوەکو ئ ستا چ
وعەرەبيی
ی
ەزمانی کوردﯾﯾی
خستﯚتەبەردەەم خو نەران .سەدان بابەت و وتاری بە
خ
پەرەکاندا ب وکردۆتەوە.
ەرۆژنامەو ما
لە
ِ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاود ری س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1331 :

مەھدی خەليل امين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071291539
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1332 :

مەھدی عەبدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022013225482334
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1333 :

ی
ھدی کاوانی
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0406175546
61699
ﯾەکەم
م
ەداﯾکبووەو کووڕی حەميد ککاونی
ەشەقالوە لە
ەگوندی کاواننيانی سەر بە
لە
شەھيدی شﯚﯚڕشی ئەﯾلووولە.
ش
نينزم لەبەغداد،
م
سيزم ل
ەسا ی  1973لەر ی ئە ققە رۆشنبيرﯾييەکانی مارکس
لە
ەﯾوەندﯾی کردووە بەکﯚمە ەوە.
پە
ستەنسەرﯾيە
ە
لەبەشی ئابووری ،لەزانکﯚی موس
شی
سا ی  1976ب وانامەی زاننکﯚی
س
وەرگرتووە.
 ،1976دووەم جارﯾش
سەت دووجار ززﯾندانيی کراووە ،جاری ﯾەککەم سا ی 6
ەسەر سياس
لە
ەسا ی .1979
لە
ﯾەک تی بەردەەوام بووە
شمەرگەی ﯾە
 1991وەک پ ش
سا ی  1981تاکاتی راپەڕﯾﯾنی سا ی 1
س
ەخەبات.
لە
دارﯾکردووە.
جدەرانی کورددستان بەشد
ەھەرس کﯚﯚنف انسی کﯚﯚمە ەی رەنج
لە
مبيلی
ی برﯾنداربووە لەئەنجامی ددانانی بﯚمب ک لەژ ر ئﯚتﯚم
ەسا ی  1983بەسەختی
لە
ھ زی پ شمەررگە.
شﯚڕشيشدا ددﯾسان
ی ئا ی شﯚڕڕشدا بەشدارربووەو لەپلينﯚﯚمی ئا ی ش
ەجيابوونەوەی
لە
ەشداربووە.
بە
کيشی
ەدوای راپەڕﯾننەوە تاوەکو ئ ستا وەک نوووسەر ورۆژنامەنووس کارددەکات وکت ب ک
لە
ئاامادە چاپە.
يە.
لەو تی بەرﯾتانييا نيشتەج ە
ھەندەران وئ ستا و
ن
2ەوە رووﯾکرددۆتە
ەسا ی 2000
لە
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

پ شمەرگە
ەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1334 :

مەوللود بەھراميان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0715121450
01828
ھە تی کورددستانە
م ،رۆژنامەنوووس ،وەرگ و چاالکی مەدەنی لە رۆژھ
نااسراو بە بارام
ەﯾەکی
شنﯚ لە بنەما ە
دەو ە سەر بە شاری ش
ە گوندی گوند
سا ی  1974لە
مەولوود لە س
م
دی لەداﯾک بوووە.
نييشتمانپەروەری مامناوەند
ی رۆژنامەنوووسی لە سا ی  2000بە کار کردن لە
ھەفتەنامەی داھاتوو
ی
مەولوود ئيشی
م
شی کولتوری ئەم بالﭬﯚکەی بﯚ
ەرەشتی بەش
ە شاری بﯚکاان دەست پ ککرد و سەرپە
لە
وەبووە.
ە
ەوستﯚ
ماوەی ساڵ و نيو ک بە ئە
م
لە سا ی
حمەدﯾنەژاد ە
مەحموود ئەح
سەرکەوتنی م
مەولوود دوای داخرانی رۆژژنامەکان و س
م
کرد و و بﯚ
لەسەر تﯚڕی ئەنترن ت د
ی بە نووسين و وەرگ ران لە
1384ی ھەتاووﯾدا ،دەستی
4
بە دوو
نيشتمانی کردوە کە ە
ی
جوانەمەرگی
ی
پەڕی
ی
شتی ما
نگ سەرپەرش
ماوەی  14مانگ
م
الکی
سەربەخﯚ چاال
مانی کوردی و فارسی وەەکوو ميدﯾاﯾەککی راگەﯾاندننی کوردی س
زم
دەنواند.
لوود بلﯚگ کی لەژ ر ناوی ک لەشين کرددۆتەوە و
ی  1384مەولو
ھەروەھا لە ممانگی گو نی
ھ
دەنووس .
س
خﯚی ت دا
شتەکانی ی
ەکان و ﯾادداش
سی سرنجە
ە دوو زمانی کوردی و فارس
بە
ھ ند ک لە نوووسينەکانی:
”: hu
دام بس کودککانuman-rights-iran.org
حماﯾت  1500نفری از “اعد
ح
ﯾی مامﯚستا ھ من
عيری نەتەوەﯾی
ﯾااد ک بﯚ شاع
شر کردستان در رابطە با م
بييانيە جمعی از فعاالن مدننی و طرفداران حقوق بش
معضل
مين
م
ی ک شەی ن وان شيعەو سوننی لە ن وان وەھم و واقيعدا
چارەسەرکردنی
چ
گەی کوردی
خەساوو الواززی گەشەی کولتوری سيياسی کﯚمە گ
دﯾمﯚکراسی خ
ساﯾتی بەﯾان
ر بازی پ شەووا قازﯾو چەند ت بينييەک ،س
ساﯾت
ت
ەڵ بەڕ ز مامﯚﯚستا حاجی کاروان
ەوەری لەھەﭬﭬپەﯾﭭين لەگە
پ ۆژەی بەختە
ەختەوەری
بە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی

شارەکان:

شنﯚ

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

ژمارە1335 :

ناجيە فائق کەرﯾم.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175092019
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1336 :

نازدار ئەسعەد نادر ھەﯾنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291800
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

962

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1337 :

نازدار ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902222221381376
لەداﯾک بووی سا ی 1954ە .بەرپرسی بەشی پەروەردە و ئەندامی سکرتارﯾەتی ﯾەک تی ئافرەتانی
کوردستانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1338 :

نازدار عارف برﯾندار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030909433725893

963

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1339 :

نازم عومەر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121318173
35641
مامﯚستاﯾانی
ی
دنی خانەی م
داﯾک بووە ،خو ند
 19لە شاری کﯚﯾە لە ک
ە سا ی 947
لە
ئەندامی
ی
سا ی  1961بﯚتە
ھەول ر سا ی  1970تەواو کردووە .لە س
سەرەتای لەھ
س
دﯾموکراتی کوردستان ))با ی مەکتەب
ی
پارتی
ی
ئەندامی
سا ی  1965ئە
ی.ق.ک( .س
)ی
ی شوڕشی ئئەﯾلولی کردوووە ،لە سەرەەتا دامەزراندننی
سياسی( بوووە و بەشداری
س
ﯾەتی بزوتنەوەەی
ئەندامی سەرکرداﯾە
ی
سا ی 1976بەشداربووە .وەکو
ی.ن.ک( لە س
)ی
پﯚستی جياجيای لە
ی
چەندﯾن
ن و )ی.ن.ک( .دواترﯾش چ
ی کوردستان
سﯚسياليستی
س
ک( بووە لە تاراان.
ەری )ی.ن.ک
شتيمانی وەررگرتوە و نو نە
ی ﯾەک تی نيش
سەرکرداﯾەتی
س
مانی کوردستتان لە سا ەککانی
ەندامی سەررکرداﯾەتی بوووە لە ناو ﯾەککيەتی نيشتم
ئە
)199
 1980تاکو 91
)0
سی ﯾەکيەتی نيشتمانی ککوردستان بوووە لە سا ەکاانی
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
)199
) 1985تاکو 91
ەر می
ستاش نو نەری حکومەتی ھە
ش
کوردستان بووە ئ
ن
ئ ستاش ﯾەکييتی نيشتماننی
ککوردستانە لە لەتاران.
ی( بﯚ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )نازم عومەر( سەبارەت بە )ژﯾان و کاارنامەی خﯚی
س
2011-07-19
ککوردﯾپ دﯾا لە 9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1340 :

ەباغ
نازم عومەر دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1080010592
22059
کوردستان لە تاران
ن
ی
نوو نەری حکوممەتی ھەر می
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1341 :

نازم کبير ھەررکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307129
91538
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کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1342 :

نازەنين ئەحمەد بچکﯚل سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591731
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1343 :

نازەنين سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050609310957321
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سەنتەری
ی دەستەی بەڕ وەبردنی سەنتەری نييناﯾە ،سەرۆککی ﯾەکەم س
ئ ستا ئەندامی
ن بووە لەکورددستان.
پاار زگاری ژنان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1344 :

مەد
نازەننين محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3281615102
22935
ئازاد
ی ژنانی د
ی ئەنجوومەنی
ئەندامی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1345 :

مەد وسو
نازەننين محەم
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811061518
80244
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بووەو دەرچووی زاانکﯚی سل ماانی کﯚليژی
و
ەسا ی  1959لە ھەول ر لەداﯾک
لە
ەندازەﯾە.
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1346 :

ی ئەس
ر سا حی
ناسر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206225330
02893
شتيی ﯾەکيەتييی خو ندکارانی د موکراتتی کوردستاننی ئ ران.
سکرت ری گش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1347 :

ی
ر سەعيدی
ناسر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510080
سی ) 1.5سااڵ زﯾندان)
می پژاک و زﯾﯾندانی سياس
ئەندام
ن
ی پارتی ئازادی کوردستان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

پارت:

پاررتی ژﯾانی ئاززاد  -پژاک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1348 :

ر قادرپوورر
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12313590110852
ە ﯾچی سەر بە شاری بﯚﯚکان چاوی ببەدونيا ھەڵ ھ ناوە.
سا ی  1977لە گوندﯾی قە
س
 1سا ييەوە ککوردستانی ررۆژ ھە تی ببەج ھ شتﯚﯚوە ،روی لەبباشوری
ە تەمەنی 16
لە
روی کردوتە و تتی
ککوردستان کرددوە ،بﯚ ماوە ی 8ساڵ لەووﯾی ماوە تەووە،پاشان ی
کﯚنگفوی کردوتەوە للە شاری بيرگگين3،
ی
شگای
ی نﯚروﯾژ باش
شتنی لەو تی
نﯚﯚروﯾژ.بەگەﯾش
شەکەﯾدا
دﯾناوﯾی بەدە ست ھ ناوە..لە پاڵ وە رزش
کەمی لە و تاانی ئ سکاند
جار پلەی ﯾەکە
ج
و،پاشان لە
ن
دﯾپ ﯚمی وە رگررتووە
ن،ھەر لەشارری بيرگين پ
دە ستی کردووە بە خو ندن
سياسيەکان بەدە ست
ليسانسی لە زانستە س
ی
گ
ی کونگسبەرگ
زانکﯚی شاری
ھوی ئەوﯾی
 200دا بە ی
خو ندن.پاشان لە سا ی 09
ش ھەر بەردەە وامە لە و
ھ ناوە،ئ ستاش
ەوﯾی
بە چەوساندنە
ککەھەر لەسەرە تای ئاشناا بﯚنی بە سيياسەت وھەست کردن ە
دنی
نەتەوە کەی،ئەوە بووە ھﯚﯾی بييری دامەزراند
ە
ەوە لە
نانی گەلەکيە
ەالﯾەن دوژمنا
لە
ستان و ئﯚرۆپاا،ھەر لە
بييرۆکەی ناسييﯚناليستی ووپەرە پ دانی ھەستی نەتتەوە لە کوردس
سيﯚناليستی کوردی دامەززراند،ھەر
ند کارانی ناس
وە زانکوﯾە بيرۆۆکەﯾی دامەززراندنی خو د
قادرپوورﯾان وە ک
ن
سر
ەو سا ەشداا دە ستەی ببەر وە بەرﯾان ھە بژاردوە و پاشان ناس
لە
دﯾاری کرد .ئارە زۆم ئەوە
ی
سيﯚناليستی کورد،
ی
ەرپرسی خو ندکارانی ناس
بە
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دﯾمﯚکراتی
ی
وحکوومەتی
ی
نم
ەکەکوردوستتان و تی کورردان بە سەرربەخﯚﯾی بب م
ﯾە
نەتەوە ی کە بەرگری
خﯚزانی دوونيا،بب تە ھ ز کی ن ونە
ی
ببب تەس بەر ک بﯚھەموو ئاززادی
دووسەت سا ە
ت
کورد
ەر ئەوە ﯾکە کو
ەوە چەو ساووە کانی دوونييا بکات،لە بە
ەھەموو نەتە
لە
دۆژمناﯾەتی دە کرﯾﯚ دە
ی
جەە جيھانەووە
تارە کانی ناوج
ەالﯾەن حکووممەتەە تﯚتاليتا
لە
ەکەی کﯚلی نەداوە.
لە خەبات و رززگاری بﯚ گەلە
بە م قەت بﯚ سات کيش ە
چەوس تەوە،بە
چ
سمی خو ند ککارانی ناسيﯚﯚناليستی کوورد
ما پەری رە س
م
http://ww
ww.xwendkkarikurd.com
m
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
دﯾا لەالﯾەن )نناسر قادرپوورر( سەبارەت بە )ناسر
13:50:14 2010-11-23
قادرپوور( لە3 :
قا
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1349 :

ری حيسامی
ناسر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
04271706411733
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
پتامبری  1959لە ش خا ی لە ناووچەی
ی
ی ،س
13ی ھەتاوی
ی ھاوﯾنی 338
دواﯾين مانگی
ک بووم.
موکرﯾان لەداﯾک
م
کەرەج خو ندم.
ج
غەدە و
ە ش خا ی ،کﯚنەمە لەرر ،بﯚکان ،نەغ
لە
سەرنووسەری گﯚﭬاری
ی
کوردستان و س
ﯾەکيەتيی قوتابيانی کو
ی
می
سا ی  1978بوومە ئەندامی
س
ەو ﯾەکيەتييە بە زمانی فارسی.
ئە
مانی موبارز“ لە
يکی موعەليم
ی ”جەمعييەتتی دﯾموکراتيک
سا ی  1980وەک ھاوکاری
س
نووسينی زمانی کورردﯾدا
بﯚﯚکان ،لە بەڕ وەبردنی چە
ی
دن و
ەند خولی ف ررکردنی خو ند
نەورۆزمان بﯚ خو ندکاررانی
ن
گی
مفتی ئاھەنگ
ک جەما ی م
ەشدارﯾم کردد .لە گەڵ کاک
بە
ەمی
شانﯚی ”شﯚڕش“ چەند بەرھە
ی
گەڵ تيپی
ی بﯚکان بەڕ ووەبرد .لە ڵ
خو ندنگەکانی
خ
ەش
شانﯚﯾيمان لە بﯚکان و شنﯚﯚ ،ئەوکاتەی ھەرتک شارەەکە ئازادکراو بوون ،پ شکە
ش
ککرد .
مان “...بوومە ل پرسراوی ”دەستەی نووسينی
ەتی موعەليم
سا ی  1982لە ”جەمعييە
س
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کت بەکانی خو ندنی سەرەتاﯾی“ .دواتر بە پ کھاتنی ”کﯚميسيﯚنی فيرکردن و
بارھ نان“ی کﯚمە ە ،کاری نووسينی کت بەکانمان لەوێ در ژە پ دا .کت بی ”ئەلف
وب “ بﯚ پﯚلی ﯾەکەمی سەرەتاﯾی و ”خو ندنەوەی کوردی“ بﯚ پﯚلی دووھەم و
س ھەمی سەرەتاﯾی لە سا ی  1982نووسران .ھەر لەو سا ەدا و ھەروەھا ،1983
ل پرسراوی بەڕ وەبردنی چەند خولی پەروەردەکردنی مامﯚستاﯾان بووم و ھەروەھا
لەو خوالنەدا ف رکردنی خو ندنەوە و نووسينی کوردﯾم لە ئەستﯚ بوو .لەو چەند
خولەدا ،نزﯾکەی  60کەس لە ئەندام و پ شمەرگە و الﯾەنگرانی کﯚمە ە بەشدارﯾيان
کرد و دواتر ،وەک مامﯚستا رەوانەی خو ندنگەی ئاواﯾيەکانی ناوچە رزگارکراوەکان
کران.
سا ی  ،1983بوومە ئەندامی حيزبی کﯚمﯚنيستی ئ ران .پاﯾيزی ھەمان ساڵ ،بوومە
ئەندامی ”گورووپی تەرجومە“ی کﯚمە ە و لە ھەمانکاتدا وەک دەستياری
دوکتورجەعفەری شەفيعی لە ئامادەکردنی گﯚﭬاری ”پ ش ەو“دا کارم دەستپ کرد.
بەھاری سا ی  ،1985وەک ئەندامی دەستەی دامەزر نەر لە پ کھ نانی ”کانوونی
ھونەر و ئەدەبيياتی کر کارﯾی کوردستان“دا بەشدارﯾم کرد .ئەندامی دەستەی
نووسەرانی ”پ شەنگ“ و بﯚ چەند ژمارەش سەرنووسەری گﯚﭬارەکە بووم.
لە سا ی  1985بەم الوە ،لەگەڵ رادﯾﯚی کﯚمە ە ھاوکارﯾم وەک ب ژەر و ئامادەکاری
بەرنامەی ”ترﯾبوونی ئازاد“ و ”ئ مەوگو کرەکان“ دەست پ کرد.
سا ی  1989کﯚمە ەشيعری ”تا شکﯚفەی سووری کراس ک“ وەرگ دراوی چەند
شيعری ئەحمەدی شاملووم ب و کردەوە .
لە سا ی  1993بەوالوە بەڕ وەبەری رادﯾﯚی کﯚمە ە و بەڕ وەبەری نووسينی
”پ ش ەو“ ئﯚرگانی ناوەندﯾی کﯚمە ە بووم .سا ی  ،1995لە کﯚنگرەی ھەشتەمی
کﯚمە ەدا ،بوومە ئەندامی کﯚميتەی ناوەندﯾی کﯚمە ە .ھەمان ساڵ کت بی
”لەودﯾوەوەی رەنگوپەردە“م ب و کردەوە .کت بەکە ،رەخنە و ل کﯚ ينەوەی ئەدەبييە و
چوار وتاری گرتووەتە خﯚ .
سا ی  1998ھاتمە سو د.
سا ی  1999لە سو د رادﯾﯚی ”ئاو نە“م دامەزراند .ئەو رادﯾﯚﯾە نزﯾکەی سا ک لە
ستﯚکھﯚ م ،لە ھەفتەدا دووسەعات بەزمانی کوردی بەرنامەی ب و دەکردەوە .
ھاوﯾنی سا ی  2000لە گەڵ ھاتنەدەری کﯚمە ەی شﯚڕشگ ی زەحمەتک شانی
کوردستانی ئ ران لە حيزبی کﯚمﯚنيستی ئ ران ،لەو حيزبە ھاتمەدەرەوە .لەو کاتەوە،
ئەندامی ر بەراﯾەتيی کﯚمە ەی شﯚڕشگ ی زەحمەتک شانی کوردستانی ئ ران بووم.
سا ی 2000وەک مامﯚستای زمانی داﯾک لە خو ندنگەکانی ستﯚکھﯚ م دەستم بەکار
کرد .ھەمان ساڵ کت بی ”دەشتی ئاسکان“م ب و کردەوە .دەشتی ئاسکان ،بﯚ
خو ندکارانی قﯚناغی ناوەندی لە خو ندنگەکانی سو د ئامادە کراوە.
سا ی  2001بوومە سەرنووسەری ”شﯚڕش“ ئﯚرگانی ناوەندﯾی کﯚمە ە.
سا ی  2005بەڕ وەبەر تيی ”رۆژھە ت تيﭭی“م گرتە ئەستﯚ .
سا ی  2006لە گەڵ بەش ک لە ئەندامانی ر بەراﯾەتيی کﯚمە ە ،کە دواتر بە
”کەمينەی کﯚميتەی ناوەندی“ ناسرا ،لە رەوتی رﯾفﯚرم و چاکسازﯾی کﯚمە ەدا
بەشدارﯾم کرد .مانگی مارسی  2007ئەو رەوتە بە ناوی ”کەمينەی کﯚميتەی
ناوەندی“ پالتفﯚرمی چاکسازﯾی راگەﯾاند .ئەو رەوتە پاﯾيزی سا ی  2007لە کﯚمە ەی
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شﯚڕشگ ری زەحمەتک شانی کوردستان جيابووەوە و ،سا ی  2008لە کﯚنگرەی
دوازدەھەمدا ،ناوی ”کﯚمە ەی زەحمەتک شانی کوردستان“ی بﯚ خﯚی ھە بژارد .لە
دوای کﯚنگرەی دوازدەھەمەوە ،ئەندامی دەفتەری سياسيی کﯚمە ەی
زەحمەتک شانی کوردستان بووم.
مانگی ئاپرﯾلی  2009کشانەوەی خﯚم لە کﯚمە ەی زەحمەتک شانی کوردستان
راگەﯾاند.
بەرھەمە چاپنەکراوەکان:
شيعرەکانموەرگ ردراوی شيعری  5شاعيری ئ رانی :نيما ،شاملوو ،ساﯾە ،کەسراﯾی ،موشيریوەرگ دراوی شيعرەکانی بابەتاھيری ھەمەدانیدﯾوانی وەفاﯾی )ساغکردنەوە و ل کﯚ نەوە)کﯚمە ە وتار کی ئەدەبی )ڕەخنە و ل کﯚ ينەوە)سەرچاوە :ما پەڕی ناسری حيسامی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

مەھاباد

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

ژمارە1350 :

ناسک ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006031226124363
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چاالکی چەپ
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1351 :

ک قادر
ناسک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818092415
54725
مانی لەداﯾکبوووە
 (19لە سل م
ە سا ی)970
لە
ەنەدا ھ ناوە
ماستەری لە "سﯚسﯚلﯚژﯾا " لە زانکﯚی کار تﯚن لە کە
م
سل مانی
ەندروستيی س
فەرمانگەی تە
ﯾنەوەی کﯚم ە ﯾەتييە لە فە
سپﯚڕی تو ژﯾن
پس
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

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

ژمارە1352 :

ناسک مەمەند دەرو ش عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191446
کاندﯾدی ليستی سەربەخﯚکان بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی باشوور 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1353 :

ناس ح حوس ن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413332510079
ئەندامی پژاک و زﯾندانی سياسی ) 14ساڵ زﯾندان)
سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

974

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾنندانی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1354 :

ناليا ئيبراھيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09130947419482
ماوەی دە سا ە لە باژاری مو ندال
سا ی  1979ی باشووری کوردستانە .م
ە داﯾکبووی س
لە
ە و تی
لە
سوﯾد دەژﯾت .
س
ی
ەوزی سوﯾدە و ئ ستاش ببﯚ نو
ی ژﯾنگەی سە
ەندام کی چااالکی پارتيی
ئە
نەراﯾەتی لە
سەر ليستی ئەو پارتە ژماارە 11
س
ی شارەوانيی پا وراوە .
بﯚﯚ ئەنجومەنی
ەتی لە بەڕﯾوبەراﯾەتی
ی دەکات لە ل ژنەی چاود ری کﯚمە ﯾە
نوو نەراﯾەتی پاارتەکەی خﯚی
خ زانی لە کﯚمميونی مو نداڵ
ماوەری و
لە بوارەکانی ککﯚمە ﯾەتيو ر کخراوە جەم
شارەزاﯾان و فررە ئەزمون ە
·ﯾەک کە لە ش
لە چاالکوانەکاننی ژنان و ورووژاندن و
پييشەﯾيەکان للە والتی سووﯾد ،ھاوکات ﯾﯾەک کيشە ە
چارەسەری ک شە کﯚمە ﯾﯾەتييەکان .
چ
سوﯾد .
د
لە و تی
ە دۆستانی ککوردستانە ە
·ئەندامی کﯚممە ەی ژﯾنگە
شخستنی تواناکانيانە ،وە
ی
گەنجانە و ئامانجی پ
ە
ھاوکارو پشتگييرﯾی
·ھەميشە ھا
ی لە پالنە جيياوازﯾەکانيان .
ن وئاسانکاری
ھاوکارﯾکردنيان
ھ
کخراوی ن ودەو ەتيييە لە سوﯾد و
ی
چەندﯾن کﯚمە ە و ر
م ئەندامی چ
·ناليا ئيبراھيم
ەميشە شو ن
خراوی دﯾکە پ شەنگە وھە
چەندﯾن ر کخ
ی سوﯾد ،لەچ
دەرەوەی و تی
ت.
ی دﯾاری دەکات
دەستی خﯚی
الﯾەن و دەزگا سووﯾدی و
ن
ەﯾە لەگەڵ ر کخراو و
ی فراوانی ھە
ی دۆستانەی
·پەﯾوەندﯾيەکی
ککوردﯾيەکان .
ی سەربەخﯚ
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1355 :

می
ق ھـەورام
نامق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0922171320
02038
لەبواری داکﯚکی کرردن لە قوربانييانی جينﯚسااﯾدی
ی
چاالک
نوووسەرو رۆژناامەنووس و چ
ککورد
ئامادەﯾی لەو
ی
کی
ک بووە ،سەرەەتاﯾی و ناوەنندی و بەش ک
ە شاری ھە ەبجە لەداﯾک
لە
شارەدا تەواوککردووە.
ش
دەبن و باوکو
ن
شەھيد
ەکار ەساتی کيميابارانی ھە ەبجەدا ببەش ک لەخانەوادەکەی ش
لە
ھيد دەبن.
ەوانيش شەھ
شی برﯾندار دەەبن و دواتر ئە
داﯾکی و خﯚش
سيﯚنی ن ودەو ەتی
سانی کوردستتان و فيدراس
ی رۆژنامەنووس
ی سەندﯾکای
ناامق ئەندامی
رۆۆژنامەنووساننی جيھانە.
لەوانەش:
ش
ھەﯾە
ی چاپکراوی ھ
چەندﯾن کت بی
چ
شعر 1997
1-شکانی ئاوو نەکان .....شەليل لە
لەگەڵ جەميلە جە
ڵ
ن .......بەھاوببەشی
ی -ھەورامان
2-ستران و مموزﯾکی کوردیرووسيا چاپ کرراوە
 2008ھەول ر
ەﭬەر ددە8....
3-ﯾەرﯾﭭان خەچاپن
ی ئامادەی چ
ەم کت بانەشی
ئە
ڵ ....شعر
ک لە شمشاڵ
1-دارستانيکەنفال
ەوە لەسەر ئە
2-دوای ئەنفاال ...ل کﯚ ينەکﯚ ينەوە
3-ھەورامان پپيرشاليار ....ئەلبوم و ل ﯚی دەودانی ....ساغکردنەووە
4-دﯾوانی بابا سەرھەنگیەوە
ەمی ژنانی کورد ...ساغکردنە
ی نادﯾار لەم ژژوی قە ی
5-الپەڕەﯾەکیە ھەورامی
ەر ...رۆمان بە
6-سای کەمە7-کﯚمە ە وتارمادەکارو
لەگەڵ ئ راندا و ئام
ڵ
شنبيرﯾە
ئ ستاش بەر ووەبەری پەﯾوەەندﯾەکانی وەەزارەتی رۆش
ەلەفزﯾﯚنی نەورۆز.
ی
ی بەرنامەی ))رەسەن( ە للە ت
پ شکەشکاری
کوردستان و
ن
ەوەی لە گﯚﭬاارو رۆژنامەکاننی
سەدان وتارو ددﯾمانەو نوسيين و ل کﯚ ينە
س
دەرەوەدا بالو کردوەتەوە
23:09:29 2009-9-21
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لەالﯾەن )نامق ھـەوررامی( لە2 :
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1356 :

ی
د بەھمەنی
ناھد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111120139
93230
مافەکانی مرۆڤ لە کووردسـتانی رۆژھە ت
ی
خراوی مافەکاانی ژنی کورد و
ەندامی ر کخ
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1357 :

د بەھمەننی
ناھيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02212580910185

977

سياسيی کﯚم
ی مەکتەبی س
ئەندامی
مە ە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1358 :

د موکری
ناھيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906140508
89371
ە ،بە م
ئابوورﯾی کﯚمە ﯾەتييە
ی
می
خو ندنی دﯾپلﯚم
ھاباد لەداﯾکبوووە .پلەی و
ە شاری مەھ
لە
ەرﯾی نەر نی ئەو
ەر پرسی ئاﯾيينی و کارت کە
چەند سا کە کار و خو ندننەوەی لەسە
چ
سال بەر
ەش وەی تاک بووە .دوو س
الکييەکانی بە
باابەتە لەسەر ژنان دەستپ کردووە .چاال
ەر مافی
ی ج ھ شتووەە .ئيستا دانييشتووی سوﯾدە و چاالکيييەکانی لەسە
ەئ ستا ئ رانی
لە
يەمەدەنييەکا ن چ کردووەتتەوە.
ژننان و چاالکييە
ی  -ما پەڕی ک وڕۆژنە
ەمال نەجاری
سەرچاوە :جە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

مەھاباد

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی

978

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1359 :

سەالم
دە ش خ س
ناھيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103233709
92384
ستان
دامەزر نەری ﯾﯾەک تيی ئافرەەتانی کوردس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1360 :

ف ئەحمەد ش خانی
ناﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217499
92006
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس
979

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1361 :

نجات محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071791572
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1362 :

نرمين عبدالواحيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091976
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
980

پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1363 :

نرﯾمان سابير محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891953
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1364 :

نزار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032345512392
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گﯚﭬاری
ی
سەری
ک ،سەرنووس
مانييە ،ﯾەک ک بوو لە کادرەەکانی پاسﯚک
خە کی سل م
خ
ھاوبيرە.
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1365 :

نسارر نوری تا ەبانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10809550110616
ستپاکی لە کووردستان
م انی و دەس
ەڕ وەبەری ئﯚﯚفيسی حوکم
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

982

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1366 :

ت حسين خليل
نعمت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130289
92198
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1367 :

ن ش خولئييسالمی
نگين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0623152353
34494
سنەﯾە.
ھەتاوی  1975زاﯾيننی شاری س
ی
ی 25ی گە ڕ ززانی سا ی 1353
ە داﯾک بووی
لە
کی لە بواری ژننان لە رۆژھە تی کوردستتان
ەھﯚی چاال ی
کﯚﯾە ،نگين بە
دەرچووی زانک
ئەمنييەکانی ئ راندا بوو.
ی
ەر و لە ژ ر گووشاری ھ زە
ماوەﯾەکی زۆرر دەستبەسە
م
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

983

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1368 :

نھاﯾە شکور سا ح.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812175292034
کاندﯾدی ليستی چاکسازی و گەشە بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1369 :

نھرو ئيسماعيل گەزنەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071691568
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1370 :

رشيد قادر

نوال عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991773
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1371 :

نوال عبدالعەزﯾز عبدالرحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403491913
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1372 :

ح
شە ناسيح
نوخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10523223710578
جومەنی ناوەنندی ﯾەک تی نيشتمانی ککوردستان
ەندامی ئەنج
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1373 :

نوروز فەرھاد ئيبراھيم ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7232118319
91452
2013
ەمانی باشوور 3 -
ی
ن بﯚ ھە بژاردننی پەڕ
سەربەخﯚکان
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1374 :

د تەھا
ی ئەحمەد
نوری
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625154157
74515
ئەفسەرە کوردانەی ککە لە
ە
سا ی  1921لە سل مانی لەداﯾکبووە .ﯾەک ک بووە للەو
س
سا ی  1991للە مەھاباد کﯚﯚچی دواﯾی کردووە.
ی کردووە .س
ککﯚماری مەھاببادا بەشدارﯾی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی
سەربازی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1375 :

عەلی 2
ی حەمە ع
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22414375019717
کوردستان
ن
ەندامی سەررکرداﯾەتی پاررتی دﯾموکراتتی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1376 :

س
ی شاوەﯾس
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221811495
56828
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1377 :

ە عەلی)
محەمەد )ننوری حمە
ی عەلی م
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307079
91488
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
988

پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1378 :

ير
نورﯾييە کەسبير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11923085410794
ەتيی پکک.
ی سەرکرداﯾە
ئەندامی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1379 :

راھيم
د جالل ابر
نوزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130269
92171
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1380 :

نوزاد نوري يابه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392260
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1381 :

نيھاد ظاھر کريم خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303192227
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1382 :
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عەزﯾز
نياز ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8220846138
89116
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ی
دانی سياسی
ی کەس :زﯾند
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1383 :

ی
کەرکوکی
نياز ک
http://www.kur
p
rdipedia.org
g/?q=20091
1206121259
92832
دنی تەواو کردووە
کبووە ،دوای ئەوەی خو ند
ەرکوک لە داﯾک
سا ی  1976لە شاری کە
س
ەرﯾکی
کەوەناوە وخە
لەوێ خ زانی پ ک
ێ
ککﯚچی کردووەە بﯚ و تە ﯾەککگرتووەکانی ئەمرﯾکا.
ککار و خو ندنە.
شدارﯾی کردووە لە دامەزراندنی ر کخرراوی ھيوا ،ککە
ەوەتەکاندا بەش
ە سا نی نە
لە
ەعسدا
فی رژ می بە
چونکە لە ژ ر رک ف
ە
ەربەخﯚی نھ ننی بوو
ر کخراو کی ممەدەنيی سە
ھاوڕ يان بووە لە کەرکوک و لە بەشی
ی شانﯚی ھ
بووو .ھەروەھا ئەندامی تيپی
راگەﯾاندنيدا کااری کردووە.
بەرپرسی بەش کە للەو
ی
ی مروڤ کار دەەکات لە ئەمررﯾکا،
ئ ستا لە ر خرراو کی مافی
ستی
ەوانە )ئەمنس
جيھانيشە ،لە
ھەروەھا ئەنداامی جەند ر کخراو کی ج
ر کخراوەدا ،ھ
لە ئەت ەنتا).
ئننترناشناڵ( و )چاود ری ماافی مرۆڤ ە
جارێ چاپ نەککراوە ،ﯾەک کييان دەربارەی م ژووی کورددە و
خاوەنی دوو ککت بە بە م ج
خ
کورد.
د
ەوی دﯾيان دەەربارەی جينﯚﯚساﯾدی
ئە
ەت کار و
جينﯚساﯾدی کورد بەتاﯾبە
ی
لەسەر
ر
ی مرۆﭬدا دەککات و
ەگشتی کار لەبواری مافی
بە
دا و کﯚنگو
ساﯾد لە ئەفررﯾقيا وەک و تەکانی رواند
ستانی جينﯚس
تﯚﯚژﯾنەوەی کرددووە .بﯚ راوەس
ھتد کارﯾکردوووە .
و دارفور و ...ھ
ەکی ھەبووە بﯚ ئەو شارەە ،فيلم کی
دوای ئازادکردننی کەرکوک جەند پ ۆژەﯾە
991

ەروەھا
نماﯾش کردووە ،ھە
ش
ەرکوک
ی دەربارەی قووتابخانەی ئەمرﯾکی لە کە
دۆکوم نتەرﯾی
کخراوی
ی
کوردستان بﯚ ر
ن
فيلم کی دۆکووم نتەرﯾی ترری دەربارەی مافی مرۆڤ لە
في
دروستکردووە.
ە
ەمنستی ئنتتەرناسيﯚناڵ د
ئە
ئينگليزی ،عەرەبی ،فاارسی و
،
ت:
م زمانە ب گاناانەش دەزان ت
ی داﯾکی ئەم
ب جگە لە زمانی
توورکمانی.
سەبارەت بە کار و ژﯾانننامەی خﯚی لە -09
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز نياز کەرکوککی
س
2009-12
2
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1384 :

نيان عەبدو

ف
محەمەد  -نيان جاف

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1111641118
86713
شاری ھەوليرە ،رراوﯾزکاری
ی
شتووی
دەرجووی کﯚلييزی ﯾاسای ززانکﯚی صالح الدﯾنە ،دانيش
جاالک و
ک
ی بيشکەوتوووی بارتی دﯾﯾموکراتی کورردستانە ،ئافررەتيکی
ﯾااساﯾيە ،کادری
ەندﯾکای بارﯾززەرانە،
مافی ئافرەتان ،ئەبدامی سە
ی
نااسراوە لە بوااری داکﯚکی کردن لە
تيە.
دﯾن و وتار و بييرورای تاﯾبەتي
خاوەنی جەند
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1385 :

نيان مستەفا قادر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317165926
63984
1985
يکی دەخو ن ت و سا ی 5
مانگای تەکنيک
خە کی باشورری کوردستاننە لەوێ پەﯾم
خ
تەش
شتەج دەب ت و لەم و تە
ن ج دەھ ت لەسو د نيش
ککوردستان بەررەو ھەندەران
سەرۆکی
ی
ستا
ەگەڵ بەردەوامی لەبوارەککەی خﯚی ئ س
دن دەدات ،لە
در ژە بە خو ند
چاالک
ک
ەر کی
کوردﯾش وەک دﯾزاﯾنە
ش
ر کخراو کی ککەلتورﯾيەو لە بواری جلوبەررگی
ەم و تە بخاتتەوە سەر جللوبەرگی
جانی کورد لە
ەرەنجی گەنج
ککاردەکات و تووانيوﯾەتی سە
خﯚﯾان.
خ
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تيﭭﭭی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1386 :

993

نيشتيمان عەبدولکەرﯾم عبدرالرەحيم قەرەداغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403791940
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1387 :

نيگار محەمەد عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691934
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1388 :

نيگار مەحمود حاجی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554591458
کاندﯾدی ﯾەک تی بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1389 :

ن چيرﭬان عبدالجبار نوری خورشيد ھەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321183191450
کاندﯾدی ليستی سەربەخﯚکان بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی باشوور 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1390 :

نەبەز خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009270923489689
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1
ەداﯾک بووی سا ی 1961
لە
ست پ کردووە ،سەرەتای  1981تا راپەڕﯾﯾن
سی لەسا ی  1979دەس
چاالکی سياس
چ
راپەڕﯾن لە
ن
ەران و ئامادەککەرانی سەررەتاﯾی
ک دا ،لە رابە
پ شمەرگە لە رﯾزەکانی ﯾنک
ستی ھەر لە
چەپ و کﯚمﯚنيس
پ
شارەکانی تر .چاالکی بزوووتنەوەی
سل مانی و ش
س
ی سياسيەووە.
سەرەتای کاری
س
 19وە لە سو ﯾد وچەند و تی تر ژﯾانی بەسەربردووەە ،ئ ستا لە
ە سا ی 991
لە
ککوردستان دەژژی.
بە )نەبەز
دﯾا لەالﯾەن )ننەبەز خاليد( سەبارەت ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
14:41: 14 2010-9-2
خاليد( لە28 :
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1391 :

چی
نەجاات سورچ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2012
20618101015593
ستان
ی پارتی پار زگگارانی کوردس
سەرۆکی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

996

ەس:
جﯚری کە

کی سياسی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1392 :

م وارانی
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301402368
89746
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

حززبی شيوعی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1393 :

ەلی
مەدﯾن عە
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2231600288
80620
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1394 :

ەرﯾم
مەدﯾن کە
نەجم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
90106212418982
سا ی  1949لە کەرکووک لەداﯾکبووە.
س
شان کﯚل ژی پززﯾشکی
سەرەتاﯾی و نناوەندﯾی و ئاامادەﯾی لە ککەرکوک تەواووکردووە ،پاش
س
لەڕﯾزەکانی ﯾەک تيی ققوتابيانی
ی
ەوە
تەمەنی گەنج تييە
نی
زانکﯚی موس ی تەواوکردوووە ،لە
ککوردستاندا کاارﯾکردووە.
سکرتارﯾەت و ببوو بەل پرسراوی لقی
ەسا ی  1971ھە بژ ردرا بە ئەندامی مەکتەبی س
لە
موس و دھﯚککی ﯾەک تی قوتابيانی کورردستانی عيرراق ،لەڕﯾزەککانی پارتی دﯾﯾموکراتی
م
کﯚمارﯾی کەرکوک وەەکو
ی
ککوردستاندا کاارﯾکردووە ،دووای کارکردن لە نەخﯚشخاانەی
شکيی بەردەەوامبووە
شﯚڕشی کوردستان و لەکاری پزﯾش
ی
پززﯾشک چووەتتە رﯾزەکانی ناو
ی  6ی ئازاری .1975
شﯚڕش دوای
تاا ت کچوونی ش
کەوە
ە
شکی تاﯾبەتی سەرۆک مەال مستەفا بارزانی،پ
ەسا ی  1976وەک پزﯾش
لە
ی(
خو ندن تا پسپپﯚڕی )بﯚردی
چوونەتە ئەمرﯾﯾکاو لەوێ مااوتەوە ،بەردەەوامبووە لە خ
چ
شنتﯚن و
گای جورج واش
ة( لە دانشگ
جملة العصبية
وەرگرت لە( ) (Neeurosurgeryyجراحة الج
ەکاری خﯚی بەردەوامبووەە.
لە
دکتﯚری کوردی داووە
ی
ژمارەﯾەکی زۆری
ی
ﯾارمەتی
ی
ل پرسراو تی ززۆری وەرگرتوووە و
پسپﯚڕی وەربگرن.
ی
ەخﯚشخانەکان و
گير ن و لە نە
بﯚﯚئەوەی وەربگ
لەگەڵ
ەرﯾم ،بەردەووامبووە لە کارری سياسی کورداﯾەتی لە
دکتﯚر نەجمەددﯾن عومەر کە
ی پزﯾشکی.
خو ندن و کاری
خ
لە باکوری
کورد  KNCﯾان ە
د
يەکی کﯚنگرەی ننەتەوەی
ی
ەسا ی  1988لەگەڵ چە ند ھاوڕ
لە
سەرۆکی کﯚنگرەکە بووە.
ی
 19دا
ەمرﯾکا دامەزرراند ،لەسا ی 999-1991
ئە
سەبکات بﯚ
ەمرﯾکادا قس
ەنی پيرانی ئە
 1ﯾەکەم کوردد بووە لە بەردەم ئەنجومە
ە 1990/6/15
لە
کيمياباران.
ن
ئەنفال و
ل
تاوانەکانی
ە
ەرگرﯾکرد لە ممافی گەلی کوردو ئاشکرراکردنی
بە
وەزارەتی
ی
کﯚبوونەوەی رەسمی وەەکو کورد لەگگەڵ
ی
م
 199دا ﯾەکەم
ەمانگی 91/4
لە
ميدﯾاکانی
ی
سەرەکی کورد لە
بووەتە وتەب ژی س
ە
دەرەوەی ئەمررﯾکادا سازکرددووە و
کورد ،ھانی وەزارەتی دەرەەوەی ئەمرﯾکاای داوە بﯚ کﯚﯚبوونەوە
ەر ک شەی کو
ەمرﯾکا لەسە
ئە
عيراق.
نەری شەرعی ککوردستانی ع
ی
ی وەکو نو
ەگەڵ بەرەی کوردستانی
لە
دەنگی ئەمرﯾکا
ی
ەسا ی  1991رۆ ی سەررەکی ھەبوو بﯚ دامەزراندننی بەشی ککوردی
لە
998

کە لەسا ی  1992دەستی بەپەخش کرد.
لەسا ی  1996ئەنيستيتيوتی کوردی لە واشنتﯚن دامەزراند کە تائ ستاش سەرۆکی
Washinsku Kurdish instute.
بەشداری کﯚبوونەوەی کﯚنگرەی نيشتمانی عيراق  INCکرد لە ﭬيەننا وە پاشان
ھە بژ ردرا بﯚ مەکتەب تەنفيزی.
لە مانگی  2002/12دا بەشداری کﯚنگرەی ئﯚپﯚزسيﯚنی عيراقی کرد لە لەندەن و
ھە بژ درا بە ﯾەک ک لەو  65کەسەی سەرکرداﯾەتی و بەشداری کﯚبوونەوەی
سە حەدﯾنی کرد لە مانگی  2003/2دا.
ئ ستا ئەندامی بﯚردی چەند ر کخراو و زانکﯚﯾەکە ،وەکو زانکﯚی ناوەڕاستی فلﯚرﯾدا کە
چوارەم گەورەترﯾن زانکﯚی ئەمرﯾکاﯾە ،ج گری سەرۆکی ئەنستيتيوتی کوردی پارﯾس-
ە.
لە زۆر رۆژنامە و پ ۆگرامی تەلەفزﯾﯚن لە ئەمرﯾکا ،ئەوروپا ،کەنەداو رۆژھە تی
ناوەڕاستدا بەشدارﯾکردووە ،بەشداری کﯚبوونەوەکانی ئەمرﯾکاو جيھانی کردووە کە
پەﯾوەندی بەک شەی کوردەوە ھەبووە ،وتاری نوسراوی ب وکراوەتە لە رۆژنامە
بەناوبانگەکانی ئەمرﯾکا وەکو نيوﯾﯚرک تاﯾمز ،واشنتﯚن پﯚست ،لوس ئەنجلس تاﯾمز،
واشنتﯚن تاﯾمز ،ھەروەھا زۆر گﯚﭬارو رۆژنامەی تر.
بەشداری کﯚبوونەوەی پارﯾسی کردووە بﯚ ئاشتبوونەوەی پارتی و ﯾەک تيی لەسا ی
 1994دا.
ﯾارمەتی مەسەلەی کوردی لە ھەموو پارچەکانی کوردستاندا داوە ،بەشداری
کﯚبوونەوەکانيان بووە ،کﯚنفرانس و سيميناری بﯚﯾان ر کخستووە و سەردانی
سەرکردەکانيانی بﯚ ئەمرﯾکا ر کخستووە و ﯾارمەتيداون.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای کەرکوک بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1395 :

ەوحيدی
مەدﯾنی تە
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291426436
60806
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

پارت:

ژێ ککاف  -ژ .ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1396 :

داخی
نەجييبە قەرەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1105121523
32468
تی ﭬييە.
شکاری تەلەﭬززﯾﯚنی رۆژ ی
پ شکەش
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

راگەﯾااندکار
1000

ەس:
جﯚری کە

کی سياسی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1397 :

مود سا ح
نەجييبە مەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0218131950
01326
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ستی بەکاری سياسی کرردووە ،لەناو ررﯾزەکانی
 ،196لەسا ی  1984دەس
ەداﯾکبووی 69
لە
بەردەوام بووە
م
عی ،لە سا ی  1986شەررەفی ئەندامييەتی وەرگرتوووە،
حيزبی شيوعی
ح
20تا 2008بەرددەوام
سا نی 004
سی تاسا ی  2004بەردەووام بووە ،لە س
ەکاری سياس
لە
چەندﯾن
کاری کردووە ،لەچ
مافەکانی ژنان ،ی
ی
کردن لە
ن
وەک خﯚی دە ت لە پ ناو دداکﯚکی
پرسەکانی ژنان لە و تانی بەرﯾتانييا،
ی
ککﯚبوونەوەو کﯚﯚنگرەﯾەک کە تاﯾبەت بووە بە
کخراوی راسان
ی
دەستەی دامەزر نەرری ر
ی
ەشداری کردوووە،
د وعەممان بە
پﯚﯚ ەنيا ،سوﯾد
ھەر ماﯾەتی
ر
فرانسی
چەندﯾن کﯚنف
ەواو ھانای منندا ن بووە ،ببەشداری لەچ
وسەنتەری نە
سينی
چەندﯾن بابەت و نووس
ن
رۆۆژھە تی ناووەراست کردوووە لە )توندووتيژی دژ بە ژژنان(
جام گەﯾاندووەە ،ئەندام بوووە لە گروپی
ی ژنان بەئەنج
شی مافەکانی
ەبارەی رەوش
لە
سر ،لە
کە فرۆشراون ببەو تی ميس
کراوەکان ،ە
ی کچە ئەنفالک
دەسخستنی چارەنووسی
خە تە لە الﯾﯾەن
وەنەوشەی ئا تونی وەرگرتووە ،ئەم خ
ی
خە تی گو ە
سا ی  2005خ
س
چاالک لە بواری رەەوشی
ک
بە ژنی
می کوردستتان دەدر ت ە
سەرۆکی حکوومەتی ھەر م
س
ئاافرەتاندا.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ستان
حزبی شييوعی کوردس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1398 :

ﯾم ﯾوسف
نەدﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41209303015984
عەفرﯾنی کورردستانی سوورﯾا لە داﯾک ببووە لەتەک ککارە
 1لە شاری ع
ە سا ی 1969
ليژنەی ناوەندی پاررتی
ی
شترﯾش لە
ش
چاالکی سيا سيشی ھەبووە ،پ
ەدەبيەکانی چ
ئە
حەلەب
يش پ ش ئ ستتا لە شاری ح
شەش سا ش
ەندام بووەو ش
"وﯾفاقی کورد"ی سورﯾا ئە
بووەوە بەسەختی برﯾندار بووبە م رزگاری بووو ،دوای
ە
تووشی کردەوەەﯾەکی تيرۆر کردن
دووساڵ لەمەوبەر للە
ڵ
رووی لە ھﯚلەندا کرد،
ماوەﯾەک لەم کردەوە تيرۆررﯾستييە ی
م
خﯚی بﯚ کاری ئەددەبی و
سی خﯚی راﯾﯾگەﯾاندو ی
ەﯾاننامەﯾەکداا وازھ نانی للەکاری سياس
بە
عەرەبی
زمانی کوردی و ع
ی
شيعری چاپکراوی بە
ەرخانکرد ،چووار دﯾوانی ش
رۆۆژنامەوانی تە
ی دوو مندا ە.
ھەﯾە و باوکی
ھ
(20
ن/ئەپرﯾل 011
ن ئان دەن راﯾﯾن" لە ر کەوتی ) 9نيسان
شاری "ئەلﭭين
ە بازاڕ کی ش
لە
ەوە تەقە لەخﯚﯚی و لە خە کی ئەو ناوە کراوەو
ن چەکدار کە
خەرﯾکی گەڕان بوو لەالﯾەن
خ
 17کەسيش برﯾندار بوون.
دﯾکەش کوژراون و 7
ش
ەسی
خﯚی و پ ج کە
ە ئەنجامدا خ
لە
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1399 :

ەحمەد
مەد قادر ئە
مين محەم
نەرم
http://www.kurd
/
dipedia.org//?q=201309
9092130309
92217
1002

ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1400 :

و حەمەد
مين وسوو
نەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191309536
62450
ی کﯚمە گەی مەدەنی لە خەليفان
چاالکوانی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

کی مەدەنی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1401 :

الم سا ح ئئيبراھيم
مان سەال
نەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128439
91816
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد

1003

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1402 :

ی
ھەت حالی
نەزھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21614512612880
ساﯾشی کورددستان،
ی پاراستنە للە ئاژانسی پپاراستنی ئاس
شتی چاالکی
ەڕ وەبەری گش
بە
ستەرە لە
ەی ﯾاسا و ب وانامەی ماس
د حالی دۆ ەممەڕﯾيە و ھە گری ب وانامە
ککوڕی شەھيد
سەدەی رابرددووەوە وەک
ھەشتاکانی س
شتمانی و لەھ
ساﯾشی نيش
دﯾراساتی ئاس
سا ی
کردووە و لەس
ەندام کی چااالکی ر کخرااوی ﯾەک تی قوتاﯾبانی کورردستان کارﯾک
ئە
پارتی دﯾموکراتی کوردستان و لەدوای
ی
 1989بﯚتە کاددر لە پ وەندﯾييەکانی
9
کخستنی تاﯾبەتی پارتتی کارﯾکردوووە ،نەزھەت للەماوەی
ی
یر
راپەڕﯾنيشەوە لە مەکتەبی
بە
 2001کراوە ە
ﯾن پﯚستدا خززمەتی کردوووە و سا ی 1
ککاری لەناو پاررتيدا لەچەندﯾن
دەدەری
 200بﯚتە ﯾارﯾد
ەکی پارتی و لەسا ی 03
بەتی لقی ﯾە
کخستنی تاﯾبە
ەرپرسی ر کخ
بە
ەرپرسی
گشتی و لەسا ی  2004بﯚتە بە
ی
ستنی
ی بەرپرسی دەزگای پاراس
مسرور بارزانی
م
ستانيش
ستنی کوردس
ی و لەدوای داامەزراندنی ئااژانسی پاراس
ر کخستنی تااﯾبەتی پارتی
پاراستنی ئاساﯾشی
ی
سی
ستن لە ئاژانس
چاالکی پاراس
بﯚﯚتە بەڕ وەبەرری گشتی چ
ککوردستان.
سەرچاوە :ما پەڕی گو ن
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1403 :

دولغەنی ززەﯾنەڵ
ھەت عەبد
نەزھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0412105205
54142
لقی ھەول ری ببەرەو ،لە سا ی
ەرپرسی ی
ەرپرسی باکووری بەرەی تتورکمانی و بە
بە
سەربازی
ەی کﯚل ژی س
ی بەرەی تورکمانيەوە کرددووە.و ب وانامە
 2000پەﯾوەندی بەڕﯾزەکانی
0
ئەوەی کە
ی
لەسەر
ندانی کراوە لە
ساڵ لەئ ران زﯾند
ڵ
ە ئوردن تەواوو کردووەو ،مااوەی 12
لە
لە شاری ھەوول ر دادەنيش ت.
راقی و ئ ستا ە
م بوە لە حکوومەتی ع ی
مالزمی ﯾەکەم
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1404 :

ەﯾلی
ھەد سيوە
نەزھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1092101152
22113
ەکەنەدا
سی ئەنستوتيﯚی کورد لە
بەرپرس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

1005

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1405 :

نەزﯾر عومەر عەلی  -ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812413373998
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1406 :

نەژاد جالل محەمەد عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291798
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی

1006

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1407 :

ی
د سيوەﯾلی
نەژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151409403
32763
ی ن وەندی ککەلتوری کورددی لە کەنەداا
چاالکی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی کلتوورری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1408 :

ی
سرﯾن عەلی
نەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1106124448
82492
 Proپرۆ
ە لە کەمپەکاننی ئە مانيادا ،لەالﯾەن ناووەندی o Asyl
فی پەنابەرانە
چاالک کی مافی
چ
ەو خە تە گرنگە لە ئە ماننيا
ئااسيەل خە تتکراوە .ئەوە ﯾەکەمجاربوو پەنابەر ک ئە
وەربگر ت.
ی بەرکﯚ  -ما پپەڕی رووداو ن ت
سيروان حەجی
سەرچاوە :سي
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

1007

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1409 :

نەزانی
عەبدولکەررﯾم کەسنە
رۆ ش خ ع
نەھر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109161003
33182
نيشتيمانی ع راقی.
ی
تی
ەوەی ﯾەک ی
ستی گردبونە
سەرۆکی ليس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1410 :

