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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە ناوی وەرزشەوانانە کە ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا
بەدەستيھ ناوە.
لەم ليستەﯾەدا رەچاوی رﯾزبەندﯾی ئەلفوب ی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و ش وەزمانەکان.
تﯚمارەکان بەپ ی توانا و دەستکەوتنی زانياری ،پ ناسيان نووسراوە ،و نە ئەگەر دەستمان کەوتب ت خراوەتە
پاڵ تﯚمارەکەﯾەوە .ھەروەھا ھەر م تاداتاﯾەکی تری پ وﯾستيش وەک پاشکﯚ لەگەڵ تﯚمارەکاندا دانراون.
contact@kurdipedia.org

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

ر کەوت
25-05-2014
27-05-2014
28-05-2014
28-05-2014
30-05-2014
31-05-2014
31-05-2014
31-05-2014
01-06-2014
31-05-2014
02-06-2014
01-06-2014
31-05-2014
01-06-2014
01-06-2014
01-06-2014
02-06-2014

ت بينی :وەشانی ﯾەکەمی ئەم کوردﯾپ دﯾانامانە ،تاقيکردنەوەن!

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

م خەليلی
ئارام
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112610475
50512
ھە ت لەداﯾکببووە ،کوڕی گگﯚرانيب ژی
ەسا ی  1989لەشاری بﯚﯚکان لە کوردستانی رۆژھ
لە
ی خەليليه.
نااسراو تاﯾەری
دا
زانەکەی ھاتوونەتە و تی نەروﯾج ،ئارام لەژﯾاند
ی
ڵخ
ئاارام لەسا ی  1998لەگەڵ
کی
مارەی  9دەکات چونکە ئاراام ھ رشبەر ک
حەزﯾش بەژم
خوليای ﯾاری تتﯚپی پ يە و ح
خ
ە،
ئيتا ی و ھە بژاردەی بەڕازﯾلە
ئەﯾسی ميالنی ا
ی
م ھاندەری ﯾا نەی
ەتواناﯾە ،ئازام
بە
نەﯾە
 IK STی نەرووﯾجی ﯾاری دەکات ئەم ﯾانە
ەﯾانەیTART
ئاارامی ھ رشببەری کورد لە
نەروﯾج دەکرد
ج
شدا ﯾاری بﯚ ھە بژاردەی الوانی
ە ،ئارام لەپ ش
پللەﯾەکی ﯾانەککانی نەروﯾجە
شبەر کی
توانای باشی تەکننيک و ھ رش
ی
خوار  18ساڵ بە م ئيستا بەھﯚی ل ھاتووی و
خ
خوار  21سا ەکان ﯾاری دەککات ،سا ی  2007ﯾانەکەی ئارام
ھە بژاردەی خ
گگﯚ کارە و لەھ
ەو خوولە
بەباشترﯾن ﯾارﯾزانی ئە
ن
نەروﯾج و
ج
ەکانی
ی کﯚتاﯾی ﯾانە
گگەﯾشتنە ﯾاری
ﯾانە
ﯾانەکەی نازناوی ە
ی
ﯾاری کﯚتاﯾی بەدوو گﯚ ی ئارام
دەستنيشانکررا .چونکە لەﯾا
ەدەست ھ نا.
پللەﯾەکەکانی نەروﯾجيان بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە2 :

ی عەلی
ئاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58147
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە3 :

د سا حی
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10712522910593
چيای ھيماالﯾادا سەرکەوتوووە.
ەی بەسەر چ
ەک کە لەوانە
شاخەوانە و ﯾە
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە4 :

سەراج
ەحمان س
د عەبدول ە
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7070950367
71837

11

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە5 :

فاروق
ئاوا ف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0924161322
29616
وەرزشەووان
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانما
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە6 :

ئاکﯚ رەش
12

http://www.kurdipedia.org/?q=20081222115523930
ئاکﯚ لەسا ی  1964لەگەرەکی مە کەندی سل مانی ھاتﯚتە دنياوە .سا ی  1981بﯚتە پ شمەرگەو
بەشداری چەندﯾن نەبەردوو پ کدادانی سەربازی کردووەو چەندﯾنجارﯾش بەسەختی برﯾنداربووە .تا
راپەرﯾنی  1991بەردەوام و بەب پچران پيشمەرگە بووە .لەدوای راپەرﯾن سەرگەرمی کارکردن و
دابينکردنی بژ وی ژﯾانی بووە ،ئەمە جگەلەوەی کە ئاکﯚ رەش دەنگی خﯚش و پر لەغوربەتی ھەبوو،
لەئاواز دانانيشدا دەست کی با ی ھەبوو ،ئاوازی بﯚ گﯚرانی چەند گﯚرانيب ژ ک داناوە لەوانە :جەمال
شەرﯾف ،کامەران عومەر ،سامان عومەرو چەند گﯚرانيب ژ کی دﯾکە کە تائ ستا تﯚمارنەکراون.
جگەلەوانەش چەندﯾن شيعری سﯚفيگەرﯾشی نووسيوەو ئاوازی بﯚ داناون ،کاتی خﯚی بەنيازبوو چەند
گﯚرانييەک تﯚماربکات و وەک ﯾەکەم بەرھەمی بيخاتە بازارەوە ،بە م ھونەرمەند ک ب زارﯾدەکات و ئيتر
سو ند دەخوات نەچ تەوە بەالی ھونەردا.
لەسا نی  1979-1977باشترﯾن ﯾارﯾزانی ھە بژاردەی الوانی سل مانی بووەو لەتﯚپی پ  ،تﯚپی
دەست ،س باز ،چەندﯾن خە تی ر زل نانی وەرگرتووە.
ئاکﯚ ھەرگيز خﯚشەوﯾستی نەکردووەو بە بەردەواميش بەتاﯾبەتی لەدوای راپەرﯾن ھەميشە
بەگﯚشەگيری و تەنياﯾی و ب دەنگی ژﯾانی دەبردەسەر.
بەرەنجی خﯚی بژ وی ژﯾانی دابيندەکردو چاوی لەدەستی ھيچ کەس ک نەبوو ،لە ،2006/10/20
پ شمەرگەی د رﯾن و ھونەرمەندو ئاواز دانەری بەتوانا ئاکﯚ مەحمود حەمە رەحيم )ئاکﯚ رەش( بەھﯚی
نەخﯚشی لەشاری سل مانی گيانی بەخشی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە7 :
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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!

ژمارە8 :

ساب
سعەد قەس
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12210261110817
ساﯾی کوردستتان
سەرۆکی ﯾەکک تی بەرزکرد نەوەی قورس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە9 :

جيانی
وەر خەراجي
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103161918
82331
سی وەرزشی
ﯾارﯾزان و رۆژنامەنووسی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە10 :

ﯚ
وب ئﯚدﯾشﯚ
ئەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09181020019538
ی ﯾانەی ھەو ل ر.
راھ نەری
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە11 :