مەر ھەسننيانی
سف عومە
ف عەبدوللکەرﯾم ﯾوس
نەواف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221113538
83567
غداد تەواوکردووە و
لە زانکﯚی بەغ
سا ی  1955لە زومار لەدا ﯾکبووە ،کﯚليژژی ﯾاسای ە
س
پاار زەرە.
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1008

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1411 :

نەوال عەبدو

ەبدو
شەھيد عە
رەشيد  -النەی ش

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216213933
33471
ن 1975 /ھەوول ر
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
م
ب وانامە /دبلﯚم
خراوە ن ودەو ەتيەکان.
کخراوەکانی کﯚمە گەی مەدەنيو ر کخ
ی
ک لە بواری ر
چاالکی /چاالک
چ
لەبارەی ژنو ئاوارەککانو کﯚمە ی مەدەنی
ی
سينو وەرگ اان/چەندﯾن باابەتی
ب وکراوەو نووس
گليزﯾەکاندا ب وکردوەتەوە.
ە رۆژنامە ئينگ
لە
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1412 :

1009

نەوررۆز مانگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1062218138
86789
ی کورداﯾەتی
خراوی بانگی
سەرۆکی ر کخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1413 :

عەلی
نەوررۆز مەال ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3292216328
82637
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

1010

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

پاارتی سﯚسيااليستی کوردد  -پاسﯚک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1414 :

نەوززاد ئەنوەر خورشيد.
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217519
92029
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1415 :

شەرﯾف
نەوززاد حەمەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831162254
49289
سوﯾد
د
سوﯾد – سەوزەەکان ،بﯚ پەڕ ەمانی
ی ژﯾنگەی س
کاندﯾدی پارتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

1011

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1416 :

ن
نەوززاد س مان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02232232513708
ەند تەواو کردوووە و 17
لە و تی ھﯚ ە
سﯚلﯚجيای ە
سا ی  1967دھﯚک ،سﯚس
ە داﯾکبووی س
لە
خﯚی کاندﯾد کردووە بﯚ
ج ی ھﯚ ەندا ﯾە ،پ شتر کاری وەرگ ی کردووە ،ی
سا ە نيشتەج
س
ئەندامی
ی
ھﯚ ەندا ،ئ ستااش
زوتەرمير لە و تی ﯚ
ر
شارەوانی شااری
ەنجومەنی ش
ئە
شاری زوتەرميير لە مامە ە و کارکردنی زۆر
ەمان شارە ،ککوردەکانی ش
شارەوانی ھە
ش
رازﯾن.
لەر کخراوی
سﯚلﯚجيا ،ر
لە بواری سﯚس
ی و وەرگ ی و ل کﯚ ەرە ە
جگە لە ئەنداممی شارەوانی
ج
خﯚشخانەی ددەروونی".
ەرناسيا "نەخ
پە
ستان ن ت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1417 :

نەوززاد عبدللە سادق داارەتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140389
91959
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
1012

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1418 :

نەوزاد عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010414542274687
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1419 :

نەوزاد قادر

1013

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823221944
44864
نگی سووری ع راق
ی ھەول ر مانگ
ەرپرسی لقی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1420 :

ە ھەولير
ەد عبداللە
نەوززاد محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91947
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1421 :

ی بازﯾان
نەوززاد مەجيد شەرﯾف  -نەوزادی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218123915
53505
1014

شارباژ
ی لەداﯾک بووون 1966 /ش
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە ﯾااسادا_دبلﯚم لە زانستی ککشتوکاڵ
سا
سپﯚڕی /ﯾاس
پس
ککاری ئ ستا /پپار زەر
ب وکراوەو نووس
سينو وەرگ اان /نوسين -تو ژﯾنەوە -وتاار
1982
1
ەتيو ﯾاساﯾی سا ی
ی ،ر کخراوەﯾﯾی ،کﯚمە ﯾە
چاالکی /لە بوواری سياسی
چ
ەوە.
رەنجدەرانی کوردستانە
ی
ەی
ەﯾوەندی کردووە بە رﯾزەکاانی کﯚمە ی
پە
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1422 :

مين
حەمەد ئەم
نەوززاد نادر مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130299
92213
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1423 :

نەوززاد ھادی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11032343512390
پاار زگاری ھەوول ر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

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

ھەول ر

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1424 :

ر دەرو ش قادر
ھاجر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130289
92199
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری

1016

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1425 :

شيد
م حاتم رش
ی ئەکرەم
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128379
91754
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1426 :

ی بوتيمار
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22718475719868
کوردۆساﯾد /چاک
د
ری
ەرپرسی کﯚمميتەی بەرﯾتاننيای چاود ی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1427 :

ی زادە
ی سﯚفی
ھادی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0321172826
64007
ەندامی حدککا
سياسی و ئە
چاالکی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1428 :

ی نوری ﯾااسين
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8232232145
58585
چاالکی مەدەنی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1429 :

ە ش خ س مان
ھاژە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0721154337
71853
1991
ھەﯾە لە ژميرﯾاری سا ی1
دز ،دبلﯚمی ھ
سا ی  1971شاری رەواند
ە داﯾکبووی س
لە
بواری
ی
ﯾەکەم جار لە
م
ستان،
شيوعی کوردس
ی حيزبی شي
ەﯾوەندﯾکردوووە ،بەرﯾزەکانی
پە
سا ی 2001ککاندﯾدی حيزببی شيوعی کوردستان بوووە ،بﯚ
ئاافرەتان دەستتيپ کردووە ،س
دﯾدی ھەمان حيزب بووە ،بﯚ
دز ھەروەھا لە  2005کاند
سەرۆکی شارەوانی رەواند
س
رانی ئەو
ەلی سﯚ ی
ھا ئەندامی ککﯚميتەی محە
ەڕ ەمانی کووردستان و ع راق ،ھەروەھ
پە
کﯚمە ەی ئافرەتانی کوردستانە ،ئ ستا
ە
سﯚرانی
پرسی لقی س
حيزبەﯾەو بەرپر
ح
کﯚمە تييە.
ە
ھە بژ ردراوی حيزبی شيووعييەو سەرۆۆکی ليستی ئازادی و عەدالەتی
ھ
شوان سدﯾق  -ما پەڕی بارززان
سەرچاوە :شو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1430 :

ی
شم رەزاﯾی
ھاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151655488
87220
خو ندن
لە داﯾکبوو و خ
شاری بﯚکان ،کوردستانی ڕۆژھە ت ە
سا ی  1332ھەتاوی لە ش
س
شا
حکوومەتی ش
سەردەمی حک
ەواو کرد .لە س
سەرەتاﯾی و نناوەندﯾی لە ئەم شارە تە
س
کوردستانی ئ ران وە گررت.
ی
شانی
ی
حمەتک
پ وەندﯾی بە ککﯚمە ەی شﯚﯚرشگيری زەح
شﯚرای شاری
ی
مامﯚستاﯾانی ئەم شارە بووو و وەک ئەنندامی
ی
ەمين ﯾانەی م
ەندامی ﯾەکە
ئە
ی ڕووخانی رژژﯾم شا ،ھە ننژ ردرا
بﯚﯚکان ،بەدوای
ی( سەبارەت بە
ھاشم ڕەزاﯾی
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:46
6:21 2013-1
ی( لە12-30 :
ھاشم رەزاﯾی
)ھ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

بﯚکان

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

ژمارە1431 :

ھاشم عبدالستار تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891951
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1432 :

شمی کەرﯾﯾمی
ھاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9021151176
60890
سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1433 :

ھانا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182047068
88725
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

1021

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1434 :

ھاوار حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10816493910627
ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی و دواناوەندی للە شاری
 19لە داﯾک بوووە .خو ی
ە سالی 964
لە
شی
ککﯚﯾە تەواو کرددووە ،لە سا ی  1989بەککالﯚرﯾﯚسی لە کﯚل ژی ئەنندازﯾاری  -بەش
سەر پەﯾوەندﯾە
جستەری لەس
ە حالدﯾن ھ ناوەتەوە .ماج
ە زانکﯚی سە
ەلەکترۆنی لە
ئە
)ساوس بانک( لە للەندەن ھ ناوەەتەوە .
س
نتەرنيت لە زانکﯚی
ن و تﯚری ئينت
ەلەکترۆنيەکان
ئە
ەی رەنجدەراننی کوردستاننەوە کردووەو ،چەندان
ی بە کﯚمە ە
19وە پەﯾوەندی
ە سا ی 980
لە
لەسالی  1986گيراوە و
ی
سی.
جﯚلی سياس
سال لە زانکﯚ دورخراوەتەوەە لەبەر جموج
س
ماوەی  2سال و  4مانگ لە
ی
غر ب بﯚ
ەتاﯾەی دراوە و لە بەندﯾخانەی ئەبو ر
حوکمی تا ھە
ح
سی
بەشداری چەندان چاالکی دژ بە ررژ می بەعس
ی
زﯾﯾندان ماوەتەووە .لە ناو شااردا
دامی ر کخراووی
سالی  1986ئەند
ی
ەی ر کخستننی پ ش گيررانی لە
ککردوە ..دوا پلە
سالی 1993
ی
 1991تاکو
1
ستان بووە .لە سالی
ەلەی رەنجدەەرانی کوردس
ھەول ری کﯚمە
ھ
ەی خوﯾندکاران و الوانی ککوردستان بوووە.
ی زانکﯚ و ھاوول ری کﯚمەلە
ەرپرسی لقی
بە
ەندامی کﯚمييتەی باالی ))دەزگای کرا ببﯚ ئاوەدان کرددنەوەی کورددستان( بووە.
ئە
داراﯾی و
ی
ەکان و دواتر ئەندامی مەککتەبی
ەندامی مەکتتەبی ر کخرا وە دﯾموکراتيە
ئە
ی ﯾەکييتی نيشتمانی ککوردستان بوووە .لە سالی  2003بوەتە
ئييدارەی گشتی
ليژنەی باالی
ی
ی ﯾەکييتی لە بەرﯾتانيا و دوواتر بوەتە ئەنندامی
کخستنەکانی
ەرپرسی ر کخ
بە
بەرپرسی
ی
گری
 201بوەتە ج گ
ی دەرەوەی )ی.ن.ک( و لە سالی 11
ر کخستنەکانی
شتمانی کورددستان.
ی دەرەوەی ﯾەکييتی نيش
ر کخستنەکانی
بە )ھاوار
حاجی( سەبارەت ە
(
ھاوار
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:48:04
حاجی( لە4 2011-10-12 :
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س
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پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1435 :

د
ھاوررێ د شاد
http://www.kurd
/
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75723
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1436 :

ف  -ھاور ی ژﯾنگە
ھاوررێ ﯾوسف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5162048386
64752
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

1023

شارەکان:

مەخموور

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

ژمارە1437 :

ھاوژﯾن رٶوف حەسەن رەحيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284291802
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1438 :

ھاوژﯾن جەمال حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792187
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی

1024

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1439 :

وڵ
ھاوژژﯾن رەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8051931536
60558
چاالکوان و داککﯚکيکار لەماففەکانی ئافرەت
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1440 :

ق
ھاوڕڕێ تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22508530619737
کﯚمسيﯚنی با ی ھە بژژاردنەکان
ی
مانی
سی سل ی
شتی ئﯚفيس
ەڕ وەبەری گش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
1025

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1441 :

ھاوڕڕێ سەنگااو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611103215
54371
ی ﯾەک تيو کااندﯾدی سەرککرداﯾەتی
گرەی س يەمی
ەندامی کﯚنگ
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1442 :

ی
ھاوڕڕێ قوربانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2090920326
63175
سا لە
کەندی ئيستا دانيشتووی و تی نەمس
گەڕەکی مەلک
ی سل مانی گە
ە داﯾک بووی
لە
ئەنجومەنی بزوتنەوەی گوران
ی
ی
شە دەستەی
شاری ﭬينا پيش
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

سل مانی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1443 :

ەمە ی
ق قادر نە
ھاوڕڕێ نەمە ی  -سدﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309223310
03862
شتووی بەرﯾتانييا بوو و لە روووداو کی
گەل بوو .دانيشت
ی پارتی ل
نوووسەر و سا ن ک ئەندامی
ناادﯾاردا لە سلل مانی تيرۆرککرا.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

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!

ژمارە1444 :

حەمەد
کار عەبدولستار مح
ھاوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505117
75726
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کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1445 :

ھاوکار محەمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692176
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1446 :

ھدی سابير رفيق زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091514
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1447 :

ھودا زەنگنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08251028414903
ن
ی بواری ژنان
چاالکوانی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مافی ژناان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1448 :

ھوزاان ﯾاسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10921224010652
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چاالکی مافی ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1449 :

مەد علي
شيار محەم
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130339
92256
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1450 :

ی
شيار ز باری
ھوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103094839
92238
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پارتی و وەزﯾری دەرەوەی ئ اق
ەندامی سەررکرداﯾەتيی پا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

شارەکان:
ش

دھﯚک

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1451 :

سمان
شيار عوس
ھوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0311140642
23886
لە رﯾزەکانی پاارتی دﯾموکراتی
 196لە پ نجوو ن .بەھﯚی ئەندام بون ە
ەداﯾکبووی 66
لە
سو
ەی رژ می رووخاوی بەعس
سيە دۆراوەکە
بەشداری نەککردن لە قادس
ککوردستان و بە
روی لەئ ران کرددو توانی در ژژە بەخو ندن بدات
سا ی 1984ی
سەددامی گﯚﯚربەگﯚر لە س
س
سا ی  1995ببە ھﯚی
دەرون ناسی بە دەستھ نا.لەس
ن
سی لە
ەزانکﯚی تەورر ز بەکالرﯾﯚس
لە
شاری کﯚلن ،چاالکی
ئە مانيا بو لە ش
ەری ناوخﯚ نييشتەج ی ە
ی نەبون بەشە
ب زاری وەرازی
سی
خزمەت کردن بە رەوەندی کورد لەو دەﭬﭬەرەو بەرپرس
زۆۆری ئەنجام ددا لە بواری خ
کورد وە
د
بﯚ داکﯚکی کردن لە مافە ررەواکنی
سەنتەری کلتتوری کوردی بو لە کﯚلن ﯚ
س
تاراوگە
ە
بە رەوەندی کوورد لە
ەرپرسانی کووردستان بﯚ گگرنگی دان ە
داواکردن لە بە
 200لە
ی لە ساﯾتە کوردﯾيەکاندا ب وکردۆتەوهه .بە داخەوە لە پاﯾيزی 07
چەندﯾن بابەتی
چ
ەی ﯾەک تی لە شاری
کوردستان لە نوسينگە
ن
ی گەرانەوەی بﯚ
ککات کدا بﯚ بەر کردنی کاری
شەھيد کرا.
د
کی ترۆرﯾستانە و
کەوتە بەرھ رش ک
ە
مەرﯾوان لە رۆژژھە تی کورردستان
م
ن( سەبارەت ببە
دﯾا لەالﯾەن )ددانا عوسمان
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:40:1
13 2010-3-1
سمان( لە11 :
ھوشيار عوس
)ھ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

تيرۆرکراو

شارەکان:

پ نجو ن

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

ژمارە1452 :

ھونر نبي محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303092220
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1453 :
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ھيرش مجيد علي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292249
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1454 :

ھيرو سردار عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992205
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1455 :

ھيمداد نوري محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792186
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1456 :

ھيمن علي جعفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292238
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1457 :

ھﯚزان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101717033878
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چاالکی بواری ژنان.
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چاالککی مافی ژناان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1458 :

شيار عەبدولعەزﯾز
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8111011056
60652
سياسی
چاالکی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

کی سياسی
چاالکی

پارت:

ی شيوعی کووردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1459 :

گر باﯾز
ھﯚگر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105211530
03111
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ی.ق.ک)
کارگ ی ممەکتەبی سککرتارﯾەتی )ی
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

ی الوان
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1460 :

گر چەتﯚ
ھﯚگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10921573110654
چاالکی مەدەنی
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککﯚمە ﯾەتی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1461 :

ال عەلی
ھيدااﯾەت مەال
1036

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106213503
33132
سەرەتاﯾی و ناوەندﯾی
ی
دنی
سا ی  1968للەشاری ھە ەبجە ،خو ند
ەداﯾکبووی س
لە
مانی لەسا ی 1988
ستاﯾانی سل م
ەواو کردووە ،خانەی پ گەﯾﯾاندنی مامﯚس
ەھە ەبجە تە
لە
ئاشناﯾەتی پەﯾدا
ەواو کردووە ،لەسەرەتای سا ی
ی
چەپ و کﯚمﯚنييزم
1986وە لەگەڵ چ
1
تە
ی راپەڕﯾنی ئئازاری  1991وەک ھە سووڕاو کی کﯚمﯚﯚنيست دەرککەوتووە و
ککردووە ،لەدوای
شارەزوورو
ە ،بەرپرسی کﯚميتەی ش
می ئەو حزبە
ع( بﯚتە ئەندام
ەگەڵ دامەزرراندنی )حککع
لە
ەو حزبە بووە ،ئەندامی دەەستەی
ەندامی کﯚمييتەی رابەری ر کخراوی کووردستانی ئە
ئە
ستەی
ﯾی سەردەم بووە لەھە ەبجەی تازە ،ئئەندامی دەس
ەی رۆشنبيرﯾی
ککارگ ﯾی بنکە
چەندﯾن کﯚڕو سيميننارە
ن
ئەم ۆ بووە ،خاوەنی
نوووسەرانی ب وکراوەی ما مﯚستای م
ھەﯾە لەگەڵ
ە
کەوتنی
ەندﯾن چاوپ ک
سيی و پەروەەردەی و منا ن و ژنان ،چە
ەبواری سياس
لە
دا ،لەبەش ک لەما پەڕە کووردﯾيەکان و
ککەنا ە ئاسماننی و رادﯾﯚ و ب وکراوەکاند
ەس کی
لەو تی دانيمارک دەژی و کە
ی کوردستان ووتار دەنووس  ،ئ ستا و
ب وکراوەکانی
سەربەخﯚﯾە.
س
ەڕی کوردستاان ن ت
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

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

ژمارە1462 :

ی
داد دۆستی
ھيمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8310852223
36015
کوردستان
ن
ی
ی خو ندکارانی
کارگ ی سکرتارﯾەتی کﯚمە ەی
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چااالکی خو ندکاران

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1463 :

ھيواا ئەحمەد مستەفا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06160930114400
مانی
ی 4ی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان لە شاری سل م
ەرپرسی لقی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1464 :

ھيواا بوتيمار

1038

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
12213021919319
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
زﯾندا نی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1465 :

سەليم
ھيواا سەﯾد س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0916095330
02031
ەﯾوەندی کردووە بە
ھەشتاکان پە
سا ی  1967لە رواندز لە دداﯾکبووە .لە نناوەراستی ھ
س
سی حزبی
حمتک شان .ئئەندامی مەککتەبی سياس
ی حزبی زەح
ر کخستنەکانی
حزب.
ئەندامی سەرکرداﯾەتی ح
نی کوردستاننە .لە سا ی  2004بﯚتە ئە
زەەحمەتک شانی
خستنە.
ەکتەبی ر کخ
سﯚران بووە ئ ستا بەرپرسی مە
ن
ی کەرکووک وولقی
ەرپرسی لقی
بە
سەرچاوە :رزگگار کﯚچەر  -مما پەڕی کورددستان ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ررەگەزی کەس :پياوان
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1466 :

ھيواا شوکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21521175012872
ەی ھەرﯾر
جوومەنی ئاففرەتانی ناحيە
ەرپرسی ئەنج
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1467 :

ن
دول ەحمان
ەرﯾم عەبد
ھيواا عەبدولکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140379
91941
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح
1040

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1468 :

ی
وا گەﯾالنی
حمەد  -ھيو
ھيواا قادر ئەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106162839
93128
1989
بووە ،لە سا ی 9
،
چەی پشدەر لەداﯾک
 19لە گوندی گەناوی ناوچ
ە سا ی 972
لە
الﯾەن رژ می ببەعسەوە بوووەتە
ناوچەی پشدەر لەال
ی
ستنی
ەدوای کاولکرردن و راگواس
لە
 1991برﯾندارببووە و دەرچووی
پ شمەرگە لە ل.ن .قە دززێ ،لە راپەڕﯾننی بەھاری 1
حەددﯾن.
ن
ە لە زانکﯚی سە
ککﯚل ژی ﯾاساﯾە
يی قوتابيانی کوردستان
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾەک تيی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

رانيە

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1469 :

ميرخان
ھيﭭاا حاجی م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307139
91542
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1470 :

ستا ھ رش
ش عومەرر  -مامﯚس
ھ رش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280912222
20071
مانييە لە ئەوروپا.
ەی دوکانە ،توو ژەرەوەی بوواری نيشتيما
خە کی ناوچە
خ
ەوەﯾەکگرتووەەکان.
ککارمەندە لە ر کخراوی نەتە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )شەوکەت عەلی( سەببارەت بە )ھ ررش عومەر -
س
ش( بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لە 2010-12-27
مامﯚستا ھ رش
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1471 :

ش عەليزادە
ھ رش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308224905
51617
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ئاواﯾی عــسرئاوا له 13کيلومتتری
ی
ە داﯾکبووی ممانگی ﯾەکی 1339ی ھەتاوی لە
لە
ەﯾەکی رەشاﯾی ﯾان قەرە ،سەرەڕای
ی
ی دە ؛ لە بنەما
شاری سەقزەە .وەک بﯚخﯚی
ش
خﯚ ندنم
بﯚ مامﯚستای سەرەتاﯾی خ
ەلی دﯾپلﯚم ﯚ
ن توانيم تا پە
دەستتەنگی ببنەما ەکەمان
ھلەوی
حکومەتی پەھ
گەالنی ئ ران دژی ح
ی
ە ھاوکات بوو لەگەڵ شﯚڕشی
ەواو بکەم کە
تە
ە سا ی1357ی ھەتاوﯾدا .
لە
شاری سەقززەوە بﯚ نەورۆززە
ی گەﯾاندنی ﯾارمەتی لە ش
کەمين کاروانی
ھ رش لە ﯾەکە
کی شاری
شداری لە خﯚرراگرﯾی خە ی
 1358تا بەش
خو ناوﯾەکەی شاری سنە لە بەھاری 8
خ
ەرستی
دژی ﯾەکەمين ھ رشی ھ زەەکانی کﯚنەپە
سا دا لە ی
سەقز لە ھاوﯾﯾنی ھەمان س
س
داگيرکردنی شار بە دەەستی
ی
پاش
ئەم شارە ،و ش
المی بﯚ سەرر خە کی م
ککﯚماری ئيسال
ستەی
ەکەمين دەس
ی ئيسالمی ببە ﯾەکگرتنەوەەی لە گەڵ ﯾە
ھ زەداگيرکرەککانی کﯚماری
ستانی
شانی کوردس
ەی شﯚرشگ رری زەحمتک ش
ەقزی کﯚمە ی
پ شمەرگەی ناوچەی سە
دەوری سەقز دامەزراند.
ی
ەی کـﯚمە ەﯾﯾان لە
ی تـــورجـان ﯾﯾەکەمين بنکە
ئ ران لە ئاواﯾی
سکەری و نيززاميدا بە وەرگگرتنی
ھەر لە سەرەەتای پ شمەررگاﯾەتيەوە لە بەشی عەس
ھ
سەقـز لە
لە دەﭬەری س
ستە و پەل و گوردان تا پائئيزی  1363ە
ەرپرساﯾەتی لە تيم و دەس
بە
جارﯾش لە شەردا برﯾندار
ش
سيون و مامﯚررﯾتی حيزبيدا بەشدار بووەەو س
سەدان ئﯚپراس
س
بوووم.
سازمانی کوردستانی
کﯚمﯚنيستی ئ ران و س
ی
حيزبی
ی
 136دا بەفەرممی لە
ە بەھاری 68
لە
ەندەران لە و تی
ە ﯾەکجاری ئييستعفا دەدا و بەرەوە ھە
ەو حيزبه ،واتتە کﯚمە ه ،بە
ئە
ج دەب ت.
سوﯾد نيشتەج
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1472 :

م ئەحمەد
ۆ ئيبراھيم
ھ رۆ

1043

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
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1473 :

جە
ی ھە ەبج
حمە عەلی
ۆ عومەر ح
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140369
91928
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1474 :

ەدەمين  -ھ رۆ مستتەفا
قادر حەمە
ۆ عەبدولق
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1201137193
32859
چی عەبدولقادر حەمەدەميين
 19لە شاری ھەول ر لە داﯾک بووەو کچ
ە سا ی 973
لە
ت .ھ رۆ
ھەول ر دەردەچ ت
ل
ان"ە کە لە
مەی "بارز ە
دامەزر نەروخاوەنی ئيمتياززی ھەفتەنام
کﯚچدەکەن بەرەو
ن
ە مندا يەوە للەگەڵ بنەما ەکەی ئاوارەی ئ ران دەب ت و لەو شەوە
لە
ەتييەکان لە
ەرﯾکا ،ماستەرری لە پەﯾوەنندﯾيە ن ودەولە
و تە ﯾەکگرتوووەکانی ئەمە
وەزارەتی
ی
ەمەرﯾکا وەرگررتووە.لە سا ی  1999ەوە لە
زانستگەی برﯾﯾنستن لە ئە
مەدەنی
ی
 2004- 2003بەرپپرسی فەرماننگەی
2
ەرﯾکا کار دەککات ولە
دەرەوەی ئەمە
تداری ئەوکاتی ئئەمەرﯾکا
ی
ەمەرﯾکا بووە لە موس و ﯾارﯾدەدەری پپﯚل برﯾمەری دەسە
ئە
ق.
بوووە لە ع راق
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1475 :

حمان.
ۆ نجيب رح
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217489
92002
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1476 :

ھ من فرﯾد ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283991768
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1477 :

ھ من محەمەد رشيد تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284191793
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1478 :

کەرﯾم
ن صالح کە
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130319
92233
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1479 :

ن ميرانی
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127160032
22685
ستە سياسيييەکان و
سا ی  1982لەھەول ر لەدداﯾکبووە ،لە 2003بەکالﯚرﯾﯚﯚسی لەزانس
س
سەر ت زی پە
ﯾوەندﯾيەکانی تورکياو ﯾەک تی
ی
ستەری لەھەممان بەش لەس
ە  2008ماس
لە
دۆس ی
ەدەستھ ناوە ،تو ژەر و چاوود ر کی بەرددەوامی س
ی زۆرباشە بە
ەوروپا بەپلەی
ئە
پەﯾمانگەی کوردستانە بﯚ پرسە سيااسييەکان .
ی
ی
توورکياﯾە .ھاوککات سەرۆکی
سياسييەکان کە
گەی کوردستتان بﯚ پرسە
ن
ھ من ميرانی ،ئ ستا سەررۆکی پەﯾمانگ
مەندە لە بوارری راپرسی )بﯚ زانياری زﯾﯾاتر
ستانی تاﯾبەتم
حکومی کوردس
ر کخراوی ناحک
ستاﯾە لە
ەروەھا مامﯚس
 ، http://wھە
www.kipi200
سەﯾری و ب ساﯾتەکەی ببکەن)05.org
س
بەردەوامی
ی
کی
ن .چاود ر ی
ەشی زانستتە سياسييەککانی زانکﯚی سە حەددﯾن
بە
دەربارەی پرسە
ی
ﯾەک بە ناوی مژار
ککاروباری تورکييا ،ھەفتانە لە رۆژنامەی ئئاسﯚ گﯚشەﯾە
ياری زﯾاتر دەرربارەی ئەو گﯚﯚشەﯾە
سيی ،بﯚ زانيا
و بابەتە سياس
سييە ھەستييارەکان دەنوس َ
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سەﯾری ئەم لينکە بکەن .دەتوانن بﯚ پەﯾوەندی کردن بە ھ من ميرانی ،کليک لەسەر
الپەرەی ميرانی بکەن لە فەﯾس بووک کە لە خوارەوە دانراوە
لينکی
ِ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000117034346&ref=profile
سەرچاوە :ستيﭭان شەمزﯾنانی  -ما پەڕی ک وڕۆژنە
تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھ من ميرانی( سەبارەت بە )ھ من ميرانی(
لە9:17:07 2010-5-9 :
بەر وەبەر تی
لە  2011.2.1ئارەزوومەندانە دەست لەکارک شانەوەی خﯚی لە
ِ
پەﯾمانگەی کوردستان بﯚ پرسە سياسييەکان ک شاﯾەوە ،ئ ستا لە ئامادەکارﯾيە بﯚ
خو ندنی دکتﯚرا  PHDلە زانکﯚی بەنگﯚر لە شانشينی ﯾەکگرتوو لە چوارچ وەی
بەرنامەی تواناسای الوانی کوردستانHCDP.
لە رۆژی  18ی س پتەمبەری  2011ەوە ھ من ميرانی لە بەرﯾتانيا ژﯾان بەسەر دەبات،
بروانامەی دکتﯚراﯾە لە بواری
مەبەستی بەج ھ شتنی کوردستان بﯚ تەواو کردنی ِ
زانستە سياسييەکان لە زانکﯚی بانگەر لە شانشينی ﯾەکگرتووUK.
پاش تەواوکردنی کﯚرسی ئينگليزی لە زانکﯚی بانگەر لە و ز کە پ ش مەرجی
دەست پ کردنی دکتﯚراکەی بوو ،ئ ستا ھ من ميرانی لە شاری ل ستەر  Leicesterلە
ئينگلتەرا لە گەڵ خانەوادەکەی کە پ ک ھاتووە لە ھاوسەرەکەی سەﯾران خالد و دوو
مندا ەکەی ھەستی و ھ الن ژﯾان بەسەر دەبات .لە زانکﯚی ل ستەر دەستی کردووە
حوکمرانی ...ئەمە ئەدر سی ئ ستای
بە پرۆژەی دکتﯚراکەی لە بواری سياسەت و
ِ
ھ من ميرانی ﯾە
LE2 1QG ،Leicester ،41 Evington Road ،Flat 2
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھيمن ميرانی( سەبارەت بە
)ھ من ميرانی( لە17:14:54 2011-4-15 :
ھ من ميرانی ئ ستا تو ژەرە لە زانکﯚی ل ستەری ئنگليزی و دکتﯚرا نامەکەی
دەربارەی بەرەنگاربوونەوەی گەندە ی سياسی لە ھەر می کوردستانی ع راق
دەنووس  .لە مانگی س پتەمبەری  2013وەکو پرۆژەﯾەکی کەسی و بﯚ بەشداری
کردنی لە بەرزکردنەوەی ھﯚشياری دژە گەندە ی لە ھەر می کوردستان ھ من
ميرانی پرۆژەﯾەکی بە ناوی )پرۆژەی ھﯚشياری دژە گەندە ی Anti Corruption
)Awareness Projectراگەﯾاند ،ئەم پرۆژەﯾە لە ئ ستادا تەنيا ھەو کی ئﯚنالﯾنە و
خﯚی لە پەﯾج کی فەﯾس بووک دەبين تەوە کە ئەمەی خوارەوەﯾە:
https://www.facebook.com/pages/Anti-Corruption-awareness-projectپ ۆژەی-ھﯚشياری-دژە-گەندە ی?382781315181934/
ref=hl
ئوم دی ھ من ميرانی ئەوەﯾە کە لە ئاﯾندە و دوای گەڕانەوە بﯚ کوردستان لە ر ی ئەم
پرۆژەوە مەودای دژە گەندە ی لە ن و خە ک فراوان بکا و بەشدار ب لە ھەو ەکانی
پاککردنەوەی کوردستان لە گەندە ی.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھ من ميرانی( سەبارەت بە
)ھ من ميرانی( لە12:07:15 2012-10-22 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھ من ميرانی( سەبارەت بە
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12:35
5:59 2013-1
ی( لە11-20 :
ھ من ميرانی
)ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1480 :

می
ن ھەورام
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1162156093
32808
پارتيی دﯾموکرراتی کوردستتان
ەندامی سەررکرداﯾەتيی پا
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1481 :

فا
ی ئيبراھييم مستەف
ھ ﭭی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1291546428
86530
...
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاووای کوردستان

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

وەزﯾرر

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

ژمارە1482 :

دﯾە گوز ل
ھەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0910153926
69470
ستانم و ما ی باوکم لە
مەن  32ساڵ و خە کی باککوری کوردس
من ناوم ھەدﯾﯾە گوز ل تەمە
م
سو د لەداﯾک بومە باوکم ببﯚ پ ۆگرامی ئابوری
ن .لە والتی س
ی تورکيا ژﯾاون
قﯚنيا ی و تی
قﯚ
خﯚم بﯚ
ی سو د ،خ زاندارم و دو زارۆکم ھەﯾە ئ ستاش م
ەسا ی  1964ھاتە والتی
لە
کەلەليستی 8مم.
ی
سو د لەسەر ئئاستی پار زگگای ستﯚکھﯚللم ھە بژاردوە
ەڕ ەمانی س
پە
ستﯚکھﯚلم
م
سيم لە زانکﯚﯚی
پ کاردەکەم ،زانياری سياس
15سالە لەناوو پارتی چەپ
5
ی،
ەوە  6زمان ددەزانم )کوردی
سا تەواو کردﯾە
م لە فەرەنس
خو ندوە و وەززانکﯚی ﯾاساﯾم
خ
 20بومە سکررت ری
ی ،سو دی ،فەرەنسی ،ئينگليزی ...للەسالی 002
توورکی ئەلمانی
پارتی چەپ ،بە م لەسا ی 1995
ی
سەرۆکی
ش ئﯚھل س
چاپەمەنی )رااگەﯾاندن( الرش
چ
ھاوکات راو ژککاری
خو ندکارانيان ککارم کردوە ،ھ
ی چەپ و و
ەناو ر کخستتنەکانی پارتی
لە
ی چەپم بﯚ ﯾﯾەک تی ئەوڕپپا.
سەرۆکی پارتی
س
ساﯾد
سەرچاوە :ما پەڕی کوردۆس
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1483 :

ھەردی حمە امين فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791750
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1484 :

ھەرمان محەمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052119493113
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ستان
ی ﯾەک تيی قووتابيانی کوردس
سکرت ری
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشو وری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

چاالککی خو ندکاران

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1485 :

ەد
ھەرمن ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8101358086
60642
چاالکوانی بوارری ئافرەتان.
چ
دەژﯾت.
ت
ماوەی  15ساا ە لەو تی ببەلجيکا
م
کچ کو
ەندامی دوو ر کخروای ن وودەو ەتيە .ژﯾاانی ھاوسەرری پ ک ھ ناووەو خاونی چ
ئە
فەرەنسی و
ی
کە قسەدەکات
جگە لەزمانی داﯾک بەچوارری زمانی دﯾک
ککوڕ کە .ب ج
ەرەبی.
ھﯚ ەندی و ئيننگليزی و عە
ھ
ەحمەد( بﯚ کووردﯾپ دﯾا
بە )ھەرمن ئە
تەھا( سەبارەت ە
(
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )توانا
س
20
ە 011-11-04
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1486 :

دی شەھييد جەميل رەنجبەر))
ل )ھەرﯾاد
ھەرﯾاد جەميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255479
91481
ە 2013دا
دی ﯾەک تی بﯚﯚ پەڕ ەمانی کوردستان لە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1487 :

ھەرﯾر رەسو ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9140902036
61221
چاالکوانی کﯚمە ی مەدەنی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
ی کەس :خاننمان
رەگەزی
نەتەوەە:

کوررد

جﯚری کەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1488 :

ەن قادر
ھەر م حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505127
75734
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ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1489 :

ھەر م کەرﯾم 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291136356
60794
تی بەرﯾتانياﯾە .نوسەر
شتەج ی و ی
ی لەداﯾک بووەە ،ئ ستا نيش
ھەر م کەر م لە سل مانی
ھ
کە
ەی کوردستان ترﯾبيونە ە
سەو ھاودامەززر نەر و سەرنوسەری پ گە
و رۆژنامە نوس
ژی
کﯚﯾە لەکﯚل ی
ت .ھاوکات ماامﯚستای زانک
ەزمانی ئينگ يزی لەبەرﯾتاانيا دەردەچ ت
بە
ەوەی دکتﯚراککەی
ﯾتانيا و تو ژﯾنە
سامتون لەبەرﯾت
راگەﯾاندنی زاننکﯚی ساوس
داﯾە.
ەدﯾموکراسيد
لە
م( سەبارەت بە
ھەر م کەرﯾم
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:53
م  (2لە3:05 2013-4-22 :
ھەر م کەرﯾم
)ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

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

ژمارە1490 :

ھەر م کەمال ئاغا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81210223314602
سا ی ) (1966لەداﯾکبووه ..دبلﯚمی لە زانياری سوپاادا بەدەستھ ناوە و ئ ستا
س
خو ندکاری کﯚﯚل ژی ﯾاساﯾە
(1985
ە و چەندﯾن پﯚﯚستی سەرببازی وەرگرتوووە ،سا ی )5
خ
سا ی ) (2003ج گری
ستانەوە کردووه ،پاشان س
ەﯾوەندی بە ﯾﯾەک تی نيشتتمانی کوردس
پە
(18ی
مە بەندی )8
سا ی ) (2005ل پرسراوی م
س بووە و س
ە بەندی موس
ل پرسراوی مە
 2007دا پﯚستی
2
لە /8/29
ی کوردستان بووە .دواتر ە
خەباتی ﯾەک تی نيشتمانی
خ
شتمانی کورددستانی وەرگگرتووە.
ی ﯾەک تی نيش
ەرپرسی مە بەندی )(7ی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1491 :

ھەژار عوسماان مەعروف عەبدولل ەحمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128379
91751
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1492 :

ھەژار موکرﯾاننی
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071646
63997
مەھاباد
 192لەداﯾکبوووە لەشاری م
ەرفکەندﯾيە و لە 21-04-15
نااوی عەبدول ەەحمانی شە
ھاباد بەسەرۆکاﯾەتی
موکراتی مەھ
چاالکی کﯚماری دﯾم
ی
خو ندووﯾەتی و ھە سوڕاوو کی
خ
کﯚمار لە سا ی 1947دا
ر
 1946.01.22ببووه ،پاش روووخانی
پ شەوا قازی محەمەد لە2
نيشتەج بووەو بﯚ پپاﯾزی  1948بﯚ
ج
ەغدا
ن لەشاری بە
مانی و پاشان
چووەتە سل ما
چ
کەتووشی سيل بوو ،ددەچ تە لوبنان  1948-11-23تا -13
ی
ی
چارەسەر کردنی نەخﯚشی
چ
ەغدا ،لە ھاوﯾﯾنی  1956تا  1958لە کورردستانی
سا ی  1950گگەڕاوەتەوە بە
 1950-11و س
رﯾزی شﯚڕش و نززﯾکی
سوورﯾادا دەم ن تەوە .لە ماررتی 1963دا چووەتە ی
ژ ردەستی س
ەغدا .سا ی  1966دﯾسانەوە دەچ تەووە پاڵ
ھاوﯾنی  1964گەڕاﯾەوە بە
باارزانی بووە .ھ
شﯚڕش.
ش
شی
ئاداری  1970لەن ووانی سەرکرداﯾەتی شﯚڕش
ی
ی 11ی
ککات کيش کەڕ ککەوتتنامەی
سەرانی
ککورد و ميری ئ راق مﯚرکرا ،،ناردرا بەغدا بﯚ ر کخستننی کاروباری ﯾەک تی نووس
سەرۆکی
19دا دامەزرا ببوو ،لەکﯚنگرەەﯾەکەی ئەو ﯾﯾەک تييە بەس
ە 970.02.10
ککورد کەتازە لە
دەستەی بەڕ وبەر ھە بژ رردرا و لەھەماان کاتيشدا ککرا بەئەندام للەکﯚڕی زانيارری کورد
سييەوە
شەرفخانی بتلليسی لەفارس
شەرفنامەی ش
و توانی لەسا ی 1972دا پپەرتووکی ش
سەر ئەرکی کﯚﯚڕی زانياری کورد
ەکی شاری نەجەف لەس
کاتە کوردی و لەچاپخانەﯾە
بک
چاپی بکات.
چ
جگە لەم پەرتوووکە ئەمانە ھەند ک لە ببەرھەمەکان تتی:
ج
ستان1965 -
ەژار بﯚ کوردس
1-دﯾوانی ھەسا ی  1957للەشام چاپيکرردووه
ەرەمەڕ  -لەس
2-بەﯾتی سەيرکراوی گاوان
3-ھﯚزی لەبيرن  -لەعەرەبيييەوە کردووﯾەتيە کوردی و لەنووسينی دوکتﯚر
مستەفا جەواده
م
دانەوه
دەق و مانا ل کد
ی جزﯾری ،ق
4-دﯾوانی ش خ ئەحمەدیە"کوردی  -کووردی  -فارس
ھەمبانەبﯚرﯾنە
5-فەرەنگی ھسی" لەسا ی  1995چاپکرراوه
خﯚﯾەتی
ی
6-پەرتووکی چ شتی مج وەر  -ئەمەﯾان ﯾادداشتەککانیەر زمانی کورردی
7-وەرگ انی قورئان بﯚ سەفارسی
ی
ەوە بﯚ
ب لە عەرەبييە
8-وەرگ انی قانون در طب9-کﯚشکی بللوورﯾن.کەی مامﯚستتا ھەژار وەرگ انی آثارالبال
وەرگ انی دﯾک
الد و اخبارالعبباد زکرﯾا قزوﯾننی لە
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عربی بﯚ فارسی ،تارﯾخ سل مانيه ،ئا ە کﯚک)،برگ سبز( ،مەم و زﯾن لە کرمانجييەوە
بﯚ سورانی ،شەرەفنامەی شەرەفخانی بەدليسی لە فارسی بە کوردی،
چوارﯾنەکانی خەﯾام )وەرگ انی چوارﯾنەکانی عومەر خەﯾام( ،م ژووی ئەردە ن )تارﯾخ
خاندان اردالن( ،ﯾەک لە پەنای خاڵ و سيفری ب برانەوە داﯾه ،باوه،ک خراوه؟.
لە 21ی مانگی شوباتی سا ی 1991دا لەتەمەنی ھەفتا سا يدا کﯚچی کردووە و لە
شاری مەھاباد ن ژراوە.
سەرچاوە :چ شتی مجەور  -ھەژار 1997 -
ھەژاری مرۆڤ و دەوروبەری  -ش رکﯚ ھەژار 2008 -
تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەبارەت وەرگ انەکانی ھەژار موکرﯾانی لەالﯾەن
)حاميد دروودی( لە20:50:22 2010-2-9 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

مەھاباد

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1493 :

ھەژار کامەال
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124162919477
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موس
ﯾاسای لەزانکﯚی م
ی
سا ی  1990ککﯚليژی
سا ی  1966لەھەول ر لەدداﯾکبووە .لەس
س
ەﯾوەندﯾی کردووە بە پاسﯚﯚکەوە .پاش رراپەڕﯾن ماوەﯾﯾەک
ەواوکردووە .للە1987ەوە پە
تە
کەس کی نەتەووەﯾيە و نووسيين و
دی ھەول ری پاسﯚک .س
بوووەتە ل پرسرراوی مە بەند
ەنەمسا دادەننيش ت.
ەﯾە .ئ ستا لە
وەرگ انی ھە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

مافناس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1494 :

ھەژﯾر عەبدو

پوور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11923223610795
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1495 :
1058

ھەمزە رەسوڵ مام ئەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403591921
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1496 :

ھەمەوەند ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918385222099
چاالک لە بواری ژﯾنگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مەدەنی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1497 :

ی
ەلنەعيمی
ن نائيف ئە
ھەناا عوسمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221122504
43587
ی مەدەنييە.
دەرچووی کﯚلييژی ئەندازەی
موس
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی

لە
مانی ئ اق ە
بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1498 :

ھەناار ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505127
75740
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1499 :

ی
ھەناار ھەرﯾری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2281440246
63560
چاالکی م .ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1500 :

م
ە ئيبراھيم
ﭬال عبداللە
ھەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130269
92177
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1501 :

ﭬاڵ خەجﯚ
ھەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3230912312
21513
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1502 :

خالد
ﭬاڵ رباد خا
ھەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140369
91926
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

دھﯚک

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
پارت:

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1503 :

ھی
ﭬاڵ رووناھ
ھەﭬ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0131103146
63347
کە کﯚل ژی
ستانە ،ئەو ە
ەرحەردی باککووری کوردس
سا ی PKKﯾەوو خە کی سە
کچە گگەرﯾالﯾەکی تتەمەن  37س
ەکانی PKKو ئەندامی
دﯾارەکانی ر کخستنە
ی
ە لەکەساﯾەتتييە
سەفەی لەئەنققەرە تەواو کرردووە ،ﯾەک کە
فەلس
) (KCKﯾە.
(
ەراﯾەتی کﯚما جﭭاک ن کوردستان
بەڕ وەەبەراﯾەتی بزاﭬی ژنو ئەنداامی بەڕ وەبە
چاوە :زمناکﯚ ئئيسماعيل  -ما پەڕی ئاو نە
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باککووری کوردس
ستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ن- PKK
ی کوردستان
پاررتی کر کارانی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1504 :

ﭬاڵ نەژاد
ھەﭬ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227152747
71457
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
کی رۆژھە تتی
شووری و داﯾک ک
ھەﭬاڵ نەژادد عەباس  1989-2- 14لە بباوک کی باشوەداﯾک بووم.
لە
م )قانون).
دەرچووی کﯚﯚليژی ﯾاسامسين کردووە ،لە چەندﯾن رۆژنامە و گﯚﭬاار و
ستم بەنووس
 13سا ی دەس
لەتەمەنی 3سەرنووسەر و دەستەی نوووسەران و رۆۆژنامەوان کاررم کردووه.
ما پەر وەک س
م
ەی
ەدەنی کار دەەکەم .دەستە
اوەکانی کﯚمە ی مە
ی
کە لە بواری ر کخر
-چەند سا ک
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دامەزر نەر ودەستەی بەڕ وەبەری )ناوەندی ئاﯾندە بﯚ پرسەکانی گەنج( بووم،
ر کخەری راگەﯾاندن و پەﯾوەندﯾەکانی ئەو ر کخراوە بووم و ،سەرنووسەری ما پەڕی
ئاﯾندە بووم.
لەو ماوەﯾەی کە لە ر کخراوی ئاﯾندە کارم کردووە ،پشکم لە چەند دەستکەوت کی
باش ھەبووە بﯚ الوانی کوردستان ،کە لەگەڵ ھاوڕ کانمدا کارمان لەسەر کردوون،
گرنگترﯾنيان:
1ھە مەتی  25ساڵ ،کە توانيمان ﯾاساﯾەکی پەرلەمان بگﯚڕﯾن لە بەرژەوەندیگەنجان و ،لە پ ناو بەشداری زﯾاتری گەنجان لە سياسەتدا .پ شتر لە تەمەنی 30
سا ی ر گە دەدرا گەنجان خﯚﯾان بپا ون بﯚ ئەندام تی پەرلەمان ،بەھﯚی پرۆژەکەی
ئ مەوە کەم کراﯾەوە بﯚ  25ساڵ و ئ ستا ژمارەﯾەک گەنج ،بەھﯚی ئەو ﯾاساﯾەوە
پەرلەمانتارن.
2پرۆژەی سندوقی کﯚمەکی گەنجان ،کە قەرز بدر تە گەنجانی ب کار و خاوەنبيرۆکەی کارکردن ،ئەوﯾش لە الﯾەن پەرلەمانی کوردستانەوە پەسەند کراو ،ئيستا
ب ی  25مليﯚن دﯾناری ع راقی دەدر تە گەنجان بەقەرز ،بﯚ ج بەج کردنی
پرۆژەکانيان.
لە ماوەی کارکردنم لە بواری ر کخراوە مەدەنييەکان ،بەشداری چەندﯾن خول وسەتان وۆرکشﯚپ بووم و چەند ب وانامەﯾەکم لەو بوارەدا وەرگرتووه .ئەندامی چەندﯾن
ليژنە بووم ،کە لەسەر ئاستی ر کخراوەکانی کوردستان پ کھ نراون ،بﯚ پرسە
جﯚراوجﯚرەکان.
لە ئ ستادا پار زەری ﯾاساﯾيم و ئەندامی ر کخراوی چاود ری کوردۆساﯾدم .بەگو رەیتواناش کاری خﯚبەخشی ئەنجام دەدەم.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

چاالکی الوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1505 :

ھە

ە رافيع

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02811201110532
ەنتەری نينا ببﯚ پاراستنی ژنان لە
ەرپرسی سە
بە
سوﯾد
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1506 :

کەوت عەبدو
ھە ک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226220740
03745
نوووسەر و روونناکبير
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1507 :

م ئەحمەد
ھە ﯚ ئيبراھيم
http://www
w.kurdipedia
a.org/?q=20
0081105103
31451
19ەوەلەگەڵ باوکيدا
ەداﯾک بووە .للەسا ی 961
سا ی  1951لە
م ئەحمەد س
ھە ﯚ ئيبراھيم
ھ
گەلی کورد بووە .لەسەرەتای
دامەزراندنی
ی
ی
ی خوازی
ەوەی رزگاری
ت کە ی بزوتنە
لە 1976چووەتتەئەوروپا دکتﯚﯚرای
ەوەکردووە .ە
ککﯚمە ەوە ،پەﯾﯾوەندی بەر ککخستنەکانيە
ھﯚ م .لەسا ی
کی لەستﯚکھ
ەکنيکی مەليک
وەرگرتووەلەکﯚﯚمپيوتەردا لەپپەﯾمانگای تە
2003دا
2
ەسا ی
مەزراندووە .لە
1991دا گەڕاوەەتەوەکوردستتانو دەزگای ش تەری دام
ستا سەرۆکی بﯚردی ر کخرراوەکەﯾە.
مەزراندو ئ س
ر کخراوی سﯚﯚ يدار تی خوو ندکارانی دام
ساڵ لەمەوبەر ئاراستەی ﯾەکبوونی لەناو ﯾەک تيدا ددروست کرد.
نززﯾکەی دوو س
ھاوڕ کانی
شاندنەوەو ھ
م تا ەبانی ئارااستەی ﯾەکبووونی ھە وەش
شرﯾنی ﯾەکەم
سەرەتای تش
س
ﯾاری
2008ەوەب ی
تی دەرکرا ،لەررۆژی 8/11/4
ەک تی و ئەمييش لەﯾەک ی
گگەڕانەوەناو ﯾە
شکەوتن(دا.
دروستکردنی حيزبی )پ ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1508 :

د کوردە
ھە ﯚ ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308215039
91607

1066

ە ،ئامادەﯾی
 195شاری س مانييە ،لەسا ی  1972پ شمەرگەﯾە
ەداﯾکبووی 55
لە
ەﯾمانگای بازررگانی ن ودەو ەتی لەئەورووپا خو ندووە.
خو ندووە و پە
ەکوردستان خ
لە
لەرانيە.
ە
2وە ل پرسراووی لقی  11پپارتييە
ەسا ی 2006
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1509 :

ەﯾی
ھە ﯚ بەرزنجە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0709085905
51814
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
لەشاری سل مانی لەداﯾک بووم و
ی
ھاتووە
سا ی  1961وەک لە ناسننامەکەمدا ھا
س
ەسازﯾم ھەر لەسل مانی تەواو کردووەە .زﯾاتر لە
خو ندنی سەرەتاﯾی و ئاماادەﯾيی پيشە
خ
سﯚکدا لەتەک کﯚمە ک برا و ھاوبيری ھ ژادا کار دەککەم .لە
 31سا ە لە رﯾزەکانی پاس
1
ککﯚتاﯾی سا ی 1985وە لە و تی ئە ماننيا وەک ئاوارەەﯾەک ژﯾان دەەگوزەر نم.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1510 :

ی
ھە ﯚ پ نجو نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8161006576
60686
ەندامی سەررکرداﯾەتی و ئەندامی ئەننجومەنی باالی مەکتەبی ر کخستنی ی.ن.ک
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

پ نجو ن

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1511 :

مەرگەﯾی
ی  -ھە ﯚ م
ن سەعيد مەرگەﯾی
ھە ﯚ حەسەن
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724133146
61891
ی 1 982-3-23
_لە داﯾک بووی
قەزای دووکان
ی
گردی-
ەرگە سەر بە ناحيەﯾی بنگ
للە گوندی مەزانست
ت
ددەرچووی پەﯾﯾمانگاﯾی ماممﯚستاﯾان -بەشیکراوەی )چرا(ببالوکردۆتەوە
199ﯾەکەم کاررﯾی رۆژنامەووانی لە ب وکر
للە 99-11-24ەنامەی )ميدﯾﯾا(کاری کردە وة تا ئيستا
2وە لە ھەفتە
للە 2001-1-3ی ،رووماڵ،بەدرخان(،
ە،شارستانی
ی،ئاوﯾنە ،رۆژننامەی رۆژنامە
نی )ھاوو تی
للە رۆژنامەکانیەوە
مانە و رﯾپﯚرتاژژی بالوکردۆتە
ێ( وتار و دﯾم
ن ،رﯾنوﯾن ،رێ
سﭭــيل ،لﭭــين
گگﯚﭬارەکانی)س
)ژﯾان و کارنامەی خﯚی( بﯚ
ن
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ھە ﯚ مەرگگەﯾی( سەباررەت بە
س
2011-02-14
ککوردﯾپ دﯾا لە 4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

رانيە

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

ژمارە1512 :

ن
ھە ﯚ عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4301018045
57176
ی سياسی
چاالکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1513 :

واحد حمد رەسوڵ )عبدالواحد رواندوزی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071391543
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی کﯚمە ﯾەتی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1514 :

واحيد ئەحمەد قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302792183
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1515 :

والی مەعروف محەمەد شارەزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091980
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1516 :

وداد خورشيد ئەرسەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615203447
سا ی  1947لەشاری ھەول ر لەداﯾکبووە .دبلومی ھونەرﯾی لەپيشەسازی ھەﯾە و لەسەر ليستی
تورکمانەکانە و سەرۆکی ئوجاغی براﯾەتی تورکمانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککوردستانی

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە1517 :

ورﯾا ئەمين رواندزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9032218136
60935
ی دﯾار و ت کﯚﯚشەری کورداﯾەتی لەشارری ﭬيەننای ننەمسا بﯚ
 20کەساﯾەتی
رۆۆژی 011/9/1
ستانەکەی کررد.
تان و لەکوردس
دواجار ما ئاواﯾﯾی لەکەس و کار و دۆستا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

خو ندکاران
چاالکی خ

شارەکان:
ش

رواندز

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

1072

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1518 :

ش ئاکر يی
ورﯾا خمو دروﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217509
92015
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

ئااکرێ

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

ژمارە1519 :

فەرەجی زەڕە
ی
حاجی
ی
ورﯾا
ەسەن  -و
حەمەد حە
ورﯾا فەرەج مح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221215110
03651
داﯾکبووە
ە
د لە
جەی شەھيد
-1958ھە ەبج
8
کنيکی ھەول ررە.
ددەرچووی پەﯾﯾمانگەی تەکنھەﯾە.
خانووبەرەدا ھ
ەڕ گەوبان و خ
شارەزاﯾی لە
شسەرپەرشتيااری ھونەری ر گاوبان لەپاار زگای )ئەنببار( .1983
س.19
ھە ەبجە984 ،
سەرپەرشتيااری ھونەری ر گاوبانی ە
سسرە .1985
سەرپەرشتيااری ھونەری ر گەوبان لەپپار زگای بەس
سسا ی .1990
ررۆ ی روپ وی )بووە( لە ف ۆکەخانەی )ببامەڕن ( لەسەشداری
کاری کردووەو بە
 Romبواری بينناسازﯾدا ی
سا ی  2004-1997لەکﯚممپانيای mien
سکومپانيا وەک
يا
ەمان
سازﯾدا لەسەرری ئەرکی ھە
ەبواری بيناس
خول کی تاﯾبەتتی کردووە لە
خ
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temar man
وەک ت کﯚشەر ک رۆ ی د سﯚزانەی خﯚی گ اوە لەراپەڕاندنی ئەرکە نيشتمانی ونەتەوەﯾيەکاندا لەراپەڕﯾنی .1991
سەرەتا وەک فەرماندەی تيپ لەشو نی شەھيد مەحمودی حاجی فەرەج
کەفەرماندەی تيپی )(25ی خا خاالن بووە.
پلەکانی پ شمەرگاﯾەتی ب ﯾوە تاوەکو ج گری ھ زی پ نجو ن.
ئەندامی کﯚنگرەی ﯾەکی )ی.ن.ک( بووە.
لەدروستبوونی ﯾەکەم ھەﯾئەی حکومەتی ھەر مدا وەک نەقيب لەئاساﯾشی
سل مانی کارﯾکردووە بﯚماوەﯾەک بەرپرسی ھﯚبەی ئابووری بووە.
بەشداری خولی ﯾەکەمی ئەفسەران و ئاساﯾشی کردووە )خولی شەھيد جەمال
عەلی باپير).
وەک نو نەری ھەﭬاڵ مام جەالل لەمە بەندی 28ی ھە ەبجەی شەھيد کاری
کردووە.
ناوبراو خاوەن زﯾاتر لە  60شەھيدن لەبنەما ەکەﯾان.
زمانی عەرەبی بەباشی دەزانی ،ھەروەھا ھﯚ ەندی و ئينگليزی قسەپ دەکات.
خ زاندارە.
کادری بواری کﯚمەالﯾەتييە.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای سل مانی بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1520 :

ورﯾا محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003102320173883

1074

ج گری ککوميتەی ناوە ندی کﯚمە ە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1521 :

س فارس رەسوڵ
ونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91972
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

پارت:

ی کوردستان
حززبی شيوعی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1522 :

ی
ەد حەميد خانەقينی
سام ئەحمە
وﯾس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122120082
21909
1075

ە ،لەداﯾک بوووی شاری خاانەقين سا ی )(1977
ی سەرۆکی حزبی گردبوننەوەی تورکماانيی ب الﯾەنە
ج گری
سەرکرداﯾەتی پ شووی
تەشکيلی ،ئەندامی س
،
بەشی
ی
جوانەکانی بە غداﯾە
ەی ھونەرە ج
دەرچوووی پەﯾمانگە
بووە.
ی تورکمانی بو
بەرەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کووردستانی

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1523 :

می
دی حاتەم
وەجد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071712076
65072
مەدی خانی لە ورم
شنبيری و ھوونەرﯾی ئەحم
ستتيوتی رۆش
سەرۆکی ئەنس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

کلتووری
چاالکی کل

شارەکان:
ش

ورم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1524 :
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ﭭانەﯾی
وەحييد عومەر ئيبﯚ سل ﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5181013107
76353
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
شارەکان:
ش

دھﯚک

ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1525 :

شارەزوور
دە حمەساا ح قادر ش
وەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91970
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1526 :

د
جەالل ش خ سەعيد
رە ش خ ج
وەزﯾر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221170804
43642
شاسوار جەالل).
ەھيد ئارام )ش
خوشکی شە
خ
ب وانامە :دبلﯚممی کارگ ی .
بەھەمان پلە
ن
2000دا
2
ەسا ی
ەشتوگوزارو لە
ەوەزارەتی گە
ە :راو ژکار لە
دواپلەی پيشە
خانەنشينکراووە.
خ
لەپارﯾس بەمەبەستتی
س
گرەی ن ودەو ەتی
2دا بەشدارﯾککردووە لەکﯚنگ
ە 2002/2/22
لە
کوردستان.
ن
ەی
ەر ژنانی ھەررچوار پارچەکە
وەستاندنەوە دژ بەتوندوتيژژﯾيەکانی سە
منداالنی ئەنفال کارﯾﯾکردووە و
ی
ی ئەنفال بەتتاﯾبەتی بﯚ ژناان و
ی بﯚ ناوچەکانی
ە بەردەوامی
بە
فالی دامەزراندووە.
ی ژﯾانی نوێ بﯚ ژنانی ئەنف
2دا ر کخراوی
ەسا ی 2004
لە
ەی
دامی دەستە
ەندامی کەمپپينی بەجيھا نيکردنی جيننﯚساﯾدی گەللی کوردوئەند
ئە
ساﯾدە.
سوکاری جينﯚس
داڕشتنی پرۆژژە ﯾاسای قە رەبووی کەس
دﯾن
 199تا سا ی 2007و چەند
بووە لەسا ی 95
خاوەن ئيمتياززی رۆژنامەی بەرگری ە
خ
سەبارەت بەبزووتنەوەەی ژنان
ت
بەگشتی و
ی
ەتی
ی و کﯚمەالﯾە
ﯾی و سياسی
باابەتی ئابوورﯾی
ەتاﯾبەتی تياددا بالوکردۆتەووە.
بە
ەمافەکانی
کخراوی داکﯚکی لە
ی
ستەی دامەزر نەری پ کھ ننانی ر
ەندامی دەس
ئە
شەھيدانی کووردستانە.
ککەسوکاری ش
تی قوتابيانی ککوردستانەوە.
 1959-1958پەﯾوەندﯾکردوووە بە ﯾەک ی
ەسا ەکانی 8
لە
بەتاﯾبەتی دوای
تی
مداوە
ەڕ گەی ﯾەک تتی قوتابيانەووە کاری سيااسی ئەنجام
لە
سا ی .1961
ی شﯚڕشی ئەﯾلولی ا
ھە گيرساندنی
ھ
ھيد)ئارام(ەوە
ە
سی -لينينی لەڕ ی شەھ
ەسەرەتای پ کھ نانی کﯚممە ەی مارکس
لە
(1976
ەشداری ئە ققە رۆشنبيرﯾييەکانی کردووە تا مانگی تشرﯾنی ﯾەککەم سا ی )6
بە
بەردەوام بووە.
م
ھەر
ی لەگە يدا ھ
ەﯾوەندی تاکی
پە
ە )(1977ەوەە لەڕ ی پەﯾوەەندی تاکەکەسييەوە ئەرککەکانی لەکﯚمە ەدا ئەنجامداوە تا
لە
سا ی )).1980
س
 (19پەﯾوەندﯾککردووە بە پﯚللی شەھيد للەﯾالوە.
ەسا ی )980
لە
(1دا بەھﯚی ززۆری ئەنداماننی ئەو پﯚلەو
ی
سا ی )1982
ەسەرەتای س
لە
چاالکييەکانی بووە
لەﯾال.
شەھيد ال
سی کەرتی ش
ککەرت و لەھەمانکاتدا من ببووەتە بەرپرس
ستان
دەرانی کوردس
مە ەی رەنجد
 1ئەندامانی کﯚنفرانسی دووەمی کﯚم
ە 1982/8/12
لە
بوووە.
چووەتە رﯾزەککانی ر کخستتنی ت کەالو ،واتە شانە
 (19بەدواوە چ
ەسا ی )983
لە
ت کە ەکانی ژننان و پياوان ،بەردەوام بووە لەکاری سيياسی.
بەردەوام بووە
م
(19و
بەھاری سا ی )991
ی
ستەوخﯚی کرددووە لە راپەڕڕﯾنی
ەشداری راس
بە
سييە جياجياکا ندا.
ەکارە سياسي
لە
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لەسا ی 1994دا کﯚميتەی داکﯚکی لەدەستکەوتەکانی جەماوەرﯾان پ کھ نا،
بەمەبەستی راگرتنی شەڕی ناوخﯚ کە لەکﯚتاﯾی سا ی )(1994وە دەستيپ کرد.
لەمانگی تشرﯾنی ﯾەکەمی )(2003دا کﯚنگرەی ژنان و بەشداری سياسيی
لەسل مانی سازدا بە بەشداری کﯚمە ک ژنانی چاالک و سەنتەری رووناکبيری و
راگەﯾاندنی ژنانی کوردستان ،بەتو ژﯾنەوەﯾەک سەبارەت بەچﯚنيەتی بەشداری ژنان
لەداڕشتنی دەستوورﯾی عيراقی و کوردستاندا وەک بابەت کی سياسی
بەشدارﯾکردووە.
لەمانگی حوزەﯾرانی سا ی )(2004دا بەشداری کﯚنگرەی پرۆژەنامەی داخوازﯾيەکانی
ژنانی کوردستانی کردووە لەشاری لەندەن و بەپ ی بەرنامەﯾەکی داڕ ژراو دەنگی
ژنانی ئەنفال و کيميابارانی کوردستانی گەﯾاندۆتە بەش ک لەر کخراوەکانی ئەو والتە.
لەمانگی نيسانی سا ی )(2005دا ئەندامی کﯚنگرەی پەﯾمانگەی رۆشنبيری عيراقی
بووە لەشاری )عەمان( کە تاﯾبەت بوو بەمەسەلەی دﯾموکراسی لەعيراق و ئازادﯾی و
ﯾەکسانی ژنان.
لەمانگی تشرﯾنی دووەمی سا ی ) (2005بەشداری سيميناری تاﯾبەت بەبارودۆخی
ژنان لەشەڕو پ کدادانەکاندا لەشاری )ئﯚسلﯚ( کردووەو دەنگی ژنانی کوردستان
بەگشتی و ژنانی ئەنفالی گەﯾاندووە ،بە بەشداربوونی ئەوسيمينارەو دوابەدوای
ئەوەش بەشداری کﯚنگرەی ژنانی حزبی چەپی سوﯾدی کردووە ھەر سەبارەت
بەتوندوتيژﯾيەکانی ئەنفال بەتاﯾبەتی لەسەر ژنانی کوردستان.
لەمانگی نيسانی سا ی )(2008دا بەشداری کﯚنگرەی تاﯾبەت بەئازادﯾی و ﯾەکسانی
ژنان کردووە کە لەالﯾەن نەتەوە ﯾەکگرتووەکانەوە سازدرابوو لەشاری عەمان.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای سل مانی بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1527 :

وەليد ش خﯚ
1079

http://www.kurdipedia.org/?q=2012071322122271985
ئەندامی ليژنەی پەﯾوەندﯾيەکانی دەرەوە لەئەنجومەنی نيشتمانی کوردی
سورﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1528 :

ڕۆشنا باقر کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891955
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

1080

ژمارە1529 :

سا
ﭬانيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12210241610816
چاالکی مافی ژنان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

الکی مافی ژننان
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1530 :

گولی
ن فيصل گ
ﭬمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307119
91524
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1531 :

ن س مان حاجی
ﭬيان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826152133
34933
زمانی
ی
بەکالﯚرﯾﯚس و ماستەر و دکتﯚراکەی للەسەر
س
سا ی  1974لە داﯾکبووە و
س
زانکﯚی
ی
شی لە
دھﯚک و ماستەر و دکتﯚراکەش
ک
ککوردﯾە ،بەکالﯚﯚرﯾﯚسی لە ززانکﯚی
 200تا  2005وەکو مامﯚستتا لە زانکﯚی
سە حددﯾن تتەواو کردووە ،لەسا ی 00
س
کوردستان بووە
ن
ەمانی
ی
می پەڕ
تا  2009ئەندام
سە حددﯾن ککاری کردووە و لە  2005ا
س
لە ر کخراوی
موکراتی کوردستان ،چەند سا کيش ە
ی پارتی دﯾمو
ەسەر ليستی
لە
چەندﯾن گﯚﭬار و رۆژنامەش وتاری نووسييوە.
فرەتان کاری ککردووە و لەچ
توواناسازی ئافر
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1532 :

ەلی
ن ش خ عە
ﭬيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4290937437
78718
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کردنی ھە بژژاردن و پەرەپ دانی کﯚمە ﯾەتی
خراوی تەموووز بﯚ چاود رﯾک
سەرۆکی ر کخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1533 :

عومەر
ن عەباس ع
ﭬيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307089
91497
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی دﯾموکراتی کوردستان
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1534 :

حاجی
ن لەتيف ح
ﭬيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21022491112443
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بەرپرسی بەشی ئافرەتان و مندا ن
ی
سی و
ی کﯚمە ناسی
شارەزا لەبواری
ش
ەتی مافی مررۆڤ لە سﯚراان
ەبەر وەبەراﯾە
لە ِ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممندا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1535 :

ن محەمەد خدر دزەﯾﯾی
ﭬيان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816433
36141
ليستی سەوز ،دەەرچووی کﯚل ژژی
ی
ی کوردستان للەسەر
ی پەڕ ەمانی
لە ساا ی  2005بوووەتە ئەندامی
ندنی با و
 .1984ئەندامی ل ژنەی پەروەرردەو خو ی
1
س بەشی ئئينگليزﯾيە لە سا ی
ی زانکﯚی موس
ئادابی
بە ژنان
ەبارەی ئەو توندوتيژﯾانەی ککە بەرانبەر ە
سوڕاو کی بوارری ژنانە و ئاممادەکاری نامميلکەﯾەکە لە
ھە س
م دەدر ن.
ئەنجام
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەڕ ەمانتار
پە

ی کەس:
جﯚری

ی ژنان
چاالکی مافی
چ

شارەەکان:

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

ژمارە1536 :

ﭬيان نجم ئيبراھيم کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403691931
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1537 :

کابان شعبان محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283691743
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1538 :

کاردۆ گە

ی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2180924554
40787
زەر
سەر و پار ر
سياسەتتمەدار و نووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

س دارەدراو
لەس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

مافناس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1539 :

ل تاھير
کاروان جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1051604517
73594
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ەی پەﯾوەندﯾييەکانی دەرەووەی حکومەتتی ھەر می
سی فەرمانگە
ج گری بەرپرس
ککوردستان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1540 :

کاروان سا ح ئەحمەد ررەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7232118309
91443
2013
ەمانی باشوور 3 -
ی
ن بﯚ ھە بژاردننی پەڕ
سەربەخﯚکان
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1541 :
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کاروان کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4190915385
56759
سەرای ئازادی
ی
ئەندامی ئەنجومەنی کاتی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

کی مەدەنی
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1542 :

ەشيد عەززﯾز
م کەرﯾم رە
کازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130309
92221
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1543 :

وە سا ح
کازﯾو
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81112162417315
 19لە پەﯾمانگگای مامﯚستااﯾان و پاشان لە ئامﯚژگای ھونەرە جواننەکان،
ە سا ی 989
لە
خيزان کی کوردپەروەرە.
تﯚمەتی ئەوەی لە خ
ی
ەسی مﯚسييقا دەردەکر ت بە
بە
خو ندن کرد.
تەکنيکی سل مانی ددەستی بە خ
ی
 19لە پەﯾمانگگای
ە سا ی 992
لە
ھەمی ب وکرراوەتەوە.
ی سەرماوەزدا ﯾەکەم بەرھ
 19لە گﯚﭬاری
ە سا ی 995
لە
لە
ندنەوەی لە ھﯚ ی ررۆشنبيری ە
ی
چيرۆک خو
ک
19دا ،ﯾەکەم کﯚڕی
ە سا ی 996
لە
سل مانی بﯚ گگيراوە.
س
کاری کردووە
سل مانی ی
19ەوە وەکو ککارمەندی بەڕڕﯾوەبەر تی رۆۆشنبيرﯾی س
ە سا ی 995
لە
و پاشان وەکو ل پرسراوی ببەشی رۆشننبيری ،جگە لەوەی خﯚی لەو ماوەﯾەدا دەﯾان
کﯚڕ و
لەگەڵ بەشەکەﯾدا بە دەﯾان ڕ
ڵ
ەروەھا
ی گرتووه ،ھە
ککﯚڕی رۆشنبيرری و ئەدەبی
مەراسيمی 8ی
ی
سازدانی
ی
مووشيان گرننگتر
شنبيران ساززداوە ،لە ھەم
چاالکی بﯚ رۆش
چ
ەم رﯾکخراوەککانی
تاﯾبەت بەڕﯾوەی دەەبرد و سەرجە
ت
سيکی
مارس کە سا نە بە زەپﯚس
م
ژننانی کﯚ دەکرردەوە.
ەتەکانی بە قەرەج بووونم(ی
ی
حيکم
چيرۆکی بە ناوی )ح
ی
 19ﯾەکەم کﯚممە ە
ە سا ی 998
لە
ەمەنی زاموا ،جاپی دووەم لە
ەمی لە سەر ئەرکی چاپە
د .جاپی ﯾەکە
ە چاپ گەﯾاند
بە
سەر ئەرکی گگﯚﭬاری )نﭭار(( جاپ کراوە.
س
ەر دەستی نوووسەران
ەم ژمارەی گگﯚﭬاری )نﭭار(ی خستە بە
ی  1998ﯾەکە
ھەر لە بەھاری
ھ
گيری
چەمکەکانی ککﯚمە ی مەدەەنی و جيھانگ
ککە گﯚﭬارﯾکی فکری بوو و بباﯾەخی بە چ
دەدا.
جياوازی و
سياسی رەھەندی ج
ی
می
سی ئيسالم
19دا رەشنووس
ە سا ی 998
لە
ەراگەندەﯾی نووسيوە.
پە
ە مانگی 6ی  1999بﯚ ﯾەککەم جار شيععری منا نی ،ئاوازی بﯚ دانرا و کرا بە گگﯚرانی.
لە
منا ە
لە منا ەوە بﯚ م
کە چيرۆکی ە
خا خا ﯚکە( ە
ی )ھاوناز و خ
19دا ناميلکەی
ە سا ی 999
لە
ی( بە
ئەرکی ر کخراوی )ئيم ئەی جی
ی
لە سەر
ەگەڵ "محەممەد رەحيم رەەمەزان"دا ،ە
لە
چاپ گەﯾەنراوە.
ی کوردی )کرممانجی و سﯚﯚرانی( و ئينگلليزی بە پ
ھەردوو زمانی
ھ
سيوە.
بﯚ پرۆژەی نووس
لە ميتﯚدەوە ﯚ
سی ئەنفال ە
 20رەشنووس
ە سا ی 000
لە
لە نووسينی ))مارگر ت دوراا( ﯾە ،وەرﯾگ اﯾە سەر
 20رۆمانی )بباخچە( کە ە
ە سا ی 000
لە
کراوەکانح گﯚﭬﭬاری )نﭭار(ە.
مانی کوردی و بە چاپی گگەﯾاند .ئەم ررۆمانە لە چاپک
زم
شەی دەسە ت لە
بە ناوی )رﯾش
کﯚ ينەوەﯾەک ە
ە ئاداری سا ی 2000دا ،بە ھﯚی ل ﯚ
لە
ئيسالمی و
ی
دا ب وی کردەەوە ،لەالﯾەن ﯾەک تی زاناﯾانی
ە گﯚﭬارەکەﯾد
قورئاندا( کە لە
قو
سەر تﯚمار کررا .گﯚﭬارەکە للە الﯾەن ئاسااﯾشی
سکا ی لە س
المييەکانەوە س
ککﯚمە ە ئيسال
مان رۆژ مﯚ ەتتەکەی
ﯾاری راگرتنی دررا و ھەر ھەم
ە بازاڕدا کﯚکرراﯾەوە و ب ی
سل مانيەوە لە
س
وەرگيراﯾەوە.
راقی ،1969
بە ﯾاسای سززادانی ع ی
ی  ،2000بە ممادەی 200ی ب گەی  2ە
ە 25ی ئاداری
لە
پرەنسيپەکانی رۆژنامەوانيييەوە
ی
ەموو ﯾاسا و پ
راپ چی دادگا کرا ،کە ئەو ممادەﯾە لە ھە
دوورە.
فکری بوو و
ی
ژمارەی گﯚﭬاری )نووﯾکار( کە گﯚﭬﭬار کی
ی
سا ی  ،2000ﯾﯾەکەم
ە ھاوﯾنی س
لە
خوﯾنەرانی.
ی
ندە
عەلمانی دەدا ،گەﯾاند
ی
می
بااﯾەخی بە ئارراستەی عەقق نی و چەکم
شت کرا و سەردانی ئەو
بوو لە ميسرەووە بانگھ ت
20دا ،ﯾەکەم کچە کورد و
ە سا ی 001
لە
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و تەی کرد.
لە 2001-4-3دا ،لە کﯚليجی راگەﯾاندنی زانکﯚی سل مانی داب ا و ،کوردستانی
بەج ھ شت و رووی لە و تی سورﯾا کرد ...ماوەی  16مانگ لە نيشتمانی عەرەبيدا
ماﯾەوە و لەو ماوەﯾەدا ھەگبەی غەمی ئەنفال و ھە ەبجە و راگواستنی کەرکووکی دا
بە کﯚ يدا و گەﯾاندی بە سەرجەم ر کخراوە مرۆﯾيەکان و سەرجەم رەمزە عەرەبييە
گەورەکان.
لە سا ی  2001بﯚ ﯾەکەم جار نەخشەی پەﯾکەر کی پ واتای ز ی ک شا ،کە
پ کھاتبوو لە تﯚپی زەوی ،بە واتای ئەوەی ئيمەش مافی نيشتمانمان ھەﯾە لە سەر
زەوی ،دوو دەستی ﯾەکگرتوو ،واتە با ھەموو وەکو دۆست بژﯾن نەک دوژمن،
شرﯾت کی سەوز بە زمانی عەرەبی لە سەری نووسراوە)کی ال ننسی کردستان(
واتە کورد ﯾەکەم نەتەوە بوو کشتوکا ی دۆزﯾەوە با ئەو نەتەوەﯾە لە بير نەکەﯾن...
ئەمەی پ سکەش بە گەورە سياسييەکانی عەرەب دەکرد لە سەردانەکانيدا.
ھەر لە سا ی  2002 2001ﯾەکەم کەس بوو کە ھەو ی ئەوەی دا ھونەر و مرۆﭬی
کورد لە ميھرەجانەکانی ميسردا ج گەی بب تەوە ،داوای لە چەندﯾن کەساﯾەتی کرد
سەردانی کوردستان بکەن ...بە م ئەو ھەو ەی لەالﯾەن الﯾەنە کوردﯾيەکانەوە
لەباربرا.
لە سا ی  ،2002 2001رەشنووسی )نامەکان بەر لە مردن ناخو ندر نەوه(ی نووسی
کﯚمە ە چيرۆک.
لە سا ی 2001دا ،بوو بە ئەنداميکی چاالکی ماﭬی مرۆڤ لە نيشتمانی عەرەبيدا.
لە  2001-9-19بەشداری کﯚنگرەی ژنانی عەرەبی پ شکەوتوخوازی کرد لە شاری
قاھيرەی و تی ميسر.
لە سا ی  2001دا ،خە تی ﯾەکەمی ف ستيﭭا ی )ئاميتا(ی پ بەخسرا کە لە
ئيتاليا سازدەکر ت ،بە چيرۆکی )ک کوشتنەکەی ئاشکرا کرد).
لە سا ی  2002دا ،خە تی ر زل نانی دووەمين ف ستيﭭا ی )ئاميتا(ی وەرگرت بە
چيرۆکی )ژن ک لە پ کی رابردوودا).
لە سا ی  ،2002چاپکردنی کت بی )ژنی کورد لە دەروازەی ھەزارەی س ھەمدا( لە
سەر ئەرکی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.
لە ئاداری  ،2002ﯾەکەم کورد بوو لە کﯚنگرەی لووتکەی عەرەبی کە لە لوبنان بەسترا
بەشداری کرد.
لە سا ی  2002چاپکردنی کﯚمە ە چيرۆکی )قتلة الثلج( بە زمانی عەرەبی.
لە مانگی 9ی 2002ەوە لە و تی کەنەدا نيشتەج بووە و سەرقا ی خوﯾندن و
نووسينە بﯚ رۆژنامە عەرەبييەکانی ئەوێ.
سەرچاوە :ما پەڕی کازﯾوە سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە1544 :

کال

وسو ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071591555
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

رەگەزی کەس :خانمان
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1545 :

کامران عەبدولقادر حمد ھەولير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403991960
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کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1546 :

ل ژﯾر
کاميل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103144416
62306
ژﯾﯾر :نازناوی کااميل نيزامەدﯾن جەاللە.
 19لە سل ما نی لە داﯾکبوووە.
ە 934/12/20
لە
کی رۆشنبيرەە.
ە بنەما ەﯾەکی
لە
وەک
سمانی و ک
ەردەمی عوس
سەرەتاﯾی سە
ی شەشی س
بااوکی :وەک ددەرچووﯾەکی
ھەبوە جگە لە کورددی،
ە
دەوارﯾيەکی بباشی
سا ک خو ند
ماوەی چەند س
فەق يەک بﯚ ما
فە
خە کی رووی ئەوەﯾان
ەو ھﯚﯾەوە خ
عەرەبی و فارسيزانيشببوەە .خەتی زۆر خﯚشبووە .بە
ع
قی
ەستيان بﯚ بننوسآ بەبآ بەررامبەر .مەشق
ل ناوە کە سکاا و نامەو کوممبيالە و گر بە
ە منا ەکانی ئەکرد.
خو ندەواری بە
خ
ەر بووە لە داددگا .کوڕی
ی شارباژ ر بوووە .ماوەﯾەکييش فەرمانبە
جەالل :موفتی
بااپيری ش خ ج
ئەچ تەوە
ی قازﯾی شاارباژ ر بووە .ئئەميش بە چووار پشت چ
ش خ تەھای ش خ سەالمی
ەندﯾخانە
چنارەی نزﯾک دەربە
ی
مگەکەی لە گگوندی
سەر زانای ئاﯾﯾنی ش خ نيززامی کە ئارام
س
شتييە.
شاھﯚی زەردەش
خە کييە .باپيررە گەورەﯾان پير خدری ش
و تا ئ ستەش زﯾارەتگەی خ
ھەستياری نەتەوەﯾی بەناوبانگ و
ی
ی:
خا ی باوکی ،ش خ سەالممی عەزەبانی
خ
سياسەتکار و رۆشنبيری گگەورەی سەرردەمی خﯚی بووە.
س
سەر و پەروەردەکار بووە.
ستياری نەتەووەﯾی و نووس
ھەوری :ھەس
مامی :ا.ب .ھ
م
بررای ،فازﯾل نييزامەدﯾن :نوووسەر و چيرۆۆکنووس و فەرھەنگسازبوەە .خاوەنی
شيرﯾنی نوێ بووە.
ی
ی ئەست رە گگەشە و شيررﯾن و
فەرھەنگەکانی
فە
نامەنووس و ووەرگ و رادﯾﯚﯚکار بووە.
خەزوری ،ش خ حەسەنی ش خ حەمە مارف :رۆشنا
خ
ل ،ئەندازﯾارن.
ن کە دوانيان ،ھيواو جەمال
دوو خوشک و شەش بران
زمانی
ی
مافە لە بەغداد ،ھەشت ککﯚرس
ل ژﯾر :دەرچوووی کﯚل جی م
پاار زەر :کاميل
گەی
مانی لە پەﯾمانگ
ەمەرﯾکی و ﯾﯾەک کﯚرس ززمانی ئە ی
ئيينگليزﯾی لە پەﯾمانگەی ئە
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گﯚتە لە بەغداد خو ندووە .ماوەی پ نچ مانگيش لە جن ﭫ  /سوﯾسرا ھەو يداوە ف ری
زمانی فەڕەنسی بب ت .سا کيش لە پەﯾمانگەی ھونەرە جوانەکان لە بەغداد،
ھونەری نواندن و دەرھ نانی خو ندووە .دوو ب وانامەی لە بواری کارگ ﯾدا لە لە
بەغداد وەرگرتووە ،س ب وانامەی ر زل نانی لە بواری رۆشنبيرﯾدا وەرگرتووە.
بەرھەمە چاپکراوەکانی:
1ئەم کﯚمە ە ھﯚنراوەﯾە )کورداﯾەتی و جوانی( :بە گشتی بەھاکان )قيم( یکورداﯾەتی و جوانيی رەوشت و جوانيی سروشت و جوانيی ئافرەتی لە خﯚگرتووە و
برﯾتييە لە ژمارەﯾەک ھﯚنراوەی تازەو ھەندآ ھﯚنراوەی ھە بژاردە لە کﯚمە ە
ھﯚنراوەکانی پ شووی کە لەم رۆژگارەشدا ،ھەمان گيان و گوڕو کارﯾگەر تييان ت داﯾە.
لە ئاستی و ژەﯾشدا ،ھەمان گيان و گوڕو کارﯾگەر تييان ت داﯾەو ،ھەمان قورساﯾی
خﯚﯾان ھەﯾە .دﯾوانەکانی پ شووش ،لە بازاڕدا نەماون ،بﯚﯾە ل رەدا چاپکردنەوەﯾان بە
پ وﯾست زانرا.
2کورداﯾەتی و کﯚميدﯾای گەندە ی :برﯾتييە لە بيست کورتە چيرۆکی رامياری لەبەرگ کدا بە ش وازی الکرتی )سخرﯾە ،ساتير( بەو گەندە يانەی لە دەسە تدا
بەرب ون (2008) .لە سل مانی چاپکراوە.
3کورداﯾەتی بيرو بزاﭬە :برﯾتييە لە بر ک باری سەرنج و بيرەوەرﯾيە سياسييەکانینووسەر لە ن وان ) (1994-1948دا وەک وە مدانەوەش بﯚ بەڕ زان :شﯚڕش قادر،
ھيمدادی حسەﯾن ،گﯚﭬاری تاﯾم ،گﯚﭬاری جەماوەر ،گﯚﭬاری پەﯾامی مرۆﭬاﯾەتی،
رۆژنامەی ھاوبير ،عەتا قەرەداغی ،د .جەمال نەبەز ،د .عوسمان بەرزنجی ،زانيار
ق گەﯾی ،ئاسﯚس ھەردی ،کاند ش ،رۆژنامەی ھەواڵ ،رۆژنامەی راﯾة الحرﯾة،
سيروان کاوسی ،مەال بەختيار ،چ نەر جﯚ  ،بﯚتان جەالل ،نەوشيروان مستەفا و
عيماد ئەحمەد .ھەروەھا ھەندێ پەرچدانەوەشی گرتﯚتە خﯚ بەرامبەر بەڕ زان :فرﯾاد
رەواندزی ،د .کوردۆ عەلی ،ش رکﯚ ب کەس ،ر بين ھەردی ،د .کەمال مەزھەر،
ئەحمەد حاميد و د .حسەﯾن محەمەد عەزﯾز ،لەگەڵ شەش بابەت :بارزانی و کاژﯾک،
خاوەن فاﯾلەکان ،گەمەی ع راق ،دەستوری کوردستان و ع راق ،ک شەی کورد و
ﯾاسای ن ودەو ەتی ،خﯚپيشاندانەکەی  2004/2/14و شتی ترﯾش (2006) .لە
سل مانی چاپکراوە.
4کورداﯾەتی و سەربەخﯚﯾی :لەم پەرتووکەدا ،سەرەتا پ ناسەی کوردو کوردستان وکورداﯾەتی ئەکات زانستيانە ھانی بزافی کورد ئەدات کە لە بازنەی سەپاو دەرچن .لە
ھﯚی نەبوونی سەربەخﯚﯾی ئەدوآ .وە می پرسيارەکانی ھﯚی سەرنەکەوتنی
ميرنشينيەکان و حکومەتەکەی ش خ مەحمود و کاژﯾک و پاسﯚک ئەداتەوە .ئەو
راستييە ئەسەلم نآ کە پ کەوە ژﯾان لەگەأل داگيرکەرانی کوردستاندا ،بەھەر ناو کەوە
ئەستەمە .ئە آ سەرکرداﯾەتی پارتييەکوردﯾيەکانی ئ ستا لە ئاستی ھەلومەرجی
سەربەخﯚﯾدا نين .نەخشەو بەرنامە بﯚ سەربەخﯚﯾی کوردستان دائەنآ و ھەموو
ئەگەرەکان لەو بارەﯾەوە رەچاوئەکا .لە دەرگای ھەندآ بابەتيکەش ئەدات ) (2002لە
سل مانی چاپ کراوە.
5أفکار :کتاب باللغة العربية .ﯾردفيه ،بشجاعة وأقتدار ،وبأحداث األفکار علی آرا وعدد من الباحثين الذﯾن ﯾنظرون إلی المسألة الکوردﯾة بمنظار ظاھرة التعاطف وباطنە
التظليل قصداً أو جھال ً .کما ﯾصحح آرا و عدد آخر من الکتاب المخلصين لھذە المسألة.
ثم ﯾأتی بآرائە الموضوعية ألنشا و وتنظيم األمن القومی والرأی العام فی کوردستان.
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کما ﯾأتی بحل واقعی للعقدة المستعصية ألعادة توحيد األدارتين فی جنوب
کوردستان .ثم ﯾلقی األضوا و علی جملة من المفاھيم الخاطئة السائدة فی عقول
مغلقة بسبب مؤثرات قرون من األحتالل وا ضطھاد التی نتج عنھا سيال من مرکبات
النقص والخوف والخجل واألنحراف وعدم الثقة بالنفس أضافة إلی ابحاثە القانونية
ألصالح النظام القانونی فی کوردستان مع الترجمة الکوردﯾة لبعض المصطلحات
القانونية المتداولة فی المحاکم وغيرھا من المواضيع .طبع الکتاب فی ) (2002فی
السليمانية.
6کورداﯾەتی و دەو ەت کی کوردی سەربەخﯚ :ئەشآ ب ين ئەم پەرتوکە کە لە بنکەیچاپەمەنی رۆژ لە سوﯾد  /ستﯚکھﯚ م سا ی ) (1994لە ) (107الپەڕەدا چاپيکردبوو،
چاپی ﯾەکەمی )کورداﯾەتی و سەربەخﯚﯾی(ە کە بابەتی ب گەی )(4ی سەرەوەﯾە،
لەگەڵ ھەند ک جياوازی و دوای ئەوەی ھەند ک بابەتی نو ی خراﯾەسەر.
7ھە بەستەکانی ژﯾر :کﯚی ھﯚنراوەکان تی ،تا سا ی ) (1993کە دەزگای چاپەمەنیرۆژ لە سوﯾد کﯚﯾکردبووەوە و لە ) (428الپەڕەدا چاپيکردووە لەتەک تو ژﯾنەوەﯾەکدا
بەناوی )پراوەکانم لە ھە بەستداو وانەﯾەک لە بارەی ھە بەستەوە( .کە بە
ھەردووکيان ) (463الپەڕەی گرتﯚتەوە.
8گەورەپياو :برﯾتييە لە سآ شانﯚنامە بە ھﯚنراوە .لەتەک چاپی دوومی )ئافرەت ونوشتە( کە ئەميش ھەمان دەزگا لە سوﯾد لە )) 117الپەڕەدا چاپيکردووە.
شانﯚنامەی ﯾەکەم )ئەحەی جاو( بە ش واز کی کﯚميدی لە بارەی ئەو پياوەوەﯾە کە
لە سل مانی ھەندآ کەس پ يانئەوت )ش ت!( ھەند کيش پيانئەوت )وەلی!).
شانﯚنامەی دووەم )نازە( ک شمە ک ش کە لە ن وان بەگ و جوتيار و رۆشنبير و
دەو ەمەند و پزﯾشک و پيشەساز و ئەندازﯾار و ت کﯚشەر و گ رەش و ندا.
شانﯚنامەی س يەم )گەورە پياو( بە ش واز کی کﯚميدی لە بارەی بەشير موشيری
ناودارەوەﯾە.
شياوی وتنە ،ئەو بەرھەمانەی لە سوﯾد چاپکراون ،ژمارەﯾەکی کەميان گەﯾشتنە
کوردستان.
9جوانی :تاﯾبتە بەو ھﯚنراوانەی لە بارەی جوانی ئافرەتەوە وتراون (1983) .لەسل مانی چاپکراوە.
10کورداﯾەتی :تاﯾبەتە بەو ھﯚنراوانەی لە بارەی کورداﯾەتييەوە ،سا ەکانی ) (1958تا) (1960وتراون ،لە تەک پ شەکيەکی مامﯚستا جەمال نەبەزدا.
11نازەنين :ﯾەکەم کﯚمە ە ھﯚنراوەکان تی کە لە ن وان ) (1954تا ) (1957وتراون.12ئافرەت و نوشتە :شانﯚنامەﯾەکی کﯚميدﯾيە ،سا ی ) (1956چاپکراوەو لەسەرشانﯚی قوتابخانەی ئامادەﯾی کوڕان لە سل مانی ،نماﯾشکراوە.
لە بواری راميارﯾدا:
1ئەندامی حزبی شيوعی ع راقی بووە ) (1948بﯚ ) (1958لەو ب واﯾەوە کە کورد لەور گەﯾەوە ئەگاتە مافی چارەنووسی خﯚی ،بەھﯚی چاالکييەکانی لەو حيزبەو
ر کخراوەکانيدا ،چەند جار زﯾندانی کراوە .لە خو ندن پچ ندراوە(1955-1954) .
راپ چی شوعەﯾبە کراوە (1957) ،تا ) (1958وەک دوور خراوەﯾەکی سياسی ،ن ردراوە
بﯚ ئەبو غر ب.
2لە دامەزر نەران و ئەندامی سەرکرداﯾەتی کﯚمە ەی ئازادی و ژﯾانەوەو ﯾەک تیکورد )کاژﯾک( بووە کە بﯚ ماوەی ) (15ساأل لە خەباتی نھ نی و ژ ر زەمينيدا بوە.
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3پەﯾوەندﯾی نھ نی لەگەڵ پاسﯚکدا ھەبووەو دوای راپەڕﯾن ،لەگەڵ چوار ھاوبيرﯾدا،مەکتەبی سياسی پاسﯚکيان پ کھ نا.
4سا ی ) (2004لە دامەزر نەرانی کﯚڕی سەربەخﯚﯾی کوردستان بووە.5سەرپەرشتياری گﯚﭬاری )ھيوا( بووە ) (1957و ) (1958ھەروەھا سەرپەرشتياریرۆژنامەی سەربەخﯚﯾی ئﯚرگانی پاسﯚک بووە ) (1991تا )).1993
6سا ی  1963حاکمی عەسکەری گشتی رەشيد موس يح فەرمانی گرتنی بﯚدەرکردووە بە تﯚمەتی ئەوەی ئﯚتﯚمب ل کی بﯚ مەال مستەفای بارزانی ک ﯾوە ..ئەميش
ئە ت :ئەگەر بمبواﯾە پاسکيل کم بﯚ خﯚم ئەک آ!.
7سا ی ) (1975) (1974دادوەرو پشکنەری دادبوە لە شﯚڕشی ئەﯾلول.8ئ ستا سەرۆکی کﯚنگرەی نيشتمانی کوردستانە  /سەرکرداﯾەتی باشوور.سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز کاميل ژﯾر سەبارەت بە ژﯾان و کارنامەی خﯚی لە -11-25
2009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

مافناس

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

کﯚمە ەی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تيی کورد  -کاژﯾک

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1547 :

کاميليا ئيبراھيم ئەحمەد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12072143212913
ی کوردستان
ی ھاوپەﯾمانيی
ئەندامی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1548 :

ەران حمە سا ح ساابير
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281140399
91966
کوردستان 2013 -
ن
ت بﯚ پەرلەماننی
سﯚسياليست
دی ليستی س
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ی کوردستان
ن
حزبی شيوعی
ح

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

1096

ژمارە1549 :

کامەران کەرﯾم حەمەسا ح ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811284391810
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1550 :

کانی ئاوات ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021115051275735
کاندﯾدی دەستنيشانکراوی شاری سل مانی بﯚ پەرلەمانی گەنجانی ھەر م
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1551 :

کانياو کەمال سابير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891949
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1552 :

کاوه مصطفي علي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302992212
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1553 :

ە ئاھەنگەرری
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02214554010189
رووناکبيرر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1554 :

ە ئەمين
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0929091936
62058
ھيد
بووم .باوکم )شەھ
.
لە داﯾک
 19لە گوندی نﯚڕک لە بنارری سورک و ە
ە سا ی 968
لە
ئەﯾلول و ئامرببەتليﯚن
شمەرگەکانی شﯚڕشی ئە
ی
حەمەئەمين گگو چين( ﯾەک ک بوو لە پ ش
ح
 1974لە
1
 16ئابی
شەھيد فەتاح ئاغا ئامر ھ ززﯾان بوو ،لە 6
خەبات کە ش
بووو لە ھ زی خ
خﯚی چوار کوڕ و کچ کی
شەھيد بوو و لە دوای ی
ە شەڕ کی ققارەمانانەدا ش
چياﯾی کﯚرز لە
چ
ەگە ماندا ماﯾﯾەوە و
وربانی بﯚ ئ مە و لە
ی
ەج ھ شت .دداﯾکم ھەمووو ژﯾانی خﯚی کردە ق
بە
دەژی.
ی
سل مانی
ئ ستا لەگەڵ براﯾەکمدا س
ەر لە
ەواو کرد و ھە
خو ندی سەرەتاﯾی و ناوەنندی و ئامادەﯾم لە شاری سل مانی تە
خ
نييەکانی پارتييەوە للە سل مانی .لە
ی
دﯾم کرد شاننە نھ
ەمەنی الو تييمەوە پەﯾوەند
تە
مانی و پاشان
ەی سل ی
 198پ شمەرگگە بووم لە ليژژەنەی ناوچە
سا ی  1986تا کﯚتاﯾی 88
س
سو د دەژﯾم و بەﯾکجاری وازم لە
 199وە لە س
روووم کردە تورککيا و لە کﯚتاﯾﯾی سا ی 90
ی ھ نا.
ککاری حزباﯾەتی
شاری
زمانی کوردی لە ش
ی
ستا وەک مامﯚستای
ھە تناسيم خو ند و ئ س
ە سو د رۆژەھ
لە
1099

ئﯚپساال کاردەکەم و ھاوکات ھاوکاری رۆژنامەی )ڕووداو( دەکەم.
تا ئ ستا س کت بم چاپ کردووە .ﯾەکەميان کە لە سو دﯾيەوە وەرمگ اوە بەناوی
)شەڕە لەبيرکراوە( ،دووەميان خﯚم نووسيومە بەناوی )ناسيﯚناليزمی کوردی( و
س ھەم شيان کت ب کە لەسەر کﯚمە کوژﯾيەکی دەرسيم کە لە سو دﯾيەوە
وەرمگ راوە .ئ ستا کت ب کم ئامادەی چاپە بەو ھيواﯾەی بەم زوانە لە کوردستان ب و
بکر تەوە.
تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )کاوە ئەمين( لە23:16:51 2009-9-28 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1555 :

کاوە بەراوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022416234380610
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ەروﯾج.
ەنی ئەو بزوووتنەوەﯾە لە نە
می ئەنجوومە
ھە سوڕاوی ببزووتنەوەی گگﯚڕان و ئەندام
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

دھﯚک

ی باکوور  -باددﯾنی
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1556 :

ن
ە حەسەن
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21609034912876
لەشاری بەغدا
ی
سرﯾە
لەزانکﯚی موستەنس
ی
کبوە،
سا ی  1969لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
دوە ،لەسا ی )(1992ەوە لەھﯚ ەندا دەەژی،
ينگليزی و ئە مانی( خو ند
مانەکانی )ئين
زم
لەزانستە سياسييەکاان )تاﯾبەتمەنندی پەﯾوەندﯾييە
ە
ەرە
ھە گری ب واناامەی ماستە
ھ
)کﯚمە گای
ە
ردام لەھﯚ ەندا ،بەرپرسی پ ۆژەی
ی ئەمستە م
ن ودەو ەتييەکاان( لەزانکﯚی
 (Hئەم پ ۆژە
ەتی HIVOS).
سيای خﯚرئاو ا(ﯾە لە ر کخرراوی ن ودەو ە
مەدەنی لەئاس
م
مەدەنی
ی
ەکادﯾمييە تاﯾﯾبەتە بەل کﯚ يينەوەی ئەکاددﯾمی لەسەر رۆ ی کﯚمە گەی
ئە
بەرپرسی
ی
شتر
ی دﯾموکراتيزەەکردنی ئەم دو و تە ،پ ش
ەئ ران و سوررﯾا لەپ ۆسەی
لە
سيا بوە لە س کتەرەکانی
شوری ئاسيا و باشوری خﯚﯚرھە تی ئاس
پ ۆگرامی باش
کخراوی ن ودەو ەتی  (SIMAVI).ببﯚ ماوەی س ساڵ
ی
ەندروستی و ئاو و ئاوەڕۆ لە ر
تە
کردنەوەی ئاببوری
و نيو لەسرﯾالنکا کاری کرددوە وەک بەڕ ووەبەری پ ۆگررامی ئاوەدانک
مەﯾدانی
ی
خەری
 (FORUو ر کخ
سرﯾالنکا لە ر کخراوی ن وددەو ەتی )UT
خﯚرھە تی س
خ
لە پ ۆگرامی
تی سرﯾالنکا ە
پ ۆژەکانی ئاوەەدانکردنەوەﯾئئابوری باکور و خﯚرھە ی
ئەم دو پرۆگرامە تاﯾبەتن بە
 ، (UNDPم
ەکگرتوەکان)P
ئااوەدانکردنەوەەی نەتەوە ﯾە
سونامی بون
ی
ساتی
سرﯾالنکا ،کە تتوشی کارەس
خﯚرھە تی س
ئااوەدانکردنەوەەی باکور و خﯚ
کا و
سوپای سرﯾالنک
ەڕی ن وان س
ی زۆر بوبونە قوربانی شە
 20و سا ن کی
ە سا ی 004
لە
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ر خراوی پ نگەکانی تاميل .ج گری بەرپرسی ع راق بوە لە ر کخراوی ن ودەو ەتی
(IKV PAXCHRISTI).لەکاتی پرۆسەی ئازادکردنی ع راق لە ) (2003چاود ری
سياسی و پسپﯚری راگەﯾاندنی ن ودەو ەتی بوە لە تەلەفزﯾﯚن و رادﯾﯚی ھﯚ ەندا.
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1557 :

کاوە عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031211291382547
ئەندامی مەکتەبی سياسی حزبی ئازادی کوردی لە سورﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

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

ژمارە1558 :
1102

ف
د مەعروف
ل ئەحمەد
کاکل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216223114
43479
ەول ر
ی لەداﯾک بووون 1961 /ھە
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە/بەکالﯚﯚرﯾﯚس
ميا
سپﯚڕی /کيم
پس
سازی
ەوتوو لە وەزارەتی پيشەس
مياﯾی پ شکە
سەرۆکی کيم
ککاری ئ ستا /س
سياسی بوەو خزمەتتی وەزﯾفی للە بوارەکانی
ی
شمەرگەو زﯾنداانی
چاالکی /پ شم
چ
ھەﯾە.
ە
ەسازی
شتوکا و پيشە
ەروەردەو کش
پە
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1559 :

ە زﯾاد ئاغای کﯚﯾە
کاکە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121512022
21689
سا ی  1914لەشاری کﯚﯾﯾە لەداﯾک بوووە.
ککاکە زﯾادی کووڕی حەمە ئااغای گەورە س
ەکاکە زﯾاد
ە
باوکی ر ی ل
ی
مردنی زوی حەمە ئاغای
ی
ەمندا ی خراوەتە بەر خو ندن و
بە
ستﯚ،
ەی گرتە ئەس
وەبەردنی بنەما ەکە
ی
ئەرکی بەڕ
ی
دات و
گگرت کە در ژە بەخو ندن بد
ە م ھەرگيز لەخو ندن و خﯚ رۆشنبير کردن دانەب اووە .ھە و ستتی کاکە زﯾاد بەرامبەر
بە
ەمەسەلە کﯚﯚمە ﯾەتی و
ەوەن کە ئەم پياوە ھە کەووتووە
سياسييەکان بە گەی ئە
ن
بە
ی .کاکە زﯾاد ززۆر ر زی
ەردەمی خﯚی
ەرە ت گەﯾشتتووەکانی سە
ەخسييەتە ھە
ەک کە لەشە
ﯾە
دکارانی ئەدا بﯚ تەواو کردننی
ن ئەگرت و ﯾاررمەتی خو ند
ن و رۆشنبيران
ەخو ندەواران
لە
 193دەستی پ کرد.
خو ندن .سەررەتای چاالکيييە سياسييەککانی کاکە زﯾﯾاد سا ی 33
خ
ەفا
عيل و زەکی ئەحمەد ھەنناری و مستە
سابير ئيسماع
وڕێ لەگەڵ س
ەو سا ە ھاوڕ
ئە
کە بوو بە
مە ەی موتەننەوﯾرﯾن( ﯾان دامەزراند ە
خﯚشناو و چەند ت کﯚشەر ککی تردا )کﯚم
خ
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ئامراز ک بﯚ داکﯚکی کردن لەمافەکانی خە کی کوردستان .سەرەتای چلەکانيش
کاکە زﯾاد رۆ کی گرنگی بينی لەحزبی )ھيوا(دا و دواترﯾش لەحزبی )رزگاری(دا وەک
فيداکار کی گەورە ناوی دەرکرد .ئەم ت کﯚشەرە ھاوکارﯾيەکی زۆری کﯚماری
مەھابادی کرد و پەﯾوەندﯾيەکی بەھ زی لەگەڵ پ شەوا قازی محەمەددا ھەبوو.
سا ی 1944ﯾش کە پارتی دﯾموکراتی کوردستان دامەزرا ،لە کﯚنگرەی ﯾەکەمدا کرابە
ج گری سەرۆکی پارتی .سا ی  1947لە پەڕ ەمانی عيراقيدا بوو بەنو نەری ناوچەی
کﯚﯾە .کاکە زﯾاد ھەميشە لە رﯾزی نيشتمانپەروەراندا بووەو لە تەواوی خﯚپيشاندان و
چاالکييە جەماوەرﯾيەکاندا رۆ ی پ شەنگی بينيوە .سا ی  1961لەگەڵ
ھە گيرساندنی شﯚڕشی ئەﯾلول دا ،کاکە زﯾاد پەﯾوەندی کرد بە شﯚڕشەوە و تا
سا ی  1975بە بەردەوامی لەخزمەتی گەل و نيشتمانەکەی دا بوو .دوای ھەرەس
ھ نانی شﯚڕشی ئەﯾلول لە سا ی 1975دا کاکە زﯾاد وازی لەچاالکی سياسی ھ ناو
لە بەغدا نيشتەج بوو .سا ی  1991کە کﯚڕەوە مەزنەکەی گەلی کورد دەستی
پ کرد کاکە زﯾادﯾش لەگەڵ خ زانەکەﯾدا ئاوارەی ئ ران بوو .ئەم گەورە پياوەی کورد
رۆژی 1991/4/12لە شاری )نەغەدە( کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی چنارۆک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

کەساﯾەتی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1560 :

کاکە مند حەسەن حسين شەقالوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811403891956
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی شيوعی ککوردستان
حزبی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1561 :

ەمين نەجااڕ
کاکە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818160503
34755
ی لقی 16ی پارتی
بەرپرسی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1562 :

کا ی فەق

وسو
و

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081009008
88878
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کوردستان 2013 -
ن
ەمانی
نی
ی بﯚ ھە بژارددنی پەڕ
ککاندﯾدی پارتی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1563 :

ستەفا
ی عەلی مس
ی سامی
کرخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128379
91756
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1564 :

ی
کرماانج گوندی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0219225020
01331
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مرﯾکا
ەشی پ اگەﯾﯾشتن و ر بەرراﯾەتی لە ئەم
ستەری لە بە
ە ھەول ر لەدداﯾکبووە و ماس
لە
ەی وەرگرتووەە ،لە سا ی
شتەدا دکتﯚراکە
سا ی  1998للەھەمان رش
وەرگرتووە و س
ستا
ستەی وانە دە تەوە و ئ س
گەی ت نس س
سﯚر لە دانيشگ
2000ﯾشەوە ووەک پرۆفيس
0
مرﯾکا.
 (KNﯾە لە ئەم
گرەی نەتەوەەﯾی کورد)NC
سەرۆکی کﯚنگ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1565 :

عوال
م شريف ع
کريم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092130319
92230
ستان 2013 -
ەمانی کوردس
دی ليستی ئئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ە
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1566 :

س باوەرز
کرﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22321544219715
باشووری کوردستان
ی
شتی بەرﯾتانياا لە
ککونسو ی گش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1567 :

ستوف ﯾلدا ترخان )رر بوار ﯾلدا)
کرﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307079
91487
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1568 :

کژاڵ عبدالمطلب قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302692182
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1569 :

کلثوم خضر حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303392254
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1570 :

کمال عمر طه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921303292242
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کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1571 :

کنعان فتحي شيخؤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090921302592170
کاندﯾدی ليستی ئاڕاستەی س يەم بﯚ پەڕ ەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1572 :

کنياز ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042823243178719
کەساﯾەتی رۆشنبيری کورد و سەرۆکی کﯚمە ەی )بەربانک(ی رۆشنبيری و سەرۆکی رەوەندی
کوردی لە و تی کازاخستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ﯾەک تيی سﯚﭬيەتی پ شوو

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1573 :

کن ر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123013334174547
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1574 :

کوردستان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042214595275923

1111

....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

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

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1575 :