ب رﯾوان مەالﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020810135875649
کچ کی تەمەن  17سا نەو خە کی شاری سەردەشتو کچ کی بو رو ئازاﯾە لەوەرزشی کارات و
تائ ستا چەند سەرکەوتنی باشی بەدەست ھ ناوە ،لەتازەترﯾن پا ەوانيەتيدا کە لە تارانی پاﯾتەختی
ئ ران بەڕ وە چووە توانيوﯾەتی پلەی ﯾەکەم لەناو کچانی ئ ران لەوەرزشی کارات بەدەست بھ ن و س
ميداڵ مسﯚگەر بکا،
رۆژی 15ی خەرمانانی 1391ی ھەتاوی و لەگەڵ دەست پ کردنی ھەژدەھەمين خولی
پا ەوان تييەکانی و ت کە لە سا ﯚنی کەبکانيانی شاری تاران بەر وەچوو ،ب رﯾوان مەالﯾی تەمەن 17
سا ن و خە کی شاری سەردەشت توانی لە رادەی تەمەنی الوەتيو وەزنی  50کيلﯚگرامی بباتەوە و
ميدا ی ز ر و پلەی ﯾەکەم و تی بﯚ خﯚی بەدەست بھ ن .
ھەروەھا رۆژنامەی ھاو تی بەپ وﯾستی زانييوە چاوپ کەوتن ک لەگەڵ ئەم خانمە وەرزشکارە ئەنجام
بداو ب رﯾوانيش لەبارەی وەرزشەکەﯾەوە لەوچاوپ کەوتنەدا زﯾاترمان بﯚ دەدوێ.
ھاو تی :رەوشی وەرزشی ژنان چﯚنە لەو ت کی ئيسالمی وەکو ئ ران؟
ب روان محەمەد  :لە ئ ران فەزای وەرزشی زۆر کەمەوە جوابگﯚی پ داوﯾستييەکانی ژنان نييە بﯚ نموونە
لە شاری ئ مە کە سەردەشتە ،کە من ژﯾانی ت دا بەسەر دەبەم تەنيا ﯾەک سا ﯚنی وەرزشی بﯚ ژنان
ھەﯾە کە ئەوﯾش تەنيا چەند ساعەت ک لە ھەفتەکە بﯚ ئ مەﯾە ،کاتەکانيتر بە کوڕەکانە ،بەپ ی
ﯾاساکانی ئ رانيش لە سا ﯚنی وەرزشی کچانيش رەگەزی ن ر ناتوان بوونی ھەب تەنانەت لە کاتی
رکابەرﯾشدا ،ف رگەکانيش سەرداپﯚشراونو ئ مە ناتوانين لە دەرەوە وەرزش بکەﯾن.
ھاو تی :تاچەند خانەوادەکەت ﯾارمەتيدەرت بوون بﯚ برەودان بەوەرزشەکەت ؟
ب روان محەمەد :ب شک خانەوادە رۆ کی زۆر گرﯾنگو کارﯾگەر دەگ ێ لە پەروەدەکردنی ھەر مندا ک و
تاک ک ،خانەوادەی منيش ئەگەر گرﯾنگی نەدابا بە وەرزش نەمدەتوانی بچم بﯚ باشگا) ﯾانە(،وە
نەمدەتوانی بﯚ بەشداری کردن لە پالەوانەتييەکە بچم بﯚشار کی تر ،من ئاگادارم کە زۆر کچ ھەن لە
بواری وەرزش بەتوانان ،بە م خانەوادەکانيان ئيجازەی ئەوەﯾان پ نادەن کەبچن وەرزش بکەنو پەرە
بدەن بەتواناکانيان جا تا بگاتە ئەوەی بەھﯚی وەرزشەکە گەشت بکەن بﯚشارەکانو و ت کی دﯾکە.
ھاو تی :لەکەﯾەوە دەستت کردوە بەم وەرزشە؟
ب رﯾوان محەمەد :من بﯚ ﯾەکەم جار لە سا ی  2005وە لە ھەلبژاردەی کاراتە سەردەشت بەشدارﯾم
کردوە ،بە م بەھﯚی ئەوەی خو ندکاربووم نەمتوانی بەردەوام ﯾارﯾييەکە بکەمو تەنھا لەکاتی پشوەکان
و ھاوﯾنان بەشدارﯾم دەکرد ،ﯾەکەمين راھ نەرﯾشم خاتون )ئەسمەر( بوو دوای ماوەﯾەک ئەو رۆﯾشتو
خاتون )کوبرا گەوھەری( ج گەی ئەوی گرتەوە .خاتون گەوھەری گرﯾنگييەکی زۆری داﯾە ھەلبژاردەکەو
من ل رەوە زۆر سوپاسی دەکەم بەھﯚی زەحمەتو د سﯚز کەی کە بﯚ ئ مەی ھە بووە زۆر ھاوکاری
کردمو گەشەم کرد لەوەرزشەکەم بەھﯚی کارەکانی ئەوەوە.
ھاو تی :ئاﯾا ھەر تﯚ ئەم وەرزشە دەکەی ﯾان کچی ترﯾش ھەﯾە؟
ب رﯾوان محەمەد :لەراستيدا کچی ترﯾش ھەن کە لە رﯾزەکانی ھە بژادەی سەردەشت بە شداری
دەکەن و توانيوﯾانە پلەی باش بە دەست ب نن ،بە م من بﯚ ﯾەکەمجار توانيم پلەی ﯾەکەم لە ناو ئ ران
تﯚمار بکەم ئەوەش سەرکەوتن کی گەورە بوو بﯚ خﯚمو شارەکەم.
ھاو تی :ئاﯾا بەنياز نی بەشداری ھيچ پا ەوانيەتييەکدا بکەی لە دەرەوەی و تی ئ ران؟
ب رﯾوان محەمەد :راستی لە تاران پ يان راگەﯾاندﯾن ئەوانەی پلەی ﯾەکەم بەدەست د نن بﯚ رکابەری
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دەﯾان رﯾن بﯚ و تی ژاپﯚن ،من زۆر حەزدەکەم لە رکابەری دەرەوەی ئ ران واتە ن ودەو ەتی بەشداری
بکەم وە سەرکەوتن بەدەست ب نم و ئەزمون کی گەورە دەب بﯚمنو لەخﯚشم رادەبينمو توانای ئەوەم
ھەﯾە کەتوانای خﯚم لەدەرەوەشدا نماﯾش بکەم.
ھاو تی :خە ک چﯚن سەﯾری تﯚ دەکەن کات ک ئەم وەر زشە دەکەی ،واتا رووبەرووی رەخنەی خە کی
نەبووﯾەتەوە؟
ب رﯾوان محەمەد :ب شک وەرزش کردن بﯚ کچان لە خاکی کوردستانی ئ ران شت کی تازەﯾە وە تاکو
ئ ستا لە فەرھەنگی ئ مەدا تەواو شو نی خﯚی نەکردۆتەوەو ج گير نەبووە ،وە پاشەملە قسە ھاﯾەک
ئەگوتری کە د سارد کەرن ،ھە بەت شت کی تازەش نييە ،بە م لەبەر ئەوەی خانەوادەکەم پشتوانيان
ل کردووم ،ب شک قسەی خە ک نەبﯚتە ھﯚی پاشگەزبونەوەی من ،مەعنەوﯾات کی بەرزو بەردەوامم
ھەﯾە.
ھاو تی :تائ ستا ھيچ ميدا کت بەدەست ھ ناوە؟
زۆر ميدا م بەدەست ھ ناوە بە م ئەوەی گرﯾنگ ب لەو پا ەوانيەتييەدا
ب رﯾوان محەمەد :بە
ھە بژادەکەی ئ مە)سەردەشت( توانی س ميداڵ بە دەست ب نی کە ئەمەش دەستکەوت کی گەروە
بوو.
ھاو تی :لە خانەوادەکەی ئ وە کەسی تر وەرزشی کاراتە دەکا؟
ب رﯾوان محەمەد :وە تەنھا براﯾەکم بەناوی ش روان کاراتەی دەکرد ،بەالم ئەو ئ ستا وازی ل ھ ناوەو
تەنھا خﯚم خەرﯾکی ئەو وەرزشەم.
ھاو تی :خاتوو ب رﯾوان بەرنامەی داھاتوت چييە؟ ئاﯾا بەردەوام دەبی لەوەرزشی کارتە؟
ب رﯾوان محەمەد :بە ی ب شک بەردەوام دەبم لە وەرزشی کاراته ،بە م ئامانجی سەرەکی من دەرس
خو ندنە تاکوو ئاستی زانستی خﯚم بەرزکەمەوەو خزمەتی نيشتمانەکەم بکەم ،وە لەپا يشيدا وەرزش
دەکەم تا لەو بوارەشدا شو نی خﯚم بکەمەوەو خزمەت ک بەشارەکەم بکەم.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ج گر کاراتی( سەبارەت بە )کچە ﯾارﯾزان( لە-2-6 :
21:04:35 2013
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سەردەشت