وکرﯾانی
دستان مو
کورد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112411562
23470
ەول ر
دی ھەر لەھە
ەھەول ر ھاتﯚﯚتەدنيا و خو نندنی سەرەتتاﯾی و ناوەندی و دواناوەند
لە
ەواوکردووە.
تە
شی زمانی ککوردی
ەکەمی لەبەش
بەکالﯚرﯾﯚس بەپلەی ﯾە
س
ی
بروانامەی
لە
ەدوای وەرگرتتنی ِ
ی خو ندنی با ی رووی للەمﯚسکﯚ کرددووەو لەسا ی
زانکﯚی بەغدا بﯚ تەواوکردنی
ستيتوتی رۆژژھە تناسی سەر
يلﯚلﯚژی لەئينس
لەزانستی فيل
برواناممەی دکتورا لە
7
1977دا ِ
ەوەو ت و لەززانکﯚی
گەراوەتە
سا دا
ەئەکادﯾميای سﯚﭬ ت وەرگگرتووەو ھەر لەھەمان س
بە
ِ
سل مانيدا داممەزراوە .
س
لەزانکﯚی
ی
بەشی زمانی کورردی
ی
 1982سەرۆککاﯾەتی
2/10/30 - 19
لە978/9/30ردراوە .
ە
حەدﯾنی پ سپ
ی
سە
سل مانی و دوواتر زانکﯚی س
س
خراوەتەوەو بﯚ بەغدا ن ردراووەو
 1987/ 10/30 - 19لەکورددستان دوورخ
لە982/ 11/1شنبيری و ب وکردنەوەی کوردی سەر بەوەزارەتی ررۆشنبيری و
ەدەزگەی رۆش
لە
ەزراوە .
راگەﯾاندن دامە
سکرت ری کﯚﭬااری )بەﯾان( ی بﯚ دەرچوووە .
ی بوونی بەس
 19دا فەرمانی
لە984/10/61112

نوی و دواتر
لە 1984/12/18دا فەرمانی بوونی بەسکرت ری کﯚﭬاری رۆشنبيریَ
ج گری سەرنووسەری کﯚﭬاری ن وبراوی بﯚ دەرچووە ،کەلەبواری رۆژنامەگەری کوردی
ئەوسادا ﯾەکەمين ئافرەتی کوردەبگاتەئەم پلەﯾە .
گەراﯾەوەکوردستان و لەزانکﯚی سە حەدﯾن دادەمەزرا.
لە1987/11/1ِ
لە 1991/10/8وەرووﯾکردۆتەو تی ھﯚ ەندا.لە 1998/11/1 1996/11/1وەک شارەزا و ھە سەنگ نەر لەسەنتەری وەرگ ِراندالەھﯚ ەندا کارﯾکردووە.
لە 1999/5/1 1998/12/1لەدەزگای ئاراس بﯚ چاپ و ب وکردنەوەدا سەرپەرشتیلەنوی نووسينەوەو چاپکردنی " فەرھەنگی کوردستان"ی کردووە.
ئامادەکردن و سەر
َ
کﯚری زانياری کوردستان دامەزراوە.
لە 2000/11/22دا بەئەندامی کارای کارگ ِریِ
لە 2001/6/18ەوەسەرنووسەری کﯚﭬاری )شاووشکا(ﯾە ،کەگﯚﭬار کی ِرۆشنبيریوەرزﯾيەبﯚ ئافرەتان.
لە 2002/6/2دا سەنتەری شاووشکا بﯚ چاالکی ِرۆشنبيری دامەزراندووە.کﯚری زانياری کوردستان ھە دەبژ ردراوە.
لە 2005/12/25بەسەرۆکیِ
لەکﯚری زانياری کوردستاندا دەستی لەکارک شاﯾەوە.
لە 2006/11/26داِ
لە 2007/3/18دا لەن و ئەندامانی مەکتەبی سکرتارﯾيەتدا بەکﯚی دەنگ بەسکرت ریﯾەک تی ئافرەتانی کوردستان ھە بژ ردرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1576 :
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دە عومەر عەبدو
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0408220345
54123
ھەول ر.
شتی بەڕ وەەبەراﯾەتی بە دواداچوونی توندو تيژی ددژی ژنان لە ھ
ەڕ وەبەری گش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1577 :

حمەد قادر
ستان ئەح
کوﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307149
91547
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1578 :

يف والی ررەزا
ستان لەتيف
کوﯾس
1114

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307119
91523
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1579 :

مەر زادە
ستان عوم
کو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204142457
72798
ن و نووسەر و چاالکی مەدەنی
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ە تی کوردس
رۆژھە
ستان

ەس:
جﯚری کە

نەوان
ھﯚزانە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

چاالککی مەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1580 :

حی
ستان فتوح
کو س
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115300
01440
غلووجە " ی سەر بە شارری سەقز لە داﯾک
ە ئاواﯾی " باغ
سا ی  1347ی ھەتاوی لە
س
بوووە .
وەی فەرمی دەەس پ
سياسی و کوومە ﯾەتی خﯚﯚی بە ش ی
سا ی  1365ت کوشانی س
س
ستانی ئ ران .
حيزبی دﯾموککراتی کوردس
دەکات و دەب تتە ئەندامی ح
ستانی ئ ران و لە
ﯾەکيەتی ژنانی دﯾموککراتی کوردس
ی
سا ی  1371دەب تە ئەنداممی
س
ئيجراﯾی ئەو ر خراوەﯾە .
ی
ەتی
ەتی ژنان دا دەب تە ھەﯾئە
ککونفرانسی ددووەمی ﯾەکيە
ی ،دەستەی بەڕ وەبەری گگﯚﭬاری ژنان
ھاوڕ ی خﯚی
سا ی  1381و ای چەند ھ
س
 22ژمارەی ل ب و بﯚتەوەە ،ئەندامی ددەستەی
دادەمەزر نن و لەو کاتەوە تا ئ ستا کە 2
ەو گﯚﭬارەﯾە .
نوووسەرانی ئە
ئەندامی ر بەری ئەو حيزبە و
ی
موکراتی کورددستان دا دەب تە
 14حيزبی دﯾم
ە کﯚنگرەی 4
لە
بەرپرسی ساﯾتی
ی
کوردستان و
ن
ەی
ەرانی رۆژنامە
ستەی نووسە
ەندامی دەس
ھەنووکەش ئە
ھ
ککوردستان و ککوردە.
کوردستان
ن
نووسەرانی
ی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی کانوونی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

سەقز

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

ژمارە1581 :

ستان گادانی
کو س
1116

p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308224059
91616
http
شارە ژﯾاوم
سالی لەو ش
 19لە شاری مەھاباد لە دداﯾک بووم .تا تەمەنی  9س
ە سالی 971
لە
دووه.
ھەر لەوێ خوﯾند
ر
ھەمی سەرەەتاﯾيشم
و تا پﯚلی س ھ
ەی
رای زۆر بنەمالە
سالی  1980لەگەڵ داگيرککرانەوەی شاارەکانی کورددستان ،و ی
س
ھابادمان بە ج ھ شت و بەرەو شاخ و
پ شمەرگەی دﯾکە بە ناچارر شاری مەھ
ەڵ ئاوارەﯾی و کﯚڵ
ھاوکات لەگە
ەو قﯚناخەدا ھ
ێ کەوتين .لە
گگوندەکانی کووردستان وەرێ
خو ندووە و ھااوکات
شﯚرش دەرسم خ
ش
بخانەی
سا ی لە قوتابخ
ەمەنی  17س
ەکﯚ ی ،تا تە
بە
دارﯾم دەکرد و
بخانەﯾە لە چااالکيە ھونەرﯾﯾەکاندا بەشد
و ای زۆر قوتابی ئەو قوتابخ
حيزب بﯚ دﯾوی گەررم ن3 ،
ب
ی شانﯚ ھەبووو .دوای پەڕﯾننەوەی
ەتاﯾبەت ئﯚگرﯾم بە بەشی
بە
سەر ﯾەک تا پﯚﯚلی س ی نااوەندﯾم
تان بووە و لە س
سالی خو ندننم لە باشوورری کوردس ن
س
حيزبی دﯾموکراتی
ی
19بووم بە ئەنندامی
ە سالی 989
ە کوردستان خو ندووه .لە
لە
شگ ر.
ککوردستانی ئ ران  -ر بەراﯾييە تی شﯚرش
شارات،
جﯚراوجﯚرەکانی وەک ئينتش
ی
والت لە بەشە ج
ە ناو حيزبدا ،تا ھاتنم بﯚ ددەرەوەی ت
لە
لە بەشی باﯾگاانی و چاپ ددا کارم
ە ﴿سکرتارﯾا﴾ وەک کادر ە
رادﯾﯚ و پاشان لە دەبيرخانە
ھاتوومە دەرەەوەی و ت و ئ ستا لە والتی نﯚرو ژ دەژﯾم .لە
سالی  1992ھ
ککردووە و لە س
ربوونی زمان و خو ندنی دواناوەەندی ،چاالکييی
ی
دەرەوەی و ت ھاوکات لە گەڵ ف
ستپ کردەوە و لە سەرەتاددا لە بەشی پەﯾوەندﯾيەکاننی حيزب،
حيزبيشم دەس
ح
ی کﯚمە ە کولتتورﯾيەکان و ففدراسيﯚنی ککﯚمە ە کولتوررﯾيەکان لە نوورو ژ کارم
ەر وبەراﯾەتی
بە
جﯚرەی
ەمتوانی بەوج
کو و لەداﯾکبووونی "ھانا" نە
ککردووە .دواتر بە ھﯚی وەرگگيرانم لە زانک
بدەم ،بەالم
،
سياسی و حيزبيم در ژە پ
ی
الکی
ککە پ وﯾست بووو و خﯚم دەممەوﯾست چاال
مەتيم ،بە ش وە ی راستەوخﯚ و ناراستتەوخﯚ کار
ستنی ئەندام
دا و رای پاراس
ەو ماوەﯾەشد
لە
لە بواری
زی دوکتورام ە
ستاش خەرﯾکی نووسينی ت ی
ش
ﯾاان ھاوکارﯾی حيزبيم کردوووە .ئ
ھەﯾئەتی ئيجرا ی للە کﯚميتەی
ی
التی نﯚروﯾژ و ھاوکات ئەندامی
بييﯚلﯚژی لە وال
موکراتی کورددستانم.
ی حيزبی د م
ەر وبەرﯾی دەەرەوەی والتی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

مەھاباد

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1582 :

ەد
يف ئەحمە
ستان لەتيف
کو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07241330011890
سا ی لەداﯾکببوون1973 :
س
سە حەددﯾن
ئينگليزی  -زانکﯚی س
ی
دەرچووی :کﯚلليژی پەروەرددە بەشی زماانی
ھەول ر
دانيشتووی :ھ
ککار :رۆژنامەنوووس و وەرگ
 51بوو بﯚ
 ، YNژمارە 5
ککاندﯾدی ليستتی ﯾەک تيی نەتەوەﯾيی ددﯾموکراتی کووردستانNDK
سا ی 1991ددا.
ەڕ ەمانی کووردستان لە س
ھە بژاردنی پە
ھ
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
20
لە 009-07-24
بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستان ە
ی
ککاندﯾدەکانی لليستی  51بﯚ ھە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە1583 :

سا
ستان موس
کو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902112525
59316
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ھيوا
بەڕ وەبەرری پ ۆژەی ھ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

چاالککی کﯚمە ﯾەتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1584 :

وەندی
ستان کەرﯾم ھەمەو
کو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218212743
33519
سل مانی
ی لەداﯾک بووون 1979 /س
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس ﯾاساا
ککاری ئ ستا /پپار زەر
خستووە.
ەرکردەی ر کخ
ی سياسيو ﯾااساو ژنانو خوولی پەﯾمانگای ژنانی سە
چاالکی /بواری
چ
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

مافناس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1585 :

ی
سوڵ عەلی
سرەت رەس
کﯚس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0119164037
71015
ی کوردستانە.
ج گری سەرۆۆکی ھەر می
شيواشﯚکی گەورەی سننووری
ی
 19لە گوندی
ە سا ی 952
سوڵ عەلی لە
ککﯚسرەت رەس
ەداﯾک بووە.
قەزای کﯚﯾە لە
قە
سياسيی و
ی
کاری
کانی خو ندنەوە ت کەڵ بە ی
ھەر لەسەرەتتای الو تی و قﯚناغە ی
ھ
ەرەتای کاری سياسيشی دەچ تە
ی کوردستان دەب ت و سە
خەباتی رزگارﯾﯾخوازی گەلی
خ
ەشداری
ەﯾلولی سا ی  1974دا بە
رﯾﯾزی پارتی دﯾﯾموکراتی کورردستان و لە شﯚڕشی ئە
ەرچاوی دەب ت.
بە
ە کﯚتاﯾی ساا ی  1975دا پەﯾوەندﯾی ببە رﯾزەکانی ککﯚمە ەی رەننجدەرانی
لە
روچاالکيەکانی
ی
کخستن و کا
ەرشتکاری ر ک
ککوردستانەوە دەکات ودەب ت بە سەرپە
خو ندکاران.
خ
نەی کﯚمە ەی
ەو ھەﭬا ی
ەک ک بووە لە
 19دا کﯚسرە ت رەسوڵ ﯾە
ە سا ی 976
لە
ەرکوک دامەزراندووە .جموووجﯚڵ و چاالککييەکانی
خو ندکارانی ککوردستانيان لە شاری کە
خ
می بەعسەوە زﯾندانی
لە الﯾەن رژ ی
ەو کاتەدا بووەتە ھﯚی ئەووەی لەسا ی  1977دا ە
لە
ﯾەک ک بووە لەو پ نج
ەنجەدان ک
کر ت ،پاش مماوەﯾەکی زۆۆرﯾش لە زﯾندانی و ئەشکە
بک
ھاتووەتە
نەکردووە و سەربەرزانە لەزﯾندان ھ
ە
کی
جﯚرە ئيعتراف ک
خﯚڕاگرە ئازاﯾەی کە ھيچ ج
خ
دەرەوە.
مە ەی
خستنەکانی ناوخﯚی کﯚم
 19بووەتە ئەنندامی سەرککرداﯾەتی ر کخ
ە سا ی 981
لە
پرسراوی ر کخستنە نھ نييەکانی ناو
ی
دا ل
رەەنجدەرانی ککوردستان و للەھەمان کاتد
بەرفراوانيان لەو
ن
جﯚ کی سياسی گەورە و
شاری ھەول ر بووە ،کە چا الکی و جموج
ش
شارەدا ئەنجاممداوە.
ش
ەندامی
ەی رەنجدەرانی کوردستان لە سا ی  1983دا بەئە
ی 3ی کﯚمە ە
ە کﯚنفرانسی
لە
شتمانيی
سەرکرداﯾەتی ﯾەک تيی نيش
بە ئەندامی س
ی ھە بژ ردرا و دواتر بوو ە
سەرکرداﯾەتی
س
ەندامی ناوەنندی کﯚمە ە ببووە
سا ی  1991ئە
 1ەوە تاکو س
ەسا ی 1988
ککوردستان ،لە
ی کﯚمە ەی ررەنجدەرانی ککوردستان بووە.
کخستنەکانی
ل پرسراوی ر ک
شتمانيی کورددستان،
 19بووە بە ل پپرسراوی مە بەندی 4ی ﯾەک تيی نيش
ە سا ی 984
لە
دەکانی 3
سا ی  1986ددا کە مە بەند
ی برﯾنداربووەە ،دواتر لە س
 19بە سەختی
ە سا ی 985
لە
سا ی
دەکە تاکو ا
د کﯚسرەت ددەب تە ل پرسرراوی مە بەند
ەﯾەک مە بەند
و  4دەکر ن بە
شتمانيی کورددستان.
مە بەندەکانی ﯾەک تيی نيش
چاالکترﯾن ە
 ،1988کە ﯾەکک ک بووە لە چ
8
ەن بەرەی کورردستانی کە
شەی راپەڕﯾن داڕ ژرا لەالﯾە
 19کە نەخش
ە سا ی 991
لە
سوڵ
پ کھاتبوون لە ھەموو ھ زە
سياسيەکانی ئەو کاتی کوردستان ،کﯚسرەت رەس
ی
ھەول ری
سەرپەرشتيکرردنی ئازادکرددنی شاری ھ
ی سياسی س
وەک ئەندام کی مەکتەبی
پ سپ ردرا.
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لە راپەڕﯾنی سا ی 1991دا کﯚسرەت ﯾەک ک بوو لە دﯾارترﯾن ئەو سەرکردانەی کە
رۆ ی بەرچاوﯾان گ اوە لە ئازاد کردنی شاری کەرکوکدا.
لەسا ی  1991دا بووە بەل پرسراوی بەرەی کوردستانيی سنوری پار زگای ھەول ر،
سا ی  1992بووە بە ئەندامی پەڕ ەمانی کوردستان و لەسا ی  1993تاکو سا ی
1996دەب تە سەرۆکی دووەم کابينەی ئەنجومەنی وەزﯾرانی حکومەتی ھەر می
کوردستان ،دواترﯾش بووە بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزﯾرانی حکومەتی ھەر می
کوردستان-ئيدارەی سل مانی تاکوو سا ی .2001
لە سا ی  2001بووە بە ل پرسراوی دەستەی کارگ ی مەکتەبی سياسی ﯾەک تيی
نيشتمانيی کوردستان.
لە  2006/06/21کﯚسرەت وەک ج گری سەرۆکی ھەر می کوردستان دەستنيشان
دەکر ت ،ھاوکات کﯚسرەت ج گری سکرت ری گشتيی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستانە.
لە ماوەی دەست بەکار بوونيشی وەک ج گری سەرۆکی ھەر می کوردستان و
ج گری سکرت ری گشتی ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان ،چەندﯾن سەردانی
رەسمی و تانيشی کردووە کە دواھەمينيان سەردانی و تە ﯾەکگرتووەکانی ئەمرﯾکا
و دﯾداری لەگەڵ بوش.
کﯚسرەت رەسوڵ لە سا ی  1977ھاوسەری گرتووە و دەب تە خاوەنی شەش کوڕ و
ﯾەک کچ ،کە دواتر س کوڕی شەھيد دەب ت.
کﯚسرەت رەسول زمانەکانی کوردی ،عەرەبی و فارسی بە باشی دەزان ت و
شارەزاﯾی لە زمانی ئينگليزی ھەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

سەربازی

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1586 :

مەد حس ن
شش محەم
کﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111505127
75739
ی بﯚ پەرلەماننی گەنجانی ھەر م
شانکراوی شااری سل مانی
دی دەستنيش
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە1587 :

ن
کيبرﯾﯾە ئەﭬرەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6071713416
65073
شی و دﯾموکرراتیBDP
گگوتەب ژی فەرممی با ی ژناننی پارتی ئاش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

1122

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1588 :

ی
ن کەرﯾمی
کيژان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918113937
79542
مەنی شارەوانيی
ی پارتی سووسيالدﯾموکراتی سوﯾد خﯚﯚی بﯚ ئەنجوم
ەسەر ليستی
لە
.201
بژاردنەکانی سا ی 10
ی
ھە
ال پا وت لە ھ
بااژاری ئوپساال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1589 :

مەد
کەتاﯾﯚن محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8111058536
60654
مافەکانی ژنان
ی
رۆژنامەنوووس و چاالکووانی
ندﯾيەکانی باببەت
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

1123

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ەس:
جﯚری کە

ژنان
ی مافی ن
چاالکی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1590 :

کەرﯾﯾم عەلی ئاغا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6251926517
78264
ج گری پار زگااری دﯾالە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1591 :

ەندی.
ی نەقشبە
د ھەورامی
د مەحمود
کەژال مسعود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281217489
92004
20
چاکسازی و گگەشە بﯚ پەڕڕ ەمانی کورددستان 013 -
دی ليستی چ
کاندﯾد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

1124

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1592 :

حس ن
کەژاڵ عەلی محەمەد ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281128439
91815
201
ھە بژاردنی پپەرلەمانی کووردستان 13 -
دی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھ
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1593 :

کەژاڵ حەمە ررەشيد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120813184
47570
سياسی
ی
شاری سل ماانييە ،لە سا ی 1991وە ددەستی بە ککاری
ە داﯾکبووی ش
لە
ەزراندنی حيزبی کﯚمﯚنستتی کر کاری ع راقيەوە ئەندام و
سەرەتای دامە
ککردووە ،لە س
 .20ئ ستا لە و تی
سەربەخﯚی ئاففرەتانی بووە تاسا ی 000
ھە سوڕاوی ر کخراوی سە
ھ
ککەنەدا دەژی.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1125

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە1594 :

و
سەر عەبدو
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201609328
88629
ی" ﯾە ،ڕۆ ی ھەبووە
ەری بەخ رھاتن بﯚ تننسی
ەزر نەرانی" دەستپ شخە
ەک ک لە دامە
ﯾە
کە بونيان
چبەری و ت ە
شەکانی کﯚچ
سوکەوت لەگەڵ ک ش
ت
نی کﯚمە گا تتاھە
ە گەشەپ دانی
لە
ەلتورە
گەﯾشتنی ن ووان ئاﯾين و کە
کردنی ل کت گ
ەش بﯚ ئاسانک
ەناو کﯚمە گاددابکات ،ئەمە
لە
زی ئەمەرﯾکی.
جياوازەکان بە ڕ گای گفتوگگﯚ بﯚ بنيات ناانی کﯚمە گاﯾﯾەکی بەھ ی
ج
20
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 013-09-20 -
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1595 :

کەماال ئارتين

1126

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1201139203
32860
کای باکوور
سەرۆکی نو ی کﯚنگرەی ننەتەوەی کوررد لە ئەمەرﯾک
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1596 :

ەن پوور
کەماال حەسە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923115919
99604
ی پەﯾوەندﯾيەککانی
ەندامی حدککا و بەرپرسی
ئە
سوﯾد
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1597 :

د ئەحمەد زراری
کەماال حەمەد
1127

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072423071091511
کاندﯾدی پارتی بﯚ پەر ەمانی کوردستان لە 2013دا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی کﯚمە ﯾەتی

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1598 :

کەمال حەمەد زراری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112718230610907
لەسا ی  1956لەشاری ھەول ر لەداﯾک بووە
بروانامەی بەکالﯚرﯾﯚسی لەکﯚل ژی شەرﯾعەی زانکﯚی بەغدا وەرگرتووە.
لەسا ی ِ 1982
سا ی  1983بﯚ ﯾەکەمين جار وەکو مامﯚستاﯾەک لەدواناوەندی چﯚمان لەقەزای چﯚمان دامەزراوە.
سا ی  1996بﯚتە سەرپەرشتياری پسپﯚری و لەسا ی  1999بﯚتە سەرپەرشتياری پسپﯚری ﯾەکەم
لەبەر وەبەراﯾەتی گشتی پەروەردەی ھەول ر.
بەوەکالەت
ِ
بەر وەبەری گشتی دﯾوان لەوەزارەتی پەروەردەی حکومەتی ھەر می
لەمانگی  1999/9بﯚتە
ِ
کوردستان.
بەر وەبەری گشتی تری حکومەتی ھەر م خانەنشين کراوە.
سا ی  2007لەگەڵ 25
ِ
لە  2007/4/3بﯚتە سەرۆکی لقی ھەول ری ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان و تاکو ئ ستاش لەر گەی
ئەم پﯚستەوە خزمەت بەتو ژی مامﯚستاﯾانی کوردستان دەکات.
سەرچاوە :ما پەڕی پوک ميدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1128

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

چاالکی مەدەنی
چ

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

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

ژمارە1599 :

کەماال خﯚشنااو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9082218098
88843
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1600 :
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فی
کەماال شەرﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01413332510082
زﯾندان)
ن
 30ساڵ
سياسی )دووورخستنەوە ببﯚ ميناب و 3
ک و زﯾندانی س
ەندامی پژاک
ئە
ستان
سەرچاوە :ما پەڕی پارتی ئازادی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1601 :

کەماال فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2182030058
87172
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1602 :

درئﯚغلﯚ
کەماال گوليچد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4282242158
82748
CH
ی پارتی گەللی کﯚماریHP
سەرۆکی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

ب گا نە

و ت:

دەرەەوە

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1603 :

ەلی
کەماال ميراودە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0625103316
61807
ەرەتاﯾی ھەر لەوێ
خو ندنی سە
ەرگە لەداﯾکبوووە.قﯚناغی خ
سا ی  1951لە گوندی مە
س
ەواو کردووە.
تە
بووە لە
سل مانی ە
ەمی ليوای س
نااوەندی و ئاماادەﯾی لە قە دزێ تەواو ککردووە .ﯾەکە
ی.
ەشی ئەدەبی
بە
سا ی  1971تەواو کردووە .
ی بەغدا لە س
يزی لە زانکﯚی
ەشی ئينگليز
بە
خو ندنگای ئاماددەﯾی لە قە دزێ ،لە سا ی
ی زمانی ئينگگليزی لە و
بﯚﯚتە مامﯚستای
ھە بژ ردراوە.
لقی سل مانی ھ
نووسەرانی کورد – ی
ی
ی
 1979بە سەررۆکی ﯾەک تی
9
1979دا نووسييوە بﯚ دامەزرراندنی
ھونەر(ی لە سا ی 9
ی
یو
سەفەی جوانی
ککت بی )فەلس
سل مانی.
ساتی کوردی لە زانکﯚی س
ەشی دﯾراس
بە
ەی م ژوو لە زانکﯚی  Esssexلە بەرﯾتانييا
ی لە فەلسەفە
 19ماستەری
ە سا ی 982
لە
رەخنەی ئەدەبی
ی
سی فەلسەففە و
ماستەر دەرس
ە لە بەشی م
ەر لەو زانکﯚﯾە
وەرگرتووە .ھە
وتﯚتەوە.
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سا ی  1987دکتﯚرای فەلسەفەی لە ئەدەبی ئينگليزی ،بابەتی رۆژھە تناسی
ئەوروپی وەرگرتووە.
سا ی  1992ماستەرنامەی زانستی لە ئابووری و زانستی سياسيی  -بابەتی
پەﯾوەندی دەو ەت و ر کخراوەکانی کﯚمە گەی مەدەنی ،لە زانکﯚی لەندەن ھ ناوە
سا ی  1992ھاوکار بووە بﯚ دامەزراندنی ر کخراوی فرﯾاگوزاری کوردی  KLAبﯚ
دروستکرنەوەی قوتابخانە و نەخﯚشخانە و پرۆژەی ئاو لە ناوچەی مەرگە و پشدەر و
دوکان گەڕاوەتەوە کوردستان .
لە سا ی  1997تائ ستا بەڕ وەبەری دەزگای پ شخستنی ر کخراوەکانی کﯚمە گەی
مەدەنی کەماﯾەتييە نەتەوەﯾيەکانە لە لەندەن.
سا نە بەرنامەی مەشق و راھ نان لە بواری پ شخستنی کﯚمە گەﯾی،
سەرکرداﯾەتی ،نەخشەی ستراتيژی و بەڕ وەبردنی دﯾموکراتی ...ھتد.
بﯚ زﯾاتر لە  300ر کخراو دەنووس  ،ناميلکە نووسراوەکانی لەم بوارەدا بﯚ  6زمان
تەرجەمە کراون و ب وکراوەتەوە.
زﯾاتر لە  20کت بی بە زمانی کوردی و ئينگليزی لە شيعر و رەخنەی ئەدەبی و
فەلسەفە و بابەتی سياسيی و پ شکەوتنی کﯚمە ﯾەتيدا نووسيوە.
شەش گﯚﭬار و رۆژنامەی بە زمانی کوردی لە دەرەوەی و ت دامەزراندووە.
لەسا ی  1990 -1985سەرۆکی ھە بژ ردراو بەڕ وەبەری مە بەندی رۆشنبيری
کوردی بووە لە لەندەن و ر بەری ھەموو کەمپەﯾن و چاالکييەکانی کردووە بﯚ مافی
چارەنووس بﯚ گەلی کوردستان.
سا ی  2009خﯚی بﯚسەرۆکاﯾەتی ھەر م کاندﯾد کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگوباس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە1604 :

کەمال کلچدارئوغلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012813380764081
کەمال کلچدارئوغلو سەروک پارتيا کومارا گەل ﯾا تورکی ،د بنەرەتدا کوردێ د رسم ﯾە ،ل روژا -17
 1948-12ێ ل د رسم ژ داﯾک بووﯾە ،ژ بەری نوکە بەرپرسيارەتيا گشتی ﯾا ھژمارەکا سازﯾ ن
حکومی کرﯾە ،دەرچووﯾ پشکا ئابوری و داراﯾی ﯾا زانکوﯾا غازی کرﯾە ،بووﯾە ئەندام د پارتي ن پارتيا
دﯾموکراتا چەپ و پارتيا کومارا گەل بو دوو خوال بووﯾە ئەندام پەرلەمان پشتی دەرکەفتنا کاس تا
سکسی ﯾا سەروک پارتيا کومارا گەل دەنيز باﯾکالی بووﯾە سەروک پارتي  ،کەمال کلچدارئوغلو ژ
بلی زمان تورکی ،فرەنسي دزانيت ،س زاروک ھەنە ،و کارێ روژنامەﭬاني ژی کرﯾە،
کلچدارئوغلوﯾی ژ بلی س پەرتوکا چەندﯾن گوتار بەالﭬکرﯾنە ،پەرتوک ن وی:
ﯾاساﯾا بيمەﯾا ب کارﯾ – روھنکرن و بەرسﭫ 1993 /کونگرەﯾ ئابورﯾ تورکيا ل  1948ێ 1997 /ئابورﯾا ب تومار و پ دﭬی بوونا دووبارە ئاﭬاکرن د بيروکراسي دا 1997 -تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

پەڕ ەمانتار

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

دەرسيم

زمان  -ش وەزار :تورکی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1605 :

کەمال کەرﯾمی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008102320
09877
سياسی حدکا
ئەندامی دەفتەری س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1606 :

داڵ نەزان
کەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208155206
63420
رۆشنبير
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکوووری کوردستاان

کەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

کەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە1607 :

ر
عان شاکير
کەنع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8120907376
60665
ی بزوتنەوەی تورکمان
سەرۆکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورددستانی

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :تورکوومانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1608 :

عەبدولکەررﯾم
خوسرەو ع
کەﯾخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1281205533
33071
ی ناوەندی ئااﭬ ستا
بەرپرسی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

کلتووری
ی
الکی
چاال
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1609 :

ەفا  -دکتﯚرر کەﯾفی
فی مستە
کەﯾف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216220500
03473
ن 1966 /ب توااتە
سا و شو نی لەداﯾک بوون
س
دبلﯚمی پزﯾشکی
ی
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس لە ﯾااساو
تەندروستيو سا ی
و
کارمەندانی
ی
کای
ی دامەزر نەری سەندﯾ ی
چاالکی/ئەنداممی دەستەی
چ
کخراوە پيشەﯾيو
ە
ردراوەو شارەزای بواری ر
و
ھە بژ
 1999بە ج گرری سکرت ر ھ
9
ە.
دﯾموکراتيەکانە
ی گﯚڕانە لە شاری ھەول ر بﯚ ھە بژارددنی پەڕ ەماننی ئ اق لە 2010دا.
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1610 :

ﯾادگاار کەرﯾم پپيرداود
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01217120410027
کەمبينانی کوردستان
ی
نو
سەرۆکی ﯾەکک تی نابيناﯾان
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کﯚمە ﯾەتی
چاالکی کﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1611 :

ﯾاسيين خدر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0311220597
73572
چاالکی سياسی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1612 :

ود وەلی
ﯾاسيين عيزەدﯾﯾن مەحمو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221235425
53662
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1968
8
ەرکوک -ئە مااس /تەپە
تەج بوون :کە
شو نی نيشتە
ش
تەکنيکی
ی
گای
سازی ،پەﯾمانگ
ی کﯚل ژی ئيدارەی پيشەس
دن :دەرچووی
ئااستی خو ند
ەکنەلﯚجی.
تە
ی:
ککاری حزبی و ر کخراوەﯾی
1ەوە پەﯾوەندﯾﯾکردووە بە کﯚﯚمە ەی خو نندکارانی کورردستانەوە تا سا ی
سا ی 1984.1988
8
 1991/7/13ەوە پەﯾوەندﯾکرردووە
 199ەوە لە 3
ەی سا ی 91
لەدوای راپەڕڕﯾنە پيرۆزەکەسا ی  1998وەکو ل پرسراووی
ەڕ کخستنە نھ نييەکانی ناوشاری کەرکوکەوە تاس
بە
خەتی نھ نی.
خ
شاری کەرکوک تا
1ەوە بووە بە ل پرسراوی ککﯚميتەی  1ی نھ نی ناو ش
سا ی 1998 2003دا.
پررۆسەی ئازاددی لە 3/4/10
ری سورەﯾا
چەک و ئام ی
ەردوو مانگی  2-1زۆرترﯾن فيشەک و چ
 200ەوە بەھە
لەسا ی 03ستی
کخستنەکانی ھ ناوەتە ناووشاری کەرکووک بﯚ مەبەس
ی
و ئام ری ﯾاسﯚﯚ و باجی ر ک
ککارئاسانی لە
ەپرۆسەی ئازاادی عيراقدا.
دا شەھيدبووون.
رزگارﯾخوازی گەلەکەماند
ی
بزووتنەوەی
ی
ک و برا ،لەپ نااو
شەھيد :باوک
ش
عەرەبی ،تورککمانی.
شارەزاﯾی زماان :کوردی ،ع
ش
خولە بەشدارببووەکان :
خ
سﯚسيالدﯾموکررات لە و ی
ی رووناکبيری تاﯾبەت بەس
ن لە خول کی
بەشدارﯾکردنتانی سوﯾد
و ئە مانيا.
پەﯾمانگای
ی
ەکردن لە بەرردەم کام را ،کە
بەت بە تەکنيککەکانی قسە
خول کی تاﯾبەکيخستبوو.
و
کا لە ھەول ر ر
ککﯚماری ئەمرﯾک
بەت بە رۆژناممەگەری و راگگەﯾاندن ،ماوەەی  40رۆژ.
خول کی تاﯾبەماوەی پ نج ماانگ.
ی ئينگليزی م
بەت بە زمانی
خول کی تاﯾبەشەسازی
شتی و بەڕ ووەبردنی پيش
بەش وەﯾەکی گش
ەڕ وەبردن ش
شارەزاﯾی و ل ھاتووﯾی :بەڕ
ش
کری و
سياسی و فيک
گراوندی باش لە کاﯾەی س
شخان و باکگ
گەلەوەش پاش
ەتاﯾبەتی ،جگ
بە
راگەﯾاندندا.
کخستن و
ن
شی ر
مە بەندی کەرککوک لە بەش
ە کارگ ی ە
 2ەوە بووە بە
ەسا ی 2003
لە
ھەموو قەزاو
مە بەند بە ھ
ەی سنوری م
ی  21کﯚميتە
ەشدارﯾکردوووە بە پ کھاتەی
بە
لە
شی بينيوە ە
مانی و عەرەبييدا ،رۆ ی باش
ستنی تورکم
نااحيەکانيەوە لەگەڵ ر کخس
ن ،ھەمو خەببات و
ئاستی رۆشنبيرﯾيان
ی
ەوەی
ھﯚشيارکردنەووەی ھەﭬا ن و بەرزکردنە
ھ
ت کﯚشانی لەپپ ناوی سەقا مگيرکردنی ئئازادی و دﯾمووکراسی و ماافی مرۆڤ و
ەرووی
کانی ميللەتەککەمان لەسە
ەکسانی کﯚممە ﯾەتی و گگەﯾشتن بە ئئامانجە رەواکا
ﯾە
سەوارە
نەھ شتنی ئاس
ھەمووﯾانەوە گگەڕاندنەوەی کەرکوک بﯚ باوەشی کورردستان و ھ
ھ
تەرحيل.
ل
خراپەکانی تەعرﯾب و تەبعييس و
خ
شی راگەﯾاندن و رووناکبيرری
سا ی  2006ەوە وەک ل پپرسراوی بەش
ە سەرەتای س
لە
گﯚﭬاری
ی
سەرنووسەری رۆژنامەی ))کەرکوکی نووێ( و
ی
مە بەند دەستتبەکاربووە ،س
م
ەرپەرشتياری پەمانگەی ککادﯾران و
ی
سەنتەر( و سە
ی کەرکوک س
)کرکوک الجدﯾﯾدە( و ساﯾتی
ی( ی تورکماننی بووە ،دەﯾاان کﯚڕو
تەلەفزﯾﯚنی )دوغرﯾولی
ی
کو
رادﯾﯚی مە بەنندی کەرکوک
کی باشی
سی و کﯚمە ﯾەتی و م ژوووﯾی بەستووە و گ وتين ی
کری و سياس
سيميناری فيک
س
1138

داوەتە رەوتی راگەﯾاندن و رووناکبيری مە بەند ،ھەروەھا دەﯾان خولی بينيوە لە ناوەوە
دەرەوەی و ت ،لە و تانی تورکياو ئە مانياو سوﯾدو ئيتا يا کە ھەرﯾەکەﯾان مشت کيان
خستووەتەسەر خەرواری بەرەوپ شبردن و گەشەسەندنم ،لە ئ ستاشدا کاندﯾدکراوە
بﯚ پەڕ ەمانی عيراق لەسەر بنەمای راپرسی دەستنيشانکراوە بﯚ ئەو مەبەستە.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای کەرکوک بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1613 :

ﯾاسين فەق

سەعيد

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022062632886
سەرۆکی بنکەی ئەدەبی و رووناکبيرﯾی گەالوﯾژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1614 :

ﯾوسف محەمەد سادق عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283591726
کاندﯾدی بزووتنەوەی گﯚڕان بﯚ ھە بژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە1615 :

ﯾوسف تاج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521183873922
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1616 :

ی
سف زۆزانی
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611120312
24383
ی ﯾەک تی
وتەب ژی کﯚنگررەی س ھەمی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1617 :

ەد
سف محەمە
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4161902565
56657
ەوەی گﯚڕان
نەوەی بزووتنە
ەڕ وەبەری ناوەندی تو ژﯾنە
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1618 :

ق
ەد سادق
سف محەمە
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0218100300
03495
ی لەداﯾک بووون1978 /
ساڵ و شو نی
س
ودەو ەتی
و
سەتی ن
ستەر لە سياس
ب وانامە /ماس
دﯾيە
ەکان ،پەﯾوەند
ستە سياسييە
ی زانکﯚی سل مانی_ زانس
ی /مامﯚستای
ککاری ئ ستای
ن،
رۆﯾی_زانستە راميارﯾيەکان
ە
شەپ دانی مر
ی زانکﯚی گەش
ن .مامﯚستای
ن ودەو ەتيەکان
ستە راميارﯾيو
شی زانستە راميارﯾيەکان//کﯚل ژی زانس
سەرۆکی بەش
دەستووری ،س
سل مانی
ککﯚمە ﯾەتييەککان زانکﯚی س
کﯚمە گای مەدەننی
ە
چاالکی /چاالککوانی ر کخرراوەکانی
چ
ن /وەرگ انی چەند کت ب ،نووسينو ئام
سينو وەرگ ان
ب وکراوەو نوس
مادەکردنو وەررگ انی
ئامادەکردنی پرۆژەﯾەک ببﯚ پ داچوونەووەی بە دەستتووری
ی
چەندﯾن ل کﯚل ينەوەو باس،،
چ
ھەر می کورددستان.
ھ
کرﯾی ھەژان بووە لە سا ی 2003
نووسينی گﯚﭬاری فيک
ی
بﯚﯚ ماوەی سا ک بەڕ وەبەرری
زگای
2005سەرپەررشتی ئامادەەکردنی  6کﯚﯚنفرانسی کرردووە لە سنوووری پار ی
5
ەﯾی ع راق
سەر دەستوووری ھەميشە
سل مانی بﯚ ووتو ژکردن لەس
س
سانە لەالﯾەن پپەﯾمانگای کووردی بﯚ ھە ببژاردنو بە ھاووکاری ر کخراوەی
ەم کﯚنفرانس
ئە
کی ج بەج ککران.
NDIIی ئەمرﯾک
مانی بﯚ ھە بژژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق للە
شاری سل م
ی گﯚڕان لە ش
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

پپارت:

ی گﯚڕان
بزووتنەوەی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1619 :

ک
سف مەنتک
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2122007097
75762
مەد محەمەد
ننووسەرو رۆژننامەنووس ﯾووسف منتک /ﯾوسف ئەحم 196لە ھەول ر لەداﯾک بووم
للە سالی 66کردووە
ە
شاری ھەول ر تەواو
خو ندنم لە ش
قﯚناغەکانی خ
قﯚ
ەلەی رەنجدەەرانی
ەسالی  1984چوومەتە ر زی ر کخستتنەکانی کﯚمە
لە
ستنی دەشتتی ھەول ر ،للەگەل دروستتکردن وجيابووونەوەی
ککوردستان،لەککەرتی ر کخس
شﯚرش وحزبی
ش
کﯚنگرەی ﯾەکگرتنی ئاالی
ی
داری
ئااالی شﯚرش بووم ،بەشد
سی نەبووم،
بەشداری کاری سياس
ی
ن بووم لەساللی ،1992بەالم
زەەحمەتک شان
بيکەم سەر
م
لەھەر کار ک
ر
ەتەوە.
ە کاری ئەندامم تی حزبی ددوور کەوتومە
ەﯾەکجاری لە
بە
ەخﯚو ئازادم.
بە
حکومەتی ھەر می ککوردستان دوااتر
ی
م لە
ەرمانبەر بووم
بﯚﯚماوەﯾەک فە
وەبردنی ژﯾانی
ی
دەژﯾم،لەگەل بەر
ل
رۆﯾشتووم ،لە ئەلمانيا
م
 2بەرەو تاراوگگە
ەسالی 2006
لە
خ زانيم
ەواو کردووە ،بەنووسين ووکاری
ککﯚليژی راگەﯾاندن بەشی رۆژنامەوانيم لە ئەلمانيا تە
رۆۆژنامەوانييەووە خەرﯾکم
بەناوەکانی:
ی
ە
چاپکراوم ھەﯾە
دوو کتابی چی خەباتکار ،سالی ، 2005لەسەر ئەررکی خﯚم چاپپکراوە،
ەکان ما بات کی
1//بەدرخانييە
بالو کراوەتەوە.
ی سﯚران و
 130الپەرەﯾە،لەب وکراوەی
0
سالی
والتانی رۆژ ئاوا .س
ی
ن لەچاپەمەنيييەکانی ئەلماانی و
ی کوردستان
2//بيبلﯚگرافيای
کومەتی ھەر می کوردستتان چاپ
ن وەزارەتی رۆۆشنبيری حک
 2011لەالﯾەن
وبالوکراوەتەوەە 250،الپەرەﯾﯾە.
سين
ەجﯚرم لەنووس
کترۆنييەکان باابەتی ھەمە
ە گﯚﭬارو رۆژناامەو ساﯾت وومالپەرە ئەلک
لە
الو کردۆتەوە ،و بەردەوامم.
وژانرەکانی رۆژژنامەوانی بال
نتانەم کە پەﯾوەندارن بە کوردو
م
خەرﯾکی کﯚکرردنەوەی ئەو چاپەمەنی و دﯾکﯚم
خ
ککوردستان.
چاالکيم کردووە:
خراوە مەدەنيييەکان کارو چ
للەبواری ر کخھونەری شەبەنگ نييناسالی 993
ی
ەلەی
ستەی دامەزرر نەری کﯚمە
ئئەندامی دەس19
ەھەول ر.
لە
ناوەندی رۆشنبيری کوردی ئەلماانی مانھاﯾم وج گری
ی
ستی دامەزر ننەری
ەندامی دەس
ئە
200
م لە سالی03
ەڕﯾوەبەر بووم
بە
ەر می بادن
راقی ھەردوو ھە
ددەستەی داممەزر نەی ئەننجومەنی جاللييەی ع یﭬوتمب رگ وراﯾننالند پفالتز بوووم 2008وئە
ﭬو
ەندامی ئەنجوومەنی بەڕ وەبردنم ،وەئەندامی
بەرلين.
ن
راقی ئەلمانی بووم لە
جومەنی جاليييەی ع ی
ەزراندنی ئەنج
ککﯚنگرەی دامە
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ئەندامی سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی ئەلمانيمئەندامی سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستانم
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )ﯾوسف مەنتک( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی خﯚی( بﯚ
کوردﯾپ دﯾا لە 2013-02-12
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

ھەول ر

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

ژمارە1620 :

ﯾوسف کاکە برا ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811404091983
کاندﯾدی ليستی سﯚسياليست بﯚ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی
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پارت:

حززبی شيوعی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1621 :

د حامد ئيببراھيم
س ئەحمەد
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242307089
91498
دی پارتی بﯚ پەر ەمانی کووردستان لە 2013دا
کاندﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەتی
الکی کﯚمە ﯾە
ی کەس :چاال
جﯚری
پارت:

ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارتی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1622 :

الزم ﯾونس
س رۆژبەﯾانی  -موال
ﯾونس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0821124922
24819
ستان
ی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1623 :

ﯾەحييا رەسو ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12521031410872
ی سازمانی خەبات
ەندامی کﯚمييتەی ناوەندﯾی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1624 :

شار کاﯾا
ﯾەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4171235407
75862
ندنی
ستان لەداﯾکبوووە ،خو ی
ەمەن  76سااڵ ،لە سا ی  1937لە باککووری کوردس
تە
ی لە ئيستانبووڵ تەواو کردوووە.
ئاامادەﯾی و کﯚﯚل ژی ئابووری
 19بەھﯚی کووردبوون
سياسەتمەدارەەی کورد کە لەسا ی 959
ککاﯾا ﯾەک ک بوووە لەو  49س
ستگيرکران.
ی کوردان دەس
و خاوەنداری ککردن لە مافی
زﯾندانی بوەوە
ی
زو م و ئەشکەنجە و
ڕووبەرووی زۆرترﯾن و
ی
سا دا ﯾەشار ککاﯾا
ەماوەی نﯚ س
لە
شاری کﯚنيای تورکيا.
خر تەوە بﯚ ش
 196دووردەخ
و لە سا ی 68
وەقفی کورد و ئەنستيتوی کورردی ئيستانبووڵ بوو،
فی
ەشار کاﯾا ئەنندامی دامەززر نەری
ﯾە
ستان لە دەرەەوەی وە ت بوو لە سا ی .1995
ەمانی کوردس
ەزر نەری پارلە
ھەروەھا دامە
ھ
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سەرۆکی
ھا ﯾەکەمين س
ەکەمين سەرنوسەری رۆۆژنامەی "ئﯚزگگور گوندەم" ببووە ،ھەروەھ
ﯾە
شدا
ەگەڵ ئەوەش
ی سياسی ر گەپ دراوی تورکيا بوو ،لە
پاارتی دەپ بوووە ،کە پارت کی
ەمان پارت بوووە لە پارلەمانی تورکيا.
ەشار کاﯾا پاررلەمانتاری ھە
ﯾە
خاﯾەنی ھەبوووە لەگەڵ
ەشار کاﯾا ماووەی  21سا ە لە ئە مانيا دەژﯾت و پەﯾﯾوەندی در ژخ
ﯾە
سا کە لە کارری سياسی
ن "پەکەکە" ببە م چەند س
پاارتی کر کاراننی کوردستان
نوسين دەدات و رەەوشی تەندرووستی ناج گييرە.
ن
دوورکەوتوەتەووە و در ژە بە کاری
2014
ن 4-04-17 -
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ی باکوور  -باددﯾنی
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە1625 :

نی
ئيدرﯾﯾس بارزانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030113030
02142
مەال مستەفا باررزانی
 19لە گوندی بارزان لە داﯾﯾکبووە .کوڕی گەورەی ال
ە سا ی 944
لە
ی شﯚرشی س ھەمی باررزان  1945 – 1943و باروددۆخی
دەب ت .لە ن و ھەلو مەرجی
لە مەھاباد و ررووداوەکانی دوای
دنی کﯚماری کوردستان ە
ت و دامەزراند
ئاا ﯚزی ئەو کات
ستەفای باوککی
 1947مەال مس
کردنی ئەو کﯚﯚمارە ھاتﯚتە ددنيا .سا ی 7
جوانەمەرگ کر
ج
کات
قيعی ئەو ت
ەوەﯾەکی واقي
وﯾستی و وە مدانە
ی
ە ھەﭬا نی ووەک پ
ەگەڵ  500لە
لە
مەنی  4سا ن
ەتی جاران دەەبن .ئيدرﯾس ئەو کات تەم
ەتيی سﯚﭬيە
رەەوانەی ﯾەکيە
خواروی
ڵ بنەما ەکەﯾااندا دووچاری سەختی و دەربەدەری ددەکر ن و بﯚ خ
دەب ت ،لەگەڵ
می ئەو کاتی ع راق بﯚ ماوەەی  11ساڵ تتووشی
ع راق دوور دەەخر نەوە .لە الﯾەن رژ ی
داد .لەگەڵ ئازار و
شارەکانی بەسرە ،موووس و بەغد
ی
ستەم دەبن لە
ژﯾﯾان کی پ ئەس
ستەفا
بە خو ندن دەددات تا گەرانەووەی مەال مس
ی ژﯾانی ئاوارەەﯾيدا در ژە ە
زەەحمەتەکانی
سا ی  1958ککە لەو
شﯚرشی 14ی تەمووزی س
ستان .پاش ش
باارزانی بﯚ ع رراق و کوردست
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کاتەدا ئيدرﯾس لە شاری بەغداد خەر کی خو ندن دەب ت .دوای ئەو دابرانە زۆرە بە
دﯾداری باوکی شاد دەب ت و دواتر دەگەڕ نەوە ز دی باو و باپيرﯾان لە خاکی
کوردستان.
لە سا ی  1961کە شﯚرشی ئەﯾلوول بەرپا دەب ت ،بە سەرکردەﯾی مەال مستەفا
بارزانی و پارتی دﯾموکراتی کوردستان ،ئيدرﯾس بارزانی وەکو پ شمەرگەﯾەکی ئەو
شﯚرشە ،دەچ تە ئام زی سەنگەرەکانەوە و ژﯾان و ت کﯚشانی دەست پ دەکات .بە
ھﯚی ل ھاتووﯾی و ئەو تواناﯾەی ھەﯾبووە ھەر زوو لە ن و شﯚرش و پارتيدا ئەرک کی
زۆری بﯚ د ننە ئارا و ئەوﯾش بﯚﯾرانە دەچ تە پ ش.
ئيدرﯾس ﯾەک ک دەب کە ج گەی ئوم دی بارزانی بووە ،بﯚﯾە رادەبين کە ئيدرﯾس
گەﯾشتﯚتە ئاست پلە و پ سپاردنی ئەرکی الﯾەقە ،راستەوخﯚ ت کە ی
کاروبارەکانی دەکات و زۆر ئەرکی قورسی پ دەسپ ری کە سەرکەوتوﯾی ئيدرﯾس لە
ج بەج کردنياندا بەدﯾار دەکەو ت ئيتر دەب تە ج ی متمانە ی زﯾاترﯾمەال مستەفا و
ﯾەک لەو کەسانەی کە پ بە د ی دەبن .مسعود بارزانی ،برای بچوکی ئيدرﯾس
دە :
دەتوانم ب م کاک )ئيدرﯾس( و نەﯾەکی پاک و ب گەردی )بارزانی( بوو ھەموو سيفاتی
لەودا کﯚ ببنەوە.
دەوری لە ر کەوتنامەی 11ی ئادار و وتو ژەکانی سا ی  1974لەگەڵ حکومەتی
ع راق و لە دوای سا ی  1975لە در ژدان بە شﯚڕش و پ کھينانی بەرەی )جودا( و
دواتر بەرەی کوردستانی چەند بەرھەم کن کە رۆ ی گرنگی تياﯾاندا ھەبووە.
سەبارەت بە ھ ی جەماوەری پارتی توانی دﯾپلﯚماسيانەی دوای سا ی  1975بە
ش وەﯾەکی سەرەکی بناغە دروستکەری بووە چونکە شارەزا و کارزان و جدی و بە
پەرۆش بووە لە دروست کردنی پردی پەﯾوەندی لەگەل ئەوانی تر .ت کﯚشان و ھەو ە
دﯾپلﯚماسييەکانی بە تاﯾبەتی لە دوای سا ی  1975بەڕادەﯾەک بووە کە بناغەﯾەکی
پتەوی دروست کردووە و لە دوای نسکﯚی شﯚرشی ئەﯾلوول و لە سا نی سەرەتای
شﯚرشی گو ندا داﯾنە مﯚی ر کخستنەوە و ھە يگرساندنەوەی شﯚڕش بووە.
ئيدرﯾس بارزانی ھەۆل و ملمالن لەگەڵ ھەلو مەرجەکەدا و م رخاسانە شان دەداتە
بەر ئەرکی ر کخستنەوە و چﯚشدانی شﯚرش و زﯾندە بە چا کردنی پيالن و گرفتەکان
بکات .ھەر دوای ھە گيرساندنی شﯚڕشی گو نی نيشتمانی و پ شکەوتنخوازدا کە
لە سا ی  1976بەرپا بووە و دەب تە سەرپەرشتکاری ئاوارەکانی دوای نسکﯚی 1975
لە ئ ران.
ئيدرﯾس بارزانی قەت خﯚی لە پ شمەرگەکان جيا نەکردووتەوە بە سادەﯾی ژﯾاوە و
ھەرشەوە لە بن ئەشکەوت و بن بەرد ک بەب جياوازی ھە يکردووە .لەگەڵ
خو ندنەوە و نووسيندا ھاورێ بوونە و لە دارشتن دا توانای زۆری ھەبوە بە ھەرس
زمانی کوردی و عەرەبی و فارسی خو ندووﯾەتەوە و نووسيوﯾەتی .باﯾەخی بە
بوارەکانی نەتەواﯾەتی و ئاﯾين و ئەدەب و م ژووداوە زۆربەی شيعرەکانی ئەحمەدی
خانی و مەالی جەزﯾری و وەفاﯾی لە بەربووە .ن چيرﭬان بارزانی لە چاوپ کەوتن کدا
دە :
شەوانە تا درەنگ دە خو ندەوە و دەﯾنوسی ھەردەم کت بی پ بوو متووی کت ب
خو ندنەوە بوو تەنانەت لە ناو ئوتﯚمب ليشدا دەﯾخو ندەوە ،و ای ماندووبوون و ئەرکی
قورسی خەبات خوال خوشبوو و الﯾەنی و پ گەﯾاندنی ئ مەی فەرامﯚش نەدەکرد ،بﯚ
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ئ مە بە کچ و کوڕە وە ھ ژاترﯾن مامﯚستا بوو من ھەميشە لەگە يدا بووم بەر لەوەی
ما ئاواﯾی بکا بە حەق وەکو دوو دۆستمان ل ھاتبوو شەوانە بە ﯾەکەوە کت بمان
دەخو ندەوە گفتوگومان دەکرد.
لە کاتژم ر 6ی سەر لە بەﯾانی رۆژی 31ی مانگی 1ی  1987لە ناحيەی )سليﭭانا(ی
سەر بە شاری ورم ی رۆژھە تی کوردستان ما ئاواﯾی دەکات و لە گﯚڕستانی شاری
شنﯚ لە تەنيشت بارزانيی باوک دەن ژرێ .پاش نزﯾکەی  10ساڵ و دوای راپەر نی
بەھاری سا ی  1991سەرکرداﯾەتی پارتی دﯾموکراتی کوردستان برﯾاری
گواستنەوەی تەرمی ھەردوو بارزانی ،باوک و کوڕ دەدا و لە ماوەی  6تا 1993/10/ 8
لە ر ورەسم کی تاﯾبەت تەرمی ھەردوو دەگوازر تەوە خاکی ئازادی کوردستان و لە
گوندی بارزانی ز دی رەسەنی خﯚﯾان بﯚ دواجار بە خاکی پيرۆزی کوردستان
دەسپ ردر ن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1626 :

ئيسماعيل رەﭬەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091012202261080

1149

ی سياسی ﯾەکگرتووی ئئيسالمی کوردستان.
نوووسەر ،ئەندامی مەکتەبی
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

ئ کگرتووﯾا ئييسالميا کورددستان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1627 :

مەد بامەڕڕنی
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0415135350
01714
لە ئام دی
سەرەتاﯾی لەبامەڕنی و ئامادەﯾی ە
ی
ندنی
 19لەداﯾک بوووە و خو ی
ە سا ی 952
لە
ەواو کردووە ،لەسا ی 73
بەغدای تەواو
ی
 197بەشی ئيينگليزی کﯚلييژی ئادابی زاانکﯚی
تە
 ،1975دواتر و ت
پارتی تا ئاداری 5
ی
مەرگەی
 1بوەتە پ شم
ەرەتای 1974
ککردوە و لەسە
ستاش چەندﯾن پﯚﯚستی
ش
ی ،تا ئ
ەج دەھ ت ،دواترﯾش دەەچ تە ن و رﯾزەەکانی ﯾەک تی
بە
تی سوﯾد.
ستا با يﯚزی حکومەتی ع راقە لە و ی
حزبی و حکوممی ب ﯾوە و ئ س
ح
ەی بارزان
پەڕی ھەفتەنامە
ی
سەرچاوە :رزگگار رەزا چوچاانی  -ما
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان
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جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1628 :

سور ھەررکی
سا ح مەنس
دولعەزﯾز س
شەد عەبد
ئەرش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220190209
93562
رەش دھﯚک
قەزای بەردە ش
ی
سا و شو نی لەداﯾکبوون1977 /
س
ب وانامە /ئاماددەﯾی
ککاری ئ ستا /ککاسب
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

گﯚڕان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە1629 :

ئەﭬرﯾم بابا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119141617411
لەسا ی ) (1971دا لەقەزای ﭬارتﯚی سەر بەپار زگای )موش( لەباکوری کوردستان لەداﯾک بووەو
لەسا ی )(1980ەوەلەگەڵ کەسوکارﯾدا لەبەرلين دەژی .بابا دەرچووی کﯚليژی دەروونناسی زانکﯚی
ھومبﯚلدی بەرلينەو لەسا ی )(1999و ئەندامی پەڕ ەمانی ھەر می بەرلينەو لەناو حزبيشدا ئەندامی
کﯚمسيﯚنی ژنان و کر کارانی سەر بەپارتی چەپە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
جورێ کەس :چاالک

ماف

باژ ر:

موش

ش وەزار:

ک .باکوور

ژنان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1630 :

بەشير مستەفا رەشيد کﯚچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201849543556
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 196قەزا سييميلی
زدداﯾک بون62 /
چوﯾی خانا ما موستا لدھوککی
ب وانامە /دەرچ
مليونی بو
ی
سال کوجا
ل
داربون لسە رھلدانا بيروز لساال  1991وھەروە
چاالکيا /بشکد
چ
ری
مە رﯾفە بە ی
بيروز ساال  1991وزفرﯾنامە بوم
ز
ەرھلدانا
تووخيبی تورکياا بشتی سە
ميلی ﯾاسەرەەتای ﯾا کوران،ولساال
 1993بشکداربوە ل کونکری ﯾازدی ﯾی
1
قوتابخانا سيم
قو
P.D.Kولساال  2009بومە رﯾفە بەری ﯾانا سيميلی ﯾﯾاوەرزشی.
K
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

گﯚڕان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1631 :

م دانيال
ۆس ئادەم
پەترۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21502454212689
ەروارى
ناسيارر ب بترس بە
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )939
ژ داﯾک
ﭬە .
ى ماس ( ە
ب ناحيا )کانى
ﯾات( ﯾە سەرب
خەلک گوندێ )اﯾا
کخستى
 (19وەک ر ک
ال )975-1963
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال
پشکد
ى کرن بو باژ ررێ دﯾوانيە بوو ماوێ س ساال .
شى ت تە نەفى
و پاش
چا پەﯾمان و پپاشى
شى دبيتە کاادر ل لژنا ناوچ
ساال ) (1991دا کرﯾە و پاش
ھلدانا بيروزا س
دارى د سەرھ
بەشد
دبيتە ئەندام ن .کومەالﯾەتى ﯾا لق  1تاکوو ساال  2002بەردەوام بوﯾﯾە .
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ل ساال ) (2002ب ئەگەرێ نەخوشيا جەلتا دەماغى ل نەخوشخانا ئازادى ل دھوک
خودێ مەزن و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2452

دچيتە بەردلوﭬانيا

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کوردستانی

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1632 :

تەحسين نائف عەلی عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517005012816
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾەخەلک گوندێ )سندورێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
لساال  1992بوﯾەر کخستي پارتی و دبيتەحاکم ل دادگەھا زاخو ﯾا دەستپ کی تاکو ساال 1993
بەردەوام بوﯾەلسەر کارێ خو
ل ساال ) (1993ھاتيەتيرور کرن ژ الﯾ ھندەک کەس ن نەنياس ﭬەل باژ رێ زاخو و شەھيد دبيت و
دگەھيتە کاروان نەمرا
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2459
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ی
الکی سياسی
ێ کەس :چاال
جورێ
ێ کەس :تيرورکری
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1633 :

جوتييار الوەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1202318526
63922
دﯾ  ،ل ساال  1983ێ ل گگوندێ
رووژنامەﭬان و ر ﭭەبەرێ راددﯾوﯾا کەال ئام دﯾ ل ئام د
کوردستان و مالپەرێ پی ﯾو
ن
ەﯾامن رێ گەللی
سەرگەل ژ دداﯾک بووﯾە .ل دەمەکی پە
س
ککەی ميدﯾا کررﯾە.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
جورێ کەس :راگەﯾاندکار
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
جورێ کەس :چاالکی الوان
ج
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بباژ ر:

ئام دی

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1634 :

ی
ميل ئەنوەرر بەرواری
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09091034019456
حيزبی ئاﯾندەی گەلی کورردستان.
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ح
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1635 :

ق کەتانی
ميل بەھادﯾن سادق
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0820110703
34797
سادق بەھاددﯾن ئام دی( ﯾە ،ل ساال )(1917
ەنبيرێ ناﭬدارر براﯾ تﯚرەﭬﭬان مەزن )س
خەبا تتکەر و رەوشە
خاندنا سەرەتتاﯾی کرﯾە ل ئئام دﯾ
ال ) (1923ێ ب دەست خ
ێ ل ئئام دﯾ ھاتييە سەر دۆنياﯾ  ،و ل ساال
سل و ل خوواندنگەھا
پاش چووﯾە موﯾس
نا سەرەتاﯾی ب دوماھی ئيناﯾە ،و ش
 (1933خواندنا
ساال )3-1934
ولس
دن ،ل
ھاتيە دامەزراند
بووﯾە مامﯚستا و ل ئام دﯾ ھا
ە
 (193ێ
ستاﯾ ن گوندا خواندی ﯾە و ل ساال )37
ماموس
گەھشتی دناڤ ر ز ن شوڕەشا
ی
ساال ) (1944ێ
ساال ) (1939ێ بوووﯾە ئەندام د کﯚمە )ھيووا( دا ،و ل س
تان  ،ل کانووونا دووێ
الت کوردستا
چووﯾە رۆژھەال
ەل شوڕەشگگ ر ن بارزان چ
 (1945ێ دگە
بارزان و ل ساال )5
 (19ێ
ال ) (1946ێ پشکدار بووﯾﯾە ل دامەزرانندنا کﯚمارا کووردستان دا ل مەھابادێ ،ل ساال )975
ﯾا ساال
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چووﯾە بەردلوﭬﭬانيا خودێ .
کرن ،و ل رۆژا ئ ک چرﯾا ئ ک ل ساال ) (1998ێ چ
ھاتيە خانە نشينکر
ی  -ما پەڕی ئئام دی
چاوە :ھ رش کمال ر کانی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستا
باش
تان

ی
الکی سياسی
ێ کەس :چاال
جورێ
باژ ر:

دی
ئام د

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1636 :

واد مەال
جەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030130424
42153
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
مان سەبری تتەنيا
سورﯾە بە سەرۆکاﯾﯾەتی عوسم
ە
1964حيزبی د موک اتی کوورد لە
4
مشق و بەﯾرووت بووم.
سی تەنزﯾمی ناوچەی دەم
ن بوو .بەرپرس
حيزبی رۆژئاوای کوردستان
ح
شت نەی عەڕڕەبی
حيزب ھاتينە دەر و لە  1967پش
ب
 1969ئەز و عووسمان سەببری لە
9
عامودا.
بووم لە شاری ع
کﯚنف انس ک چ بوو ،ئەز بەشدار م
دەستی پ کردد .لە  1968کﯚ
شت نەی عەڕەەبی بﯚ
سەبری گﯚت ،سورﯾە ناب گەنم پش
ە عوسمان س
ەو کﯚنف انسە
لە
عوسمان سەببری وەستا و لە گەڵ سيااسەتی
خﯚ وەربگرێ .سەالح بەدرەەدﯾن دژ بە ع
خ
سعو بارزانييە .ئەز
نی بارزانی بووو ،ئ ستاش دۆستی مەس
ەو کات دوژمنی
سورﯾە بوو .ئە
س
ست و
ەت دەبم .لە سا ی شەس
کەڵ بە سياسە
ی بوو .سا ی  1961ت ڵ
ناازانم ئەوە چی
ستقالل و ئازاددﯾمان
دەميشق کﯚمە ەی کووردی بﯚ ئيس
ق
ەستا و چوار لە
ەک ھەتا شە
ﯾە
سەبری
گەڵ عوسمان س
کﯚمە ە بووم .لە  1964لە ڵ
ە
ی ئەڤ
دروست کرد و ئەز سەرۆکی
کورد لە سورﯾەدا.
د
موک اتی
ئييتفاق کرد بﯚ تواندنەوەی کﯚمە ە لە ن و حيزبی د م
ەماڵ نەبەز بووم بە کاژﯾک ))کﯚمە ەی ئاززادی
1969و  1970پاش دتينی مامﯚستا جە
9
يەتی کورد)
ژﯾﯾانەوە و ﯾەکيە
ەندامی
سارد و کارەکاانی راگرت .ئە
خﯚی ھە پەس
1975لە سا ی ھەرەس خ
5
م و بەرپرسيارری ﯾەکەم لە رۆژئاوای کورردستان
ی کاژﯾک بووم
سەرکرداﯾەتی
س
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سياليستی کوورد( ئەز
پاسﯚکيان دامەزراند) .پارتی سﯚس
ن
1976ژمارەﯾەک کادری کاژژﯾک
6
ھەتا سا ی 1984
ا
يی بووم
ەندامی مەکتتەب سياسيی
ئە
ھاتم بﯚ ئوروپا و قەناعەتم چ بوو ،کە ھيچ حيزب ک ناتوان بە تتەنيا کورد و
ھ
کی
کوردستان وەک چەتر ک
ن
نيشتمانی
ی
ککوردستان ئازااد بکا و بيروبااوەڕی کﯚنگرەەی
ەزروە ،بە م سا ی
گرەی نيشتمانی کوردستان  1985دامە
ە ئاراوە .کﯚنگر
ەتەوەی ھاتە
نە
ت .بەڕ ز ،عەززﯾز عەقراوی وەک سەرۆککی کﯚنگرە
 1989ﯾەکەم ککﯚنگرەی گرت
9
ەز بە سەرۆککی کﯚنگرەی
ھەم سا ی  1991گيرا و ئە
ھە بژ ردرا .کﯚﯚنگرەی دووھ
ھ
کﯚنگرەی 4
ی
،199
ەم س ھەم 96
نييشتمانی کووردستان ھە بژ ردرام .کﯚننگرەی س ھە
 2و کﯚنگرەی شەش.
 ،1998کﯚنگرەەی پ نج 2005
8
سەرچاوە :ما پەڕی بەﯾان
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1637 :

ی
جی ر کانی
حەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3182224526
64417
بەرپرس

جﭭاتا قەزا دھﯚک بزاﭬا گگﯚڕان

ی
تاﯾبەتمەنندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووررا کوردستان

1158

ی سياسی
ەس :چاالکی
جورێ کە
ش وەزار:

ک .باکووور

پارتی:

گﯚڕان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1638 :

ن ر کانی
سەن سەلليم ئەمين
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220185205
53557
ژ داﯾک بوون1968 /
دھوک
ھا اسالمی لد
ێ پەﯾمانگەھ
ئااست خواندن  /دەرەچوێ
سياسی و
وبشداری چەندﯾن کاررو چاالکی س
ی
ێ) (12ساال ئااکنجيە ل ئەووربا
چاالکيا /ماوێ
چ
دزانيت.
ت
وانکليزی وفارسی وﯾوونانی
ی
ﯾە ،زمانی عرربی
ەتەوەﯾی کرﯾە
نە
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

گﯚڕان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە1639 :

سورچی
ەشيد ش خ بەدﯾع س
سرەو مورە
خەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220174125
53549
ئاکرێ
ێ
ن1963 /
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
سپﯚڕی /زەوﯾﯾناسی
پس
ککاری ئ ستا /ئئازاد
نوسينگەی کﯚمسيﯚن بوە لە ئاکرێ.
ی
ی
شتر بەڕ وەبەری
چاالکی /پ شت
چ
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

گﯚڕان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1640 :

غەرﯾب
ی رەشﯚ غ
خەلييل جوندی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221113249
93566
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خان
ن 1952 /ش خ
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /دکتﯚﯚرا
ن
سپﯚڕی /م ژوووی ئاﯾنەکان
پس
ککاری ئ ستا /ددﯾبلﯚماسی للە وەزارەتی دەرەوەی ع رراق
ەسەر
بی چاپکراوە لە
چاالکی /ل کﯚ ينەوەی جﯚرراوجﯚری م ژوووﯾيو خاوەنی حەوت کت ی
چ
ی بە زمانەکاننی کوردی و عەرەبی و ئيينگليزی.
م ژووی کوردوو ئاﯾينی ئ زدی
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

موس

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

گﯚڕان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1641 :

عەلی
ەر ئەحمەد عەبدول ەحمان ع
دالوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21620592812897
)کانی ماس ( ﭬﭬە.
ی
ناﭬی( ﯾەسەررب ناحيا
 (19ﯾەخەلک گوندێ )بنا
ک بووﯾ )974
ژ داﯾک
ھوک
شی دبيتەئ ک ژ کادر ن قووتابي ن لقا دھ
ساال ) (1991دا کرﯾەو پاش
ھلدانا بيروزا س
داری د سەرھ
بەشد
ق( ھەتا ساال  1997بەردەووام بوﯾە
نەﯾنەووا )ئەندام لق
مەزن و
ن
يتەبەردلوﭬانيا خودێ
ا
رێ دھوک دچي
دانەکا ترومب ل ل باژ ێ
ل ساال ) (1997ب ئەگەرێ روﯾد
دگەھييتە کاروان نەمرا
ھوک
ەندام لق قوتابيان دھو
پلە :ئە
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
1161

http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2530
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

الکی خو ندکارران
ێ کەس :چاال
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1642 :

موتئﯚغلﯚ
شەن مەھم
رۆش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803095554
44620
مافی لە
شە .کﯚليژی م
سا ی  1977لە ئامەد لەد اﯾکبووە .بە م لەبنەڕەتدا خە کی موش
س
مافەکانی مرۆۆﭬی زانکﯚی ببيلگی دا
بەشی حقوقی م
ی
ەرە تەواو کرد ووە .لە
زانکﯚی مەڕمە
ستەرەکەی ھ ناوە.
ماستەر دەخوو ن ت .لەبەر ککاری نو نەراﯾﯾەتی ھەول ر وازی لە ماس
م
پار زەرﯾش دەککات.
ەو ھاوکات ر
سياسيەتداﯾە
ەو لە قوتابخانەی سەرەتااﯾيەوە لەناو س
ئە
دﯾموکراسييە.
ە
تی ئاشتی و
جوومەنی پارتی
ەندامی ئەنج
ئە
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان
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جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :مافناس
ج
بباژ ر:

ئامەد

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1643 :

س جانﯚ
ر ناس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818132835
54738
دھﯚک.
ک
ی بامرن ﯾە سەر بە قەزای ئاميدی پاارﯾزگای
خەلکی گﯚندی
خ
ەﯾمانگای تەکننيکی ھەول ر.
ەھاندن لە پە
ە بەشی راگە
 2دەرجووە لە
سالی 2001ەولير.
الحددﯾن  -ھە
سا و رامياری ززانکﯚی سەال
ە کﯚليژی ﯾاس
 2دەرجووە لە
سالی 2006سالی  2009بروانامەی مماستەری بە دەست ھيناووە لە ھەمان زانکﯚ.
سسالی  2007سکرتيری ئ کەتی قﯚتابياانی کﯚردستاان بووە.
سسسالی  2008سەرۆکی فييدراسيﯚنی ررﯾکخراوە قﯚتابی  -خوﯾنکاررﯾيەکانی کﯚرردستان
شتی
ئاشتی بە برﯾاری فييدرالەتی ئاش
ی
بالو زی
سان دەبيتە لو
سالی  2008مانگی نيسا
سکﯚنگرەی سەرکردەککانی
ی
ی پاﯾتەختی ککﯚرﯾاﯾی باشﯚﯚر لە
 (Uو سيئولی
جيھانی UPF).
ج
نامە وەردەگرﯾت.
ئەم باوەر ە
دار دەبيت و ئە
ئااشتی بەشد
ھەروەھا سەرنﯚسەرری
ا
ەرنﯚسەری ررۆژنامەی روانيين.
 2007 - 2سە
سالی 2004خامە بوو.
خەباتی قﯚتابياان .کﯚﭬارە خ
گگﯚﭬارەکانی خ
ئەمرﯾکی
ی
گانی
الﯾەتی ميشگ
لە زانکﯚی وﯾال
 2دەبيتە قﯚتاببی دۆکتﯚرا ە
سالی 2011کان.
ەشی زانستتە سياسيەکا
بە
ليزی)
ەرەبی ،ئينگلي
خواروو و ژۆروو ،-عە
و
زمانەکانی ککە دەزانيت )ککﯚردی  -کرماانجیبە )ر ناس
 (Réjîn validسەبارەت ە
دﯾا لەالﯾەن )d
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
4:40
جانﯚ( لە0:49 2012-2-13 :
ج
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان
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جورێ کەس :چاالکی خو ندکاران
ج
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1644 :

رەئوف کاميل ئاکرەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0527113429
94316
-05- 26
کوردستان لە رۆژی 2
ن
رەنجدەرانی
ی
کﯚشانی
ی
ەرپرسی ﯾەککەمی ر کخرااوی ت
بە
ھيد
کی رەش تيرۆرری کرد .شەھ
 1993لەبەردەەم مالەکەی لەشاری دھﯚﯚک دەست ی
3
شنبير و سيا سەتمەدار و
بەتواناﯾانەی بادﯾنان بوو .لەکاتی
ی
رۆژنامەنوسە
ە
ەک ک لەو رۆش
ﯾە
ەوە ،بەش ک
ەنفالی  8کەببادﯾنانی گرتە
ککارەسات و تاووانی ئەنفال بەتاﯾبەتی ئە
1990-198بە ئەژمار کردە پپەرتوک ک بەززمانی
ەزانياری و ﯾاددەوەرﯾەکانی لەسالی 89
لە
الجئين( .ئەم پەرتوکە
ەناوی )الحمللة علی بادﯾننان و احوال ال
عەرەبی دواترر چاپی کرد بە
ع
نووسيوﯾەتی ھاوکات پ ە
ی رۆشنبيری وەک رەئوف ئاکرەﯾی س
سەرباری ئەوەەی کەس کی
س
ە زانيارﯾی گررنگ.
لە
ساﯾد
سەرچاوە :ما پەڕی کوردۆس
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :تيرورکری
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1645 :

داغ
حان ﯾا چيند
رەﯾح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30714200413161
س و چاالکی ممافی مرۆڤ
مافناس
ی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

کوردستان
ن
باکوورری

کی م .مرۆڤ
جورێ کەس :چاالکی
س
جورێ کەس :مافناس
باژ ر:

ئامەدد

ش وەزاار:

ک .با کوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1646 :

کی
ەت دۆسک
الر عيسمە
ساال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0720162749
91849
کﯚليژی ﯾاسا و رامييارﯾی زانکﯚی بەغدادی
ی
ھﯚکە و لە ساا ی 1981 - 1980
ی شاری دھ
خە کی
بﯚ کوردستان و لە
ەدا و پاشان گەڕاوەتەوە ﯚ
ەری ﯾەک تی بووە لە کەنە
د سا ک نو نە
تەواوککردووە .چەند
مە بەندی
ەک تيدا وەکو ببەرپرسی ە
سا ی  2005ئەندامی پەڕ ەماننی عيراق بوووە .لە ھە بژاردنەکانی ﯾە
 4ی ددھﯚک ھە بژ راوه.
س
ەڕی دەنگوباس
چاوە :سﯚران عارف  -ما پە
سەرچ
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تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستا
باش
تان

ێ کەس :پەڕ ەمانتار
جورێ
ی
الکی سياسی
ێ کەس :چاال
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

ەتييا نيشتماننيا کوردستان
ئ کە

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1647 :

وانی
مان شەھو
ەد عوسم
ھيم محەمە
عاد ئيبراھ
سوع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221114838
83572
زاخﯚ
ﯚ
ن1976 /
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
م
ب وانامە /دبلﯚم
سپﯚڕی /کﯚممپيوتەر
پس
ککاری ئيًستا /بەڕ وەبەر
خراوەکانی بواری مافی مررۆڤ.
شدارﯾکردن لە زۆر ک لە خوولەکانی ر کخ
چاالکی /بەش
چ
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
باژ ر:

موس

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1648 :

سەعيد د رەشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012622561864036
سەعيد د رەشی نﭭ سەرێ و ﭬەکولەرێ ت کست ن کوردﯾ ن کالسيک ،ھەتا نوکە چەندﯾن بەرھەم ن
کەﭬن ن کوردی نوﯾژەن کرﯾنە و کرﯾنە پەرتوک ژ پەرتوک ن وی:
کەلھ ن ئاﭬادﯾوانا فەق تەﯾرانتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ئەدﯾب
جورێ کەس :چاالکی کلتووری
جورێ کەس :م ژوونووس
جورێ کەس :وەرگ
باژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1649 :

ھيم
شەپپال ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2041327026
64168
ەنج ن
ئەندام ن ئ کەتيا گە
م
چاالکﭭان کوررد ل کوردستتانا سورﯾ ل قامشلو و ئ کە ژ
چ
ەمنی ﭬە ھاتتە
الﯾ ھ ز ن ئە
 2سپتەمبەرا  2011ێ ژ ال
ککورد ل سورﯾ  ،ل روژا 22
ھيا دﯾار نەبووﯾﯾە.
دەستەسەر ککرن و دوﯾماھ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :چاالکی الوان
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1650 :

ف حيتﯚ
عارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225165946
61408
سا ی 1968ی دھﯚکە ،زاننکﯚی پزﯾشکييی موس ی تەواو کردووەە،
ە داﯾکبووی س
لە
دبلﯚمی با ی لە بواری دەروونی کﯚمە ﯾەتيدا ھەﯾە،
ی
نی و
ماستەری لە بواری دەروونی
م
ەول ر.
گەشەپ دانی کﯚمە ﯾەتييە لە ھە
پ
شتيی چاود رﯾی
ەڕ وەبەری گش
بە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان
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ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
جورێ کەس :چاالکی کﯚممە ﯾەتی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1651 :

ەالن
سمان ئوجە
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305225050
01561
کر کارانی کورددستان PKKددا بە )فەرھاد
ەن و پارتی ر
بررای عەبدو ئوجەالنە ،لە
کەی سەرکردداﯾەتيدا
لەگەڵ ژمارەﯾەک ئەندامی دﯾک
ڵ
سرابوو ،سا ی 2004
ئووجەالن( ناس
 PWDﯾان دامەزرااند ،دواتر ئەووانيش
P
موکراتی
ە  PKKجيابوووەوە ،پارتی و تپار زی دﯾم
لە
دادەنيش ت.
يش
شووری کورددستان
ل کجيابوونەوە ..ئ ستا لە باش
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :کەساﯾەتی
ج
بباژ ر:

ئورفە

ش وەزار:

ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1652 :

وس
ەر ش خمو
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8051924316
60557
سی
چاالکی سياس
چ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

ئامودا

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

ستان
شتمانيا کوردس
ئ کەتييا نيش

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1653 :

ﯾوسف
دولباقی ﯾو
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021302253
33095
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ەک تی کوردە لە سوورﯾا
سيی پارتی ﯾە
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

قاميشلﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1654 :

دولسەمەد عەلی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101540335
57838
ی مەدەنی
چاالکی
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

رۆژئااوای کوردستتان

ی
الکی مەدەنی
ێ کەس :چاال
جورێ
ی
دانی سياسی
ێ کەس :زﯾند
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە1655 :

ەزنەوی
دولقادر خە
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101540335
57837
ی مەدەنی
چاالکی
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

رۆژئااوای کوردستتان

ی
الکی مەدەنی
ێ کەس :چاال
جورێ
ی
دانی سياسی
ێ کەس :زﯾند
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1656 :

ی تەتەر ن روەﯾی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8171026006
60710
نووسەر
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

ی سياسی
جورێ ککەس :چاالکی
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1657 :

غياسەدﯾن ساﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119141651412
لەسا ی )(1955دا لەناوچەی ھاسکﯚی سەر بەپار زگای موش لەباکوری کوردستان لەداﯾکبووە،
لەسا ی )(1976وە لەبەرلين دەژی .ساﯾان دەرچووی کﯚليژی زانستی سياسيی زانکﯚی بەرلينە و
لەسا ی 1995ﯾشەوە ئەندامی پەڕ ەمانی ھەر می بەرلينە و لەناو حزبيشدا وتەب ژی کﯚميسيﯚنی
کﯚچبەرانی سەر بەپارتی چەپە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
باژ ر:

موش

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1658 :

فەق سا ح بەخشی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191147184779
ھﯚزانﭭان و خەباتکەر و شوڕەشگ ر  ،ل ساال ) (1924ێ ل گوندێ )ھەسن پيرکا( ل باکورێ رۆژ ئاﭬاﯾ
)دەشتا زێ  -ش الدزێ( ل دەﭬەرا ئام دﯾ ھاتيە دۆنياﯾ  ،ژ ھﯚزا )مزوری با ( ﯾە ،ھەر دژﯾ
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چووﯾە

ت ب خاندنا قوورئانا پيرۆز کررﯾە و ل سەر ر کا فەقياتي
زاروکينني دا ل بەرردەست باب خﯚ دەست
بﯚ ناف ر ز ن ببزاﭬا رزگارﯾخووازا
 (19ێ ھاتيە ر کخستن ﯚ
توک ن ئاﯾينی خواندی نە ،ل ساال )934
و پەرتو
خشی)(1998-1924
ەل براﯾ خووە سەدﯾق بخ
پشکداری دگە
ال مستەﭬاﯾ بارزانی( و پش
ی دگەل )مەال
کوردی
دەرباز بووﯾە
ز
بارزانی ل رﯾبارێ )ئئاراس(
ی
ن دا کری ﯾە ،ھەردﯾسا ل  1947/6/18دگەل
ھەلدانا بارزان
سەرھ
ەنگەر ن
کجار مەزن د سە
ر
ی ت کوشان و بەرگری و ببزاﭬەکا ئ
تی ژﯾانەکا پری
ف ئ کەتيا سوﭬيەتی ،پشتی
بەرەف
ە بەر دلوﭬانيا خودێ.
 (19ێ چووﯾە
ھا ساال )996
خەبات دا ،ل تيرمەھ
ی  -ما پەڕی ئام دی
چاوە :ھ رش کەمال ر کانی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستا
باش
تان

ێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ
ی
الکی سياسی
ێ کەس :چاال
جورێ
باژ ر:

دی
ئام د

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1659 :

لمان
ھمی سەلم
فەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0206085520
03405
ئام دﯾ  ،لە داﯾک بووی 1970-1-1
ی دﯾموکراتی ککوردستان م
ککارگ ی لقی  18ی پارتی
دا.
ھەروەھا ئەکتتيﭭيستە لە ببواری ئاشتييد
ھ
سەبارەت بە
ت
عيد(
ت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:51:1
ەلمان( لە12 2010-11- 1 :
)ففەھمی سە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان
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ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1660 :

قادر قەچاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4162041435
56708
 1962/03/08للکوندێ )کور م (
دالعزﯾز رەشييد(ە لساال 0
ست)قادر عبد
=1ناف دروس
=
ەکا جوتيار ز دداﯾک
ھوک( ز خ زانە
سەر ب ناحيا )مانک شک ( لسنورێ بار زکەھا )دھ
س
بووﯾە.
خو دوماھيک ب ئيناﯾە)بەرروشکا
ەر و کوندێ خ
ند ت دەوروبە
ەرەتاﯾى لکوند
=2خاندنا سە
=
)مانکيشک ( و
ک
حيا
مادەﯾى ل ناح
خاندنا نافجى و ئام
ا
سەعدون و کووفلى و کور م ( و
س
خاندﯾە.
ھوک( بەردەوا مى ب داﯾە و تاکو پبينج و زەﯾى خ
باار زکەھا )دھ
ستن د
لدھوک ھاتيە ر کخس
ک
ەتى(
ندنکەھا )براﯾە
 197دەم قووتابى ل خواند
=3ل ساال 79
=
رز ما
ز
سەر دەم
نھ نى کرﯾە لس
ن( و خەباتا ھ
ى کوردستان
نااف ر ز ت)بارتى دﯾموکراتى
ى)
)بەعسا فاشى
بينيت
بينج و شەش ئامادەﯾى دووماھ ى پ بي
 198بەرى قووناغا بوال ج
=4ل ساال 80
=
کەفتن خواز و دەست
ن ئاشکرابيە و کەھشتيە ر زا شورەشاا)کوالنا( ب شک
ر کخستنا وان
ستان وەک )مشەخت(
ھەالتا کوردس
شمەکاﯾەتي ککرﯾە و لروزا ھ
ب خەباتا پ ش
وى دەمى
ەە لسنورێ )للقا س ( ى
بيە ب شمەرکە
ەردەوامﯩب زﯾﯾانا شورشکبَرى داﯾە و ە
بە
بول زەھاو).
سرێ شرﯾن(بييە )لسەر ل
ل نزﯾک )قەس
موکراتى
ەھاندنا کادر ت پارتى دﯾم
حەفت ﯾا پەﯾمانگەھا پ گە
 198ل خوال ح
=5ل ساال 81
=
شتى
وەک کادر و بش
ھى ھاتى ک
شتى شەش مەھا بدوماھ
شکدار بيە.بش
ککوردستان بش
شيناوا(
ەردەوام بيە ل کوندێ )ش
زکارى ﯾا بارتي بە
ێ ل زنا ر ى
دەمەک ک م وەک کارک رێ
ێ )ھ زا بارەککاﯾ سەرکردداﯾەتي )
ەھر( .لسنورێ
نززﯾک)بيرانشە
لسنورێ ل زنا )خەبات( ل با رێ نەغەدە(
ێ
ھەلبزارتن ف بين
 198بشتى ھ
=6ل ساال 84
=
وێ ل زێ.
ێ
ھەلبزاردن بﯚ بەربرس
ککو کەلەک ئاوار ت مە ل بينە ھاتيە ھ
سى( ﯾا بارتى لکوندێ )رازان( و
ەکتەبا سياس
ەرێ ئيدارا)مە
 19بيە ر فەبە
ل ساال 986فەکوھاستن بو سنورێ لق ئيک ﯾا بارتى وەک ککارک رێ
ن
ە
ش مەھا ھاتيە
شتى شەش
بش
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لق .
=7ل ساال  1987دبتە بەربرس ل زنا دەﭬەرا دھوک بارەکاﯾ وێ ل کوندێ
)تەلناسک (بيە.
ل ساال  1988کەدکەر تە روزھەالتا کوردستان و بدەستتو رى و ژز بو زﯾاناب ک بينت.و ل  1988/05/15ب ھەفزﯾنا خو)بەﯾان ناﯾف عەبدوالقادر( شاد
ھەفزﯾن
دبت ل باز رک )نەغەدە( و بشتى ھنکى ماال خو تينتە باز رێ )ئورمي ( لکەرەکا
)مودەرﯾس( و دبتە خودان دوو زاروک.کورەک بناف )نەرەف( زداﯾک بوﯾ  1989ل
باز رێ ئورمي و کجەک بناﭬ )وەک ھەف(  1993لباز رێ دھوک.
=8ل ساال  1988لدەم )ئەنفال ت رەش( ت ت بو دەفەرێ لکەلي )سات ( ل جياﯾ
ھنداف کوندێ )توﯾنس( د شەرەکى دا بدەست ت رز ما فاشى ب سەختى برﯾندار
دبت.دکەل جار ب شمەرکەھيت دى ت قارەمان و بو جارەسەرﯾ فە دفەرﯾيتە باز رێ
)جولەم رک ( و باش بو)تەھران( و ئورمي ).
=9ل ساال  1989ل کونکرێ نەھ ﯾ بارتى ت تە ھەلبزارتن و بو ئەندامەتيا کوميتا
ناوەندى و ج کرێ لقا دوو.
=10ل ساال  1990دبيتە ئەندام راکەھاندنا مەکتەبا سياسيا بەر ز.
=11ل ساال  1991دکەل سەرھەلدانا بيروزا کەل کورد دبتە ج کرێ لقا ئيک ل
)دھوک).
=12ل ساال  1994دبتە بەربرس لقا نەھا بارتى ل )ئاکرێ).
ل ساال  2000دبتە بەربرس لقا  10ﯾا پارتى ل )سوران).
=13ل ساال  2001دبتە بەربرس نفيسينکەھا ر کخستنا ب شمەرکەى ل)بيرمام).
=14ل ساال  2003دبتە بەربرس ئاساﯾشى کشتى ل )ھەفلير).
=15ل ساال  2005دبتە بەربرس لقا دەھا بارتامە ل )سوران( و بشتى مەھەک
دبتە بەربرس لقا ئيک ل )دھوک).
=16ل ساال  2008دبتە بەربرس بە ﯾمانکەھا کادرا ل)بيرمام).
=17ل ساال  2009دبتە بەربرس لقا لقا نەە ﯾا بارتى.
=18ل ساال  2010ل کونکرێ س زدێ ﯾ بارتى ت تە ھەلبزاردن.
=19ل ساال  1980دەست بفەھاندنا ھەلبەستا کرﯾە ب ھەر دوو ش وازا کالسيکى و
ئازاد و بھەر دوو زاراف ت کرمانجيا سەرى و خوارێ و تا کو نوکە سيزدە بەرھەم ت
ھەلبەستا ھەنە
1بزاف 19842جاوەروانى 19853بەرخودان 19894بزاف و ئامانج 20005بزۆت 20036کولدان 20047توخيب 20058جيا فين20059کانى و روﯾبار 200610کەل و شکەفت 200711کياندار بەروەر 20071176

13حەمک و سينەم2010و ،ناميلکەﯾەک بناﭬ وتار ب زى.
20ل ساال  2005فەالت تورەفانى ﯾ جەواھرى وەرکرتيە.21تاکو نوکە  2086قوتابى لخول ت روشەنبيرى کج و کور لبەردەست وى بەروەردەبينە لسنورێ ئەو دەفەر ت وى خزمەت ل کرى .جنکو ھەر دەفەرا جوﯾ بەردەوامى
ب خول ت روشەنبيرى داﯾە و ھەمى ئوم دا وى ئەوە ئەو کەلتورێ داکيرکەر ت
کوردستان بر کا پەرەستکەھ ت ئولى و دﯾوانخانا مەزﯾ کوردا بەرى عەردێ وان
داکير کرى.باشترﯾن جارەسەرى بزافا روشەنبيرى ﯾە.
22ل سەر دەست وى تاکو نوکە جارسەد و بيست و س ) (423خوﯾندارى ھاتينەجارەسەر کرن.
23ﯾاساﯾا نوت ﯾا کشت و کالى لدەفەرا ئاکرێ ئەو شياﯾە ج بە ج بکەت.لسال ت  1995تاکو  2000بھەفکارى دکەل قائيمقام وى سەردەمى و ر فەبەرﯾا
کشت و کالى لدھوک.
24بشکا بتر ل جادە و کوالن ت دھوک بناف وان کول و جيا و کانى و روﯾبار و کەل وشکەفتا کرﯾنە ئەو ت دناف دﯾوان ت وى ﯾ د ھەلبەستا دا ھاتيە.
25ل  2009/03/08موزەخانەک بناف )موزەخانا قەجاخ( ب ک ئينا و فەکر نيفەکاخاني خو تەرخان کر بو ف جەندێ ب ک ت ت ز فان بشکا).1فلوکلور .2شوﯾنوار.3
فوسيل  .4جارێ کەفن و نوﯾى .5جەک .6دەست نف س .7عنتيک  .8تابلو  .9شانو
 .10دﯾمەن سروشتى  .11کت بخانە)
26ل ساال  2008سەرەدانا ئەوروبا کرﯾە ھەر باز رەک بجوﯾک و مەزن جوبتسەرەدانا موزەخان ت وان کرﯾە و ھەروەسا سەرەدانا مال ت )ئەنفليسى و فوتە و
بتھوفن و برﯾخت و کافکا و نوبل و ناپليون و ﭬان کوخ( کرﯾە و وەالت ت )نەمسا و
ئەلمانيا و جيک و دانيمارک و سو د و نەرو ز و بەلجيکيا و ھولەندا و لوکسمبورک و
فەرەنسا دﯾتينە و دکەل ئيران و سورﯾا و لوبنان و ئوردون ئيمارات و مسرێ.
حەز کرن ت وى)ھەلبەست و کوتار ب زى و
27ز بلى خزمەتا پب شمەرکاﯾەتموزەخانە و کول(ن.
28باوەرى ب سنور ت دەستکرد نينە.ھەروەسا سنور ت عەشيرەتکەرى و ئاﯾنى وبەر تەسک و وەسا دبينت دف ت ھەستا نيشتمان بەروەرى ز ﯾا ئاﯾنى و عەشيرەتى
بلندتر ببت و ئەف ھەستە د ناف زاروک و کەنجا دا دەست ب بکەت و خاندنکەھەکا
ھزرا و والت بار زﯾ بﯚ ببيتە دامەزراندن و ز داﯾک دەست ب بکەت جونکو ئەکەر
زەالمەک زانا بى مروفەک زانا بى و ئەکەر زنەک زانا بى مللـەتەک زانا بى.
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قادر قەچاخ
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1661 :

گو ن ئاﭬچی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0319230004
43998
بەدليس و
س
سا ی  1977لە قەزای تاتووانی
خە کی باکوورری کوردستاننە .گو ن لەس
خ
سياسی
ی
الکی
ەکەی بەھﯚی چاال
ی
بووە .بنەما
.
ی و تپار زدا لەداﯾک
ەبنەما ەﯾەکی
لە
بااوکييەوە ناچااربوون پاش ککودەتای سەرربازی  1980و ت بەج ب ن و بچنە سووﯾد.
سوﯾد گەورە ببووەو
سوﯾد گو ن  5سا ن بووەە .گو ن ،لەس
ەوکاتەی ئەوان چوونەتە س
ئە
ستی پارتی گگەل
وەک خﯚی دە ت":و تی ددووھەمی مننە" .ئەو ئ ستتا لەسەر ليس
سەر پرسگەللی کورد
سەرەکی لەس
دە .گو ن ،بەش وەﯾەکی س
ەمانی سوﯾد
ەندامی پەڕ ە
ئە
چاپەمەنی و ب وکراوەەکان کار دەککات.
ی
و کوردستان ،مافەکانی مررۆڤ ،ژن ،ئازادی
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

بەدليس

ش وەزار:

ک .باکوور
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1662 :

سوم
ھدار مەعس
گﯚھد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10821030418885
ی ھﯚ ەنداﯾە سەر بەليستتی پارتی کارر ،دەرچووی کﯚل ژی
ەمانی باکوری
ەندامی پەڕ ە
ئە
.1984
ەندازﯾاری لەززانکﯚی بەسررە بﯚ سا ی 4
ئە
ەالحەدﯾن قﯚناغەکانی ﯾەککەم و
دوای ئەوەی للەزانکﯚی سلل مانی و دواتتر زانکﯚی سە
شاندانەکانی سا ی  ،1982بﯚ
ی
ی بەشدارﯾکرردنی لەخﯚپيش
دووەمی تەواووکردوە بەھﯚی
زانکﯚی بەسرەە گواستراوەتتەوە ،سا ی  1992ئەندازﯾﯾار بووە لەوەززارەتی شارەوانی
ھەر می کورددستان ،ئ ستتا لەھﯚ ەندا نيشتەج يەو دوو پﯚستی ھەﯾە لەوانە
ھ
سا ی
ەر می باشوووری ھﯚ ەندا )لەناوچەی ددەنھاخ( ،لەس
ەڕ وەبەری ر گاوبانە لەھە
بە
ھﯚ ەندا کەدوووەم ھەر مە للەو
ەمانی ھەر می باکوری ھ
دامە لەپەڕ ە
 2007ەوە ئەند
7
ی سەرۆکی ل ژنەی ئاو و ر گاوبانە ،ماوەی 18سا ە لەھﯚ ەندا ددەژی و
و تەدا ،ج گری
ھﯚ ندە ،کەب ﯾاررواﯾە
می باکوری ﯚ
مانی ھەر ی
ئ ستاش کاندﯾدی پارتی ککارە بﯚ پەڕ ەم
کر ت.
ی  2011ئەو ھە بژاردنە بک
ەمانگی )(3ی
لە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1663 :

ەد
مان ئەحمە
لوقم
1179

http://www.kurdipedia.org/?q=200903021441031514
سا ی  1989لە شارۆچکەی سميل لەداﯾکبووە ،ئەندامی دەستەی راگەﯾاندنی سەنتەری رۆشنبيرﯾی
سم لە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :چاالکی کلتووری
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1664 :

محەمەد خەتيب دﯾجلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060917234460246
چاالکی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
ش وەزار:

ک .باکوور

1180

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1665 :

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
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ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1666 :

ن عهبدول ەحمان
م ﭭان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4101639176
69468
مان دهمدا
رب قهزا ئاكرێ ﭬه و دھه ن
ساال  1991بوو ل ناحيا دﯾنارته ﯾا سه ب
ژ داﯾك بوﯾ س
حيا
بزاﭬا گوران ل ناح
ا
ال 9ێ بنهڕه تی و ل دهم ھهالوﯾستننا ئاالﯾ ن
خو ندكارێ پوال
خ
تينك ﭬه كاررهبا دگرﯾت و پشتی ماوهﯾﯾهكی گيان خو ژدهست دهت.
دﯾنارته ب ستي
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
پپارتی:

گﯚڕان

ررەگەز:

پياوان

ش وەزار:

ک .باکوور

بباژ ر:

دھﯚک

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1667 :

ۆ
حمود عيدۆ
مەح
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811061528
85556
ﯾە.
ئەندازەی لەسوﯾد تەوواوکردوە و  4مندا ی ھەﯾە
ی
ە کی شەنگااله،
ەداﯾکبووه ،خە
لە ساا ی  1962لە
ی ﯾەک تيی بوووە.
سپانيا نو نەری
لەئيس

1182

ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ی
الکی سياسی
ێ کەس :چاال
جورێ
باژ ر:

گال
شنگ

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

ەتييا نيشتماننيا کوردستان
ئ کە

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1668 :

ی
ی حاجی سنجاری
سعود عەلی
مەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221120625
53578
مواليد 1974 /سنجار
م
شھادە /بکالوررﯾوس
ش
ميای نەوت
ختصاص /کيم
اخ
ەﯾمانگای تەککنيکی زاخﯚ
ککاری ئ ستا /ممامﯚستای پە
ناحکوميەکان کاری کردووە بە بواری ماافی مرۆﭬو
ن
ەڵ ر کخراوە
چاالکی /لەگە
چ
ەروەھا سەرنوووسەری گﯚﭬﭬاری ﭬينانو بوووە و لەگەل
دﯾموکراسی و گەنجان ھە
حەﯾاتی لەندەەنيو ئەھالی کارﯾکردووە.
رۆۆژنامەی ئەلح
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

1183

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

شنگال

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

گﯚڕان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1669 :

مﯚ
شعەل تەم
مەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081101306
62242
شاری
نيشتيمانی بووە لە ش
ی
ئەنجوومەنی
ی
ئەندانی
ی
گگوتەب ژی رەوتتی موستەقببەل و
ئەمنيەکانی رژ می سوورﯾا تيرۆرکرا.
ی
زە
 2011-10-07لەالﯾەن ھ ە
قامشلى لە 7
قا
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

قاميشلﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1670 :
1184

ەنگالی
ر ئەلياس حەما شە
ناسر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221122050
03585
ن 1979 /شەنگال
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
دروستی
سپﯚڕی /تەند
پس
ککاری ئ ستا /پپزﯾشک
مەدەنی.
ی
ی الوانو کﯚمە گەی
کردن لە بواری
چاالکی /کارکر
چ
لە
مانی ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردنی پەڕ ەم
ی گﯚڕان لە پپار زگای س
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1671 :

ی برﯾمﯚ
نوری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111015075
50246
ەﯾە .لەچەند
ن لەداﯾک بوووە .دﯾبلﯚمی لەکيميادا ھە
ەفرﯾنی رۆژئاووای کوردستان
سا ی  1957لەعە
نووسەرانی رۆژنامەی ﯾﯾەک تی
ی
دەستەی
ی
ب وکرراوەﯾەکدا لەدوای سا نی 1978ەوەدەننوس  .ئەنداامی
دوو گﯚﭬاری "حووار" و "منبر"
حيزبی وەحدەەلەن وان سا نی  1995تاا  .2005ھاوککاری ھەر و
بوەلەح
شەمی حزبی "کار"دا بەئەنندامی
گرەی شەش
چن .لەسا ی  1998لەکﯚنگ
بوەکەبەزمانی عەررەبی دەردەچ
سی و
ەکتەبی سياس
ەئەندامی مە
ەکﯚنگرەی چووار و پ نجدا بە
ھە بژ ردراوە ..ھەروەھا لە
ی مەرکەزی ھ
ليژنەی
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وەحدەھە بژ ردراوەو ئئەندام بوەلەل ژنەی با ی
ە
شاری حەلەببی
سی بازنەی ر کخستنی ش
بەرپرس
ەوەی
دامەزر نەری بزوتنە
ر
ستەی
ھاوپەﯾمان تی دﯾمووکراسی کوردی لەسورﯾا ..ﯾەک کەلەئەندامانی دەس
ەری راستی ککوردستان.
تەﭬگە
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

رۆژئااوای کوردستتان

ی
الکی سياسی
ێ کەس :چاال
جورێ
ێ کەس :رۆژناامەنﭭ س
جورێ
باژ ر:

ئەفررﯾن

ش وەەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1672 :

ە غەرﯾب
مەت حەمە
نيعم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8062315596
60581
ستان
کخراوی ﯾەک تی قوتتابيانی کوردس
ی
ە دامەزر نەرا نی ر
ەک ک بووە لە
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی خو ندکاران
ج
جورێ کەس :پ شمەرگەﯾاا د رﯾن
ج
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جورێ کەس :زﯾندانی سيياسی
ج
بباژ ر:

ئاکرێ

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

ستان
شتمانيا کوردس
ئ کەتييا نيش

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1673 :

ک
دەمير کازک
نيل د
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0329144710
04072
سەرۆکی کﯚممە ەی ھاوکارﯾکردن و پەرروەردە و تەندرروستی مندا نی جيھان کە
س
ەرۆک
ە لە ميانەی پ شوازﯾکردن لە )عەبدو گول(ی سە
ی لە تورکياﯾە
نوووسينگەکەی
خشەی کورددستانی گەوررەی بە
ەر ئەوەی نەخ
ککﯚماری تورکياا لە شاری )ددﯾاربەکر( لەبە
نەوە
مارﯾيەوە لەو شارە رووبەروووی ل پرسينە
ن دادگای کﯚم
ستبوو لەالﯾەن
ەخەﯾەوە بەس
ﯾە
ککراوە.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

دا ن
جورێ کەس :چاالکی مند
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1674 :

می
شم ھاشمی
ھاش
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0317101633
31664
لە داﯾکبووە.
 1لە شارۆچککەی جزﯾرە ە
سا ی 1956وەک پا وراوی پپارتی
شارەوانی جزﯾرە ،ک
ی
بووەتە سەرۆککی
 1994- 198بو
لە سا ی 89رەەفاه.
ەمان
ن
سەر ليستی ررەفاە لە دﯾارببەکر بە ئەندامی پەڕ
سەر ﯾەک لەس
دووجار لەسھە بژ ردراوە.
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
بباژ ر:

جزﯾرە

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1675 :

سن عومەر
ھەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08211212514818
ەر و روژنامەووانی کورد ،تا ئ ستا چەندﯾن پەرتوک و ناميلکە ب وککردوتەوە ،کاررگ ری مەلبەنندی 36
نووسە
ھەﯾە ،پەرتوک ک وەرگ رای
،
موکرات
سوسيال دﯾمو
ی )ی.ن.ک( ﯾە ،پەرتوک ک بە ناوی س
خو ر کخستنی
ی زاخ
ت،
کەکانی بە ناووێ علمانيەت
ی ؟( چاپکرددوتەوە ،ناميلک
ی )دێ چەوا ھەﭬاال ب دەەست ﭬە ئينی
بە ناوی
ی ھەﯾە.
سياسل دﯾموککراتا فرەنسی
ھەلبژژارتن و سوس
ەالﯾەن )روژھاات سەعيد( سەبارەت بە )ھەسن عوومەر( لە:
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
23:1
19:09 2010-8-20
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان
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نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ی
الکی سياسی
ێ کەس :چاال
جورێ
سەر
ێ کەس :نﭭ س
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

ەتييا نيشتماننيا کوردستان
ئ کە

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە1676 :

کاوارر حەميد بااﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2272131176
64321
سکيا ل 1985-4-1ـ ھاتتيە سەر دونيياﯾ
ل گوندێ باﭬا ل دەﭬەرا دوس
خﯚ و ل کەمپا م ردﯾن ئاککنجی
ل ساال 1988ـ ئاوارەی تتورکيا بووﯾە ددگەل خ زانا خ
بوووﯾە
خواندنا خﯚ و ل
ەگەرﯾاﯾنە کورردستان و ددەست داﯾە خ
ھلدانا پيرۆز ﭬە
شتی سەرھ
پش
قوتابخان ن )وەەالت و قازی ممحمد و کاروان و شينوار و مالتا).
قو
دن
ککوليژا ﯾاسا و رامياری ب د اوی ئيناﯾە ل زانکﯚﯾا نەورووز ل دھﯚک ل ساال خواند
2011-2010
0
د ناڤ ئ کەتيا قوتابي ن کورددستان دا ککار کرﯾە و بووﯾە )کادرێ ناووچا ئازادی ﯾا قوتابيان
ن( ھەتا
ەش قوتابيان
شان ئەندام بە
ن کادرێ لقا ققوتابيان و پاش
چ و پاشان
و کارگ رێ ناوچ
ساال 2005ـ
س
کوردستان ل لقا
ن
ال 2005ـ بوووﯾە کادرێ پارتی دﯾموکراتی
ساالن ژ ساال
بﯚﯚ ماوەﯾ  6س
ەھا ر کخستتن
ئ ک نﭭيسينگە
دکەتن
ن
سەت ل دھﯚککی کار
نووکە ل پشکا پەﯾوەندﯾان ﯾاا پەﯾمانگەھا گەل و سياس
رێ
جودا ﯾ ن باژ ێ
خپ ل کوﭬار و رۆژنام ن ج
سين ھەبووﯾﯾە و بابەت ن خ
دەست نﭭيس
سيالڤ و رەوانيين و...ھتد).
کرﯾنە وەکی )ئەﭬرۆ و وار و ﭬەژەن و س
دھوک بەالﭬک
دﯾا لەالﯾەن )ککاوار حەميد باﭬی( سەباررەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:06:0
01 2012-2-2
)کاوار حەميد باﭬی( لە27 :
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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پياوان

:ررەگەز

کورد

:ننەتەوە

باشوورا کورردستان

:ھەر م
ھ

 چاالکی سيياسی:جورێ کەس
ج
 نﭭ سەر:جورێ کەس
ج
 باکوور.ک

:ش وەزار
!ﭬی بابەتی باشتر بکە

1677 :ژمارە

C
Cemal Ka
avak
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8302125453
36814
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaawan

Reg
gez:

Kurd Nete
ewe:
Çalakê ssiyasî Corê kes:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1678 :ژمارە

Îsmet Sherif W
Wanlî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271141568
87595

1190

Sala 1924ê li Şamê hat dun
nyayê. Sala 1948'ê li deerveyî welêt perwerdeya
a
dadiman
ndiyê (huqû
ûq) bir serî. Bi gelek kessayetên kurrd ên serdem
mê re xebitîî.
Salên
S
1950, 60 û 70'yî li derveyî welêt nûnertiiya têkoşîna
a doza maf û
azad
diyên kurdan
n bi serkeftinî kir. Berpiirsiyarî û nû
ûnertiya gele
ek dezgehên
n
kurd ên li dervey
yî welêt kir. Gelek berhe
em û pirtûkê
kên wî bi zim
manên biyan
nî
de
erketin. Ji va
an a herî navdar ew a bi
b navê 'Pirssgirêka nete
ewî ya kurd li
Tirkiyê' ye. Roja
a 9.11.2011
1 çavê xwe lli jiyanê girtt.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Bakû
ûrê Kurdista
an

Herêm:

Çalakê siya
asî Corê kes:
Nivêse
er Corê kes:
K. Bakû
ûr Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1679 :ژمارە