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە12 :

ﭭان ئای
ب رﯾﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01810423310137
بﯚ سا ی 2010
ھان لە کيک ببﯚکسينگدا ﯚ
س يەمی جيھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە13 :

مەد
رۆز محەم
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58148
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە14 :

جيد
پشتييوان مەج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011173450
09997
ککە سەرۆکی ﯾەکيەتيی باددمنتﯚنی ع راقە و بە ھە ببژاردن ئەو پﯚﯚستەی وەرگررتووە،
ەک کە لە داممەزر نەرانی ئئەو ﯾارﯾيە لە کوردستان.
ﯾە
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەد  -ما
سەرچاوە :ماممەﯾارە ئەحمە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە15 :

ەسەن
تانيا عەلی حە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0727101738
84568
مانی
ەی پ شمەرگگەی سل ی
دن )ئەنگاوتن(ی تيپی ﯾانە
ﯾاارﯾزانی ﯾاری نيشانشکاند
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە16 :

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

مەخموورر

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

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە17 :

ەدفەعی
جەميل مە
ميل نوری عەلی  -ج
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014030
09224
مانی وەک
سەرەتاﯾی لەسل ی
ی
ئەﯾوبيەی
ی
شارۆچکەی چووارتا لەداﯾکبوووە ،لەقوتابخانەی
سا ی  1935لەشا
20

لەتيپەکانی
ی
کەو بالەدا دەررکەوتووە ،دواتر
و باسک

یپ
شنگدار لەﯾارﯾييەکانی تﯚپی
ئەست رەﯾەکی پرش
ھە بژژاردەی پەروەرردە)معارﯾف( ﯾارﯾکردوە.
دﯾار بووە،
کی بەتواناو ر
ی ليوای چوارری فرقەی دووو ،ﯾارﯾزان ی
ەرکوک لەتيپی
ی سەربازﯾداا لەشاری کە
لەژﯾانی
کارگەی
ی
ەی بﯚ
مانی ﯾارﯾکردووە ،دوو تيپی باسکەو بالە
ی پ ی سل م
ن لەھە بژاردەەی تيپی تﯚپی
پاشان
ی دامەزراندوەە.
جگەرەەی سل مانی
ن( ،کەئ ستا ﯾانەی
نەرانی ﯾانەی وەررزشی )وەتەن
ی
ەدامەزر
ئەم وەەرزشکارەخەمخﯚرو د سﯚﯚزە ،ﯾەک کەلە
سکە(ی
سەرپەرشتياری ھەرس تتيپی )تﯚپی پ  ،بالە ،باس
ی
جگەلەوەش داامەزر نەرو س
سيرواانی نو يە ،ج
ەش بەجەماووەری
دەھا ﯾاری جووانيان پ شکە
ەتائ ستا چەند
سل مانيە ،کە
شکارەد رﯾنەکاانی شاری س
وەرزش
ستان کردوە.
مانی و کوردس
سل ما
سل مانی).
)وەرزش و شاری س
ش
ەناوی
ی وەرزشييەبە
ی بيرۆکەو کﯚﯚکردنەوەی ککت بی م ژوﯾی
خاوەنی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە18 :

چنارر ورﯾا قانع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302133209
91501
مانی.
ن 1977/9/1 :لە سل ی
ساڵ و شو نی لەداﯾکبون
سستی کردووە بەﯾاری شەتترەنج.
(198ەوە دەس
للە سا ی )85سل مانی).
شمەرگەی س
ئئەو ﯾانانەی ﯾﯾاری بﯚ کردوووە):خانزاد ،پ شھە بژاردەی ئ اق.
(199ەوە بووە بەﯾارﯾزانی ھ
للەسا ی )99تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە19 :

حاجی محەمەد سو تانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121615024912882
زۆرانباز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە20 :

حوس ن ئەفسوردە دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031010024382527
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ەوانيدا ھاندەەر کی
ە کوردە لە مااوەی زﯾاتر لە  35ساڵ وەررزشی شاخە
ەو شاخەوانە
ئە
شاخەوانی بوووە و کﯚمە ک لە
الی وەرزشی ش
ھاباد بەرەو ی
بااشی الوانی شاری مەھا
شارەی لە وەرززشی شاخەوانيدا پەروەرددە کردووە.
الوانی ئەو ش
ال
تەمەنی وەرزشيدا گگيانی
ی
ئەزموون بوو و لە ماوەی
ن
ی بە
ھەروەھا ناوبرراو مەلەوان کی
ھ
مەترسيی مردن رزگاار کردبوو.
ی
مەھاباد لە
د
داوی
ەسی لە بەند
زﯾﯾاتر لە  80کە
کانيان"ی شارری
خەوانی لە چييای "س کا
ر کەوتی 18ی رەشەممە لەکاتی شاخ
ی دڵ بووە و ببەو ھﯚﯾەوە ککﯚچی دواﯾی کردووە.
شی سەکتەی
مەھاباد تووش
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

مەھاباد

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

ژمارە21 :

ی
ميد د ھقانی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6021523306
60148
ەوانە
خو ندووە .ﯾەک ک لە شاخە
ی سنەﯾە و ئەندازﯾاری خ
ککورد کی لەداﯾکبووی شاری
کوردە .حەميد
ھەتاوی
29ی مانگی بانەمەڕی سا ی 1390ی ھ
د ر کەوتی 2
نااودارەکانی کو
ھاندا کە ئ و ررستە و بەرزﯾييەکەی
 8848ميترە
8
تووانی بەسەر بەرزترﯾن لوتککە ک وی جيھ
ەم سەرکەوتننەی بە ب ککە کوەرگرتن لە
ە کە ناوبراو ئە
شاﯾانی باسە
سەرکەوێ .ش
س
ێ .حەميد
ەنجام دەدرێ
کە ئەم کارە ئە
ەکەم جارە ە
ککەپسولی ئوککسيژن ب ﯾوە و ئەمەش ﯾە
ھەوراز" و
ناوەدەنگ "محەمەد ھ
گ
جوانەمەرک و بە
ەم کارەی بﯚ ﯾادی شاخە وانە کوردی ج
ئە
ھەوا يکدا
ستاندا ،ئەنجام داوە .لە ھە
شی ش رپەننجە لە کوردس
شبوو بە نەخﯚش
مندا نی توش
م
شاخەوانە کورردە لە ما پەڕی "ھەوا دەررﯾی کوردستاان"دا بەم جﯚﯚرە
ەسەر ئەم ش
لە
ای
شەممە ،ر کەووتی 10ی جﯚﯚزەردان ،و ی
ن رۆژی س َش
حەميد د ھقان
نوووسراوە" :حە
خەوانانی
ەن ھاوو تييانو وەرزش دۆۆستان و شاخ
پ شوازﯾيەکی گەرم لە الﯾە
سنە .شاﯾانی باسە کە تەوواوی
ککوردستانەوە ،بە سە مەتتی گەڕاﯾەوە بﯚ شاری س
23

ھيچ
ستەبەرو لە ھ
پ داوﯾستييەکاانی ئەو سەررکەوتنە مەزننە لە الﯾەن نااوبراوەوە دەس
کوومەتييەکان کە کی وەررنەگرت بوو".
ن
ﯾاارمەتييەکی دامودەزگا حک
ەھاباد دا
ەوانەکانی مە
ما پەڕی شاخە
سەرکەوتنە ئئيم ۆ 2ی 6ی  2011لە ا
ھەوا ی ئەم س
ھ
شت است کرراوەتەوە.
پش
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
حەميد د ھقانی( لە15:18:56 2011-6-2 :
)ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

سنە

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

ژمارە22 :