Kerîm Ettrûşî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12509245910867
(1944 – 2010
0)
berpirsiyarê
ê PDK ê li Ko
omara ،Kad
dirê Partiya Demokrat a Kurdistanê
ê
roja 23ê meha Çiriya
Ç
،Bulg
garistanê – Kerîm Etrûşşî piştî nexw
weşiyek giran
n
Paşşîn wefat kirr.
on a pîroz bii serweriya ،Kerîm Etrû
ûşî - ji xorta
aniya xwe ve
e
pişttî Şoreşa Îlo
gihiştte nav refên
n Partiya De
emokrat a Kurdistanê
K
û heta ،Barzzaniyê nemiir
roja wefata xwe girêd
dayî xeta neteweyî – xeeta Barzaniyyê nemir ma
a.
Kerîm Etrûşî di sala 1967an
n de wekî xw
wendevan g
giha Bulgarisstanê û li viir
1191

paşî jî li heman ،Uniwersitey
U
ya Çandiniyê
ê (Ziraatê) lii bajarê Plovvdivê xwend
d
Uniwe
ersiteyê Dok
ktoreya xwe
e kir û bi sallan wekî asiistan li Uniw
wersiteyê ka
ar
kirr.
berpirsiy
yariya Bulga
aristanê ya PDK
P
kir û he
erweha ،Di jiyana xwe ya siyasî de
e
çendîn dem
man bû endamê rêvebiriya Ewrûpaa ya Partiya Demokrat a
Kurdistanê
ê.
kên Kerîm Ettrûşî bi navêên – Alan û Darîn hene
e.
Du zarok
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Başû
ûrê Kurdista
an

Herêm:

Çalakê siya
asî Corê kes:
Vî b
babetÎ baştirr bike

1680 :ژمارە

Me
esud Barz
zanî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8231538387
72371
Mesud
d Mela Mistefa Barzanî li (16/8/194
46) li bajarêê Mehabad li Kurdistana
a
Êranê, li jêr alaya
a
Kurdisstan û li roja
a damezrandina Partiya
a Demokrata
a
Kurdistan li da
ayik buye. Li
L serdema temena kurtt ya Komara
a Kurdistan li
Mehab
bad ku yeke
em giyana seerbixwe ya Kurdî buye..
Piştî
P
rûxana Komara Kurdistan li sa
ala (1947), b
binemaleya birêz Mesud
d
Barzanî li gel komek
k
li Pêşşmergeyan û binemala wan naçar bûn vegerin
n
Kurdista
ana Êraq û paşê
p
li aliyê rejîma Êraq
qê ve hemû bo bajarên
n xwarê Êraq
q
hatin dû
ûrxistin, bi ta
aybetî (Bexd
da û Besre), lê belê Meela Mistefa B
Barzanî bavê
ê
Mesud Barzanî
B
rêbe
erê şoreşa Kurd
K
li gel he
evalên xwe berev Yêkîttiya Sowyetê
ê
bi rêketin û heta sala (1958)) li wir man..
Mesûd Barzzanî bi sedem
ma hokara siyasî
s
û peyywendiya bi şoreşa eylu
ul
xwend
dina navendî temam ne
ekir û Bexdayê bi cîh hişşt û li temen
na (16) sal li
sala
s
(1962) çek hilgirtiy
ye û çûye rê
êzê Pêşmerg
geyê Kurdisttanê û rolekkî
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berbiçavî hebûye li şoreşa Kurd ku li yanzdeha eylula (1961) bi rêberiya Mela
Mistefa Barzanî destpêkird û heta sala (1975) berdewam bû. Li jêr rênimayî
û piştgîriya bavê xwe têkilî xebata siyasî buye.
Birêz Barzanî jiyana xortaniya xwe terxan kiriye ji bo wan armancên ku
Partiya Demokrata Kurdistanê bilind kiriye, li sala (1961), Demokrasî ji bo
Iraq û otonomî û paşê federalîzm ji bo Kurdistanê li çarçêweya Iraqekî
demokratîk da, rêzdar xebatekî mezin ji bo vê çareseriya rasteqîne kiriye.
Birêz Barzanî li temena bîst salî da bi awayekî rêk û pêk têkilî karubarê siyasî
bûye û li sala (1970) beşdarî wê tîma Kurdî bûye ku gûftugoyê li gel
Hikûmeta Iraqê, li ser rêkeftina otonomî kiriye. Li sala (1971) li dema
sazkirina kongreya heşta Partiya Demokrata Kurdistanê bi sîfeta endamê
komîteya navendiya Partî hatiye hilbijartin û paşê bûye endamê yedegê
mekteba siyasî û erkê berpirsiya dezgeha emnî girtiye stûyê xwe.
Piştî ruxandina şoreşa eylul li encama rêkkeftinnameya Cezaîr li navbera
Şahê Îran û Hikûmeta Îraqê li sala (1975), bi rênimayiya cenabê Mela
Mistefayê bavê, Mesûd Barzanî li gel Îdrîs Barzanî birayê wî û jimareyek li
hevalên xwe pêkve helsan bi rêxistina rêzên Pêşmerge û damezrandina
serkirdayetiya demkî ya Partiya Demokrata Kurdistanê ji bo dakokîkirina li
Kurd û Kurdistan û li (26/ Gulana/ 1976) şoreşa Gulan dest pêkiriye.
Li sala (1976 heta 1979) Mesûd Barzanî li gel bavê xwe li Emerîka jiyaye û
piştî rûxana rejîma Şahê Îranê, vegeriyaye Îran û heta tertîbata hatina bavê
xwe, bo Îran bike lê belê wê roja ku birêz Barzanî (01/03/1979) gihişte Îran,
bavê wî li Washington koça dawî kir. Li meha (11 î 1979), li kongreya
nehema Partiya Demokrata Kurdistanê bi awayekî demokrasiyane birêz
Barzanî Serokê Partiya Demokrata Kurdistan hate hilbijartin.
Rola her yek li Mesûd Barzanî û Îdrîs Barzanî yê birayê wî, gelek berbiçav
bûye li salên (1980 heta wekî 1987) li damezrandina çendîn bereyên siyasî li
Iraq û bi taybetî ku bereyên Kurdistanî li çendîn rêxistin û hizbên Kurdistanî
damezrand.
Birêz Barzanî û ji malbata xwe gelek qurbanî li ser kêşeya Kurd daye û li
dawiya li dayik bûnê heta 12 sal birêz bavê xwe nedîtiye, ku ew li dûrî welat
li Yekêtiya Sowyetê dijiya. Sîxurên rejîm sê birayê birêz Barzanî teror kirine
(32) kes le endamên malbata birêz li gel wan (8000) Barzanî bûn ku ji aliyê
rejîma Bees ve li sala (1983) hatin enfal kirin. Cenabê Mesûd Barzanî xwedî
çendîn hewldanên terorê bûye bi taybetî hewlên teror kirina li Viyana
paytexta Nemsa li (8/1/1979). Rejîmê Iraq yek li dawiya yekê (16) çar
gundê Barzaniyan xera kiriye ku gundê birêze, birêz Barzanî pirtûkekî li ser
rola dîroka Mistefa Barzanî bavê xwe li Tevgera Neteweya Kurd li jêr navê
(Barzanî û Tevgera Rizgarîxwaziya Kurd) ku li sê bergan pêk hatiye
nivîsandiye, li gel çendîn gotar û babetên siyasî ku li rojname û kovarên
1193

Kurdistanê hatine belav kirin.
Piştî şerê hevpeymaniyan dijî bi Iraq, birêz Barzanî hem ahengî bereya
Kurdistanî kir û serkirdayetiya raperîna adara (1991) ê Kurdan kir ku bûye
hoya azad kirina beşekî mezinê Kurdistana Iraqê ji deste rejîma Bexdayê.
Li meha nîsana (1991) gûftugo li gel Bexda destpêkir û birêz Barzanî ji bo
çendîn mehan Serokayetiya şanda Kurdî kir ku li hemû hizbên bereya
Kurdistanî pêk hatibûn. Li gûftugoyan bi hîç encamek negihiştin bi sedema
redkirina daxwaziyên Kurd ku birîtî bûn li otonomî herêmayetî û demokratîze
kirina ji aliyên Iraqê ve.
Her wiha li kongreya (12) ê Partiya Demokrata Kurdistanê li sala (1999)
birêz Mesûd Barzanî Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê careke din hatiye
hilbijartin.
Birêz Mesûd Barzanî li salên nohtan û heta weku ji navçûna rejîma Bees,
beşdarî çendîn kongre û civînên navdewletî kiriye. Wekî civînên Washington
li sala (1992) û paşê li (1993) û li kongreya Selaheddîn (1992) û kongreya
London li eylula (2002) û kongreya Selahedîn li şubata (2003).
Birêz Barzanî rolêkî xweyê serekî li sercem pêşhatiyên siyasiyê Iraqa nû da
hebûye, paşê li damezrandina Encûmena hukimrana Iraqê li (31ê temmuza
2003), ku têda bûye endam û dawiyê jî bûye Serokê Encûmenê.
Li (12 Hezîrana2005) birêz Mesûd Barzanî wekî yekemîn Serokê Herêma
Kurdistanê ji aliyê Encûmena Nîştimaniya Kurdistana Iraqê ve hate
hilbijartin.
Birêz Mesûd Barzanî li hilbijartinên roja 25/07/2009 bi rêjeya % 70 ê dengan
bi destxist û bi awayekî raste rast ji aliyê gelê Kurdistanê ve duyemîn car
wekî Serokê Herêma Kurdistanê hate hilbijartin û li roja 20/08/2009 li
beramber Parlemena Kurdistanê sonda yasayî xwar.
Wekî Serokê Herêm, li çendîn welatan bi seredanên fermî kiriye û çendîn
Serokê welat û Serok Wezîrê van welatan dîtiye, li encama van hevdîtinan
de li gel Serok Bush Serokê Emerîka li (25.10.2005) û Tony Bileir Serok
Wezîrên Britanya li (31.10.2005) û Papayê Vatîkan li (14.11.2005) û
Berlusconî Serok Wezîrê Îtalya li (13.11.2005) û Şah Abdulla Melîkê Suudiye
li (13.03.2007) û Şah Abdulla Melîkê Urdin li (19.03.2007).
Wekî Serokî Herêmê ji bo geşkirina hevpeymanî li nav hêzên siyasiyên
Kurdistanê çend organekî damezrandiye û li herêmê proseya biryardanê
baştir kiriye:
A- Li roja (22 /01 /2007) Encûmena Serokayetiya Kurdistanê hate
damezrandin ku têda Serokê Herêm serpereştiya civînan dike, û Cîgirê
Serokê Herêm birêz (Kosret Resul) li gel Serokê Parlemena Kurdistanê û
Serokê Hikûmeta Kurdistanê û cîgirên wan û Serokê Dîwana Serokayetiya
Herêmê.
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B - Encûmena bilinda Partiyên siyasiyan, ku kesaayetiya yeke
ema partiyên
n
siyasiyan tê
êda endamin
n, ku ji van hizbên xwa rê ve pêk d
dihêt: Partiya
a
Demokrata Kurdisstanê, Yekîttiya Nîştiman
niya Kurdisttanê, Partiya
a
Zehmetkêşên Kurdista
anê, Partiya
a Sosyalîsta Demokrata
a Kurdistanê
ê,
Yekgirrtiya Îslamiy
ya Kurdistan
nê, Komeleyya Îslamiya Kurdistanê..
ok Barzanî şeydayê xwê
êndinêye bi taybetî jî heez bi xwênd
dina pirtûkên
n
Sero
dîrokî û siyasî
s
û serb
bazî dike û her
h wiha geelek hez ji w
werzîşê dike..
Birêz Mesûd
M
Barza
anî sala (196
65) dest bi jiyana
j
hevjîîniyê kiriye û xwedî heşşt
zarokane..
Barrzanî şareza
ayî bi temam
miya zimanê
ê Kurdî û Ereebî û Farisî yye, her wiha
a
şarezayî
ş
zim
manê Îngilîzîî ye û dikare
e pê biaxive
e.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Başû
ûrê Kurdista
an

Herêm:

Çalakê siya
asî Corê kes:
K. Bakû
ûr Şêwezar:
Vî b
babetÎ baştirr bike
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O
Osman Se
ebrî
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2110095010
00572
Osman Sebrî (Apo)
(
(*190
05 li gundê Narincê
N
ya K
Kolik a Sem
msûr - 1993 li
gundê Berkevir,
B
li Başûrê
B
Rojav
vaya Kurdisttanê) yek ji helbestvanên mezin ên
n
kurd e. Ew yek jij helbestvan
n nivîskarên
n Rêbaza Haawarê bû. A
Apê Osman jji
serokên êla
a Mêrdêsî bû. Bil ji helb
bestin û nivîîsînê, ew pa
ardarî xebata
a
rizgaarîxwaza gelê xwe jî bû
û.
Jînenîga
ar
an Sebrî li sa
ala 1905ê li gundê Narincê yê Kolîîka Semsûrê
ê jı dayik bû
û.
Osma
Bavê wîî serokê êla Mêrdêsiyan
n bû. Dema Osman Seb
brî hêşta zarrok bû, bavê
ê
1195

wî li sala 1915ê çû ser dilovaniya xwe û ew li ba apê xwe yê ko bû serokê
êlê, mezin bû.
Piştî Serhildana Şêx Seîd, Osman jî digel herdu apên wî Şukrî û Nûrî li sala
1926ê hatin girtin û li zîndana Amedê hatin darvekirin. Osman du salan di
zindana Denisliyê da ma û piştî efûyeka giştî, li sala 1928ê hat berdan.
Li sala 1929ê, careka din Osman digel 26 serokên kurd hat girtin, lê dîsa zû
hat berdan. Ew li 24ê çileyê pêşîna 1929ê reviye Sûriyeyê, du salan bû
endamê Partiya Xoybûnê û di kovara Hawarê da li ser mijarên cihê dest bi
nivîsandinê kir. Pir helbestên wî hatine çapkirin û yên ne çapkirî jî hene.
Li sala 1957ê Apê Osman digel hin welatparêzên Kurd, di xebata
damezirandina Partiya Demokrat a Kurdî li Sûriyeyê da cih girt û wekî
sekreterê partiyê hat hilbijartin.
Osman Sebrî roja 11ê çileyê paşîna sala 1993ê wefat kir. Ew li gundê
Berkevirê, li binxetê veşartî ye.
Jiyana dîrokrêzî ya Osman Sebrî (Apo)
1905 - li gundê Narincê ya Kolik a Semsûrê çavên xwe vedike
1915 - bavê xwe diçe dilovaniya Xwedê
1922 - dibistana "Rûştiye" kutayî dike
1928 - da dawiya vê salê di zîndana Denizli de
1929 - li Meletîyê didin dadgeha Cengî (Dîwanî Herb)
1929 - di 24.11 de derbasî binxetê (Sûrî) dibe
1930 - vedigere Kurdistana Bakur
1930 - Dûrxistin (sirgûn) li bajarê Reqa
1930 - di 01.07 vê salê de dîsa dikeve Kurdistana Bakur bo alîkariya Şoreşa
Agirî
1930 - meha 10an xweveşartin di nava Inizan de
1930 - dawiya salê derbasî Kurdistana Başûr (Barzan) ji bo xwe bigihîne
Birkoyê Celalî, Şoreşa Agirî
1931 - meha Gulanê li Musul û Bexda di girtîgehê de
1931 - meha Pûşperê rev nav Bedewîyan li Tilelqed
1931 - meha sermawezê heya sala 1935'ê dûrxistin li Aman û Filistîn
1935 - direve nav eşîra Berazan, tê dîlgirtin du mangî di girtîgehê de
1936 - dûrxistin li Girava Madagaskar (Efrîqa)
1937 - vegerandina Lûbnanê
1938 - vegerandina Şamê û heya sala 1941'ê danxwandina zarokên Kurd di
"Nadî Seleheddîn" de
1196

1941 - payîza vê salê dîsa direve Kurdistana Bakur (bi tevî lawê xwe Welato
yê ku paşê tê şehîdxistin)
1942 - heya sala 1943'ê xebat di kovara Hawarê de, tev Celadet Bedirxan
1944 - heya sala 1949'ê karmendiyê dike û bi destê wezîrê (neroyê) hundirî
tê avêtin (ji ber xebatên wî yên Kurdewarî)
1956 - danîna hîmê Partiya Demokratî Kurdî li Sûrî
1960 - heya sala 1962'ê di girtîgehê de
1962 - heya sala 1963'ê li Beyrût
1963 - 23.05 ya vê salê heya 31.12.1964 di girtîgehê de
1969 - 14.06 ya vê salê dikeve nav Kurdistana Bakur, ji ber ku di
16.03.1969'ê de biryara 2 sal girtîgehê li ser hatibû dayîn
1972 - heya sala 1973'ê dîsa di girtîgehê de, li Şamê
1973 - Dewleta Sûrî ji bo wî biryara çavnêriya nêzîkî (Nezareta binçavî) ya
temendirêjiyê dertîne û heya dawiya jiyana xwe di bin kontrola polîsên Surî
de jiya
Kurtehelbestek ji Osman Sebrî
Maf
Ger zilmê hene top û tifing, keştî û leşker
Têk de dişîne ser xwedîmaf pê rê dike şer
Ew tev nikarin destên wê yên pola bibestin
Zorbaz û sîtemkarên keleş tê de diwestin
Her maf wekî ro nayê veşartin bi tevayî
Bayek tê, dibe ewrên di reş, zû dike sayî
Şam, 1960, Zîndana Mêzê çavkanî: Arşîva Bablekan

Berhem
1954 Alfabeya kurdî ya latînî
1956 Bahoz / Şam
1956 Derdên Min gotar û çîrok / Şam
1984 Çar Leheng/ Şam
1981 Gotinên xav napijin bê tav / helbest / Almanya / , helbestên vê dîwanê
hêja Hemereş Reşo ji kovarên Hawar û Ronahiyê daye hev û pêşgotina xwe
û pêşgotina Dr.Nûredîn Zaza çapkir
1982 Elîfbêya Tekûz / Şam
1992 Berseva Hoşeng / Şam
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Piyawa
an

Regez:

K. Bakû
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Rojaw
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an
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1682 :ژمارە

Şêrko Bê
êkes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211240008
88594
...
Taybettmendiyên b
babetî
P
Piyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
Başûrê Ku
urdistan

Herêm:

Hozzanwan Corê kes:
Çalakê
kê siyasî Corê kes:
S
Silêmanî

Bajêr:

K
K. Başûr Şêw
wezar:
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Vî b
babetÎ baştirr bike

1683 :ژمارە

Falaka
addin Kak
kayi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271133498
87597
Die
ed at his home in his ag
ge of 70 in Saladin
S
city in southern
n Kurdistan..
Falakaddin Kakayi has publish
hed countless many Ku
urdish workss in the form
m
of novels,
n
shorrt stories an
nd essays. He
H has been
n at Kurdish montains in
n
several years as
a a Kurdish
h freedom fig
ghter (Pesh
hmerga) in 1
1960-70'ies..
He was the editor of
o the Kurdissh Radio Vo
oice of Revo
olution which
h
broadca
asted at Kurrdistans montain. He ha
as also been
n minister o
of culture fo
or
the firrst Kurdish government
g
t in southerrn Kurdistan
n.
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Ismet C
Cheriff Va
anly
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2415060810
00590
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Politiccal activist
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Writer
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G
Gender:
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Dialect:

Van

Cities:

Kurd

Nation:

North Kurdistan C
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JJawad M
Mella
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241142398
87097
....
Item
ms Propertyy
M
Male

Gender:

Ku
urd

Nation:

West
W
Kurdisttan Countryy - Province:
Political
P
activvist

P
People type:

Wriiter

P
People type:

Veterran Peshmerrga

P
People type:

1200

U
Update this item!
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Sherko Be
ekas
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271131338
87598
Sherko Bekas (S,êrrko Bêkes in
n Kurdish), (2
( May 1940
0 - 4 Augusst 2013), is a
prrominent co
ontemporary
y Kurdish po
oet. He wass born on 2 May 1940 in
n
h poet Faya
Sulaima
aniya in Iraq
qi Kurdistan as a son off the Kurdish
ak Bekas. He
e
joined the
e Kurdish lib
beration mo
ovement in 1
1965 and w
worked in the
e
mov
vement's ra
adio station (the Voice of
o Kurdistan
n). He left h
his homeland
d
becau
use of political pressure
e from the Iraqi
I
regimee in 1986. From 1987 to
o
1992,, he lived in exile in Sweden. In 19
992, he retu rned to Iraq
qi Kurdistan
n.
He died of ca
ancer in Stockholm, Sw
weden in 4 A
August 2013
3.
Litterary workks
ko Bekas tak
kes a promiinent role in
n the moderrn Kurdish literature. He
e
Sherk
introduced a new element
e
into
o the Kurdissh poetry, ccalled Rûwan
nge (vision)),
in 1971 which was a break from
m the strict traditional rules of poe
etry, such as
Rhyme
e. The poem
ms translated in "The Se
ecret Diary of A Rose" by Reingard
d
and Shiirwan Mirza,, with Renatte Saljoghi, are examp les of this sstyle. For the
e
first time, he
h introduce
ed the "postter poem" ((a term originating from
m
scculpture and
d painting) in 1975 into
o the Kurdissh poetry. M
Most of these
e
poe
ems are sho
ort, as small or seeming
gly trivial ob
bjects are co
onveyed into
o
great
g
mysterries. Everyth
hing in thesse poems is alive. In the
e beginning
g,
thoughts are often
n depicted vaguely, the poet rousin
ng the reade
er's curiosityy
and fa
antasy. The poem culminates in a surprising
s
a nd sometim
mes shocking
g
climax, in which
h the myste
ery of the po
oem is solveed. Literary critics in the
e
Orie
ent called th
he style of such poster poems As-ssahil mumta
ana' , as "the
e
simple un
nattainable"".
Sherko's works are distinguished
d
d around th
he Globe and
d have been
n
transla
ated into Ara
abic, Swedissh, Danish, Dutch, Italiaan, French and English
h.
In 1987,
1
he wa
as awarded the "Tucholsky scholarrship" of the
e Pen club in
n
Stockh
holm and in
n the same year
y
he wass awarded t he freedom
m prize of the
e
city of Florence
e.
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A two-volume colllection of his poetry wo
orks has beeen publishe
ed in Kurdish
h
und
der the title "Sherko Be
ekas' Diwan"" in Sweden
n. These two
o 1000-page
e
volumes contain his poetic wo
orks in their entirety. Hee has read h
his poems in
n
Sweden,, Denmark, Norway, Ge
ermany, Swiitzerland, Au
ustria, Unite
ed Kingdom
m,
Russia, and Italy, where
w
he wa
as named honorary
h
citiizen of Milan
n. He visited
d
United Sta
ates in 1990
0.
Item
ms Propertyy
M
Male

Gender:

Ku
urd

Nation:

So
outh Kurdisttan Countryy - Province:
Political
P
activvist

P
People type:

Po
oet

P
People type:

Sulaimaniyyah

Cities:

Ku
urdish - Sorrani

Dialect:
U
Update this item!
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ھيم أحمد
ابراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1261647248
87604
...
ص السجل
خصائص
ل
رجال

:س
الجنس

)ي)ة
کردي

:ة
القومية

ب کردستان
جنوب

:م
األقليم
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نوع الشخص :ناشط سياسي
نوع الشخص :کاتب
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

تعديل السجل

ژمارە1688 :

ابراھيم يونس حافظ يونس العتيدي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221257193679
المواليد-1955 :موصل.
التحصيل الدراسي :بکالوريوس علوم العسکرية.
المھنة :ضابط متقاعد.
الحالةاالجتماعية :متزوج ولدي اربعة اوالد.
اللغات التي اجيدھا :العربية واالنکليزية و الترکية والکردية.
تخرجت من الکلية العسکرية بتاريخ ) (1975/12/1برتبة مالزم دائمي في الجيش العراقي )(6کانون
الثاني 1978الدورة ) (57خريج کلية القيادة الدورة الثالثة عشر وعملت في الجيش العراقي طيلة فترة
خدمتي بمھنية و کفاءة عالية الى ان تم احالتي على التقاعد سنة  1990السباب سياسية وفي
سنة ) (2000-1999عملت في مديرية شباب والرياضة نينوى ،حاليا عضو قضا و الموصل.
کانديدي يەک تي بﯚ ليسي ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي موس بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

االتحاد الوطني الكردستاني

تعديل السجل
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ژمارە1689 :

ي
ي ارکوازي
سان علي بگ عيسي
احس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221151724
43595
لوالدة  /خانقيين 1946
محل وتاريخ الو
م
ج کلية ا داب جامعة بەغداد
اللتحصيل الدراسي  /خريج
ظيمات
السرية لإلتحاد في قضا و
ة
في لجنة التنظ
د عام  1991ککنت عضوا ي
شاطات /بعد
نش
خانقين و
خ
وأصدرت
ت
منحلة
المخابرات العراقية الم
ت
علي من ققبل
ض
 2ألقي القبض
في عام 2002
َ
قولة
کما بالسجن المؤبد وحجز األموال المنق
صة )للمخابراات( علي حک
اللمحکمة الخاص
ة.
والغير المنقولة
ن من أخوانه
خانقين وھما الشھيد
مجرمة في خا
ھات ظالمة وم
ه من قبل جھا
م اغتيال اثنين
تم
حامي ديار.
اللشيخ عادل ووالشھيد المح
2010دا .
ەماني ئ اق لە 0
ني
ديالە بﯚ ھە بژارددني پەڕ
ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي
ککانديدي ليسي
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
المدن:

خانقين

الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1690 :

د ساالر
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92618
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...
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:

ک  .جنوبي

الحزب:

ح .د .ک.

ل السجل
تعديل

ژمارە1691 :

د شھاب احمد خضيير الصميدعي
احمد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222142739
93686
حمن /خانقين ،مرشح
وخطيب جامع الرحم
ب
ع في العراق ،أمام
سادة الصميدع
مير قبيلة الس
أم
ي
ف الکردستاني
قائمة التحالف
قا
واالعدادية في خانقين.
ة
طة
ستي لالتدائيية والمتوسط
توولد  1967/1/1أکملت دراس
کرميان متزوج و لي
مالک اوقاف کر
اللمھنة /أمام ووخطيب منذ ) (15عام ،مووظف علي مال
الدبي.
ف السادس اال
أببنة في الصف
بکلوريوس لغة عربية.
س
اللتحصيل الدراسي /دبلوم علوم اسالميية/
ھم کبار المشاايخ في العراق منھم
ذ ) (30عاما ووأساتذتي م
درست العلم الشرعي منذ
شيخ :عبدالکرييم بيارة المدرس
1العالمة الششيخ :عمر الد يبکي
2العالمة الش
2شيخ :مەولود الترکي
3العالمة الش
31205

4العالمة الدکتور :عەبدولقادر العاني5الدکتور االستاذ :عبدالرزاق الحربي6الشيخ :عمر سنکاويوکثير من العلما و واالساتذة األجالء.
شارکت غي دورات کثيرة ،منھا دورة أعداد االمة والخطبا و في کلية العلوم االسالمية
بەغداد وتخرجت منھا بتقدير )جيد جدا( و دورات کثيرة مع منظمات المجتمع المدني،
عملت في مجال الدعوة واالرشاد وکنت أخرج الي القرى واالرياف للوعض والتوجية،
شارکت في تأسيس عدة مراکز مجتمع مدني کمرکز ذوي االحتياجات الخاصة.
رابطة شمال حمرين لشيوخ عشائر ومثقفي وأعيان المنطقة.
اتحاد علما و کردستان -فرع خانقين ،رابطة علما و الدين في العراق.
أجيد /اللغة العربية -اللغة االنکليزية بشکل متوسط.
عضو مؤسس رابطة علما و العراق ،عضو اتحاد علما و کردستان.
عضو الھيئة العامة نقابة السادة االشراف في العراق المقر العام /الکوفة
عضو المجلس المرکزي لوجھا و وشيوخ عشائر العراق مسؤول لجنة التوعية واالرشاد
الديني فيه.
کانديدي يەک تي بﯚ ليسي ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي ديالە بﯚ ھە بژاردني
پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

اجنبي)ة)

األقليم:

الخارج

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1692 :

احمد ھردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112542992572
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متاز
عام  1922وکان من الشعراء المجددين ،إم
سليمانية م
ھردي في الس
ولد الشاعر ھ
سان
حت على لس
ان قصائده أصبح
ية .رغم قلة أأشعاره إال ن
ة والرومانسية
شعره باألصالة
ش
معنون
الکوردي بشعره الم
ي
شعب
ب وخاصة المنناضلين فھو اللذي غنى للش
جميع الشباب
ج
کورد).
)نحن أحرار الک
لثالث مرات،
ث
کوردية
حق بالثورة الک
ل والفصل مررات عدة والتح
تععرض الشاعرر إلى اإلعتقال
ً
دينة
للمرض عاد إلى مد
ض
في لندن وبعد تععرضه
 19کان الجئاً سياسيا ي
ومنذ عام 991
ً
سياسيين الذيين کانوا
مثقفين والس
حيث کان بيته مزارا لألدباء والشعراء والم
اللسليمانية حي
صحته.
قلقين على ص
قل
ومن أھم مؤلففاته:
فيه أکثر
وله کتاب قيم ففي علم العرووض عمل ه
ى الوحدة( ،ه
ديوان )رازي تننيايي -نجوى
من  20سنة.
م
في مدينة
مد ھردي ي
شاعر الکوردي المعروف أحم
 29/10/2الش
تووفي صباح يووم األحد2006
ً
جثمانه الثرى
ه
 84عاما ،إثر مرض عضال ألم به ،ومن ودفن
ن عمر ناھز 4
اللسليمانية عن
أييضاً في السلليمانية.
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

ننوع الشخص :شاعر
سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل

ژمارە1693 :

وب بلو
ص کامل بھنام يعقو
اخالص
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221165745
53639
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 1بەغداد
محل و تأريخ الوالدة1965 /
م
سي /دبلوم اددارة +بکلوريووس لغات
حصيل الدراس
تح
صناعةو المعادن
اللمھنة /مدير اقدم في دائررة االستثماراات بوزارة الص
حضور المؤتمررات الخاصة باالمرأة و
شبکة النسا و العراقيات ،ح
شارکة مع الش
شاطات /مش
نش
لمدني.
جال مجتمع الم
نااشط في مج
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1694 :

جعفر
ن احمد عللي اکبر ج
ارکان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221163457
73622
محل وتأريخ الوالدةة1976 /
ل الدراسي /بکالوريوس
تحصيل
حب محل ادواات احتياطية
عمل الحالي /صاح
بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
ي
دي ليسي گﯚﯚڕان لە پار زگگاي بەغداد ببﯚ ھە
کانديد
ي سبەي
چاوە :ما پەڕي
سەرچ
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ب:
الحزب

گوران  -تغيير

ل السجل
تعديل
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ژمارە1695 :

ي
عد قرداغي
اسع
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92586
http:///www.kurd
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ن
نوع اللشخص :فنان
شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ن:
المدن

ليمانية
سلي

جة:
اللھج

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل

ژمارە1696 :

ماعيل قرداغي
اسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010214735
59933
سجن والنفي مرات عديدة ،تلقى
ن في بەغدادد ،تعرض للس
ن السياسيين
حد الناشطين
أح
کري قره
عر محمد شک
تععليمه في کففري وبەغدادد ومصر ،وھو األبن البکر لللعالمة والشاع
الصناعة السابق.
ة
سماعيل وکيل وزير
ستاذ طه أس
داغي والد األس
خي
ەيس قەرەداخ
سەرچاوە :فەيسبووکي قە
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

1209

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1697 :

اشرف محمد علي حسين الفيلي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211647053630
محل وتأريخ الوالدة1974 /
تحصيل الدراسي /بکلوريوس ادارة اعمال کلية االدارة و االقتصاد
نشاطات /يجيد اللغات العربية و الکردية و االنکليزية
کانديدي ليسي گﯚڕان لە پار زگاي بەغداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل

ژمارە1698 :

اواز حميد افندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032908155893082
مرشح الپارتي لبرلمان كردستان٢٠١٣ ،
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خصائص
ص السجل
القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

شط اجتماعي
نوع اللشخص :ناش
ب:
الحزب

ح .دد .ک.

س:
الجنس

ساء
نس

ل السجل
تعديل

ژمارە1699 :

دلوي
سي مراد د
م رضا عيس
اکرم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221152353
33598
19
اللمواليد 962 /
مين  /بعقوبة
اللشھادة /خرييج دار المعلم
شاطات السيياسية /
نش
ظيمات حزب ا لديمقراطي االکردستاني و تعينت بوظييفة معلم ،وففي عام
عملت مع تنظ
ع
الجيش الشعبي
ش
 1993فصلت ممن الوظيفة للعدم تطبيق واجبات
3
2010دا .
ەماني ئ اق لە 0
ني
ديالە بﯚ ھە بژارددني پەڕ
ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي
ککانديدي ليسي
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل
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ژمارە1700 :

بدرية سعدﷲ فتح ﷲ مندالوي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211648243632
تحصيل الدراسي /بکلوريوس تأريخ+دبلوم معھد المعلمين المرکزي
عمل الحالي/معلمة
کانديدي ليسي گﯚڕان لە پار زگاي بەغداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل

ژمارە1701 :

بشری احمد رستم شيرخان شيرواني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221255033677
مواليد1960/1/1 :بەغداد -الرصافة
التحصيل الدراسي :خريجة کلية علوم-قسم الرياضيات-جامعة المستنصرية-بەغداد
انني من االکراد الفيليين الذين تعرضوا لتھجير بين اعوام 1970الى  1980واکملت کافة مراحلي
الدراسية في محافظة بەغداد ،اشتغلت في مجال التدريس لسنوات عدة في اعداديات ھولير حتى
عام  1995التحقت بعدھا بصفوف االتحاد الوطني الکوردستاني عام  1991وکان مسؤولي المباشر
انذاک االستاذ)نيازي حسن( وبعدھا عملت في منظم) (Helpااللمانية لمساعدات االنسانية وکننا نقوم
بتوزيع المساعدات االنسانية المختلفة 0على محافظات اقليم کوردستان واالن اشتغل منصب عضو
)کوميتة/ھيوا/ملبند موصل( ولي تنظيمات نسوية في المحافظة و عضوة في نقابةصحفيي
کردستان/فرع موصل ولي مقاالت عدة حول المراة وقضيتھا الشرعية المنشورة في اعداد مختلفة في
1212

جريدة التواصل التي يصدرھا االتحاد الوطني الکردستاني في محافظة نينوى ،شارکت في العديد من
المؤتمرات في محافظات )السليمانية و دھوک واربيل و موصل)
وشارکت في العديد من المؤتمرات حول قضايا المراة و شؤونھا.
کانديدي يەک تي بﯚ ليسي ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي موس بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

االتحاد الوطني الكردستاني

تعديل السجل

ژمارە1702 :

بفراو احمد امين
http://www.kurdipedia.org/?q=2014013022312192865
مرشحة قائمة االتجاه الثالث لبرلمان كردستان ٢٠٠٣ -
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل
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ژمارە1703 :

توانا فائق ھوشيار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02211617513613
اللمواليد  1956سليمانيه -االعراق
م
اللديانة مسلم
اللحالة االجتماعية متزوج
مي:
اللتحصيل العلم
کة
ألقتصاد )شھاادة دبلوم معاادلة من مملک
1995دبلوم في األدارة واأل
5
ھولندا ).
ھ
غداد.
عمال-کلية االدارة واالقتصاد -جامعة بەغ
1981بکالوريووس إدارة االع
1
ألعدادية المرککزية  -بەغداد .
1977خريج األ
7
اللوظائف التي عمل بھا:
ط في حرکة التغيير .
ه  2008ناشط
منذ نھاية سنه
م
ة
 200مدير مککتب
سنة 06-2005
س
الملحقية العسکرية العراقية-
سفارة جمھوررية العراق /ممملکة ھولندا ،وبالدرجة الو
س
لوظيفية )).1 / 1
کتب المدير اللعام لألستخببارات واألمن-وزارة الدفاع.
سنة  2005مک
س
ستشار في مکتب نائب ررئيس الوزرا و العراقي .
سنة  2004مس
س
العراقية )البرلمان
ة
طنية
ساعد رئيس الجمعية الوط
سنة  2004مس
س
الحکم )العراق).
م
مجلس
د نائب عضو م
 2004مساعد
سنة 4 -2003
س
لھيئة الفنية المتخصصة
 198مدير إداررة و رئيس الھ
سنة 85-1983
س
ەغداد.
سسة العامة للسياحة –بە
سة في المؤس
دائرة الھندس
لد
فردوس للمقااوالت العامة .
 1993مدير إد ارة شرکة الف
سنة 3 -1986
س
ى:
شاطات اخرى
نش
العراقية
ة
طنية
رئيس الجمعية الوط
مشارکة مع السيد س
سنة  2004الم
س
أول برلمان عراقي بعد تحريير العراق
سيس بناة ل
(البرلمان العرااقي( في تأس
سنة . 2003
س
جتمع المدني في مجلس الحکم
ي لجنة المج
 2004عضو في
سنة 4 -2003
س
اللعراقي.
األمن الوطني الععليا في مجلس الحکم
ن
ي لجنة
 2004عضو في
سنة 4 -2003
س
اللعراقي.
الللغات:
اللکرديه
اللعربيه
اللھولندية
النکليزيه
اال
طفى
العام لحرکه التغييير االستاذ نووشيروان مصط
م
•بعدسنة  2010سکرتير ا لمنسق
القانوني لحرکة التغغيير.
ي
لقسم
عد المشرف العام على الق
مين .و مساع
أم
فظة بغداد.
التغيير لمجلس الننواب العراقي عن محا ة
ر
ي کتلة
•سنة  2010أحد مرشحي
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سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )توانا فائق ھوشيار( سەبارەت بە
)توانا فائق ھوشيار( لە16:13:15 2013-3-7 :
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل

ژمارە1704 :

تەيالس حەسەن عومەر حس ن خانەقا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211659323640
محل وتاريخ الوالدة 1953 /کرکوک
تحصيل الدراسي /دبلوم زراعة
اختصاص/مھندسة في تطوير الزراعة واالرشاد في السياحة
نشاطات /عضوة ناشطة في منظمات المجتمع المدني و لھا عدة بحوث زراعية في تطوير الزراعة.
خصائص السجل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط اجتماعي

1215

ن:
المدن

کرککوک

جة:
اللھج

ک .جنوبي

ل السجل
تعديل

ژمارە1705 :

ل غالم اماام علي
جليل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02211650513634
لوالدة 1961 /بەغداد
محل وتأريخ الو
م
فني
سي /دبلوم فن
حصيل الدراس
تح
عمل الحالي //کاسب
ع
ين ،اعتقلت ففي
ظمة العراقية للکرد الفيليين
ضو االمانة العا مة في المنظ
شاطات /عض
نش
مديرية امن الثثورة.
م
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1706 :

ل نبز
جمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254339
92599

1216

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1707 :

د مال
جواد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102216428
87945
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
غرب

شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
ل السجل
تعديل
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ژمارە1708 :

سەوي
جينان حسين نعاس غييس الموس
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221162146
63615
http
لوالدة 1966 /بەغداد
محل وتأريخ الو
م
فني قسم التتصميم
سي /دبلوم فن
حصيل الدراس
تح
مع المدني
ظمات المجتم
قوق االنسان من خالل منظ
عمل الحالي //ناشطة بحقو
ع
في معارض
عربية  1990و شارکت ي
 198و افاق ع
الت المراءة 88
شاطات /عمللت في مجال
نش
على القماش و ففي التنسيق و التصميم.
عدة و لھا خبررة طويلة في طباعة ى
ع
لە
ەماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ م
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1709 :

ي
حمد فەيلي
حاجي مح
الل محمد ح
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221160543
33610
لوالدة 1958 /بەغداد
محل وتأريخ الو
م
جية في
مرحلة ثانية کلية االھندسة بجامعة التکنولوج
ة
سي /مرقن قييد في
حصيل الدراس
تح
ەغداد
بە
عمل الحالي //اعمال حرة
ع
حقوق االنساان و لديه
راصد لالنتھاکات ح
د
ت السياسية و عمل
س النشاظات
شاطات /مارس
نش
رافدين
ن
مؤسسي مؤؤسسة
المدني و کان احد م
ي
جتمع
اللخبرة في مؤؤسسات المج
حقوق االنساان.
لح
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
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جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ق األنسان
ننوع الشخص :ناشط حقوق
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1710 :

کريم
ب محمد ک
حبيب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102255148
87937
التابعة لمحافظة واسط
ة
*ولد في  1931 / 12 / 16في ناحية زررباطية
19
ة الى بغداد ففي عام 939
*غادر زرباطية
مدينة بغداد ،ووالتحق
جامعية في م
سة االبتدائية والمتوسطة والثانوية والج
*اکمل الدراس
بسبب فصله من اللکلية
ب
خرج فيھا عام 1959
عام  1952وتخ
کلية الحقوق في بغداد ع
بک
سياسي ،من ززمالئه في کللية الحقوق االخوة
سنوات بسبب نشاطه الس
مدة سبع س
لم
وغيرھم کثيرون.
م
فتي
وشمس الدين المف
س
ي ومحسن ددزةيي
جالل الطالباني
ج
في عام .1952
يمقراطي الکووردستاني ي
ى الحزب الديم
*انتسبت الى
،195
ستاني عام 54
طي الکوردس
حزب الديمقراط
مات بغداد للح
*اصبح مسؤووال عن تنظيم
حزب عام
کرتيرا عاما للح
وجرى انتخابه سکر
ى
ة للحزب عام 1956
لجنة المرکزية
وعضوا في اللج
سنة المذکورةة ،وبقي في ھذا
حزب في الس
شقاق الذي حصل في الح
 1964بعد االنش
4
شؤومة.
الحزب بعد اتفاقية الجزائر المش
ب
اللمنصب لغاية  1975بعد اللنکسة التي اصابت
عام
صفوف الحزب مرة اخرى ع
لفترة وعاد الى ص
ة
*ترک العمل السياسي ووالحزبي
سؤوال عن ھيئئة
سنوات ثم مس
لحزب لعدة س
العالم في الح
 ،1991وغدا ممسؤوال عن اال
اللمراقبة والتفتتيش.
قدمين،
خطرة في الق
صيب بجروح خ
اقتتال االخوة ( ،أص
ل
 199وفي اثناءء )حرب
*في عام 94
کان في مصيف صالح الدين ،اثناء
ه ،عندما ن
ط قنبلة مدفع على سيارته
سبب سقوط
بس
ه.
دين في حينه
قصف صالح الد
قص
طانية
دن ،ومنحته الجھات البريط
الج في سورياا ،ولبنان ،ولند
*سافر بعد ذلک الى العال
االخ مسعود الباارزاني
الى ان جاء خ
في بريطانيا ى
سياسي ھنا ک ،وبقي ي
حق اللجوء الس
ح
1219

عام .2000
ستان فرجع ع
طلب منه العوددة الى کوردس
في زيارة الى بريطانيا ،وطل
ً
مجددا وقضى معظم وقته في
انه قد عاوده م
في منه اال ه
ض عضال شفي
*اصيب بمرض
ستشفى بلبننان حيث وافااه االجل يوم الثالثاء
حياته يتلقى ا لعالج في مس
اللشھور من ح
.2
 30تموز 2013
0
ي .وعمل
سيرة الحزب الديمقراطي الکوردستاني
عديدة ومنھا کتابه في مس
*له مؤلفات ع
ي في اوائل نشوءه.
لفزيون العراقي
مذيعاً في التلف
م
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ننوع الشخص :اعالمي
ننوع الشخص :کاتب
ل السجل
تعديل

ژمارە1711 :

سين حسن نرمو دروييش
حسي
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222124528
83672
اللمواليد.1959/1/10 :
ة /جامعة المووصل 1984
اللتحصيل الدراسی :بکالورﯾﯾوس ھندسة
االتحاد الوطنی
د
ظيمات
ميت الى تنظ
فی ) (1991انتم
ضة االذارﯾة ی
بععد اشتراکی فی االنتفاض
اللکوردستانی
الماضی فی مدﯾنة دھوک.
ی
سعينات من ا لقرن
فی بداﯾة التس
شعب کردستان ففی بھدﯾنان .وبعدھا
ب
لفزﯾونی فی تلفزﯾون
جال البث التلف
عملت فی مج
ع
غادرت کردستتان
غ
االتحاد الوطنی
د
صفوف
ظيمات فی ص
فی مجال التنظ
ملت ھناک ی
ی المانيا و عم
و استقرت فی
اللکردستانی
ولی عشرات اللمقاالت
صحيفة قندﯾل الکترونية ی
شغلت کرئيس تحرﯾر فی ص
ولحد االن ،شغ
ی والعراقی.
فی الشأنين االکوردستانی
شغل منصب نائب مکتب
شھيد حسن نرمو( کان ﯾش
جدﯾر بالذکر :ان والدی )الش
ج
1220

الکومالﯾتی و عضو مجلس محافظة نينوى على قائمة التحالف الکوردستانی /االتحاد
الکوردستانی فی منطقة الشيخان ومن المؤسسين )لجنة محلية الشيخان( ابان
ثورة اﯾلول المجيدة.
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستان لە پار زگای موس بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی
ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی پوک ميدﯾا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1712 :

حسين علي جان ميران عيدا قرلوسي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211647433631
محل وتأرﯾخ الوالدة 1978 /بەغداد
تحصيل الدراسی /بکلورﯾوس فی فيزﯾا و
عمل الحالی /معيد فی قسم الفيزﯾا و طالب ماجستير فی فيزﯾا و النووﯾة
کاندﯾدی ليسی گﯚڕان لە پار زگای بەغداد بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
خصائص السجل
الجنس:

رجال

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل
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ژمارە1713 :

ﯚراني
س ن عەلي ئەحمەد حس ن گﯚ
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222124942
23674
.1
اللمواليد1947 :
ة :متزوج واب الربع اوالد و سبع بنات.
اللحالة الزوجية
ھد اعداد المععلمين .1969-1968
اللحالة الدراسيية :خريج معھ
مجلس منذ
س
لتربية و التعلييم في
وانا االن عضو مجلس قضا و الموصل ورئيس لجنة الت
موصل بعد
ل
کوردستان فرع
ن
مي
رئيس اتحاد معلم
ل کنائب س
الن .کما اعمل
 2005ولحد اال
5
تووحيد سکرتارريتين.
ھە بژاردني
موس بﯚ ە
ني کوردستان لە پار زگاي م
ي ھاوپەيما ي
ککانديدي يەک تتي بﯚ ليسي
ەڕ ەماني ئ اق لە 2010ددا .
پە
سەرچاوە :ما پەڕي پوک مميديا
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
الحزب:

طني الكردستتاني
االتحاد الوط

ل السجل
تعديل

ژمارە1714 :

مندالوي
حمد کريم م
زة داود مح
حمز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221164902
23633
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 1بەغداد
محل و تأريخ الوالدة1974 /
م
سبات
في علوم حاس
سي /طالب بککالوريوس ي
حصيل الدراس
تح
مؤسسة جماعة
ة
مدير
دية و نائب مد
صناعات الجلد
ب معرض و وررشة ريفان لص
اللمھنة /صاحب
ي المستقلة.
اللتراث العراقي
خارج.
في الداخل و الخ
شاطات /اقاممة المعارض ففنية في مجاال التراث ي
نش
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1715 :

ي
مان سندي
مەد عوسم
حەلييمە ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220183808
83551
مواليد 1969 /دھوک
م
مارية جامعة الموصل
ھندسة المعم
شھادة /بکالورريوس في الھ
ش
دورتموند
د
معة
ي التخطيط ااالقليمي جام
دبلوم عالي في
جامعة دھوک
ة
حضري
ماجستير في التخطيط الح
م
سة المعمارية  -جامعة دھووک
س مساعد  -کلية الھندس
اللمھنة  /مدرس
االدارة والتخطيط ففي عمان
ة
مشارکة في ورش العمل ودورات التطووير في
النشطة  /الم
اال
 ،2008 -200تتفسير
فات في الشررق االوسط ففي المانيا 07
 ،2حوار الثقافا
2007 – 2006
6
حول حقوق
کر بعمق ل
ھوک  2009و المشارکة ففي مؤتمر فک
اللصور الجوية ففي جامعة دھ
شاريع القطاع الخاص
مصصمة لمش
سة مشرفة وم
اللمراءة في ارببيل  2010و ککانت مھندس
شرفت في
دھوک لثالث سنووات و ثم اش
ک
مية في
في الموصل و في منظمة الصحة العالم
ھوک.
في محافظة دھ
اللتخطيط العمرراني واالدارة المحلية ي
لە
ماني ئ اق ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
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سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
المدن:

دھوک

اللھجة:

ک .شمال

تعديل السجل

ژمارە1716 :

ذکريا مھدي جادي محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211641413626
محل وتأريخ الوالدة 1961 /بەغداد
تحصيل الدراسي /دبلم الفني في ھندسة المساحة
عمل الحالي /اعمال حرة في مجال االختصاص و مجاالت اخرى
نشاطات /عمل في مجال الدفاع عن حقوق االنسان و الحريات العامة و حقوق االقليات وعضو کل من
مؤسسة التقدم لالستطالع و الرافدين لحماية حق المؤلف و مجلس االقليات العراقية و مرصد بەغداد
لحقوق االنسان ءو مؤسسة أوميد الثقافية االجتماعية.
کانديدي ليسي گﯚڕان لە پار زگاي بەغداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

گوران  -تغيير
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ل السجل
تعديل

ژمارە1717 :

جەالن
سەفەر باج
دە قادر س
رافيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222142923
33687
تااريخ الميالد1954 :
جھة الميالد :خانقين
ج
ة – التحرير -ددور األطباء
اللعنوان:بعقوبة
مانية 1978
جامعة السليم
س اقتصاد  -ج
مية :بکالوريوس
اللدرجات العلم
کالوريوس قاننون  -کلية الييرموک الجامععة 2000
بک
صاد ،قانون
اللتخصص:اقتص
جيدھا :العربيية ،االنکليزية
الللغات التي تج
ة ،الکردية ،التترکمانية
دم
اللعنوان الوظيففي :مدير أقد
ديالى
ى
رة صحة
اللمنصب :مديررة قسم األموور اإلدارية واللمالية والقانونية في دائ ة
ة النقا و الخيررية\ مقرھا بععقوبة
اللنشاط :عضوة في جمعية
ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي دديالە بﯚ ھە بژژاردني
ي
ي
ککانديدي يەک تتي بﯚ ليسي
ەڕ ەماني ئ اق لە 2010ددا .
پە
سەرچاوە :ما پەڕي پوک مميديا
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1718 :