ميدە سائ ب
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3171115266
64415
ست و ھونەررپەروەر لە داﯾﯾک بووە
ەﯾەکی ئەدەب دۆس
ی
ە بنەما
سا ی 1364ی ھەتاوی لە
س
کە وەک ﯾارﯾزاننی
ە
ساڵ دەچ
سا ە خەرﯾکی ﯾاری تﯚپی پ يە و بﯚ  3س
و ماوەی  7س
زگای کوردستان ررۆڵ دەبين .
ی پ ی ئافرەتاانی پار ی
ەی ﯾاری تﯚپی
سەرەکی ﯾانە
س
شاری سنە ﯾاری دەکات و تا ئ ستا
نااوبراو ھەنووککە وەک ﯾارﯾزاان لە ﯾانەی ))تربيت( لە ش
ەتی
ەشداری کرددووە و توانيوﯾە
ستی ئ ران و ککوردستاندا بە
ە چەندﯾن ک ب ک لە ئاس
لە
ئاماژە بەم
ە
تﯚمار بکات ،کە دەەتوانين
ر
سەرکەوتنی گەورە
ی
ەگەڵ ﯾانەکەﯾدا کﯚمە ک
لە
ئاستی ھەموو ئ راندا لە
ی
ھەم لە
نانی پلەی س ھ
سەرکەوتنانە بکەﯾن :بە دەەست ھ ی
س
دەستەی
ی
دووھەمی ئ ران و سەرکەوتن بﯚ خوولی
ی
ی
خولی دەستەی
ک ب ک کانی خو
ﯾەکەمين خولی ک ب ک کانی
ن
 85لە
ﯾەکەم لە سا ی 5
م
ستەی
ەکەم ،سەرککەوتن بﯚ دەس
ﯾە
سا ی  86لە
ەرکەوتن بﯚ دەەستەی با ی ئ ران لە س
ﯾااری تﯚپی پ ی ئ ران ،سە
پلەکانی
ست ھ نانی پل
تﯚپی پ و ھەروەھا بە دەس
دووھەمين خوولی ک ب ک کاننی ﯾاری ی
ستان.
پار زگای کوردس
ی سەقز لە ک ب ک کانی ر
ھەم بﯚ شاری
ەکەم و دووھ
ﯾە
24

حەميدە سائ ب ،جگە لە سەرکەوتنە تيميەکانی ،توانيوﯾەتی لە چەندﯾن خولی
ک ب ک دا پلەی تاﯾبەتی بە دەست بھ ن  ،وەکوو :دﯾاری کردنی وەک باشترﯾن
ﯾارﯾزانی ک ب ک کانی خولی الوان لە سا ەکانی  81و  82و ھەروەھا لە سا ی 1387
وەک )تکنيکی(ترﯾن ﯾارﯾزان دﯾاری کراوه.
شاﯾانی باسە کە خاتوو حەميدە سائ ب ،نەوەی شاعيری ناوداری کورد ،مامﯚستا
عەبدولکەرﯾم سائ ب ناسراو بە "زاری" ﯾه ،و جگە لە بواری وەرزش ،لە بواری
مﯚسيقاش دا چاالکە و ھەنووکە لە الی ھونەرمەندی مﯚسيقاژەن بەڕ ز کاک عەلی
عابدی خەرﯾکی راھ نان و خﯚپ گەﯾاندنه.
خاتوو حەميده ،وەرزش و مﯚسيقا بە تەواوکەری ﯾەکتر دەزان و پ ی واﯾە کە مﯚسيقا
و وەرزش پ کەوە دەتوانن رۆ کی باش و ئەر نيان ھەب لە بواری س مەتی رۆح و
جسم و ناخی ھەر مرۆﭬ ک و ھاوکات ئەم دوانە بە پ وﯾستی سەرەکی ژﯾانی ئا ﯚزی
ئەم ۆی کﯚمە گا ناو دەبات.
ناوبراو ھەنووکە لە ئﯚردووی ﯾانەی تەربيەتی سنەداﯾە و خﯚی بﯚ بەشداری کردن لە
ک ب ک ی خولی ناﯾابی ﯾانەکانی و تی ئ ران ئامادە دەکات کە ب ﯾار واﯾە لە ر کەوتی
2ی جﯚزەردان لە شاری بەندەر ئەنزەلی بەڕ وە بچ ت .
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سەقز

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

ژمارە23 :

خاليد موشير
http://www.kurdipedia.org/?q=201009151909109507
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کاپتنی ﯾاانەی دھﯚک
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە24 :

ون
سرەو گورو
خەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923115436
69603
مانی
ی ﯾانەی سل م
راھ نەری
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە25 :

دل ر خدر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2070921096
63137
ەتی کەرکووککی ليژنەی ئﯚﯚ ﯚمپيی کورددستان
سکرت ری نو نەراﯾە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرزشەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە26 :

ھيم
عيل ئيبراھ
ک ئيسماع
د پاک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302133233
31502
 19لە رانيە.
ن988 /3/14 :
ساڵ و شو نی لەداﯾکبون
سستی کردووە بەﯾاری شەتترەنج.
(200ەوە دەس
للە سا ی )01ئئەو ﯾانانەی ﯾﯾاری بﯚ کردوووە):ھەدەف ،پ شمەرگە)عيراق.
ق
 (200بووە بەﯾﯾارﯾزانی ھە ببژاردەی
للەسا ی )02تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە27 :

دﯾار ئەبوبەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58146
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ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە28 :

دﯾار رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258141
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە29 :

ەرمەگا
دﯾار کەمال چە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0212161220
03456
ەت کی بەرچاووی
ھەول ر ،خزمە
ھ نەرە دﯾارەکاانی کوردستاان و شاری ھ
ەک کە لە راھ
ﯾە
ککردووە لە بوارری مەشقی گﯚلچی لە ﯾاانەکانی ئا  ،ئاسﯚ و ھەول ر ،خاوەنی
ميای راھ نەررانی
مامﯚستای زانکﯚﯾە ،ئەنندامی ئەکاﯾم
ی
ستا
ستەرە و ئ س
ب وانامەی ماس
ن ودەو ەتييە.
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە30 :

ەن فەرەج
دﯾمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141538077
71010
وەرزشەووان
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

وەرز شەوان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە31 :

رزگار عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258134
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە32 :

رزگار عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258136
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
30

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە33 :

رزگارر عەلی 2
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923115216
69601
ەی سيروانی نوێ لە سل مانی
راھ نەری ﯾانە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە34 :

گار عومەر
رۆژگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58145
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە35 :

رۆزی
ەزان بەھر
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10810063910618
ە،
تی کوردستانە
سا ی  ، 1993ﯾارﯾزان کی تتﯚپی پ ی الووی رۆژھە ی
ە داﯾکبووی س
لە
ييەوە ئاواتی
ە
ھەر لە منا
ر
ئەست رەﯾەکی بەتتوانا ،کە
ت
چاوەڕێ دەکر ت لە ئاﯾندەددا بب تە
چ
ەﯾشتنی لە دونيا ھەو يداوە لە کﯚچە و
ﯾە لەگەڵ ت گە
ە ﯾارﯾزان ،بﯚﯾە
ەوە بووە بب تە
ئە
خﯚی دە ت )وا ھەست دەککەم
ککﯚ نەکاندا دەەست بە ﯾارﯾککردن بکات ،ببﯚﯾە وەک ی
کە ئ ستا ﯾاری بﯚ ﯾانەی الووانی زە وب ئااھەنی
ەورە بوومە( ببەھرۆزی ،ە
ەگەڵ تﯚپ گە
لە
ەسفەھان دەەکات.
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە36 :

32

ف
ەبدوللەتيف
رەنا سەعد عە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302133305
51503
مانی.
ن 1990/7/1 :لە سل ی
ساڵ و شو نی لەداﯾکبون
سستی کردووە بەﯾاری شەتترەنج.
(200ەوە دەس
للە سا ی )01شمەرگە)
ئئەو ﯾانانەی ﯾﯾاری بﯚ کردوووە) :ميسان ،ھەدەف ،پ شەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە37 :

رەوا مەعروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58137
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان
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شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە38 :

رەوەند رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258149
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە39 :

زانا عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110133855216
لەسا ی  1972لەشاری سەرپ زەھاوی کوردستانی رۆژھە ت لەداﯾکبووە و لەتەمەنی الو تيدا
لەسەر دەستی راھ نەری کﯚنگ فﯚی بەناوبانگی کوردستانی رۆژھە ت "مامەڕەزا" دەستی کردووە
بەﯾاری کﯚنگ فﯚ و ماوەی شازدە سا ە بەبەردەوامی و بەب داب ان سەرقا ی ﯾارﯾکردنە لە بواری
کﯚنگ فﯚدا و چەندﯾن گەنجی کوردی پ گەﯾاندووە لەو بوارەدا .
زانا ئ ستا راھ نەر کی بەتواناﯾە لە ﯾاری کﯚنگ فﯚدا و لەشاری کەالر ھﯚ کی بﯚ ئەو مەبەستە
34

ەوە و سەرقا ی مەشقکرردنە بە کﯚمە ک گەنجی کەالر.
کردۆتە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

زەەھاو

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

ژمارە40 :

ەزالە
زﯾنە باسل غە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302133348
81504
 198لە
ن88/12/16 :
ساڵ و شو ننی لەداﯾکبونەترەنج.
کردووە بەﯾاری شە
ە
ستی
(2002ەوە دەس
لە سا ی )2سل مانی)
شمەرگەی س
ئەو ﯾانانەی ﯾاری بﯚ کردوووە) :شەباب-ی ئوردن ،پ ش(200ەوە بووەە بەﯾارﯾزانی ھە بژاردەی عيراق.
لەسا ی )04ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە41 :

زەردەشت رەفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=201009270959159691
راھ نەری ﯾانەی پ شمەرگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە42 :

ژﯾار خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258132
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە43 :

ژﯾلوان حەمە بچکﯚل حەمەدی ئە

و ردی رانيەﯾی  -ژﯾلە

http://www.kurdipedia.org/?q=201002101108303439
لەداﯾکبووی 1990/11/6لە بەندﯾخانەﯾەکی شاری باکﯚ – ئازرباﯾجان.
باال  172 :سانتيمەتر
ک ش  71 :کيلﯚ
ژﯾلوان لە گەڵ تيپی تەمەن ) (17سا ن و دواتر لە گەڵ تيپی تەمەن ) (21ساڵ چەند جار ک بە
مەبەستی راھ نان و خﯚ ئامادەکردن و ف ربونی ئەزمونی نوی سەردانی ئەم و تانەی کردوە:
ئەمەرﯾکا ،ئيسپانيا ،پورتوگال ،چيک ،بەلجيکا ،دانيمارک ،س بيا ،ئە مانيا ،نەمسا ..ھتد...
دەربارەی ژﯾلوان چييان وتوە؟
دەربارەی ژﯾلوان تﯚشتين م دﯾن ) (Torstin Medinبەرپرسی تﯚپی پ لە تيپی فﯚروارد دە ت :ئ مە لە
تيپی پ ی فﯚروارد پ خﯚشحاڵ بوﯾن ﯾەک ک لە ﯾارﯾزانانی تيپەکەمان بچ تە خولی ﯾانە ناﯾابەکانی
و تەکەمان ،ئەوەش باشترﯾن نيشانەو بە گەﯾە بﯚ ئ مە ،کە توانيومانە الو ک وەک ژﯾلوان پەروەردە
بکەﯾن ،گەورەترﯾن بە گەﯾە بﯚ سەرکردەو راھ نەری تيپەکەمان ،ھيوادارﯾن ژﯾلوان زﯾاتر بە خﯚﯾدا
بچ تەوەو ،کەمو کوڕﯾيەکان بدۆز تەوەو ،پەرە بە وزەو تواناکانی بدات و بەرەو پ ش بچ ت.
ئەمە و ای ب وکردنەوەی ھەوا ەکانی تاﯾبەت بەو ﯾارﯾزانە کوردە لە رۆژنامەو گﯚﭬارەکانی و تی سوﯾد،
ھەروەھا ئەنجامدانی چاوپ کەوتنی تەلەفيزﯾﯚنی و رادﯾﯚﯾی لەگە يدا.
کوردانی دەرەوەش بە تاﯾبەت ئەوانەی ژﯾلوان دەناسن ،ھيوای پ شکەوتن و سەرکەوتنی بﯚ دەخوازن،
لەگەڵ ھيوای سەرکەوتن و بينينی لە رﯾزی ﯾانە گەورەکانی ئەوروپا.
سەرچاوە :سيروان ئەحمەد  -ما پەڕی سبەی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە44 :

ژﯾلوان حەمەد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927095618
89690
1990ـی
1
کوردستانە ،لەداﯾکبووی سا ی
،
باشووری
ی
ەی
ککورد کی شاررۆچکەی رانيە
الوانی و تی سو دی بە کﯚتاققﯚناغی پا واتتنی
ی
شارۆچکەی رانيەﯾە ،ھە بژژاردەی
ش
 201گەﯾاند.
ﯾاارﯾيەکانی جامی الوانی ننەتەوەکانی ئئەورووپای 11
پەڕی پەﯾامن ر
ی
ەد  -ما
سەرچاوە :ماممەﯾارە ئەحمە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە45 :

ھيم
مان ئيبراھ
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1101430446
63749
ی ﯾەکەتيی تﯚﯚپی دەستی ھەول ر
سکرت ری
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە46 :
38

ﭬين تارﯾق فەق
ساﭬ

ەبدو
عە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8090803576
60602
شەوان
وەرزش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرزشەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە47 :

سا ح عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4151340112
21832
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

کار غازی
سﯚک
dipedia.org//?q=201305
5081020517
78645
http:///www.kurd
مرﯾکاﯾە.
وەرزشەوانی تاﯾکواندۆﯾە و دانيشتووی و تە ﯾەکگرتوووەکانی ئەمر
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە49 :

مان
مەند رەحم
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9052237443
33634
سناوی بەھ زتررﯾن پياوی جييھان و ميدا ی ز
ە بەرزکردنەوەی  ٢٨٠کيلﯚﯚ ،توانی ناس
بە
ەدەست بھ ن .
بە
خە کی شنﯚی رۆژھە تی کوردستانە و ھاوکات
ەو وەرزشکارە کەم ئەنداممە کوردە ،ە
ئە
ک ,لە بەرزکردننەوەی
کﯚردی پ شووتری پارائﯚلەمپيک
ی
ەگەڵ بەردنەوەی ميدا ی ز  ،ر
لە
قورساﯾی کە ھەر ھی خﯚﯚی بوو ،شکاند.
قو
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

شنﯚ

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

ژمارە50 :

سەرردار سا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923115315
59602
مەرگەی سل مانی
ی ﯾانەی پ شم
راھ نەری
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

تان
باشوووری کوردستا

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە51 :

وحسين ناادر
سەررھەنگ مو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111714575
57334
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ەول رە.
ەداﯾک بووی 1986/12/1 :ی شاری ھە
لە
شکەووتن و ﯾاننەی
شتوانی ئاسﯚﯚ ،ﯾانەی پ ش
ن :تازەپ گەﯾش
ەو ﯾانانەی ﯾارری بﯚ کردوون
ئە
ھەول ر.
ھ
ستان ،ھە بژارردەی الوانی ع راق ،ھە ببژاردەی
وەکو ھە بژارددەش :ھە بژاردەی کوردس
ق و ھە بژاردەەی ﯾەکەمی ع راق.
ئﯚﯚ مپی ع راق
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە52 :

ی خان
سەررکار عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902153315
59328
ج گری سەرۆۆکی ﯾەک تی تﯚپی پ ی کووردستان
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە53 :