رشييد باجالن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011144114
49994
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معلم الکبير ررشيد
ضل الوطني والحقوقي الم
من الخالدين ففي ضمير اإلننسانية المناض
م
خالل والدھا الخاالد بعض
ل
جالن من
سيدة بھار باج
سلطة المفکرةة الوطنية الس
بااجالن فقد س
حلک الضروف
الکردي في احد اح
ي
شعب
ى تاريخ الحرک ة التحررية للش
من الضؤ على
م
امام اعدا
التواقة للحرية م
ة
شعوبھا
لخطرة بعد وأثثنا و الحربين العالميين بش
اللحساسة والخ
الن ديبجة
صحفية الاللمععية امل باجال
ي االستعباد وواالستعمار .ووقد کتبت الص
متمرسين في
م
المناضل
ل
کانت
شرة بجريدة االتحاد الغرا و بتاريخ  2005بکلمات جلليلة تليق بمک
نش
موضعية الکتاب ننشر من التعليق کما ورد
ن والھمية وم
اللوطني الکبيرر رشيد باجالن
حررية لشعب کردستان،
امانته للقضية التح
ه
بير في
ن معلمنا الکبي
لننکون کما کان
عرض  /امل بااجالن
ع
ل
تاب “بعنوان ررشيد باجالن )(2001 – 1920
صدر مؤخرا کتا
ص
المناضل الکردي العريق “ عن
کردي( من اع
ن الحيا و الترااث الوثائقي ووالصحفي الک
مؤسسة )زين
م
عداد بھار رشييد باجالن
حريصة على اابراز وتعريف تتاريخ نضال والدھا کقائد ککرس حياته لللعمل في
والتي کانت ح
ن)(294
ة خالل سنواات حياته القررن الماضي ،وان ھذا الکتااب متکون من
اللقضية الکردية
على
ھا بالعربية ،تم االشراف ع
صفحة فيھا) (27موضوعا وومقالة باللغة الکردية ومثلھ
ص
في سلسلة اللکتب
اللطبع في مرککز صديق صاللح في السلييمانية ويعتبر عدد  103ي
عدد النسخ من الکتاب 10 00نسخة.
ع
الربعينيات
کردي في اال
قاضيا منتميا إلى حزب ھيوا الک
ا
جالن محاميا وومن ثم
ککان رشيد باج
رزکاري انتخب
ي
في حزب
لقياديين البارزين ي
ن
سين وا
من القرن الماضي ويعتبر ا حد المؤسس
م
طي
حزب الديمقراط
لجنة مرکزية لـلح
ة
حزب ،وعضوا في اول
ضوا قياديا للح
سنة  1945عض
س
المؤسسين في
ن
من
 ،194وکان ن
ھاباد سنة 46
م جمھورية مھ
اللکردستاني ففي ايران ايام
خرين من
جب صفر واالخ
جنة خانقين “لحرکة انصارر السالم “ مععه الشيخ مرراد زنکنة ورج
لج
لدينية المعروففة .اخذ اول ددروس الکرداييتي على يد الشاعر
الجتماعية والد
اللشخصيات اال
سية عندما اللتقى
اللکردي بابا عللي )بيدار( وتتعمق فکره اللقومي واخذ ابعاده السياس
طاب( ،وشھد له انه
مؤسسي جمعية )داررکه ر – الحطا
ي
باالمناضل دلدار الذي کان ممن
تعددية لقد کاان حقا محامييا عن حقوق شعبه
اللمؤمن منذ وققت مبکر بالرراي االخر والتع
حد الباحثين اللمھمين في
طوال حياته .ووصف بانه موللع باالدب والثثقافة ويعد اح
ط
ماته في
جانب مساھم
بالجرائد والوثائق بج
ئد
حتفظا
ککردستان عن المخطوطات القديمة ومح
سھم
صديق لالدبا و والمثقفين يتتحف مجالسھ
ف الکردية وقييل عنه انه ص
دوريات الصحف
أن تقاعد عن الوظيفة
جتماع .بعد ن
ب وبذکرياته عن االدب واللسياسة واالج
باالحديث الطيب
التاريخ والتراث الکرردي في
خ
في لجنة
صبح عضوا ي
ستين عاما أص
عن عمر يناھزز الثامنة والس
ع
العراقي إلى يوم وفااته في تاريخ  ،122001 16انه
ي
ة للمجمع العللمي
اللھيئة الکردية
سية في
على احدى الشوارع الرئيس
طلق اسمه ع
شيد باجالن من أبنا و مد ينة خانقين اط
رش
کتاب
ة .اھدت المععدة ما في الک
لذکراه في المدينة
ه
سقوط النظام تخليدا
خانقين بعد س
خ
لخصته في قصيدة نثرية
ه
عبارة عن رثا و رائع
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الکتاب الذي يلخص نضاالت رشيد باجالن وفي مقدمتھم الدکتور المؤرخ کمال مظھر
ئەحمەد احد المع رواد کتابة تاريخ الشعب الکردي الحديث ،کونه کان خير عون لمعدة
الکتاب في التحضير والصياغة والنشر ،ويحوي على مقاالت وارا و کتاب مثقفين
وصحفيين مع عدد من االصدقا و المقربين للفقيد المرحوم ورفاق دربه في النضال
يتحدثون عن تاريخه وتضحياته الجسام عبر سنوات حياته ،ومنھم المتاثرون بدربه
ومھنته فأصبح مثاال لھم ونحن سوف نذکر البعض مما ذکروا ھؤال و وتم تدوينه في
ھذا الکتاب الذي نستعرضه عبر ھذه االسطر القليلة حيث نبدأ عرضنا بالتحدث عن
سيرة رشيد باجالن کما ذکرھا صديق صالح احد العاملين في مؤسسة زين
والمساھمين في تسليط االضوا و على المسيرة النضالية ألبنا و شعبنا الکردي،
ودوره الريادي في احيا و التراث الوثائقي في الصحافة الکردية.
سيرة حياة رشيد باجالن
يقول صديق صالح عن سيرة حياته ان اسمه رشيد ابن إسماعيل اغا ابن عزيز اغا
ابن جليل اغا ابن حسين اغا باجالن ،ولد سنة  1920في قرية تازه شار بمنطقة
بنکوره التابعة لقضا و خانقين والدته سيمة ھياز وزوجته طوبا بنت عبدللـە اغا بن عبد
العزيز ابنة عمه انجب منھا ستة أوالد ديار ،سوار ،بھار ،شرين ،محمد وتارا وله ثمانية
احفاد .وعن دراسته باشر رشيد اغا بدخوله المدرسة االبتدائية سنة  1930واکمل
الصف الخامس ابتدائي عام  1935في خانقين ،واکمل الصف الخامس الثانوي في
بعقوبة عام  1940وبعد ذلک دخل جامعة بەغداد واکمل کلية الحقوق عام  1944وفي
السنوات األخيرة من العقد الثالث من القرن المنصرم شکل مع السادة )عزيز
بيشتوان ،محمد امين دة ربند فقره يي ومجموعة مخلصة من الکرد( حزبا صغيرا
باسم )براية تي( ولکن لم يستمر الحزب طويال .بعد ذلک انضم إلى صفوف حزب ھيوا
کقائد نشيط وفعال ،وبعد اضمحالل حزب ھيوا کان من احد القادة البارزين الذين
ساھمو في المؤتمر التاسيسي لحزب رزکاري وانتخب في المؤتمر األول کعضو في
اللجنة المرکزية عام  1945وفي اليوم السادس عشر من الشھر نفسه ساھم في
المؤتمر األول للحزب الديمقراطي الکردي وانتخب کعضو في اللجنة المرکزية للحزب
المذکور .ثم يذکر کاتب المقال في عرض لسيرة حياته نظرا لسمعته المرموقة دعته
بعض االحزاب المعادية لالحالف والعاملة من اجل رفع مستوى الطبقات الشعبية
کـ)حزب التحرر الوطني( وحاولت کسبه إلى جانبھم وضمه إلى ھيئتھم المؤسسة
کممثل عن الکرد.
حياته المھنية
من الناحية الوظيفية تدرج في عدة وظائف حکومية بعد اکمال دراسته في کلية
الحقوق سنة  1946أصبح عضوا في نقابة المحامين في خانقين وبدا يمارس المحاماة
لغاية سنة  1960جرى تعيينه للمرة األولى کمعاون في دائرة تسوية االراضي في
اربيل باشر في عمله من  8 20ولغاية  2912من سنة  1948ومن ثم نقل وظيفته إلى
مندلي ولکنه طرد منھا بسبب مشارکته في مظاھرة ضد غال و االسعار وعدم توفر
المواد المعيشية مع عدد من اصدقائه ومعارفه منھم السادة )عبدللـە قرة
داغي،إسماعيل المعلم وحسن محمد زھاوي ،وإسماعيل المصالوي ومحمد محمد
امين دربند فقرﯨيي وئەحمەد محمد( ،حيث تم اعتقالھم لمدة اسبوع واطلق
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سراحھم لعدم وجود ادلة الدانتھم واعتقل مرة أخرى بدعوة من احد اليھود )موشي
حاي( لعدم قناعته في براءتھم إال أن محکمة جزا و خانقين افرجت عنھم فعاد بعدھا
وباشر المحاماة من جديد .بعد ثورة 4 1تموز اعيد إلى الوظيفة بمرسوم جمھوري
فباشر العمل اوال کحاکم في محکمة بداءة بعقوبة بتاريخ  2031960واستمر في
الوظيفة لمدة سنة واحدة ومن ثم تنقل من الوظائف التالية محکمة االستئناف
الخاصة بقضايا اإلصالح الزراعي في کرکوک لمدة شھر سنة  1961ومن ثم بداءة
المقدادية وبقي فيھا لمدة سنتين وکان يزور محکمة بداءة خانقين يوما واحدا في
االسبوع لالشراف على اعمالھا خالل تلک السنة والتي استولى فيھا البعثيون على
الحکم اعتقل للمرة الثالثة في حياته بموجب امر وزاري سنة  1963واجبر على
التخلي عن الوظيفة بعد ذلک وبموجب الحاکم العسکري العام تم إطالق سراحه
واعيد إلى الوظيفة .نقل إلى محکمة بداءة المقدادية ثم بداءة الحلة ومن ثم بداءة
بعقوبة من السنوات ) (1967 -1963في السنة التالية باشر کعضو منتدب في الھيئة
التمييزية لإلصالح الزراعي من السنوات  1970ولغاية  1983باشر في العمل الوظيفي
متنقال من بداءة المقدادية إلى الحاکمية کمحکمة المقدادية ثم بداءة الکاظمية وبعد
ذلک نقل إلى رئاسة الھيئة التفتيشية في وزارة العدل کمفتش عدلي ثم أصبح
حاکما في محکمة بداءة الرصافة ثم نقل إلى المحکمة الخاصة بقضايا المرور في
الرصافة احيل على التقاعد في تاريخ  3061983لبلوغه السن القانوني اي 63
سنة.ولکن في سنة  1988اعيد إلى الوظيفة مرة أخرى کقاض في محکمة جزا و
امانة العاصمة وبقي في الوظيفة لغاية سنة  1989ثم انتقل إلى محکمة االستئناف
الخاصة بمنطقة بەغداد وفي سنة  1992بلغ السن الثامنة والستين ترک الوظيفة
الحکومية للمرة األخيرة ،وبلغ عدد سنوات خدمته خمسة وثالثون عاما وستة اشھر
وعشرة ايام .قضى بقية حياته في القراءة والمطالعة وکانت لديه مکتبة عامرة وغنية
بأنواع الکتب وأصبح عضوا في لجنة التاريخ والتراث الکردي في الھيئة الکردية للمجمع
العلمي العراقي إلى يوم وفاته في  122001 16ودفن في مقبرة الکرخ .انه الرائد
الحالم بغد افضل للکرد وکردستان ويصفه الکاتب ابراھيم باجالن الذي ساھم باکثر
من مقال في کتاب رشيد باجالن قائال کان إنسانا اجتماعيا يعرف العادات والتقاليد
العشائرية متواضعا اليانف عن زيارة الشيوخ العاجزين والعجائز من عشيرته أثنا و
زياراته المتکررة إلى مسقط راسه في بنکوره وکانت عالقاته واسعة مع المناضلين
من اجل الحقوق العادلة للکرد في منطقة )کرميان ،خانقين ،کرکوک ،السعدية جلوال
و وفي الموصل وفي مختلف ارجا و کردستان( کان يزورھم ويتابع أخبارھم ويشارک
في مناسباتھم وکان ذلک الوالد الحنون التشغله مھماته عن متابعة کل صغيرة وکبيرة
في اسرته ،انه ذلک الرائد الحالم بغد افضل للکرد وکردستان .ويذکر احد المساھمين
في کتابة مقالة عن المناضل العريق کان حريصا على مصالح أبنا و مدينته فيما يخص
التعليم في المدينة وتاريخ المدارس التي اسست فيھا والمساھمين في ھذا المجال
فقد کان المرحوم رشيد باجالن احد القالئل الذين ساھموا بشکل فعال لغرض تطوير
التعليم في المدينة خاصة مايتعلق بمرحلة ما بعد االبتدائية اي المرحلة الثانوية فقد
شارک مع عدد من الشخصيات في المدينة للعمل على تذليل تلک العقبات امام
طلبة خانقين حيث عانى المرحوم لمعاناة الطلبة وترکھم الدراسة المتوسطة في
المدينة الضطرارھم االنتقال والسفر إلى بەغداد أو المدن المجاورة الکمال دراستھم
وکانت معظم العوائل التمتلک تلک اإلمکانية لالنتقال .فقاموا بتشکيل ما نسميھا
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ھيئة العمل على استحصل الموافقات الرسمية والقانونية من جمعية النقيض االھلية
في بەغداد الفتتاح فرعھا في خانقين.حيث تقدموا بطلب إلى تلک الجمعية في
بەغداد وقدمت بعض التعھدات في ذلک الشأن کتامين بناية للمدرسة في حال
تاسيسھا ومبيت للمدرسين وفعال تمت الموافقة على افتتاح المدرسة في منتصف
اربعينات القرن الماضي في خانقين ،ولم يکن رشيد باجالن من المساھمين في
تاسيس المدرسة فقط وانما من االساتذة المھمين الذين القوا محاضرات فيھا
ليتواصل مع طلبتھا في سبيل خدمة أبنا و مدينته .وعن عالقته مع رجال الدين کانت
تتسم باالھمية والجدية حيث کان يتبادل معھم الزيارات المتواصلة وکان رجل الدين
لديه المکانة والوقار عند رشيد باجالن يتبادل معھم النقاشات في امور الدين والدنيا،
ومن الشخصيات التي کان يزورھا وله عالقة وثيقة معه الشيخ احسان عبد الرحمن
الجمور والشيخ عبد الکريم المدرس )بيارة( مفتي العراق وشيخ شيوخھا ورئيس
رابطة علما و العراق .ان من خالل قراءتي للمقاالت المدونة في کتاب رشيد باجالن
استوقفني ماکتبه قاضي طاھر خليل بک دلو حيث يظھر مما دونه ان ھذا الرجل
التاريخي کان له التاثير الواضح على مسار حياته المھنية وعلى ايمانه بالقضية
الکردية فمنذ ان کان صغيرا زرع فيه الرغبة في أن يکون محاميا وقاضيا کي يخدم
المظلومين ويحمي حقوقھم ،فحدد ذلک مستقبله في ما بعد عندما اخذ بنصيحة
والده خليل بک دلو ورشيد باجالن في أن يکمل کلية الحقوق بدال من کلية الطب
بحکم انه الصديق المقرب من العائلة ليتخرج بعد ذلک ويمتھن المحاماة ومن ثم
يتولى القضاء ،ورغم أن طاھر خليل قطع دراسته في کلية الحقوق ليلتحق بثورة
ايلول ولکن رشيد باجالن تنبئ له سوف يتخرج من کلية الحقوق وسيکون قاضيا
مستقبال ومن ناحية النضال وااليمان بقضية االمة الکردية فيقول في ختام مقاله ان
رشيد باجالن ھو “استاذي في الکردايتي” وھذا ان دل على شي و فيدل على ان
رشيد باجالن کان قائدا بين أبنا و جيله وقدوة لالجيال التي تلت من بعده تاثروا
بنجاحه وحرصه على مصالح االمة الکردية ليستحق بذلک فعال لقب المناضل الکردي
العريق) .ان يستمر في نضاله وسوف يکمل کلية الحقوق وسوف يکون قاضيا
مستقبال)
يسرد القاضي طاھر خليل بک دلو بعض من ذکرياته عن رشيد باجالن وعالقاتھم
العائلية مع ھذا الرجل ومدى تاثره به وبما کان يؤمن في مقالة ضمن الکتاب
باللغة الکردية حيث ترجمتھا إلى العربية لما تحوي من احداث جرت واشخاص مھمة
تاريخية ذکرت اسماؤھم في خانقين خالل تلک الفترة والتي يتضح
من خاللھا مدى قوة عالقة رشيد باجالن مع عائلة خليل بک دلو فيقول القاضي طاھر
في مبتدأ المقال ان في سنة ) 1951ولغاية  (1952کنت طالبا في االبتدائية وکان
رشيد باجالن صديقا لوالدي خليل بک دلو واغلب األحيان کان يزور والدي في بيتنا
عندما کنا نسکن في خانقين مع عدد اخر من االصدقا و امثال )محمد امين دة ربند
فه قره ،عزيز بشتوان ،محمد صالح دلو ،شريف اول شھيد ثورة ايلول في مدينة
خانقين ،رضا بک دلو ،شريف بک دلو ،عبد القادر زھاوي ،خليل زھاوي ،ابراھيم امين،
علي عمر ،ياور عبدللـە قاضي دلو( حيث ان جميع الذين ذکرتھم ا ن توفوا إلى رحمة
اللـە .وعندما کنت طالبا في مدرسة غازي االبتدائية في الصف الخامس اعلنوا في
المدرسة عن مسابقة في کتابة إنشا و عن موضوع )ماذا تحب ان تکون في
المستقبل؟( وکان علينا حينھا کتابة صفحة کاملة من اإلنشا و عن ھذا الموضوع
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حينھا ذھبت إلى والدي وسالته ماذا استطيع ان اکتب رغم أنني کنت ارغب ان اکون
طبيبا في المستقبل في ذلک الحين ،والدي قال -:اذھب واسال عمک رشيد
ليساعدک في ھذا االمر ،وذھبت إلى عمي رشيد في مکتبه وکان محاميا انذاک
فشرحت له ما اريد فسالني) :انت تحب ان تکون ماذا؟ ولماذا تحب ذلک؟( قلت له
احب ان اکون طبيبا حتى اعالج الناس المرضى .فقال لي بني الطبيب يعالج عددا من
االشخاص بينما نحن امتنا جميعھم مرضى لذلک مازلنا تحت وطأة االعدا و ولم نتحرر
بعد .فسالت عمي رشيد ماذا تفضل ان اکون في المستقبل أن لم اکن طبيبا؟ فقال
لي -:ان تکون محاميا حتى تقوم بالدفاع عن حقوق المظلومين من أبنا و شعبنا وفي
المستقبل تکون قاضيا وتستطيع ان تخدم وطنک اکثر في ھذا المجال!! فعدت إلى
البيت وعلى ذلک االساس کتبت انشائي حول ماذا احب ان اکون في المستقبل
وعندما اخذتھا إلى المدرسة اتذکر ان االستاذ عزيز بيشتوان لم يعجبه الموضوع وقال
لي حينھا ان اتعقل وانسى موضوع اإلنشاء .واتذکر عندما تم تتويج ملک فيصل الثاني
ملکا للعراق والدي اراد الذھاب إلى بەغداد واخذني معه حينھا وقرب مقھى الکرندي
والدي التقى رشيد باجالن فساله إلى اين تسافر اجابه والدي اذھب إلى بەغداد
احب ان احضر احتفاالت تنصيب ملک فيصل على عرش العراق .رشيد باجالن انذاک
قال حول تلک االجابة ھل سياتي يوم يضعون فيه ملکا على االمة الکردية؟ والدي
اجابه بان الرب کريم!! وعندما تخرجت بعد االعدادية قدمت إلى جھتين للقبول في
کليتي األول کلية الحقوق والثاني کلية الطب في استطنبول على حسابي الخاص
فتم قبولي في الکليتين ومازلت احتفظ باستمارة قبولي في کلية الطب في
استطنبول لھذا الحين ،حينھا قال لي والدي بني انا وعمک رشيد باجالن نرتاي ان
توافق على ان تدخل کلية الحقوق بدال من الطب قبلت بنصيحة والدي وعمي رشيد
باجالن وکنت کذلک ،في سنة ) (1964-1963لم تصل مفاوضات الکرد مع بەغداد إلى
نتيجة وکان مسؤول الکلية للحرس القومي اسمه “محمد خياط” کان يسب الزعيم
المال مصطفى برزاني يوميا وفي احد االيام لم اتحمل اھانة ھذا الرجل لزعيم الکرد
فقمت بضربه امام جميع الطالب في نادي کلية الحقوق ،حينھا علمت انني إذا لم
اھرب سوف يقومون باعتقالي فالتحقت فورا بصفوف البيشمرکة بدون علم والدي أو
عمي رشيد باجالن حينھا ذھبت إلى منطقة “جم ريزان” مع مام جەالل عندما کان
ھناک فقرر مام جەالل حينھا ان نکون “انا طاھر خليل بک ومامون الدباغ وروبيتان جاف
“ اول سلطة قضائية في ثورة ايلول .ومن االشخاص الذين تعرفوا على شخص رشيد
باجالن في جم ريزان “مال ناصح” مسؤول سياسي في جم ريزان توافاه اللـە .وعندما
کنت بيشمرکة في جم ريزان ارسل الي رشيد باجالن رسالة باسم عباس فيلي
يقول فيھا )قولوا لطاھر ان اليھتم وان يستمر في نضاله وسوف يکمل کلية الحقوق
وسيکون قاضيا في المستقبل( .وکان والدي خليل بک دلو مقاوال واغلب األحيان کان
يعمل في منطقة نفط خانة حيث کان ياخذ المقاوالت من الشرکات االنکليزية التي
کانت تعمل ھناک واتذکر ان والدي في احد االيام قام باستضافة مسؤول احدى
الشرکات االنکليزية وبحضور عمي رشيد باجالن کان مسؤول الشرکة االنکليزية
اسمه نيفيسن  m. neveseinعلى ما اتذکر ،وبعدما انھوا الغدا و سال عمي رشيد
باجالن ذلک االنکليزي قائال":لقد جعلتم من العرب والترکمان والفرس ملوکا على
شعوبھم لماذا النکون نحن الکرد أيضا ملوکا على ارضنا وشعبنا؟" اجابه االنکليزي ان
ھذا السؤال ينبغي ان تساله النفسکم وليس نحن .وکان في ھذا الحديث رئيس
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عشيرة الدلو فتح ﷲ بک وغفور دلو وإسماعيل رشيد بک دلو حاضرون .رشيد باجالن
کان استاذي في الکردايتي
وبعض الذکريات األخرى التي تحضرني عن رشيد باجالن عندما کان يزور بيتنا فکان مع
والدي خليل بک دلو ومحمد امين ومحمد صالح دلو ورضا بک دلو وعلي عمر واخرين
کانو ينشدون قصيدة “ئه ي ره قيب“ واتذکر في احدى المرات قمنا بجمع التبرعات
لثورة ايلول وبحضور )والدي وعمي رشيد باجالن ومحمد صالح دلو قبل استشھاده
وعلي عمر وشريف بک دلو وعزيز بشتوان إسماعيل رشيد بک دلو وسلمان داوود
جمور ويعقوب کاکيي وعەبدولقادر زة ھاوي ونوري باجالن( وکنت اسمع ھؤال و ان
اغلبھم في حزب ھيوا وکنت اتذکر ان قاضيين اخرين کانا يزوران بيت والدي باستمرار
مع رشيد باجالن وھما رشيد عبد القادر الذي اعتقل فيما بعد ثم أصبح في اواخر
القرن الماضي رئيس محکمة تمييز إقليم کردستان وحاکم جمال الادري ماذا حل به
ا ن .وکان رشيد باجالن واصحابه االخرون على اتصال دائم مع الحزب الديمقراطي
الوطني في ايران وعالقاتھم کانت وثيقة جدا ،ويختم الحاکم طاھر حديثه عن رشيد
باجالن قائال ان عمي رشيد باجالن کان إنسانا ھادئا وصبورا جدا کان صاحب مبدأ
ومقتنع باتجاه القضية الکردية ونجاح الثورة .وفي عمله کقاض ومحامي ..الناس في
خانقين کانوا راضين عنه وکان يأمل للحرکة التحررية الکردية النجاح وکانت لوالدي مع
رشيد باجالن واالخرين صور وذکريات جميلة کنت احتفظ بھا في بيتنا في خانقين
ولکن بعد التحاقي بثورة ايلول واعتقال والدي مع الحاج جليل بک دلو وعلي عمر
وعلي عيسى بک ارکوازي الادري ماذا حلت بتلک الصور وانا سعيد الني کتبت ھذه
الصفحات حول ذکرياتي عن رشيد باجالن الذي کان استاذي في الکردايتي .وفي
رحيل رشيد باجالن يقول الدکتور بدرخان السندي “اال ايھا الرجل الوقور على صھوة
النبل” ھا ھي شمسک وقد ابت وانت ترنو االمل الموشى بألق العشق السرمدي
عسى ان تطل عليک الحبيبة بکامل محياھا فما بان من الشمس التي تختفي ورا و
جبل اشم اال جز و من قرصھا المدمى وانت تکابر على جرحک المستديم وماذوت
فيک عيون االنتظار وماملت وما رف لک جفن يلثم فيک قرص الشمس سيکتمل
الريب مرتفعا في السما و التي ھامت بروحک الطيبة منذ ان کنت فتيا .ايھا المعلم
الذي تالمس الرقة فيه شغاف افئدتنا لقد کنت درسا يمشي على قدمين وکتابا
مفتوحا مداده الروح المکتوبة بلظى الخبرة المشرفة على صحائف النقا و والعفوية
والزھد .بعد أن ذکرنا البعض مما قيل وما دون عن تاريخ وحياة ومھنة رشيد باجالن
وجدت بين صفحات الکتاب الذي ھممت بعرضه مقالة بعنوان شي و من الذاکرة
وفضلت نقل ماکتبه کامال من خالل عرضي للکتاب ليتعرف القارئ على ھذا الجز و
من شخصية ھذا الرجل من خالل أسلوبه وکلماته وذکرياته التي رسمت شخصيته
في المستقبل فأصبح رشيد باجالن الذي عرفناه.
“شي من الذاکر “ کان على ما اتذکر اواخر شھر ايلول سنة  1930وانا في دار والدي
في قرية شيروةند ارسل بطلبي عمي عبدللـە اغا رئيس عشيرتنا الشخص المدعو
فەتاح عبد للـە خليل احد عماله الزارعين لغرض جلبي إلى قرية اواي کورة والتي
تبعد بضعة کيلومترات من قرية شيروةند النني کنت قبل ھذا رجعت منھا إلى قرية
والدي لغرض قضا و عطلة الجمعة حيث کنت ادرس فيھا لدى الشيخ بابا علي مال
ئەحمەد ومال ئەحمەد زاري فقد جا و ھذا الرسول وھو راکبا بغله واخبر والدي عن نية
عمي بسفري معه إلى خانقنن الدخالي إلى المدرسة االبتدائية الوحيدة ھناک وبعد
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أن اقتنع والدي وعلى مضض بالفکرة رکبت خلف فەتاح على البغلة التي کان يرکبھا
والذھاب إلى القرية المذکورة .وبعد أن مکثت ھذا اليوم وفي الليلة التالية وقبل الفجر
ذھبت مع عمي وجماعة من خيالته اتذکر منھم ياور وقد خصص لي حصانا ضعيفا
الرکبھا في سفري وبعد تعب واعيا و شديدين وبسبب عدم ممارستي رکوب الخيل
وضعف ھذا البغل الذي کنت ارکبه الذي کان يتخلف عن الرکب وانا اضربه برجلين
واليد وقد وصلت خانقين قبل بزوغ الشمس والول مرة اشاھد المدينة وقد ادھشني
علو بيوتھا وتعدد طوابق بعض البيوت ورصف الطريق في االزقة باالحجار وقد دخلنا إلى
دار عمي والتي کانت في الجھة الشمالية من المدينة وھي تطل على نھر الوند
وھي في نھاية العمران وکانت تدعى بالقوناغ .بعد نزولنا من الخيول وانا في حالة
تعب واعيا و شديد واندھاش عظيم الن الدار کانت على طابقين ولم اشاھد مثلھا
قبل ذلک قد استقبلتنا ھناک العجوزان بوري حليم وحليم نةنةس ام حليمة بالترحاب
وقد کانتا ساکنتين في القوناغ مجاننا لقا و خدمة الضيوف والمسافرين لجماعتنا أثنا و
مجيئھم إلى خانقين .وبعد أن استرحنا تناولنا الفطور المھيأ من قبل بوري حليمة ومن
ثم ذھبت إلى الحمام المجاور الدار والمسمى حمام ولي اغا الموروث منه لوالدي
وعمي .وبعد االستحمام ذھبت مع عمي إلى السوق وقد مر عمي ومن معه اوال
على وکيله المدعو حسن کابيز” في دکانه وکان ھو المشرف على امالک والدي
وعمي في قصبة خانقين ويجمع وارداتھا السنوية ويقوم باجرا و الحساب معھما في
بداية شھر مارس لکل سنة بعد أن يجبي وارد الدکاکين والحمام واالمالک األخرى
العائدة اليھما لسنة واحدة .وبعد أن عرفني به جلبني عمي إلى الحالقة االسطة
بيرام وقد تمت حالقتي بالشکل المطلوب للمدرسة ثم عرجنا على محل احد
الخياطين انذاک ھو ئەحمەد الھندي وفصل لي بدلة من قماش جيد .ومن بعض
الدکاکين المتقاربة جھزني بالثياب والحذا و وغير ذلک من االلبسة المذکورة .وبعد
ذلک بايام جرى تسجيلي في الصف الثاني بالمدرسة االبتدائية الوحيدة في خانقين
بسبب ختمي للقرآن .والبد ان اذکر قبل کل شي و محل تولدي وکيفية تسجيله قبل
دخولي إلى الکتاتيب لدى المال وقد سجل ميالدي سنة  1920من قبل اللجنة
المؤلفة لھذا الغرض من قبل الحکومة انذاک وکانت تتجول في قرى ونواحي قضا و
خانقين ورئيس تلک اللجنة ھو عضو المجلس البلدي السيد شفيق محمد الملقب
شفيق حنوف – حنيفة وھو ذو ثقافة ترکية جيدة وموضع ثقة الحکومة وينحدر من
عائلة معروفة والشک في تقديري لعمري واعمار االخرين وقد تفرع من جده عائلة
توفيق که که وحبيب افندي .وقد ولدت بقرية تازة شارال کما جا و في التسجيل في
قريت شيرة وند التي کنا نسکنھا أثنا و التسجيل والتي کانت مرکز ناحية في العھد
العثماني وفيھا تشکيالت حکومية من مدير ناحية وقاض شرعي وافراد الجندرمة
ومختار وتسمى تلک الناحية ببنکورية وکان يتولى ادارتھا قبال جدي عزيز اغا عمر اغا
باعتباره رئيسا لعشيرة باجالن في المنطقة العثمانية ثم بعد وفاة اخيه ولي اغا وبعد
فترة تنازل لکبر سنه البن اخيه عبد الوھاب اغا المثقف والحکومي انذاک المدفون في
مقبرة امام سرجکي وقد کتب تاريخ وفاته على شاخصة رخامية جيدة من النوع
المجلوب من بەغداد انذاک لشھرته ومقامه عند الشعب والدولة وان رئاسة ھذه
العشيرة کانت لجدي عمر اغا ومن ثم ألوالده واحفاده فيما بعد .وبعد أن انحلت
االمارة الباجالنية العثمانية والتي دوما تتنازل عن اراضيھا من االصقاع العثمانية إلى
االيرانية الصفوية والزندية والقاجرية نتيجة الحرب أحيانا وأحيانا أخرى نتيجة المعارضة
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بسبب ضعفھا من معاھدة زھاب –زھاو وانتھا و السنة  1911تنازلت عن امارة باجالن
ومن ضمنھا منطقة زھاو وغيرھا من االراضي في أنحا و أخرى من العراق ونواحي
عثمانية أخرى وفي بداية الدوام المدرسي ذھبت إلى المدرسة واظبت على
الدراسة التي کانت باللغة العربية وکانت نتيجتي في الصف الثاني اوال على الصف
والشھادة باقية لذکرى واما قضية سکني في خانقين للسنة األولى من دراستي
کانت في دار کريم محمد سيرة )کريم باجالن( حيث سکنت مع افراد اسرته کواحد
منھم وکنت اذھب إلى المدرسة مع ولده البکر محمد صالح الذي دخل االبتدائية
والى الصف األول في نفس السنة الدراسية وبقيت معھم لمدة سنة دراسية واحدة.
وفي السنة التالية اسکنني في دار وکيلنا حسن کابييز الذي ھو من افراد البارزين
من عشيرة باجالن في خانقين انذاک وبقيت لسنة ثانية معھم وتعلمت منه بعض
اللغة الترکية التي کانوا يتحدثون بھا وکنت ارافق کل ليلة اخت زوجة االسرة امينة
وھي ارملة إلى دارھا وانام ھناک 1935 - 1931 .سنوات الدراسة االبتدائية – 1936
 1940متوسطة وثانوية  1944 – 1941کلية الحقوق .لقد کتب رشيد باجالن ھذه
الصفحات بتاريخ  1982/3/2والتي کانت عن ذکرياته عن ايام الطفولة اال انه لم يکملھا
ألسباب لم تذکر في الکتاب الذي نقوم بعرضه ا ن وارتاينا ان ننقل لکم نص المقالة
دون أن نختصر فيه کونه مختصرا ومرکزا وملخصا بحد ذاته وان الغرض من ذکرھا کما
کانت ھو عرض أسلوب الکاتب في ھذه الکلمات فعندما تقرأ ” شي من الذاکرة” بقلم
رشيد باجالن تاخذک کلماته إلى تلک القرية التي جا و منھا فتدخل في عالم ذکرياته
القصيرة والبعيدة وکيف انه کان ذلک الطفل الخاتم للقرآن جا و من القرية ابن االعيان
في بلدته الصغيرة وکيف أصبح الرجل صاحب النضاالت وکرس حياته لقضية امته،
فمسيرة رشيد باجالن من القرية إلى المدينة کمسيرته في حياته بکل ما يمثله من
احداث ومواقف تاريخية مھمة .اما عن الصيغة واللغة فقد استخدم في تلک الصفحات
القليلة األسلوب السلس والسھل الممتع في القراءة اليخلو ذلک بشي و من
الطرافة في سرد االمور واالحداث وخصوصا في ذکر االشخاص والقابھم التي عادة
ماتتميز مدينة خانقين بوضع االلقاب لالشخاص المعروفين من أبنا و المدينة وتصوير
االبنية والطرقات فبکل مايذکر من تفاصيل دقيقة وربما إذا ماوصفت بالتفاصيل الدقيقة
يتبادر إلى الذھن انھا صفحات مطولة ومملة بل ھي على العکس من ذلک،
فالکلمات تشدک إلى ان تقرأ سطور ومن ثم تکمل الصفحات التالية وفي الختام
عندما تکمل القراءة تبتسم في نھاية االمر وتقول مااجمل ذلک الزمن الذي جا و منه
ھذا الرجل وما اروع ذلک الطريق الذي يخير له ان يتخذه وتلک االيام والتي عاشھا
بسيطة بتواضعه وعظيمة بانجازاته ونضاالته الخالدة رغم الرحيل .والجدير بالذکر ان
کتاب رشيد باجالن يضم عددا من االشعار والقصائد التي کتبت عنه وعن شخصيته
من قبل الشعرا و )محمد بدري والشاعر طالب عبد الحميد رستم وبھار رشيد
باجالن( ويبلغ عددھا حوالي سبع قصائد شعرية ونثرية .اما عدد الوثائق الرسمية
کشھادات تخرج المرحوم من المدرسة والکلية وکتب رسمية صدرت لتعيينه في
المناصب الحکومية کما ضم أيضا کتبا واوامر القا و قبض صدرت بحقه وبحق رفاقه
وتبلغ تلک الوثائق التاريخية المدونة في الکتاب حوالي ستة وخمسون وثيقة مختلفة،
وعدد الصور التي تم توثيقھا في الکتاب للمرحوم رشيد باجالن مع الشخصيات
تاريخية معروفة امثال رؤسا و العشائر في خانقين )کعبدللـە اغا وشخصيات معروفة
من أبنا و المدينة مثل خليل بک دلو ورفاق نضاله امثال ويونس رؤوف )دلدار( وجميل
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مجيد بک بابان وئەحمەد بابان وغيرھم( حيث تبلغ عدد الصور الموثقة في الکتاب
حوالي ) (115صورة شخصية وجماعية .يعتبر کتاب رشيد باجالن 2001 – 1920
المناضل الکردي العريق ارشيفا تاريخيا لشخصية کردية نضالية من القرن الماضي
کرس حياته في سبيل حرية أبنا و شعبه وظل کذلک حتى اخر يوم من حياته.
عن نشرة بجريدة التاخي الغرا و بتاريخ  2009_12-21السيد د.شەعبان مزيري حول
شخصيات مناضلة عاصرت المناضل رشيد باجالن من التعليق کما ورد لنکون کما کان
معلمنا الکبير في امانته للقضية التحررية لشعب کردستان..........،
==التکوين السياسي والثقافي لألحزاب والجمعيات الکوردية من سنة  1880لغاية
1958م) ..مؤسسوھا ونشاطاتھا( د.شەعبان مزيري الحلقة السادسة==
وکتب الدکتور حسن الجاف إن رئيس الحزب ھيوا قررحل الحزب وتأسيس حزب بديل
يحل محل حزب ھيوا يضم إلى صفوفه کوادر مثقفة وقطاع واسع من الجماھير بعد أن
کشف تلک المؤامرة التي دبرھا مکرم الطالباني لضرب الحزب من الداخل وقيامه
بتزوير توقيع رئيس الحزب رفيق حلمي فقررت اللجنة المرکزية لحزب ھيوا بتشکيل
محکمة خاصة لمحاکمة مکرم الطالباني وکانت ھذه المحکمة قد تشکلت من أعضا و
الحزب وھم السادة :فايق ھوشيار ،ورشيد باجالن ،وحمه خانقا ،وبرھان الجاف وقرروا
طرد مکرم الطالباني من الحزب).د.حسن الجاف ،ئه م قسانه به م بيوانه باويان نه
ماوه ،مطبعة الزمان)،بەغداد ،(1996ص ص  .(18،31،32وھذا ما أکده أيضا يونس
رؤوف )دلدار( الذي کان الشخص الثاني في حزب ھيوا بعد رفيق حلمي حيث قال
لرفيقه مسعود محمد الذين کانوا يدرسون معاً في کلية الحقوق في بەغداد وقال بان
مکرم الطالباني ھو الذي وضع المؤامرة لضرب الحزب من الداخل) .د.حسن الجاف،
المصدر السابق ،ص .(19وفي مؤتمر کالر الذي انعقد في صيف عام 1944في منزل
داؤد بک في مدينة کالر والذي حضره نخبة من أعضا و اللجنة المرکزية وھم
السادة:داؤد بک ،وکريم بک ،شقيقه ،والشيخ حمه نجيب الطالباني ،والشيخ عطا
الطالباني ،ومال سعيد حکيم ،ورشيد باجالن ،وعلي أکبر ،ورفيق حلمي ،وعزيز
بشتيوان ،وحمه صالح دلو ،وضابطين )مصطفى نريمان ،بيره وه رى يه کانى زيانم،ص
ص .(84،85وفي ھذا المؤتمر الذي کرست جلسته لمناقشة بعض الصعوبات الداخلية
التي کانت تواجه الحزب اتھم مکرم الطالباني رئيس الحزب رفيق حلمي بان له
ارتباطات مشبوھة مع اإلنکليز ويعمل لصالحھم وھذا مما دفع بالضابطين الذين حضروا
مؤتمر کالر وکانا ضمن لجنة ازادي بترک الحزب واالبتعاد عنه )د .حسن الحاف،
المصدر السابق ،ص ص .(28،29ولکن اسم مکرم الطالباني لم يرد ضمن قائمة أسما
و أعضا و الحزب الذين حضروا مؤتمر کالر).مصطفى نريمان ،بيره وه رى يه کانى زيانم،
ص  .(85الوفد الکوردي تشکل الوفد الکوردي بعد الحرب العالمية الثانية في عام
 1946لعرض حالة الشعب الکوردي وقضيته الوطنية بالذات على الحکومات والمحافل
دة
الدولية ،وتألف الوفد الکوردي من بعض الشخصيات الوطنية الکوردية البارزة وقدم ع ّ
مذکرات إلى منظمة األمم المتحدة مطالباً بإدراج القضية الکوردية في جدول أعمالھا
وضع حد لمأساة الشعب الکوردي واعتراف بحقوقه ومنھا حق تقرير مصير بنفسه
ولکن منظمة األمم المتحدة أخبرت الوفد الکوردي بأنھا ال تستطيع بحث القضية
الکوردية إذا لم تعرض عليھا من قبل أحد أعضا و المنظمة وقد انتشر أخبار نشاط
الوفد الکوردي وکتبت بعض الصحف العراقية عنه وتتبع الشعب الکوردي أعماله بکثير
من االھتمام وعلق عليه آماال ً واسعة وأظھر له تأييداً عميقاً رغم أن ھذا التأييد لم
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يتطور إلى حقل المساندة العملية على الوجه األکمل ومن أبرز أعضائه ومؤسسيه
الدکتور کامران بدرخان .معھد الدراسات الکوردية أن کثيراً من المتتبعين لشؤون
الشعب الکوردي يعرفون عن ھذا المعھد بأنه مؤسسة ثقافية ھدفه تعريف العالم
باألمة الکوردية .نشأ ھذا المعھد في باريس عام 1949وسمي بمعھد الدراسات
الکوردية وکان رئيسه الدکتور کامران بدرخان وقد أصدر المعھد مجلة اسمھا )النشرة
الکوردية( باللغة الفرنسية واإلنکليزية وکانت مجلة مصورة ونشرت بحوثاً قيّمة ،وصدر
منھا ثالثة عشر عدداً .حزب شورش أو الحزب الشيوعي العراقي الکوردي قبل
الدخول في الموضوع من المفروض إعطا و ولو بصورة مختصرة نبذة موجزه عن
االنشقاق الذي حدث داخل الحزب الشيوعي العراقي وخاصة في فترة األربعينات من
ھذا القرن1 .ـ المحاولة األولى کان عام 1942قادھا ذنون أيوب وأصدر جريدة إلى أمام.
2ـ المحاولة الثانية کان عام 1943وقادھا عبد ﷲ سعود القريني وأصدر جريدة شرارة.
3ـ المحاولة الثالثة کان عام 1943أيضاً وقادھا داود الصايغ وأصدر جريدة القاعدة .کان
للحزب الشيوعي العراقي فرع في المنطقة الکوردية يسمى بالحزب الشيوعي
العراقي الکوردستاني وکان يتزعمه کل من السادة صالح الحيدري ،جمال الحيدري،
نافع يونس وعلي عبد ﷲ وعبدالکريم توفيق ورشيد عبد القادر وعبدالصمد محمد
ونوري محمد أمين.ومن أھداف الحزب)ضرورة توزيع األراضي على الفالحين والعمل
على رفع مستواھم اقتصاديا وصحيا وثقافيا ومنح الشعب الکوردي حقوقه الثقافية
واإلدارية()( وکان مجلة ئازادى التي کانت تصدر باللغة العربية لسان حالھا.کان قيادة
ھذا الحزب بيد األکراد التقدميين) (67والمثقفين والعمال والعاملين في مصافي النفط
وفي طرق المواصالت.أن فعالية حزب شورش کانت متجھة نحو توحيد جميع القوى
التقدمية في کوردستان العراق مع جميع القوى التقدمية في البالد ،وذلک الجل
توحيد النضال العربي الکوردي المشترک ضد العدو الواحد أال وھو االستعمار وأذنابه
حکام العھد الملکي المباد وفي سبيل تأسيس نظام ديمقراطي حر في البالد.و أثنا و
الثورة الکوردية التحررية عام 1943ـ1945في العراق ساعد حزب شورش تلک الثورة
بعدم فسح المجال لالستعمار البريطاني والقوميين الشوفينين العرب باتھام الثورة
الکوردية التحررية بتھم وافتراءات مختلفة کتسميتھا بثورة رجعية وضد الشعب.وقد
اتجھت أھداف ھذا الحزب نحو تحقيق األمالي)(68القومية للشعب الکوردي بينما
شجب الحزب الشيوعي العراقي فکرة تأليف حزب شيوعي خاص باألکراد ..بالمقابل
رفض الحزب شورش االعتراف بسلطة الحزب الشيوعي العراقي عندما انفصلوا..لقد
ساھم قادة الحزب الشيوعي في تأسيس الحزب شورش الکوردي وأصدروا جريدة
باسم شورش وسمى بعد ذلک الحزب باسم الجريدة أي )شورش( ومن أشھر قادتھا
د سکرتيراً للحزب فيما بعد نوري شاويس ،علي عبد
السادة صالح الحيدري الذي ع ّ
اللـە ،رشيد عبد القادر ،عبد الصمد محمد ،نافع يونس ،کريم توفيق ،نوري محمد
أمين.وقد بقي أعضاؤه مترددين بين الحزب الشيوعي الکوردي والحزب الشيوعي
العراقي).(69وأخيراً وليس آخراً فقد مھد حزب شورش الطريق لقيام حزب آخر ھو
حزب رزکاري الکوردي ثم الحزب الديمقراطي الکوردي حيث شکل حزب شورش
باالشتراک مع حزب رزکاري حزباً جديداً آخر ھو الحزب الديمقراطي الکوردي في
المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في /16أب1946/حيث انخرط بعض أعضا و حزب
شورش في صفوف الحزب الديمقراطي الکوردي أما المعارضون من حزب شورش فقد
رفضوا االنخراط في صفوفه بسبب إصرار األستاذ حمزة عبد ﷲ ) (70إدخال بعض
1235

المالکين الکورد إلى قيادة الحزب الديمقراطي الکوردي وھم السادة الشيخ لطيف ابن
الشيخ محمود الحفيد ومحمد زياد أغا .حزب رزکاري کورد)الخالص( في أواخر سنة
1944و أوائل سنة  (71)1945تبلورت فکرة تکوين جبھة وطنية کوردية من جميع القوى
الوطنية والکتل السياسية التقدمية في کوردستان العراق ألجل مکافحة االستعمار
والرجعية واإلقطاع وحق تقرير المصير وتحرير کوردستان الکبرى .ونتيجة لتبلور فکرة
تبني حزب شورش وباقي الکتل اليسارية والعناصر التقدمية األخرى المتبقية من
حزب ھيوا فکرة تحقيق الجبھة الوطنية الکوردية وکذلک العناصر المخلصة من
المستقلين والمثقفين والطلبة ومن الجمعيات الکوردية الصغيرة في ذلک الوقت فقد
تم بمبادرة ھذه العناصر التقدمية ونضالھا الدائب إلى تأسيس حزب سياسي کوردي
ھو الجبھة الوطنية الکوردية الموحدة في العراق وتحت اسم )خالص األکراد(،وبعد
ذلک غيّر اسمه إلى حزب رزکاري أي تحرير الکورد ،وضعت القيادة بيد لجنة منتخبة
متکونة من سبعة أشخاص من ممثلي حزب شورش ھم السادة:صالح
الحيدري)،(72نافع يونس ،نوري شاويس ونوري محمد أمين وغيرھم ومن باقي الکتل
السياسية والعناصر التقدمية األخرى وھم السادة :الدکتور جەعفەر محمد کريم،
رشيد باجالن ،طه محي الدين ،علي مجيد ،علي مھدي ،ھؤال و کانوا من
المستقلين ،کما)ضم الحزب ممثلي الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة الکوردية طبقا
للمعلومات التي ذکرھا صالح الحيدري احد أعضا و الحزب البارزين أما منھاج الحزب
االجتماعي فقد أکد على نشر المعارف وأحيا و تاريخ األدب الکوردي ()(.وأصدروا بعد
ذلک جريدة سرية باسم رزکاري وکانت ھذه الجريدة ناطقة باسم الحزب ،وکان ھذا
الحزب يناضل في سبيل تحقيق أھداف الشعب الکوردي ونيل الحکم الذاتي له في
العراق)،(73وقد وجھوا ندا و إلى ھيئة األمم المتحدة يطالبون فيه بحقوق األکراد
وتحقيق الحکم الذاتي له في العراق .وقد انتھت حياة الحزب بعد المؤتمر التأسيسي
األول للحزب الديمقراطي الکوردي في /16أب1946 /وانخرطوا في صفوفھا ..وقد انشأ
فروعاً له في المدن بکوردستان وھذا ملخص بيان حزب رزکاري کورد ) (74الصادر عن
الھيئة التأسيسية وقد ھدف إلى توحيد وتحرير کوردستان الکبرى ،وتحرير العراق من
أيدي االستعمار وتعميم استعمال اللغة الکوردية في کافة الدوائر والمدارس ضمن
المناطق الکوردية والحصول على االستقالل اإلداري في العراق لکوردستان ،وتقوية
العالقات مع األحزاب الکوردية في الداخل والخارج ألجل الوصول إلى الھدف النھائي
والسعي للقيام بحل المشاکل السياسية واالجتماعية واالقتصادية وکذلک شرح
القضية الکوردية للعالم ومکافحة خطط االستعمار والرجعية وتأييد حق تقرير المصير
للشعوب التي تناضل في سبيل حقوقھا المشروعة .کذلک جا و في البيان أن الحزب
يؤکد تأييده لنضال األکراد في ترکيا وفي إيران وکذلک يعمل على تحرير العراق من
أيدي االستعمار البريطاني ويناضل في سبيل حقوق الشعب الکوردي بما فيه الحکم
الذاتي لکوردستان العراق.وقد أصدر مجلة رزکاري حيث کانت ھذه المجلة سياسية
أدبية تاريخية أسبوعية تصدر في بەغداد وباللغتين الکوردية والعربية حيث کان صاحب
امتيازھا صالح الحيدري ورئيس تحريرھا ومسؤولھا المحامي فؤاد جواد .الحزب
الديمقراطي الکوردستاني کان األستاذ حمزة عبد ﷲ قد بلور فکرة في إيران حول
تشکيل الحزب الديمقراطي الطليعي في کوردستان العراق باالتفاق مع السادة
ميرحاج ئەحمەد ،مصطفى خوشناو ،سيد عزيز الشمزيني وبعض الوطنيين ا خرين
الذين کانوا يعيشون الجئين سياسيين وقد شکلوا ھيئة مؤسسة برئاسة مال
1236

مصطفى البارزاني)(75حين کانوا الجئين سياسيين في مھاباد وعقدوا سلسلة من
االجتماعات) (76حضرھا کل من السادة مير حاج ئەحمەد ،علي حمدي نوري
ئەحمەد طه،مصطفى خوشناو ،محمد قدسي ،عزت عبد العزيز ،عزت عبد القادر،
خيرﷲ عبد الکريم)(77واغلبھم کانوا من ضباط الجيش وأسفرت تلک االجتماعات عن
تأسيس بارتي الديمقراطي الکوردي ،واصدر مال مصطفى بياناً دعا فيه جميع
المواطنين األکراد إلى االنخراط في صفوفه وقد أرسل مال مصطفى البارزاني
مستشاره حمزة عبد ﷲ إلى العراق لکي يتصل باألعضا و ورؤسا و األحزاب
والجمعيات السياسية الکوردية وخاصة حزب شورش ورزکاري).(78وبعد سلسلة من
االجتماعات وافق األعضا و على عقد المؤتمر التأسيسي في بەغداد سراً
في/16أب1946/بعد أن حضرھا أعضا و حزب شورش السادة صالح الحيدري وعلي
عبد ﷲ وغيرھم ،وأعضا و جمعية بعث کوردستان التي انحلت وأصبحت فرع الحزب
الديمقراطي الکوردستاني /فرع السليمانية والذي کان يترأسه عندما کانت جمعية
بعث کوردستان إبراھيم ئەحمەد وکذلک حضر المؤتمر أعضا و حزب رزکاري وھم
السادة الدکتور جەعفەر محمد کريم والمحامي رشيد باجالن وعلي حمدي بعد
اندماجھم ،حيث أصبح حمزة عبد ﷲ سکرتيراً للحزب لکنه عجز عن أدارته بسبب
طبيعته االنحرافية)(79واستمراره إدخال بعض المالکين أمثال الشيخ لطيف ابن الشيخ
محمود الحفيد وکاکا محمد زياد اغا في القيادة مما أدى إلى االنشقاق بين أعضا و
حزب شورش ذات االتجاه اليساري المارکسي ،والذي حل نفسه بعد انضمام أعضائه
إلى بارتي الديمقراطي الکوردستاني)(.وقاد االنشقاق کل من صالح الحيدري وجمال
الحيدري ونافع يونس وحميد عثمان وعلي بيشکوتن ،وانضموا إلى الحزب الشيوعي
العراقي مرة أخرى.أما السادة علي عبد ﷲ وکريم توفيق وعبدالصمد محمد ونوري
محمد أمين ومحمد أمين معروف ورشيد عبد القادر فقد انضموا إلى بارتي
الديمقراطي الکوردستاني.لکن جماعة صالح الحيدري انضمت مرة أخرى إلى الحزب
الديمقراطي الکوردستاني وبسبب افتضاح أمر ھذا الحزب لدى السلطات التي
اعتقلت اکثر األعضا و القياديين في الحزب اغتنم أعضا و الحزب الشيوعي )شورش(
)(الذين انضموا إلى بارتي الفرصة حيث دخل األکراد الشيوعيون ونجحوا بما يملکونه
من ثقافة في الوصول إلى المراکز القيادية فيه بعد ذلک استلم مال مصطفى البارزاني
قيادة الحزب)،(80بسبب مکانته االجتماعية وقيادته العسکرية باعتباره من قادة الثورة
الوطنية ولکن مع ھذا کان الحزب الديمقراطي الکوردستاني ذا عالقة وثيقة مع الحزب
الوطني الديمقراطي وحزب االتحاد الوطني ومع بقية األحزاب السياسية.وقد أصدر
الحزب جريدة رزکاري باللغتين الکوردية والعربية) (81أي أصبح جريدة حزب رزکاري
الموسومة بـ)رزکاري( لسان حال للحزب الديمقراطي الکوردستاني بعد اندماجه فدعا
إلى تحقيق األخوة الکوردية وإجرا و اإلصالحات االجتماعية والزراعية والصناعية وجعل
اللغة الکوردية اللغة الرسمية في الدوائر الحکومية في کوردستان واستمر نشاطه
حتى ثورة  14تموز ،1958وبعد نجاح ثورة  14تموز (82)1958ورجوع مال مصطفى
البارزاني مع جماعته إلى الوطن بعد صدور العفو عنھم ،وبعد مرور مدة من الزمن قدم
المال مصطفى البارزاني ورفاقه الذين يتکون من السادة:إبراھيم ئەحمەد المحامي،
صالح عبد ﷲ يوسفي ،مال عبد ﷲ إسماعيل ،حلمي علي شريف ،إسماعيل عارف،
شمس الدين المفتي ،طلباً إلى وزارة الداخلية للموافقة على إجازة حزبھم وأرفقوه
بمنھاج الحزب الذي تضمن في المادة الثانية منه أن )الحزب الديمقراطي حزب ثوري
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يمثل مصالح العمال والفالحين والکسبة والحرفيين والمثقفين والثوريين في
کوردستان العراق(.أما المادة الثالثة فتنص على أن الحزب )ينتفع في نضاله
السياسي وفي تحليالته االجتماعية من النظرية العلمية المارکسية اللينينية(.أما
المادة الرابعة) (83فتنص)على أن الحزب يناضل من اجل صيانة الجمھورية العراقية
وتوسيع وتعميق اتجاھھا الديمقراطي على أساس الديمقراطية الموجھة التي تضمن
إطالق الحريات الفردية والعامة( ويناضل الحزب من اجل صيانة السالم في العالم
والسير على ھدى قرارات مؤتمر باندونک وميثاق األمم المتحدة ومواصلة السير على
انتھاج سياسة وطنية معادية لالستعمار ،وتصفية بقية االتفاقيات والمعاھدات المخلة
بسيادة العراق واستقالله وتقوية عالقاته مع دول العالم کافة وخاصة المعسکر
االشتراکي وانتھاج سياسة أخوية مع دول الجامعة العربية وإسناد حرکة التحرر
الوطني التي تخوضھا الشعوب من اجل استقاللھا وحق تقرير مصيرھا ،کما يناضل
من اجل تعزيز االخوة والصداقة بين الشعبين العربي والکوردي وسائر األقليات
القومية ،وتعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع الحقوق القومية للشعب الکوردي على
أساس الحکم الذاتي ضمن الوحدة الوطنية وإقرار ذلک في الدستور الدائم وفي
المادة الثالثة والعشرين من المنھاج تأکيد على أن الحزب )يساند نضال الشعب
الکوردي في مختلف أجزا و کوردستان للتحرر من النير االستعماري والرجعي() .ودعا
الحزب إلى إجرا و عدد من اإلصالحات االجتماعية للشعب الکوردي مثل جعل اللغة
الکوردية رسمية في بعض الدوائر الحکومية وقد ظل منھاج الحزب االجتماعية دون
مستوى طموح الشعب الکوردي لکون کان خاليا من معالجة قضايا الفالحين واإلصالح
الزراعي وتوزيع األراضي على الفالحين)
سەرچاوە :ويکيپ دياي عەرەبي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
نوع الشخص :حقوقي
تعديل السجل

ژمارە1719 :