شەن
خی  -گو ش
عيد گﯚلباخ
سەع
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8123100525
56964
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شاری سەقز لە دداﯾک بووگم .دﯾارە من
ی
ە بەھاری دژ بە زستانی 1349ی ھەتتاوی لە
لە
من لە
ھەر ئەمە بوو بە ھﯚی ئەوە م
ر
کار بوو و
خﯚی وەرزشک
يد عوسمان خ
بااوکم ،شەھيد
سالە
منی تەمن 7و 8س
کالوی ژﯾانی وەرزش ببم ،لە خوی دا ئئەمە بﯚ ی
منداليمەوە ت ک
م
ھەب ت.
ەمی باشم ھ
توانم دەسکەوت و بەر ھە
دەسپ کيکی بباشبوو کە بتو
کە باوکم
کردنم بە وەرززش بوو ،ئەو سالە بوو ە
سالی دەسپ ک
سالی 1361ی ھەتاوی س
س
گەل ھاور ی
سەقز لە ل
ئيسالمی لە شاری س
ی
جەالدانی کوردد کوژی کﯚمارری
ە دەستی ج
بە
ەرقاليکم بﯚ ددروستبکا
ەد سول مانپووور شەھيد ککران ،داﯾکم ببو ئەوەی سە
شەھيد ئەسە
ش
وەرزش پرکەمەوە.
ش
زۆۆر ھانی دەدام تا بچم بﯚ زۆران و زﯾاتر کاتە بەتالەکاانم بە
مم وەدەست ھينا و
ئوستانی کوردستان پلەی ﯾەکەم
ی
 13ھەتا  1368لە
ە سالی 361
لە
ەکانی ئ ران "بﯚ پالەوانيەتتی ئاسياﯾی لە و تی
 13لە ک بەرک ھەلبژاردنە
ە سالی 369
لە
کوميسيونی فەنی
ی
الﯾەن
ن
کە بﯚ بە ھﯚی ئەوە لە
چين  "1990پللەی پ نجەم ھيناﯾيەوە ە
چ
می مللی ئ رران .دوای ماننگيک ئامادەککاری بﯚ
ەدارۆکاتی تيم
ھەلبژ ردر م بﯚ ئوردووی تە
ھ
ەقز کە لە گەررانەوەدا لە الﯾەن
بﯚ شاری سە
ن گەرامەوە ﯚ
ە بە سەردان
ەو ک بەرک يانە
ئە
کاتەکانی تەمەنم لە
ی
دەسبەسەر کرام .باشتررﯾن
ر
عاتی رژﯾمەوەە
دەزگای ئيتالع
"تەبعيد" کﯚماری
"
لە بەندﯾخانەکاانی
چووار ساڵ ە
ی بﯚ ماوەی چ
بررواری1369/09/29ھەتاوی
ەسەر برد کە دوابەدوای ووەبەر ل بوردن کەوتنم
شھد و ﯾەزد بە
ئييسالمی لە سەقز ومەش
ەالم ئيزنی دەرچوونم
سال مامەوە بە
و ئازاد بوونم لە بەندﯾخانە لە ﯾەزد بو ماوەوی دوو س
بەرکی گشتی
ی
 1372لە ک
1
سال واتە
ی ئيتالعات" ککە ھەمان س
ە شار نەبوو"" ب بەلگەی
لە
ﯾەزد ھ ناﯾەوه .دوابەدوای ئەووﯾش
د
بﯚ شاری
ی چوارەمم ﯚ
ئ ران بەشدارﯾﯾم کرد و پلەی
خﯚمدا
کيشوەرﯾم لە ژﯾانی خ
م
137و 1374ب ە ھەمان شيووە پلەی چوارری
سالەکانی 73
س
ەشداری
دﯾخانەکاندا بە
چەندﯾن کەرەەتيش لە بەند
تﯚﯚمار کرد ،شااﯾانی باسە چ
ەرکەوتنەکانم بە دﯾاری بﯚ ھاور يانم دەەھ ناﯾەوه .لە سالی
م
م دەکرد و سە
ک بەرک يەکانم
دا
نەدام لە ئوردووی تيمی ميلليد
م
الم ھەرگيز ر گاﯾان پ
 1375بووم بە دووھەم بەال
5
ەشدار بم تە
رانم لە دەرەوی والت بﯚ
ەراﯾەتی ئ م
سا دەبا نو نە
ەنانەت بە پ ئوسول و ﯾاس
بە
نەمبينی بە الم بە
ی
گەل ب ت بە خﯚمەوە
ک بەرک يک بکرردبا کە ئيشتتاشی لە ل
سالميدا دانەننواند و
داخوازﯾەکانی کﯚماری ئيس
ی
خﯚشييەوە ھييچ کات سەررم لە ئاست
خ
ەموو کﯚسپاننەی لە
ی ئازادی و ددﯾمﯚکراسيم بەر نەدا سەرەرای ئەو ھە
ر گای ر بوارانی
ەرﯾم و
بە دوای پەنابە
ر گای من و زۆۆر کەسانی دﯾکەی وەک من داﯾاندەنا .ھەر بﯚﯾە ە
ەلەکەم دووپاات
شانازﯾەم بﯚ ننيشتمان و گە
ی کانەدا ئەو ش
نييشتەج بووونم لە والتی
پلەی
ی
سالی 2002
ی
ﯾەکەم و لە
م
دﯾن کەرەت للە ئوستانی ئئونتارﯾو
ککردەوھو چەند
ئەم و تەم ھيناﯾﯾەوه.
دووھەمم لە ززۆرانی شان و مل لە م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە54 :

ی
فين کانەبی
سەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0210162607
73444
کوردستان
ن
سەرۆکی ﯾەکک تی تﯚپی پ ی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

ھەول ر

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

ژمارە55 :

ق حەمەد
مير سدﯾق
سەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0529195733
34328
ساﯾلﯚ )ھەول ر).
کبووی ) (1976گەڕەکی س
لەداﯾککە.
ی ھاوسەری پ کەوە ناوە و خاوەنی چووار کچ و کوڕ ک
ژﯾانیەتيپی ميللی منارە ﯾاری تتﯚپی پ ی دەستپ کردووە و دواتر لەسا ی )(1989دا چووەتە
سا ی ) (1987لەتيپی سککە .
ەی ھەول ر
شتووانی ﯾانە
تيپی تازەپ گەﯾش
سا ی ) (1989ماامﯚستا د شااد سا ح-ی رراھ نەر بﯚ پی44

بانگھ شتی کردووە و دواتر لەکاتی پ ۆﭬە و ئامادەکارﯾدا دەستی شکاوە و وازی لەﯾاری تﯚپی پآ ھ ناوە.
سا ی ) (1990چووەتە تيپی پاﯾسکلی الوانی ﯾانەی وەرزشی ھەول ر و تاسا ی ) (1993لەوآ بووە وراھ نەر موحسين عەزﯾز سەرپەرشتی کردووە.
سا ی ) (1992پلەی دووەمی خولی عيراقی لەتاک-گشتی )الوان( بەدەستھ ناوە و تيپەکەشیﯾەکەم بووە.
سا ی ) (1993پلەی ﯾەکەمی خولی عيراق لەتاک-گشتی )الوان( بەدەستھ ناوە.سا ی ) (1994چووەتە تيپی پ شکەوتووان ﯾانەی براﯾەتی و تا سا ی ) (1996لەگە ئەو تيپەدا بووە ولەزۆربەی پ شب ک کاندا پلەی ﯾەکەمی کوردستانيان بەدەستھ ناوە.
پاش داب ان بﯚ چەند سا ک ،سا نی ) 2003و  (2004جار کی تر لەتيپی پ شکەوتووانی ﯾانەیبراﯾەتی در ژەی بەﯾارﯾيەکە داوە .
سا ی ) (2004کراوەتە ﯾارﯾدەدەری راھ نەری تيپی پ شکەوتووانی کوڕانی ﯾانەی براﯾەتی.سا نی ) 2005و  (2006بووەتە راھ نەری ھەردوو تيپی تازەپ گەﯾشتووان و الوانی ﯾانەی براﯾەتی.سا ی ) (2006بووتە راھ نەری تيپی کچانی ﯾانەی براﯾەتی و تائ ستا ئەو ئەرکەی لەئەستﯚداﯾە وتيپەکەی
ئەنجامەکانی بەمش وەﯾە بووە :سا ی ) (2006پلەی س يەمی ھەموو عيراق ،سا ی ) (2007پلەی
ﯾەکەمی ھەموو عيراق ،سا ی ) (2008پلەی دووەمی ھەموو عيراق ،سا ی ) (2009پلەی ﯾەکەمی
ھەموو عيراق ،سا ی ) (2010پلەی ﯾەکەمی ھەردوو قﯚناغی ﯾەکەم و دووەم و سەرکەوتن بﯚ قﯚناغی
پ ش کﯚتاﯾی خولی ﯾانەکانی عيراق.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

ھەول ر

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

ژمارە56 :

سەميرا مەلەکيپوور
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12717144010904
ەمی
 ،2010پلەی س يە
2
ی ،لە ﯾارﯾەکاننی ئاسياﯾی سا ی
ی کرماشانی
ککچە کارات کاری
ی بﯚرۆنزی وەررگرت.
ەدەست ھ ناای و خە تی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

ن
کرماشان

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

ژمارە57 :

ەن خەسررەو
سە ح حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3012011536
64333
ی ھەر می ککوردستان
سەرۆکی ليژننەی ئﯚلەمپيی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە58 :

ن فەخری
سەﯾﯾد سل مان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805164209
91932
سەی عەو ی دەەوا فرۆش سا ی
ی
ی و کوڕەزای حاجی
ککوڕی سەﯾد ررەحيم فەخری
داﯾک بووه.
کی پيری خەززاﯾی لە ک
1360ی ھەتاووی لە گەڕەکی
0
خو ندنی سەرەتاﯾی ،ناوەنندی و دواناوەەندی لە شارری سەقز تەوواو کردوە و ب وانامەی
خ
بە دەست ھ نااوه.
دﯾپلﯚمی لە بوواری فەنی ئ لکت ۆنيک ە
موباﯾلی
ھەتاوی ﯾەکەمين تەعميرگای تتەلەﯾفوونی م
ی
138ی
سل مان فەخرری سا ی 81
س
ەم
ی کردەوە و تا ئ ستا در ژەی بەم کارە دداوە و ھەر لە
ەقز بە فەرمی
ە شاری سە
لە
نەتەوەﯾی ئ ران
ی
مەنی تەعميررکارانی موباﯾﯾلی
ەرمی ئەنجوم
ە ئەندامی فە
ەﯾوەندﯾەدا بە
پە
وەرگيراوه.
شاخەوانی ،سا ی 1381ی ھەتاوی بە
،
ی ھﯚگرﯾيەوە بە وەرزشی
نااوبراو بە ھﯚی
ی:
ەر شاخەکانی
ش وەی حرفەﯾی دەستی داوەتە ئەم ووەرزشە و تا ئ ستا بە سە
مان و ...سەرککەوتووه.
ەختی سل م
س ،عەلەمی تە
ەالن ،بلقيس
شاھﯚ ،سەبە
قەندﯾل ،دنا ،ش
قە
ی،
ی :شاخەوانی
نان لە بوارەکانی
خولی راھ ن
سل مان فەخرری تا ئ ستا للە چەندﯾن خ
س
بە سەر سەھﯚﯚڵ و بەفر و...
شاخەوانی ە
ە شاخە بەرددﯾنەکان دا ،ش
سەرکەوتن بە
س
ناوه.
ەشداری کرددوە و لە ھەممووﯾاندا سەرککەوتنی بە دەەست ھ ه
بە
ھاوکات لە بوواری
شاخەوانانی سەقزە و ھ
ی
ئەنجومەنی
ی
ی
سی ﭬ بالگی
فەخری بەرپرس
فە
وەرزشی دەکات.
ی
ەی
دﯾن ما پەڕ و ﭬ بالگ و بنکە
ھاوکاری چەند
خەوانی دا ھا
وەرزشی شاخ
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە59 :

ەر
شﭭاان جەوھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58130
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ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە60 :

سين
ردڵ تەحس
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823220608
84862
ستان
ی ليژنەی ئﯚ ﯚمپی کوردس
ەندامی مەکتتەبی تەنفيزی
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە61 :

ھاب قورباانی
شەھ
48

http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710324675
لەڕ کەوتی  1359/10 /30ھەتا وی لەشاری سەحنەی پار زگای کرماشان لەداﯾک بووەو لەتەمەنی 3
سا يدا ،لەگەڵ بنەما ەکەی چووەتەشاری قەزوﯾن و لەتەمەنی  10سا ەﯾيەوەدەستی بەوەرزش
کردووەو لەتەمەنی چواردەسا ەﯾيدا چووەتەناو قﯚناغی ح رفەﯾی و تا ئ ستا بەردەوام ﯾەک لەدوای ﯾەک
پ واژۆکانی سەرکەوتنی ت پەڕ کردووەو ستا  10ساڵ ئەب ت کەلەتاران دژﯾت.
شاﯾانی باسەکەبەڕ ز شەھاب لەبنەما ەﯾەکی وەرزشکار لەداﯾک بووەکەتەنانەت براکانيشی
بەناوەکانی  :کاک سەعيد و کاک ئارش لەبەشی جﯚدۆ و کوشتيدا ،لەئ ران و جيھان دا مەدا يان
بەدەست ھ ناوە .
کاک شەھاب لەليگی کوشتی ئ ران لەﯾانەکانی پاس ،زانکﯚی ئازادی ئ سالمی ،ھوما ،راەئاھەنی
خﯚراسان ھەر دەم سەرکەوتووانەکوشتی گرتووەو دوو سا يش لەليگی ح رفەﯾی و تی ئا ماندا
کوشتی گرتووه.
سەر کەوتنەکانی:
1قارەمانی الوانی ئاسيا لەک بەرک کانی سا ی  1999زاﯾنی لەتاران2قارەمانی الوانی جيھان لەسا ی  2000زاﯾينی ،لەنانتی فەڕانسە3قارەمانی خو ندکارانی جيھان لەسا ی  2006لەئا مان4س  3جار بەدەست ھ نانی قارەمانی الوانی ئ ران و  4جارﯾش قا رەمانیگەورەتەمنانی)بزرگساالن( ئ ران
5ﯾەک جار بەدەست ھ نانی پلەی دوو ەم و دوو جارﯾش بەدەست ھ نانی پلەی س يەم لەجامیتەختيدا
6ئەندام ھە بژاردەی و تی ئ ران ،بﯚ ناردن بﯚ ئەولەمپيکی سيدنی7دوو ساڵ ئەندامی ھەڵ بژاردەﯾی نەتەوەﯾی گەورەتەمەنان )بزرگساالن( و س سا يش ھەالوانیئ ران.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

کرماشان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە62 :