رفيق حلمي
1238

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131656088
87852
سية کوردية مععروفة ،فھو کااتب و مثقف و کان
رففيق حلمي ،شخصية ثقا فية و سياس
ئلته إلى مديننة
ک ،أنتقلت عائل
مدينة کرکوک
م  1898في م
ھيوا ،ولد عام
رئئيساً لحزب ھ
فيھا.يکنى بـ"المنور" لثقافته
ى
سة
حيث عاش و تترعرع ھناک و أکمل الدراس
اللسليمانية حي
ع في شتى القضايا السيياسية و الثقافية والفکرية ،کان
تفکيره الواسع
اللعالية وافق تف
عھد الدولة
جد مثقف متنوور في أواخر ع
في حينه مثقففاً بارعاً في ووقت قلما وج
لدراسة
ة
طنبول
جه إلى اسط
سة اإلعدادية العسکرية توج
اللعثمانية.بعد إکماله مدرس
حکومة الشيخ
ة
ل في عشريننيات القرن الععشرين و إثناء فترة
ن له دور فاعل
اللھندسة ،کان
لغة االم – اللغة الکوردية – ککان له إلمام واسع
لى جانب ة
سليمانية ،إلى
محمود في الس
م
الترکية و األنکليزية و
ة
سية و
ع واسع في اللغات الفارس
بااللغة العربية و على إطالع
ً
قربا من
سي وطني مق
کية ،عرف کمثثقف و سياس
د باللغة الترکي
ظم عدة قصائد
اللفرنسية ونظ
السياسي و
ي
لين
يعمل في المجالي
ل
ب مھنة التدرييس کان
اللشيخ محمودد و إلى جانب
حلمي المتنور.و ککان له إتجاه ننقدي
ي
اسم رفيق
م
لق عليه
ط وجد و اطلق
اللثقافي بنشاط
ختلفة لذلک لم يکن
ميع المظاھر االسياسية و اإلجتماعية و الثقافية المخ
في تقييم جم
عظيم
ته.کان لرفيق حلمي دور ع
کتب في مذکراته
حمود کما ب
ن الشيخ مح
عند حسن ظن
ع
ھمة في
حکومية عديدة و مھ
ية
 ،19تسنم منناصب
سادس من أييلول عام 930
في أحداث الس
ً
کان مفتشا للمععارف في
ظير حيث ن
جاح فائق النظ
ة و أنجز أعمالله اإلدارية بنج
فترات مختلفة
فت
ً
ً
قوبة ،و
ضا في لواء بعق
ف في لواء الببصرة و مديرا للمعارف ايض
اللسليمانية و مديرا للمعارف
ً
ً
فارة العراقية ببترکيا.إضافة إإلى
ين ملحقا ثقاففيا في السف
موز  1958عين
بععد ثورة  14تم
ً
فجر التاريخ،
الکراد منذ ر
من مؤلفاته :اال
شاطاته ھذهه ،کان بارعا ففي التأليف و الکتابة ،و ن
نش
في األدب الکورددي المعاصر ،الشعر و األدب
اللمذکرات في ستة اجزاء ،دراسات ي
س.توفي
ھجية للمدارس
مة العديد من الکتب المنھج
اللکوردي في ممجلدين ،إضا فة إلى ترجم
شيع في مقبرة سيوان.
ع
 196في بغدادد و نقل جثماانه إلى السلليمانية و
بتتاريخ 60/8/4
اللمصدر :موقع کردسات
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ننوع الشخص :کاتب
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي
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تعديل السجل

ژمارە1720 :

روشن قنبر رضا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211630053619
محل وتأريخ الوالدة 1962 /بەغداد
تحصيل الدراسي /معھد تکنولوجيا
عمل الحالي /موظفة
نشاطات /ناشطة في المجال حقوق االنسان کراصد لالنتھاکات حقوق االنسان و عضو مؤسسة
الرافدين لحق المؤلف و عضو مؤسسة التقدم لالستطالع و لھا عدة مشارکات في مجال االدب و لديھا
الخبرة في ممارسة االعمال االدارية ضمن نطاق عملي في وزارة االعمار و عمل کمعاون مدير مالية
في الھيئة العامة للطرق و الجسور.
کانديدي ليسي گﯚڕان لە پار زگاي بەغداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

الخارج

نوع الشخص :ناشط سياسي
نوع الشخص :ناشط حقوق األنسان
الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل

ژمارە1721 :

زاھيدە وەليد سەرحان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002220027423669

1240

)السندي)
ي
تااريخ التولد – 1978/7/1 :ززاخو
داء
ظة دھوک – قضا و زاخو – حي الشھد
اللعنوان :محافظ
ھا طفلتان
ة :متزوجة ولھ
اللحالة الزوجية
زاخو
و
سطة – االعدادية في
اللتحصيل الدراسي :االبتدائئية – المتوس
2001
2
التخرج -2000
ج
ن والسياسة -سنة
جامعة دھوک کلية القانون
ج
حکمة زاخو و محاکم
حامات في مح
تااريخ االنتما و للنقابة 2002/9 /7 :باشرت بعمل المح
دھوک وأربيل.
تأأريخ االنتما و لصفوف الحززب ،2003 :کننت أحد مستتشاري القانوون في مرکز  36في
في زاخو وايضا شارکت
زاخو ،وشارکت في شرح ببنود دستور اللعراق في رادديو أشتي ي
في زاخو،
مديرة المحطة ي
ة
واالقليم بصفة
م
ي مستوى الععراق
النتخابية علي
في المراکز اال
في االنتخابات.
ت في توعية المواطنين ووحثھم على االمشارکة ي
وکذلک شارکت
زگاي دھﯚک بﯚ ھە بژاردني
کوردستاني لە پار ي
ني
ني
ي ھاوپەيماني
ککانديدي ليسي
ەڕ ەماني ئ اق لە 2010ددا .
پە
ستاني نوێ
سەرچاوە :ما پەڕي کوردس
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ننوع الشخص :حقوقي
المدن:

زاخو

اللھجة:

ک .شمال

ل السجل
تعديل

ژمارە1722 :

م عبدﷲ ابراھيم
سالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2231458189
93007
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...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1723 :

ەڕني
عومەر بامە
سەرربەست ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220184017
73552
مواليد1945 /
م
جامعة
کورديه من ج
على شھادة البکالوريوس في اللغة الک
سي /حاصل ع
حصيل الدراس
تح
المستنصريه قسم القانوون
ه
جامعة
ة
س في القانوون من
ەغداد وشھاددة البکالوريوس
بە
والسياسة
ي ومحامي
مھنة /صحفي
م
طلبة کوردستتان عام
انتخب عضوا في قيادة اتحاد ط
ب
شاطات /شارک في ثورة أيلول و
نش
طني عام
إلى االتحاد الوط
 1971ثم انظم ى
1
1964و عضوا ففي قيادة شببيبة کوردستتان عام
4
ل ،غادر
سرية حتى عاام  1982في بەغداد واربيل
 1976وعمل ففي صفوف التتنظيمات الس
6
صحيفة
خاص في إصدار ص
وعمل بشک ص
ل
مات االتحاد الووطني
إللى سوريه مللتحقا بتنظيم
ضوا في
 1984انتخب عضوا في قييادة اتحاد ثورريي کوردستاان ومن ثم عض
التحاد و في 4
اال
لوزير الثقافة
رئيس تحرير جريدة المؤتمر اختتير وکيال ير
ل کنائب س
قيادة االتحاد الوطني عمل
قي
حد
صحافة وھو اح
شکل رئيس ففي حقل الص
 2003عمل بش
عقب سقوط االنظام عام 3
ع
صحفي
ي
وعضو نقابة
و
محامين
عضو نقابة الم
ن العراقيين وع
مؤسسي نقابة الصحفيين
م
ويتحدث
ث
اللغتين العربية والکوورديه
ن
ي للصحفيين ،يجيد
التحاد الدولي
ککوردستان واال
کليزيه.
اللمانيه واالنک
اال
لە
ماني ئ اق ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
کانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ

1242

الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1724 :

شكيب عقراوي
http://www.kurdipedia.org/?q=20140528125007100600
...
خصائص السجل
نوع الشخص :ناشط سياسي
نوع الشخص :کاتب
الجنس:

رجال

اللھجة:

ک .شمال

المدن:

آکري

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

تعديل السجل

ژمارە1725 :

شالش طلب شالش عبود الجبوري

1243

http://www.kurdipedia.org/?q=201002230933233703
مواليد1957/3/1 :
التحصيل الدراسي :خريج اعدادية اال انني دخلت کلية الھندسة الحاسبات اال ان الضروف المادية
واالقتصادية اجبرتني على ترک الدراسة
حاليا انا شيخ عشيرة المال حمد في شرقاط.
کانديدي ليسي ھاوپەيماني کوردستاني لە پار زگاي سە حەدين  -تکريت بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني
ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

اجنبي)ة)

األقليم:

الخارج

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1726 :

شيرکو ھژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551092608
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

األقليم:

شرق کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
نوع الشخص :کاتب
المدن:

مھاباد

1244

جة:
اللھج

ک .جنوبي

ب:
الحزب

کاژييک

ل السجل
تعديل

ژمارە1727 :

ەني
ما موحسيين حەيدەرر حس ن ئئەلحەسە
شيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02211655013637
لوالدة1976 /
محل وتأريخ الو
م
فني
سي /دبلوم فن
حصيل الدراس
تح
عمل الحالي //عضو االمانة للمنظمة الععراقي للکرد االفيلية.
ع
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1728 :

شﭭاان عەلي حس ن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221163530
03623

1245

لوالدة 1970/السليمانية
محل وتأريخ الو
م
دسة
سي /بکالوريووس في الھند
حصيل الدراس
تح
ديکل کروب
نترناشنال ميد
عة شرکات انت
عمل الحالي //مدير فرع الععراق لمجموع
ع
ة ،فارسية و الترکية.
کليزية ،المانية
ة ،عربية ،انکل
شاطات /يجييد لغات کردية
نش
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1729 :

مضان
ر نوري رم
شکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1202308329
92800
جاه الثالث لبرللمان کردستاان ٢٠١٣ -
ح قائمة االتجا
مرشح
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش

1246

تعديل السجل

ژمارە1730 :

صادق عبد المھدي صالح محمد الناشي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211640593625
من عشيرة الخزاعل/ال محمد
محل وتأريخ الوالدة 1935 /ذي قار
تحصيل الدراسي /اعدادية
عمل الحالي /معلم متقاعد
نشاطات /عمل في صفوف الحرکة التقدمية منذ سنة  1954و ساھم في ثورة تموز  1958و سجن
السباب سياسية و االن عضو في جمعية السجنا و السياسيين الکردستانية ،عمل في نشاطات
الديمقراطية و الثقافية کما شارک في المؤتمر التاسيسي االول لنقابة المعلمين في  1959و له
مساھمات عدة في صحافة العراقية و کتب ل :اتحاد الشعب ،صوت الجنوب ،صوت االحرار ،المبدأ،
المستقبل و الشارع العراقي.
کانديدي ليسي گﯚڕان لە پار زگاي بەغداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

اجنبي)ة)

األقليم:

الخارج

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل

ژمارە1731 :

صالح محمد قادر حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021414555692994

1247

ستان ٢٠١٣ -
ح حركة التغييير النتخابات ببرلمان كردس
مرشح
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ب:
الحزب

گوران  -تغيير

ل السجل
تعديل

ژمارە1732 :

ن
ح بدرالدين
صالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1011331308
88093
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
غرب

شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
ة:
اللھجة

ک .شمال

ل السجل
تعديل
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ژمارە1733 :

ي
ە عيدان اللقرلوسي
ق شەممە
طارق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221165237
73635
داد
محل وتأريخ الوالدةة 1970 /بەغد
ت
حوث عمليلت
ل الدراسي /بکلوريوس بح
تحصيل
ة التجارية
حب و مدير مففوض لشرکة
عمل الحالي /صاح
بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
ي
دي ليسي گﯚﯚڕان لە پار زگگاي بەغداد ببﯚ ھە
کانديد
ي سبەي
چاوە :ما پەڕي
سەرچ
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

اجنببي)ة)

م:
األقليم

الخاارج

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ب:
الحزب

گوران  -تغيير

ل السجل
تعديل

ژمارە1734 :

بياتي
محمود البي
مصطفي م
ب محمد م
طالب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0223093037
73700
بک
ح الدين -قضا و الطوز -ناحيية سليمان ک
اللعنوان :صالح
اللمواليد1965/7/1 :
اللتحصيل الدراسي :بکالورييوس قانون -ببکالوريوس لغغات
بک
ة سليمان ک
ة :مدير ناحية
اللوظيفةالحالية
الدين
ن
محافظة صالح
ة
جلس
اللوظيفة الساببقة :عضو مج
سم
عام  1985و التحقت بجامععة بەغداد کللية اللغات /قس
ة االعدادية ع
اننھيت الدراسة
بالجيش
ش
الللغة العبرية و بعد التخرج عام  1990التتحقت
صف قضيتھا ففي المديرية العامة
لتوجيه المعنوي و بعد انھا
ه
"الخدمة الزاممية" عام و نص
في الدولة لجأت لالعمال اللحرة ثم
م تعيني في اي وظيفة ي
سکرية و عدم
و الخدمة العس
سة عام
معة بەغداد کللية القانون و انھيت الدراس
دراسة المساائية في جامع
قدمت الي الد
قد
1249

عام ) (2004و انتخبت
م دخلت في العملية السيياسية في ع
سقوط النظام
 (2005وبعد س
)5
س المحلي ففي الناحيةوففي عام
مجلس
س
 2005رشحت لالننتخابات
2
رئئيسا للمجلس
حد اعضا و
علي قائمة التحاللف الکردستانني و کنت اح
ت عضوا ي
ح الدين و کنت
محافظة صالح
م
سليمان بک
ن
شھاد مدير ناحية
20و بعد استش
ھاية عام 006
مجلس المحاففظة و في نھ
م
جماع االعضاء.
لمنصب مدير الناحيية و فزت باج
ب
شحت
مد قاسم( رش
الستاذ) :محم
اال
بسبب رفضي
ب
ھاب و
ط ولحد اليوم تعرضت لمحااوالت عديدة من قبل االرھ
و منذ السقوط
استشھد لي
د
المادية والبشرية ففقد
ة
ضحايا
صارعته قدمت الکثير من الض
الرھاب و مص
لال
ت بالغة من ققبل االرھاب للکن ذلک لم يبعدني عن مقارعة
صابتني اصابات
الث اخوة واص
ثال
سمي و
طة بشکل رس
جل بناءعراق ديموقراطي آمن يتم فيه تداول السلط
الرھاب من اج
اال
الکردستاني.
ي
التحالف
ف
عن القومية االعربية في قاائمة
م ترشيحي ع
تم
زگاي سە حەدين  -تکريت ببﯚ
کوردستاني لە پار ي
ني
ني
ي ھاوپەيماني
ککانديدي ليسي
ەڕ ەماني ئ اق لە 2010ددا .
ھە بژاردني پە
ھ
سەرچاوە :ما پەڕي پوک مميديا
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1735 :

ل مراد
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01616274810123
غداد
في جامعة بەغ
منتصف الستينات ي
ف
الکوردايتي في
ي
حد أشد الطببله في النضا ل
أح
تموز  1968حييث ترک الدراسه ليلتحق بالثوره ومن ثم يعود بعد بيان آذار
والى انقالب تم
طلبة کردستاان وعضو محللية بەغداد لللحزب الديمقرراطي
 1970ليصبح ررئيس اتحاد ط
0
عصابات االمن العامه وزمر البعث
ال شديدا وعتتيدا متحديا ع
اللکردستاني .عرفته مناضال
ھم من
والتي اعتبرھا اھ
ي
بالصحه التامه
ه
ان ينعم
ن االعماق ن
في الجامعه .اتمنى له من
نسبه له..
ککل شيئ بالنس
خي
ەيس قەرەداخ
سەرچاوە :فەيسبووکي قە
س

1250

خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

االتحاد الوطني الكردستاني

تعديل السجل

ژمارە1736 :

عبدالرحمن مال محمد تاطر خالد زيباري
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221253543676
المواليد1967/7/1 :
العشيرة:زيباري
محل الوالدة :عقرة-نينوى
الحالة االجتماعية :متزوج
عدد االوالد)8) :
التحصيل الدراسي:خريج کلية الشرطة عام )).1989
عملت في مديرية شرطة نينوى من عام1992لغاية عام 1995وعملت في مديريةشرطة کرکوک لغاية
1996-1995و بعدھا عدت وعملت في شرطة نينوى لغاية عام 1999بصفة ضابط تحقيق.
عملت بصفة مدير االقضية والنواحي في مديرية جنسية واحوال مدنية اربيل من عام 1999ولغاية
.2003
دخلت کلية القانون  /کلية الرماح –جامعة الموصل عام 2002وتخرجت عام 2006
العنوان السابق :محافظة نينوى-حي الزھراء
العنوان الحالي :محافظة السليمانية –قضا و رانية
کانديدي يەک تي بﯚ ليسي ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي موس بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

1251

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ل السجل
تعديل

ژمارە1737 :

ن
ﷲ اوجالن
عبدﷲ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1142251198
87836
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ةة)

األقليم:

شمال کردستان

سياسي
خص :ناشط س
نوع الشخ
خص :کاتب
نوع الشخ
المدن:

اورفا

اللھجة:

مال
ک .شم

الحزب:

ستاني
حزب الععمال الكردس

ل السجل
تعديل

ژمارە1738 :

ز شاروخ
عزيز

1252

dipedia.org//?q=201311
1111355119
92616
http:///www.kurd
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ق کردستان
شرق

شخص :مطررب
نوع الش
شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
المدن:

مھابباد

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ل السجل
تعديل

ژمارە1739 :

ي فيلي
عصاام اکرم مننصور خيري
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221155924
43609
لوالدة 1971 /بەغداد
محل وتأريخ الو
م
ة
سي /اعدادية
حصيل الدراس
تح
صناعة والمعاددن
جة معاون مديير_وزارةت الص
عمل الحالي //موظف بدرج
ع
ضو
ظمة األغاثة و التنمية الدوللية  IRDو عض
ي و عضو منظ
شاطات /معتتقل سياسي
نش
ألعالم
االقليات العراقي و عضو لجنة األ
ت
جلس
م للکرد الفيلييين و عضو مج
اللمجلس العام
ديد من المقاالت التي تتنااول الشأن
الع و کتب عد
مؤسسة التققدم لألستطال
بم
الدراية و
في االعمال اال
اللسياسي الععراقي و الکرددي بصورة خاصة و له خبررة  19سنة ي
مجال مجتمع المدني.
م
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ

1253

الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1740 :

ريم احمد تقي البوللي
عصاام عبدالکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221164605
53629
سي /دبلوم اددارة و اقتصاد
حصيل الدراس
تح
عمل الحالي //کاتب في وززارة النفط
ع
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1741 :

ف وانلي
مت شريف
عصم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1201658048
87729

1254

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

شماال کردستان

ط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
المدن:

وان

ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

ژمارە1742 :

د احمد
عماد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92590
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ةة)

األقليم:

جنوب ککردستان

سياسي
خص :ناشط س
نوع الشخ
ي المجلس
خص :نائب في
نوع الشخ
الحزب:

االتحاد االوطني الكرددستاني

1255

ل السجل
تعديل

ژمارە1743 :

مد علي
عمر عزو محم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222003147
73670
زمار/محافظة نينوى.
ة
ة
 1کرفر/ناحية
اللمواليد1952 :
جامعة موصل.
ة
سم اللغة االننکليزية
اللتحصيل الدراسي :بکالورييوس خريج ککلية االداب قس
الجديدة في
ة
حق بصفوف االثورة
د )ابراھيم عززو( والذي التح
لشھيد الخالد
انني شقيق الش
ەغداد .وکنت انا اتابع من ققبل
ماتھم في بە
ض الخاليا تنظيم
سوريا بعدما اککتشف بعض
س
مرات
سجنت عدة م
البائد في کل تحررکاتي .وقد س
د
ت النظام
جھزة االمن وواالستخبارات
اج
لشتى انواع
ى
ة مرة انا وحدي ومرة مع ووالدتي وقد تععرضت
ي السياسية
سبب مواقفي
بس
غداد في
في سجن بەغ
بەغداد ،وقد کنت ي
،
العامة في
ة
ة امن
سجون مديرية
اللتعذيب في س
جەعفەر و
شھاب وانور زوراب و ماموستا ج
ب
خالدون خال
ن
نففس القاعة الذي سجن ففيھا ال
فالة ،بعدھا تععينت
ن و بعد ستةاشھر اطلقوا سراحي بکف
ککوکبة اخرى ممن المناضلين
).19
صفة مدرس ففي )978/1/8
في حويجة بص
االتحاد الوطني
د
من قيادة
ي ) (1991استتلمت بعض التعليمات ن
بععد االنتفاضة المجيدة في
طقتي .بتاريخ
شکل سري جدا في منط
مل الحزبي بش
اللکوردستاني بمواصلة العم
الى السليمانيية و
کان اقامتي لى
صل غادرت مک
ي في الموص
) 2001/3/7وللخطورة وضعي
طني في سلليمانية.
عالقات االتحاد الوط
ت
ت عملي في مکتب
بععدھا مارست
ھناک و
العمل التنظيمي ھ
ل
لالسراع ببد و
ع
ى مدينة المووصل
 (20رجعت الى
في )003/4/9
في
مات موصل بععدھا فتحنا اول کوميتة ي
ي مرکز تنظيم
ب کارکير في
شتغلت منصب
اش
جنة
في تشکيل لج
من اخواني ي
عملت وعدد م
ھيم عزو( وع
م شھيد )ابراھ
منطقتنا باسم
م
منا بعدد
محافظات و قم
النتخابات مجلس الم
ت
لتتھيئة االجوا و االنتخابية ففي منطقة الززمار
موصل
مة التآخي( ففي مدينة الم
عضو قائمتنا )قائم
و
عات لفوز
ککبير من الندواات واالجتماع
وفاز مرشحنا.
زگاي دھﯚک بﯚ ھە بژاردني
کوردستاني لە پار ي
ني
ني
ي ھاوپەيماني
ککانديدي ليسي
ەڕ ەماني ئ اق لە 2010ددا .
پە
ستاني نوێ
سەرچاوە :ما پەڕي کوردس
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

1256

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1744 :

د رشيد اميين قادر درربندفقرة
فؤاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221151319
93593
لوالدة  :خانقيين 1951
محل وتأرﯾخ الو
م
البکالورﯾوس
س
سة  /سنة بععد
م عالی ھندس
اللتحصيل الدراسی  :دبلوم
اللوظائف الحکوومية التی مارسھا :
جيدھا  :العرببية  ،االنکليزﯾﯾة ،الروسية ،الترکية
الللغات التی ﯾج
فی نھاﯾة الستتينات من القررن الماضی انضمت
سياسية  :ی
جتماعية والس
اللنشاطات االج
جن
سبب اعتقال ووالدە فی سج
مقراطی وبس
اللى االتحاد الععام للطلبة واالشبيبة الدﯾم
خليج
فی اکادﯾمية الخ
ونسبت مدرسا ی
ت
لى محافظةاللنجف
ی فارسلە الى
بععقوبة المرکزی
مسؤول الشععبة
عام  1987و م
سات البحرﯾة لحين قبل انتتھا و الحرب ع
اللعربی للدراس
ساعد فی
بحار جامعة اللبصر و عمل ککالمدرس مس
اللھندسية – ممرکز علوم البح
مناطق عدة.
ق
شارﯾع ھندسيية فی
لی عدة المش
جامعةالبصرة و اشرفت علی
ج
2010دا .
ەمانی ئ اق لە 0
نی
دﯾالە بﯚ ھە بژارددنی پەڕ
ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

ننوع الشخص :مراقب سيا سي
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1745 :
1257

ل
مة محمد اسماعيل
فاطم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220184742
23555
تااريخ ومکان اللوالدة 1957 /زاخو
کنلوجيا
معھد الفني تک
سي /خريج مع
حصيل الدراس
تح
يدرس القانون.
صناعي واالن س
ي
معلمة
م المباني و م
ت في قسم
شاطات/عملت
نش
لە
ماني ئ اق ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
المدن:

زاخو

اللھجة:

ک .شمال

ل السجل
تعديل

ژمارە1746 :

ل يوسف بابا محمد
فريال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221161309
93611
داد
محل وتأريخ الوالدةة 1957 /بەغد
ة /تصميم
ل الدراسي /دبلوم في فننون التطبيقية
تحصيل
ن الوزارة
الم في وزارة العمل /ديوان
ة /مديرة اعال
المھنة
بة الوطنية و تتصميم عديد من البوسترات و خلفيات
بجرائد الجمھوورية و المکتبة
طات /عملت بج
نشاط
التلفزييونية.
بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
ي
دي ليسي گﯚﯚڕان لە پار زگگاي بەغداد ببﯚ ھە
کانديد
ي سبەي
چاوە :ما پەڕي
سەرچ

1258

ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ساء
نس

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ب:
الحزب

گوران  -تغيير

ل السجل
تعديل

ژمارە1747 :

فريدون علي امين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92611
أمين بن کاکه
بن الحاج ن
فريدون بن علي ن
ن
ب المناضل والمؤلف
مربي واألديب
ھو األستاذ الم
ھ
حبھا للعلم والمعرفة
سرة معروفة بح
 1933من أس
حمه .ولد في مدينة السلييمانية سنة 3
ح
ثم التحق في بغداد
سه بتفوق م
في مسقط رأس
ه األبتدائية واالمتوسطة ي
واکمل دراسته
سنة .1949
ة
ي خريف
دار المعلمين االبتدائية في
بد
مواقفه
ف
قة واألعتقال بسبب
المدرسة الى المالحق
ة
تععرض خالل ددراسته في تللک
من اتمام دراستته العلمية والتربوية،
اللوطنية التقدممية ونشاطه الحزبي ،اال أأنه تمکن ن
ً
ھد سنة
المدارس األبتدائية
س
معلما في
م
 ،1953فعين
1
ن ذلک المعھ
حتى تخرج من
ح
سليمانية.
محافظة الس
بم
مدن کوردستان بکل جد واخالص وکان في
خدم مھنة التععليم والتربية
ة في قرى وم
خ
ً
ً
ً
حرکة شعبه اللکوردي
جل وطنه وأمتته مخلصا لح
عنصرا وطنيا يناضل من اج
اللوقت نفسه ع
ً
يذق في العھد
سلطة الملکيية له ولم ق
اللتحررية ،لذا ککان ھدفا لمرراقبة رجال الس
مواقفه القوميية بعد اندالع ثورة
اللجمھوري طععم الحرية طوويالً ،حيث اعتتقل بسبب م
سراحه من
ه
طالق
طفى وبعد اط
 1961بقيادة البارزاني مصط
ة في 1/9/11
اييلول التحررية
مناضل مثقف فدائي
في صفوفھم کم
حماس وتفان ي
س
ضل بکل
ق بالثوار وناض
اللمعتقل إلتحق
الملتحقين بالثورة في تتحرير
ن
فيف من األدبااء
ى  ،1970فقد اسھم مع لف
من  1962الى
م
شتغل بسبب خبرته
الته السياسيية القيمة واش
مجلة )صوت البيشمرکة( ففرفدھا بمقاال
م
دائية.
في الشؤون القانونية کحاککم في قوة ))خه بات( الفد
 1970بين قياددة ثورة ايلول وحکومة العرراق المرکزية ،عاد
وبعد عقد اتفاققية  11آذار 0
شاطات اتحاد األدباء الکورد
سھم في نش
اللى السليمانيية ثم توجه الى بغداد ليس
ھدنة اتفاقية آذار جامعة
ودخل في فترة ھ
ل
وتأسيس جمععية الثقافة اللکوردية
شھادة بکالوريووس في
اللمستنصرية االمسائية ببغغداد ودرس فييھا بکل جد الى أن نال ش
 1985و 1989کمحاضر لمادة األدب
اللتربية وعلم النفس سنة  1975وعين بين سنوات 5
بجامعة بغداد.
ة
د في کلية اللتربية
اللکوردي والنقد
ً
ً
ً
ً
ً
شعر والقصة اللقصيرة
ستاذا مربيا ومنناضال قوميا وواديبا في الش
علي أمين اس
ککان فريدون عل
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يکتبھا الطفال کوردستان وکان عضواً بارزاً في اتحاد األدباء الکورد ،يسھم في جميع
مؤتمراته ومھرجاناته وندواته األدبية وألف خالل سني حياته األدبية سلسلة من کتب
تربوية الطفال کوردستان من شعر وقصة وتمکن من نشر قسم منھا ندرجھا وفيما
يأتي:
1کتاب )باله¬واني دواروز( :بطل المستقبل ،ألفه مع المعلم المربي عمر عبدالرحيم وطبعه سنة  1958ويقع في  32صفحة.
2بياوه بجکوله که )الرجل الصغير( عبارة عن قصص وأشعار تربوية مصورة لألطفالطبعھا سنة  ،1972تقع في  48صفحة.
( 3-جه ند سه رنجيک له بيره ميردي شاعير() :مالحظات نقدية عن الشاعر بيره
ميرد(وھي عبارة عن دراسة نقدية عن حياة الشاعر السياسية واألدبية طبعھا سنة
 1971وتقع في  56صفحة من القطع الکبير.
( 4-کارزوله( )الجدي( :قصص وأشعار مصورة طبعت سنة  16 ،1972صفحة.
( 5-باکزي( )النظافة( :قصة لألطفال طبعت سنة  12 ،1974صفحة.
( 6-سيو() :التفاحة( قصة مترجمة من العربية ،طبعت  12 ،1974صفحة.
( 7-که نمة شامي() :الذرة( قصة لألطفال طبعت سنة  8 ،1974صفحات.
( 8-جوجه له وبيجوه مراوي( )الکتکوت وفرخ البط( -قصة مترجمة من العربية -طبعت
سنة  8 ،1974صفحات.
( 9-بيره ميرديکي ريش دريز() :شيخ عجوز ذو لحية طويلة( عبارة عن مجموعة قصص
وقصائد مبسطة لألطفال مترجمة من العربية -طبعت سنة .1985
وعدا ھذه التأليفات التربوية ،کان ينشر دوماً مقاالت تربوية قيمة ودراسات أدبية
وسياسية ھادفة وأشعاراً وقصصاً ألطفال کوردستان منذ سنة  1954في جرائد
ومجالت کوردية وله اسلوب جذاب خاص في تحرير کتاباته يتصف بالسالسة والعمق
واألبتعاد عن کل تکلف واليکم نموذجاً من اشعاره على لسان األطفال مترجماً الى
اللغة العربية:
انا حفيد کاوه کوردستان
شوکة في عيون اعداء بالدي
انني اطھر من الحمامة الوديعة
لکني اکثر جرأة من األبطال
اتفاخر کثيراً بفرسان مريوان األثني عشر
فھم مصدر مجدي في حياتي!
لقد اصبحت جبال )شاھو( و)بمو)
طعنات في عيون اعداء وطننا
انني افتخر دوماً بنوروزي
ألنه عيد تحرر أمتي
من ربقة العبودية
توفى األستاذ المناضل فريدون علي أمين في  1991/11/25بعد ان شارک في
انتفاضة شعب کوردستان ضد المستبدين والھجرة المليونية البناء امته الى خارج
األقليم وبعد عودته الى الوطن شارک في مؤتمر اتحاد األدباء الکورد الذي عقد بين
 17-15تشرين األول سنة  1991في مصيف شقالوه والذي سمي بـ)مؤتمر
األنتفاضة( ،حيث اعاد األتحاد استقالليته بعد أن حل سنة  1982وألحق باتحاد األدباء
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والکتاب العراقيين .وھکذا رحل عنا مرب فاضل وأديب مناضل کافح ضد العدو من اجل
مجد أمته ووطنه.
المصادر
1.الدکتور عبد ﷲ آکرين -مقاله المنشور في جريدة )برايه تي ئه دب وھونه ر( العدد
 205في .2000/12/1
2.مصطفى نريمان -معجم المؤلفين الکورد -بغداد .1986
3.من ذاکرة کاتب المقال حيث کان يعرفه عن کثب بسبب صداقته الحميمة معه.
کريم شارزا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
نوع الشخص :کاتب
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

الحزب:

کاژيک

تعديل السجل

ژمارە1748 :

فريق صالح محمد احمد سليﭭاني
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211222553586
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تير
سي /ماجستي
حصيل الدراس
تح
السوق االوروبي
ق
ختصاص /علووم سياسيە ففي جامعە اووسلو بنرويج و نﭭام
اخ
اللمشترکە
حکمە
الن و عچو مح
نرويج لمدە  8سنووات و ختي اال
ج
شاگات /مديرر مخيم الجئيين في
نش
سالم
ھيئە مراقبي الس
ە
سنوات و
مملکە النرويج  4س
ە
ي دائرە الھجررە في
الستئناف في
اال
جيد لغات الکررديەو العربيە و
اللتابعە لالمم االمتحدە في لبنان و صحرراو الغربيە ،يج
فارسيە.
النکليزيە و الننرويجيە و الفا
اال
لە
ماني ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي س
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1749 :

کائي
ک الدين کاک
فلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111337299
92601
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
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ب
شخص :کاتب
نوع الش
الحزب:

ح .دد .ک.

ل السجل
تعديل

ژمارە1750 :

ن
دور ليتکين
فيود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101053458
87977
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

األقليم
م:

اإلتحااد
السووفيتية

ط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1751 :

ود
مين پيرداو
گالوييژ علي ام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222124342
23671
1974
الموالييد4 /11/20 :
م الربعة اوالد
ة االجتماعية :متزوجة وام
الحالة
ن /الدراسات
جامعة صالح الدين
ة
سياسة
ي :بکالوريوس قانون /کلية القانون والس
صيل الدراسي
التحص
.200
المساائية 08-2007
باللغة االنکليزية
ة
م واسع
ھا :الکردية والعربية والمام
ت التي اجيدھ
اللغات
الکردستاني.
ي
ي
التحاد الوطني
االتجاهه السياسي ::عضو في اال
النشاطات:
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ستان
حقوقي کردس
عضوة في اتحاد ح
ستان
عضوة في اتحاد مععلمي کردست
حلة قةال
عنوان :محافظة نيننوى  /قضا و المخمور /مح
موس
ھاوپەيماني کووردستان لە پار زگاي س
دي ليسي ھ
کانديد
2010ددا .
ي پوک ميديا
چاوە :ما پەڕي
سەرچ

لە
ماني ئ اق ە
بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم

ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ساء
نس

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ل السجل
تعديل

ژمارە1752 :

ن
سعەر حسن
المع علي اس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02211630413620
لوالدة 1956 /بەغداد
محل وتأريخ الو
م
سي /بکالوريووس في القانوون
حصيل الدراس
تح
ماجستير
ر
عمل الحالي //محاماة و طاالب
ع
اعد بحثين
منذ سنة  1980-1975و د
مة العامة ذ
ن رئيسا في ممجلس الخدم
شاطات /کان
نش
مدني.
في القانون الم
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
کانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
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ل السجل
تعديل

ژمارە1753 :

سن
جوامير حس
ي شوکت ج
ليلي
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221151507
73594
لوالدة  /خانقيين 1964
محل وتأريخ الو
م
معلمات
ت
اللتحصيل الدراسي /دبلوم اعداد
الضافة الى لغغة االم الکورددية
جيدھا /العربيية الترکية باال
الللغات التي يج
صــــــادرة امووال
قام النظام البعثثي البائد بمص
سياسية  /م
جتماعية والس
اللنشاطات االج
الى الرمادي ،شارکت
م الوطنية و ققام ايضا بترحييل عائلتھا ى
عائلتھا انتقاماا من مواقفھم
ع
الر
سليمانية وکال
سوي في الس
سعة ضمن اطار التنظيم النس
ماعات الموس
في عدة اجتم
ظيمات منذ عاام .1991
ضال ضمن تنظ
وديالى و شاررکت في النض
2010دا .
ەماني ئ اق لە 0
ني
ديالە بﯚ ھە بژارددني پەڕ
ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي
ککانديدي ليسي
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1754 :

ساالر
ضا ميرزا س
د علوان رض
ماجد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02211555313608
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لوالدة 1956 /بەغداد
محل وتأريخ الو
م
س في المحااسبة وادارة االعمال
سي /بکلوريوس
حصيل الدراس
تح
صاالت
ي وزارة ا تص
عمل الحالي //مدير أقدم في
ع
من
جتمع المدني و لديه کثير م
سسات المج
ضو فخري في عدد من مؤس
شاطات /عض
نش
من مجالت والجريدات
صا في عدة م
فيليين خصوص
مقاالت تخص الشعب الکرددي عموما الف
م
الت مع
مل السمنت و ابراج االتصاال
مجال تأھيل معام
ل
و المواقع االنتررنت .و له خببرة في
کوم المصرية.
شرکة اوراسک
ش
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1755 :

جاف
حمد مراد ناوخاس ج
مد جواد مح
محم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221152028
83596
195
محل وتاريخ الوالدةة  /خانقين 57
دم من
ضية و حاصل على شھادة التحکيم الدوولي لکرة القد
ي /بکلوريوس التربية الرياض
صيل الدراسي
التحص
ة الثاني
الدنمارک – الدرجة
ت بتنظيم اال
الکوردستانى عام  1982و بعد االنتفاضة التحقت بالثورة
ى
ي
التحاد الوطني
النشاطات  /التحقت
ضباط
ميدان ثم تم نقله لکلية الض
خانقين في قلعة م
ن
شمرکة
سؤال على مرککز تدريب بيش
الکورددية وکان مس
سة و
سلک السياس
الى الدنمارک ووعملت في س
 19سافرت ى
صب ضابط الععاب عام 994
الجواالن بمنص
في قال
ي ھيئة االرککان
ن و عملت في
 2005عادت اللى کوردستان
عام 5
2010دا .
2
دي ليسي گﯚﯚڕان لە پار زگگاي ديالە بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە
کانديد
ي سبەي
چاوە :ما پەڕي
سەرچ
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خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
المدن:

خانقين

اللھجة:

ک .لري

الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل

ژمارە1756 :

محمد غربي فاضل يوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211657013638
محل وتأريخ الوالدة 1971 /بەغداد
تحصيل الدراسي /بکالوريوس ادارة االعمال
عمل الحالي /محاسب
کانديدي ليسي گﯚڕان لە پار زگاي بەغداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1757 :

1267

عة
طفى جمع
مصط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8292339328
89011
سوريا
سکرتير حزب آزادي ا لکردي في س
خصائص
ص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي))ة)

األقليم:

غرب ککردستان

شخص :ناشط سياسي
نوع الش
اللھجة:

شمال
ک .ش

ل السجل
تعديل

ژمارە1758 :

مال ننجم الدين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92584
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :کاتب
نوع الش
ط اجتماعي
شخص :ناشط
نوع الش
المدن:

سلييمانية
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اللھجة:

ک .جنوبي

تعديل السجل

ژمارە1759 :

نادية حميد مجيد اسماعيل زنگنة
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221258123680
المواليد1967 :
التحصيل الدراسي :بکالوريوس علم االجتماع /ماجستير علم اجتماع )جامعة موصل)
بکالوريوس تاريخ )الکلية التربية المفتوحة).
المناصب الذي اشتغلت فيھا:
1معاونة ثانوية الفضيلة للبنات2مديرة ثانوية الفضيلة للبنات 20033مديرة ثانوية عويزةکانديدي يەک تي بﯚ ليسي ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي موس بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1760 :

نجم الدين عبدﷲ عباس حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211511133592
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خانقين/قوره تو
ه
تااريخ و مکان االوالدة1963/
سياسة/جامعة السليمانية
ة
اللتحصيل الدراسي :بکالورييس علوم س
جبال کردستان و
التحقت بلثوار في ج
ت
1983
د تخرجه في المعھد عام 3
شاطات /بعد
نش
کردستان شغلت
ن
تحرير جز و من اقلليم
ر
 1991و بعد
1
ضة عام
بققيت مع الثوارر حتى انتفاض
قائمقام خانقين
م
 199و
عام 94-1993
من( خانقين ع
منااصب عدة ممنھا مسؤل اسايش )االم
م
قام جمجمال عام
 2004و قائمق
 200ثم قائمقاام دربنديخان عام 4-2001
عام 01-1999
ع
2005-2004
4
2010دا .
ەماني ئ اق لە 0
ني
ديالە بﯚ ھە بژارددني پەڕ
ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي
ککانديدي ليسي
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1761 :

محمد
نيساان سفر م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02211157013576
مواليد 1978 /نينوي مخموور
م
شھادە /بکلورريوس
ش
ختصاص /قانوون
اخ
شيد فرع مخموور
مھنە /مديرە ممصرف الرەش
م
لە
ماني ئ اق ە
موس بﯚ ھە بژااردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي س
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

1270

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1762 :

ھژارر کامال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1210004529
92808
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

شخص :حقووقي
نوع الش
شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ل السجل
تعديل

ژمارە1763 :

واري
ل عبدﷲ سليمان يياسين برو
ھﭭال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0222125559
93678
الموالييد -1969 :مووصل
ة الزوجية :متززوج
الحالة
عدادية
الشھاادة :خريج اع
ضو مجلس
في منصب عض
قد اشتغلت ي
موقراطي و د
لبداية کنت مؤؤمنا بالعراق الجديد الديمو
منذ الب
لجان الخدمية وللمدة عامين تترأست
ن
ملت في
قضاءاللموصل ومن خالل عملي في مجلس القضا و و عم
1271

واخالص في سبيل خدمة المديننة کما
ص
بکل جد
ضاءالموصل وققد عملت ل
ي مجلس القض
لجنة الخدمات في
الحقوق االنسان .حييث کلنا امل نعمل
ق
ة والشباب وللجنة
ي لجان منھا لجنة الرياضة
ت المکتب في
ترأست
مقراطية.
خدمة العراق الجديد عراق الحرية والديم
في خ
پار زگاي موس بﯚ ھە بژارددني پەڕ ەمانني ئ اق
دي يەک تي بﯚﯚ ليسي ھاووپەيماني کورردستان لە ر
کانديد
لە 2010دا .
ي پوک ميديا
چاوە :ما پەڕي
سەرچ
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ن:
المدن

صل
موص

جة:
اللھج

ک .شمال

ب:
الحزب

حاد الوطني االكردستاني
االتح

ل السجل
تعديل

ژمارە1764 :

وليد جنبالط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2311156218
87000
کردية.
ة
ن اصول
ي لبناني من
سياسي
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ن
لبنان

1272

نوع الشخص :ناشط سياسي
تعديل السجل

ژمارە1765 :

وليد سالم حسن علي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221252313675
المواليد -1958-12-29 :موصل
الحالة االجتماعية :متزوج واب الربعة اوالد وبنتين.
عنوان العمل :شرکة شورش للمقاوالت العامة واالستشارات الھندسية المحدودة.
التحصيل الدراسي :بکالوريوس علوم في ھندسة المدنية کلية الھندسة –جامعة الموصل .1985
بکالوريوس في القانون –کلية القانون جامعةالموصل2001
النشاطات:
عضو نقابة المھندسين العراقيين .1985
عضو نقابة المھندسين العرب-عمان –االردن 1999
عضو نقابة مھندسي کردستان2001
عضو نقابة المحاميين العراقيين2001
عضو نقابة محاميي کردستان 2002
عضو في ھيئة الخبرا و في رئاسة محکمة استئناف نينوى 1992
عضو في ھيئة الخبرا و في رئاسة محکمة استئناف دھوک2009 -
اللغات:
اجيد اللغة الکوردية بلھجتيھا.
اجيد اللغةالعربية
اجيداللغة االنکليزية
اجيد اللغة الصربية
کانديدي يەک تي بﯚ ليسي ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي موس بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

1273

شط سياسي
نوع اللشخص :ناش
ن:
المدن

صل
موص

جة:
اللھج

ک .شمال

ل السجل
تعديل

ژمارە1766 :

ف ارکوازي
ولفت جاف
س علي او
يونس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221163240
03621
لفت الجاف اررکوزي
يوونس علي ألف
لوالدة 1969 /خانقين
محل وتأريخ الو
م
االداب قسم انثربوولوجي
ب
في کلية
معھد تکنولوجييا و طالب ي
سي /خريج مع
حصيل الدراس
تح
جامعة المستتنصرية
بج
مر المقابر
حکومية و شاارک في مؤتم
ظمات غير الح
ديدة مع المنظ
شاطات /له ممشارکات عد
نش
الترکمانية و الفارسية.
ة
الکردية و
ة
جيد لغات العرربية و
اللجماعية و يج
اق لە 2010دا .
پەڕ ەماني ئ ق
ھە بژاردني ڕ
لييسي گﯚڕان لە پار زگاي ببەغداد بﯚ ە
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1767 :

وازي
ماعيل ارکو
علي اسم
ران احمد ع
کامر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221153730
03604

1274

محل و تأريخ الوالدة  /خانققين 1974
م
اللتحصيل الدراسي :دبلوم فني – نفط
ظمات األنساننية ويجيد اللغغات
مل في المنظ
سياسية :عم
جتماعية و الس
اللنشاطات األج
سية و الترکماننية.
اللعربية – الکرددية – الفارس
2010دا .
ەماني ئ اق لە 0
ني
ديالە بﯚ ھە بژارددني پەڕ
ە
ي گﯚڕان لە پپار زگاي
ککانديدي ليسي
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردس
ستان

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
ل السجل
تعديل

ژمارە1768 :

ل جعفر عببدالرحمن سليمان سورةميري
کامل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221161400
03612
لوالدة 1969/ببەغداد
محل وتأريخ الو
م
قسم األحصا و واللحاسبات کليية علوم
م
س في
سي /بکلوريوس
حصيل الدراس
تح
في لجنة الماليية
النواب العراقي ي
ب
عمل الحالي //موظف في ممجلس
في عمل
ظام البائد مع افراد عائلته عام  1981و لم خبرة ي
شاطات /اعتققل اذبان النظ
نش
الموازنة العامة
ة
مجال
کذلک عمل في م
ک
معادن و
نيع و انتاج الم
ب و مجال تصني
على حاسوب
ع
لتقاعد العام و يجيد لغات العربية و الکرردية واالنکليزية.
التحادية للعرااق و قانون الت
اال
لە
ماني ئ اق ە
غداد بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەم
ي گﯚڕان لە پپار زگاي بەغ
ککانديدي ليسي
2010دا .
0
ي
سەرچاوە :ما پەڕي سبەي
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

1275

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
الحزب:

گوران  -تغيير

تعديل السجل

ژمارە1769 :

کمال توفيق عنتر بايزيد شيخکي
http://www.kurdipedia.org/?q=201002221259073681
المواليد 1969 :موصل
الحالة االجتماعية :متزوج وله ) (6اوالد
التحصيل الدراسي :بکالوريوس التربية الرياضية)1989-1988) .
بکالوريوس القانون ))1999-1998
لم انتمي الى الحزب البعث ولم اکن بعثيا يوما لذلک فصلوني في مرحلة الرابعة في کلية التربية
الرياضية لعدم انتمائي لحزب البعث ولعدم مشارکتي في مخيمات تدريبية التي کانت تقام في فصل
الصيف في عھد النظام البائد رغم انني استلمت الطلب من عدة قوائملالکون ضمن مرشحيھا اال انني
فضلت ان اکون في صفوف القائمة التحالف الکردستاني ايمانا مني بمبادى و القائمة الراسخة و
لخدمة قوميتي الکوردية التي انتمي اليھا.
کانديدي يەک تي بﯚ ليسي ھاوپەيماني کوردستان لە پار زگاي موس بﯚ ھە بژاردني پەڕ ەماني ئ اق
لە 2010دا .
سەرچاوە :ما پەڕي پوک ميديا
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
المدن:

موصل

اللھجة:

ک .شمال

1276

ب:
الحزب

حاد الوطني االكردستاني
االتح

ل السجل
تعديل

ژمارە1770 :

ری
وﯾرة مة ﯾر
مراد السو
کمر علی م
رى رجب ک
ﯾسر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221152144
43597
ى  /خانقين 1977
اللمواليد  /دﯾالى
 2002سنة التتخرج.
من الجامعة االسليمانية 2
اللتحصيل الدراسی  /بکالوررﯾوس قانون م
ستنصرﯾة
ت العليا فی اللجامعة المس
وحاليا طالبة ففی الدراسات
معة السليمانيية
اللوظيفة الحاليية  /موظفة ققانونية فی کللية التربية – کالر – الجامع
سنة 2003
التقنی فی کالر  /سليمانية س
ی
ملت مدرسة فی المعھد الفنی
شاطات  /عم
نش
صوت
ماعية فی راددﯾو )تە وار( ص
مذﯾعة ومعدة برامج االجتم
و مارست مھننة األعالم کم
مجال
اتتحاد نسا و ککردستان فی کرميان شاررکت فی ندوات ومؤتمرات عدﯾدة فی م
حقوق المرأة وواألعالم ولدﯾﯾھا شھادات تتقدﯾرﯾة من ققبل منظمات أجنبية ومنھا شھادة
ح
تققدﯾرﯾة من مننظمةIWPR.
2010دا .
ەمانی ئ اق لە 0
نی
دﯾالە بﯚ ھە بژارددنی پەڕ
ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای
ککاندﯾدی ليسی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

سي
ننوع الشخص :ناشط سياس
المدن:

خانقين

الحزب:

گوران  -تغييير

ل السجل
تعديل

ژمارە1771 :

1277

رکو بيکس
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2300007058
87017
...
ص اﯾتم
خواص
جنس شخص :مرددان
ملت:

کردد

اقليم:

جنووب کردستان

شخص:
نوع ش

شا عر

شخص:
نوع ش

فعا ل سياسی

ھا:
شھرھ

سلليمانيە

لھجە:

ک .جنوبی

تغيير ددر اﯾن آﯾتم

ژمارە1772 :

رزاده
ستان عمر
کوﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2141349509
92993
...
ص اﯾتم
خواص
جنس
ن
س شخص :زنان
ملت:

کردد

اقليم:

کردستان
ن
شررق

شخص:
نوع ش

شااعر

1278

سندە
نوﯾس

:شخص
نوع ش

فعا ليت مدنی

:شخص
نوع ش
تغيير ددر اﯾن آﯾتم

1773 :ژمارە

DERWÊŞ
Ş ŞİNO - Vedat AC
CAR
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2031518227
75563
K
Kod Adı: DE
ERWÊŞ ŞİNO
O
A
Adı Soyadı: Vedat ACAR
R
Doğum Tar ihi ve Yeri: 1984 / VAN
N
Anne A
Adı: Şehriban
n
Baba A
Adı: Ali Eşre
ef
yer ve Tarihi:
T
31 Ekim 2010 İsstanbul Takssim Meydan
nı
Başşlık özeliklerri
K
Kürt

Millet:

Kuzey
y kürdistanhttp://localho
ost/kurdiped
dia/images//keyboard.p
png

Özerk:

Siyasi aktivvist meslek:
V
Van Şehirler:
Türkkçe

Lehçe:

P
PKK

Parti:
Bu Başlığğı düzzenle

1774 :ژمارە

Abdu
ullah Öca
alan
1279

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7291417188
89393
Abdullah Öcalan werd geboren in Ömerrli, een dorp
pje in het diistrict Halfetti
van de provinccie Şanlıurfa
a in het zuid
doosten van
n Turkije in 1948. Na de
e
middelba
are school verliet
v
hij zijn dorp om politicologiee te studere
en in Ankara
a.
Na afronding
a
va
an zijn studie werd hij ambtenaar
a
iin de stad D
Diyarbakir en
n
werd hij
h lid van de
e Democrattische culturrele Associattie van het Oosten, een
n
organiisatie die op
pkwam voorr de rechten
n van de Koeerden. In 19
978 werd de
e
PKK opgericht,
o
waarvan
w
Öcaalan de voorzitter werd
d.
In 1984 sta
artte de PKK
K een gewapend conflicct waarbij zzowel Turkse
e
regering
gstroepen [1
1][2][3][4] als
a burgers werden gettroffen[5][6
6][7] om een
n
onafha
ankelijke Ko
oerdische sta
aat af te dw
wingen. De P
PKK werd hiierop gelinkkt
aan wapenw
en drugshandel,, wat ertoe leidde dat d
de Verenigde Staten, de
e
Europe
ese Unie, de
e NAVO, Syrië, Australië
ë, Turkije en
n andere lan
nden de PKK
K
op hun
n lijst van te
erroristische
e organisatiees plaatsten
n. [8][9][10
0]
Later vluchtte
v
Öca
alan naar Sy
yrië. Hier we
erd hij in 19
998 het land
d uitgezet na
a
dreigementen van Turkije
T
waarrna hij naarr Rusland en
n diverse an
ndere landen
n
reisd
de. Uiteindelijk verbleef hij enige tijjd in Kenia, waar hij op
p 15 februarri
1 999 werd gearresteerd
d.
Öcalan werd on
ndergebrach
ht op het eiland İmralı iin de Zee va
an Marmara
a,
waar hijj in afzondering werd opgesloten.
o
Tijdens
T
dit vverblijf werd
d hem enige
e
tijd he
et contact met
m zijn advo
ocaat ontzeg
gd. Öcalan w
werd in eerrste instantie
e
ter dood
d
veroorrdeeld, maar later werd
d deze straf omgezet in
n levenslang
g.
Op 12 mei 2005 oordeelde he
et Europees Hof voor d e Rechten vvan de Mens
dat het proces te
egen Öcalan
n niet eerlijk
k is verlopen
n en het pro
oces volgens
het hof opnieuw
o
zou
u moeten worden
w
gevo
oerd. Turkijee is lid van d
de Raad van
n
Euro
opa en word
dt geacht zicch aan dit oordeel
o
te ho
ouden, hoew
wel het daa
ar
strikt
s
genom
men niet verrplicht toe iss.
Eigen
nschappen vvan de item
m
Man

Geslacht:

Koerd

Natie:

Noord Ko
oerdistan

Provincie:

1280

Politiekke activist Mensen type:
Schrijver Mensen type:
Urfa

Steden:

Koerdish
h - Badini

Dialect:

Bijwerrken of herzien van dit item!

1775 :ژمارە

Abdu
ullah Öca
alan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0140012148
88333
....
Artículo
os propiedad
d
Macho

Género:

Kurdo

Nación:

Norte
N
del Ku
urdistán

Provenza:

Activista político Perrsonas Tipo:
Prisionero político Perrsonas Tipo:
Urfa

Ciudades:

Kurdo - Badini

Dialecto:

Partido de los Trabajadoress del Kurdisttán PKK

Partido:
Actu
ualizar el ob
bjeto!

1776 :ژمارە

1281

Ma
asud Barz
zani
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0140002099
92405
Nació en
e la república de Mahabad, hijo de
d Mustafa B
Barzani. Su familia tuvo
o
que
e emigrar a Moscú debiido a que trropas iraníess retomaron
n Mahabad y
pussieron fin a la república
a kurda existente. En 19
958, Masud
d y su familia
a
retorn
nó a Irak po
or invitación del gobiern
no. En 1970
0, junto con su hermano
o
Idris Barzan
ni y su padre
e, comenzó a trabajar en proyecto
os políticos y
militares cuyo objetiv
vo era form
mar un estad
do kurdo ind
dependiente
e.
Actu
ualmente ess líder de un
n territorio habitado
h
porr kurdos cuyya capital es
Irbil, el cual no es re
econocido de forma inteernacional ccomo estado
o
ind
dependiente
e.
os propiedad
d
Artículo
Macho

Género:

Kurdo

Nación:

Kurdistán del Sur

Provenza:

Activista político Perrsonas Tipo:
Dialecto:

Kurdo - Badini

Actu
ualizar el ob
bjeto!

1777 :ژمارە

塔拉巴尼
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0201023088
88267
...
项目物
物业
男

性别
别:

库尔德
德人

国
国:

1282

南库尔德斯
斯坦 普罗旺斯
斯:
政治活动
动家

键:
人键

库尔德
德斯坦爱国联
联盟

党
党:
更新资
资料！

1778 :ژمارە

马苏
苏德·巴尔扎尼
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0201026289
92419
....
项目物业
男

性别:

库尔德人
人

国:

南库尔德斯坦
南
坦 普罗旺斯:
政治活动家
家

人键:

K. D. P
P.

党:
更新资
资料！
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