سمان سەعيدی
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11021216212197
شاری سەقز لە داﯾک
ی
شی ،سا ی 1338ی ھەتتاوی لە
ھ نەری وەرزش
مامﯚستا و راھ
م
بوووە و تا ئ ستتا ھەر لە شااری سەقزدا نيشتەج يه.
شی
ەوتنی شﯚڕش
ەندی سەرکە
سا ی  57و 58ی زاﯾينی و لە سەروبە
سەرەتاکانی س
س
پلەﯾەکی زۆر
ی
عوسمان بە
ن
ی گەندە ی پاشاﯾەتی ،ککاک
گگەالنی ئ ران بە دژی رژ می
جی
وەرگرت ،بە م بە ھﯚﯚی ھەلومەرج
،
ە بواری ئابووورﯾدا
ی دﯾپلﯚمی لە
بااش ب وانامەی
عوسمان
ندنی با بدات.ع
تە زانکﯚ و در ژژە بە خو ی
ەﯾتوانی بچ ە
سەردەمەوە نە
تااﯾبەت بەو س
ستا و
ەھاﯾە وەک مامﯚس
ە
ی( ،سا
گشتی دا )ھمگانی
ی
سەعيدی لە رشتەی وەرززشی
س
وارەﯾەک لە ھﯚ ە وەەرزشيەکانی شاری
ک
موو ئ
ەگ ت و ھەم
راھ نەری وەرززشی رۆڵ ئە
شتەﯾە بە چاالککانی ئەم بوارە ئە تەوە.
سەقز بە ش وواز کی زانستتيانە ئەو رش
س
سەنی بﯚ
ئە  :خوال خﯚﯚشبوو ش خ ناس ح حەس
ەﯾوەندﯾەدا ە
ن خﯚی لەم پە
ککاک عوسمان
حەمەد
گﯚڕەپانەکانی وەرزشەوەە .ناوبراو ھەروەھا کاک مح
ی
ەکەمجار ھانييدام ب مە ن و
ﯾە
مورادی بە ﯾەککەم مامﯚستااکانی خﯚی
فرووزش و خوال خﯚشبوو کااک سدﯾق م
فر
ی ،لەگەڵ ئەوەی کە بﯚ دابين کردنی ببژ وی ژﯾانی خﯚی و
مان سەعيدی
دەزان .عوسم
لە ھﯚ ە
سی خەرﯾکی ئيش وکاره ،ئ وارانيش ە
شﯚف ی تاکس
بننەما ەکەی ررۆژانە وەک ش
چان و
چاو لە ھانداننی کوڕان وکچ
نەڕ دەوری بەرچ
ستا و راھ ڕ
وەرزشيەکان ددا وەک مامﯚس
ئەوەی وەدوای وەررزش و لەش ساخی
ی
دەبين  ،بﯚ
ن
ھەموو چين و تو ژەکانی ککﯚمە گا
ھ
کەن.
ی و ب ھيواﯾﯾی دووری بک
کەون و لە ژﯾاانی خەمﯚکی
بک
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

سەقز

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە63 :

ەد کەرﯾم
ەر محەمە
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0723162546
61870
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شاری
ی
سکان لە
مە لە سا ی  1955لە گەڕڕەکی کانيس
حەمەد کەرﯾم
نااوم عومەر مح
بە تاﯾی
تەمەنی مندا يمەووە خوليای وەەرزش بووم ە
ی
ھەر لە
سل مانی لە دداﯾک بووم ،ھ
س
تيپە ميلليەکان
کردنم لە ە
ەتی تﯚپی پ و راکردنی دوور ،سەرەەتای دەستپ ک
بە
ەرم
الوی خﯚ ن گە
ن ،کﯚمە ک ال
 1966لە گەڕەەکی ئيسکان
سا ەکانی 6
دەگەڕ تەو بﯚ س
ﯾارﯾکردنمان زۆر لە
ن
شق کردن ﯾان
ەمەن بووﯾن ،لە کاتی مەش
بوووﯾن کە زوورربەمان ھاو تە
کە نزﯾک بووە ووە ل مان
ەو بەڕ زانە ە
ک دەھاتن بﯚ سەﯾرکردنماان ،ﯾەک ک لە
پيياوانی گەڕەک
باپير بوو ،کە زۆر پشتگيری دەەکردﯾن،
ر
جەمالی عەلی
ی
شەھيدی قارەەمان
بررای بەڕ زو ش
ناوی تيپەکەمان بگﯚڕ ن
شان داوی ل کرردﯾن کە ی
ھانيشی ئەدااﯾن لە بەردەوواميمان ،پاش
ھ
ەند کرد.
مەش ب ﯾارمان داو ،داواکارﯾەککەﯾمان پەسە
سەليم ،ئ ش
ھيد کەمال س
بﯚﯚ تيپی شەھ
تيپەکەمان.
ن
دەکرد بﯚ
د
ی کەم خﯚی ببوو بە راھ نەری تيپ و ﯾاررﯾشی
پااشماوەﯾەکی
شاری سول ماانی و
شتوەکانی ش
 19چوومە رﯾززی ھە بژاردەەی تازە پ گەش
ە سا ی 969
لە
ساڵ
ڵ
شداری ﯾاری تتﯚپی پ وگوڕڕەپانم دەکرد ھەمان
ەروەردە بەش
ھە بژاردەی پە
ھ
سەر ئاستی پەروەردەکان .لە
عيراق بووە لە راکردنی  5000مەتر لە س
چوارھەمی عي
چ
سا ی  1971لەبەر نەچووننم بﯚ سەربازی بووم بە ﯾاری زانی پﯚلييسی سل مانی کەوا
س
عيراق بوون.
لەی ناﯾابی ع
ەو سا ەدا پلە
لە
ەردەوام
سا ی  1974بە
سول مانی تا ا
ل
ە ھەمان ساا دا ھە يان بژژاردم بﯚ ھە ببژاردەی
لە
وەک ھە و ست کی کوردانە،
شی ئەﯾلول تتيپەکەﯾان ک
ەھﯚی شوڕش
بووون پاشان بە
زانەکان الی
ن
شمەرگەﯾەک کە زۆربەی ﯾاری
ک
شەوە وەک پ ش
ەﯾوەندﯾمان ککرد بە شوڕش
پە
شەھيد جەماالی عەلی با پير ماﯾنەوە ککە پلەی لە نااو شﯚڕشدا ))سەرلق بوو(( ،پاش
ش
ستانی رۆژھە ت بﯚ بەشداری
چەند مانگ ک چەند ﯾاری ززان کمان چووﯾﯾن بﯚ کوردست
چ
جام دا .تا
ککردنمان لە تيپپی ھە بژارد ەی کوردستان و چەندﯾن ﯾاری دۆستاننەشمان ئەنج
شاری
ەوەمان بﯚ ش
لە دەرەوە بووﯾﯾن پاش ھاتنە
س ھ نانی شﯚﯚڕش ،ئ مە ە
ککاتی ھەرەس
دوای چەند سا ک
باشووری ع راق ،ی
ی
سل مانی دورﯾان خستينەووە بﯚ شارەکانی
س
توانای وەرزشمان نەما ،بە م ووەک ئيداری لەگەڵ
ی
سل مانی بە م ئيتر
گگەڕاﯾنەوە بﯚ س
سەليم بووم.
تييپی کەمال س
بکەﯾن بە
 ،199توانيمان تيپەکەمان بک
مەزنەکەی سا ی 91
ی
دوای  3ساڵ بەسەر راپەڕ ﯾنە
ﯾاانە لە .1994
ھەر لە سەرەتای
ەسا ی  1995دا ليژنەی ئﯚ ﯚمپی کورددستانيان درووست کرد ،ھ
لە
دا بووە بە ئەنندامی
لە ھەردووکياند
دووکﯚنگرەﯾان بەستووە ە
ن
ەوە تا ئيستا د
دروست بوونە
ەردەوامم
ککوميتەی تەنففيزی بە ج گرری سەرۆک دەسنيشان کراوم و تاوەککو ئ ستاکە بە
ە کوردستاند.
ی وەرزش لە
ە خزمەتکردنی
لە
چی دواﯾی کررد.
ە رۆژی  2008-11-30کﯚچ
لە
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سەرچاوە :ھييوا مەال قادر  -ما پەڕی کوورد وەرزش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

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

ژمارە64 :

ی زادە
عەبااس وەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923120159
99605
وەرزشەووان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە65 :

دو
عەبد

دخانی
موراد
52

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21615030612883
زۆرانباز
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرزشەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە66 :

ی لەتيف
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0719234112
21842
مانی لەداﯾک بوووه ،لەسا ی 1964
شاری سل ی
چوارباغ لە ش
سا ی  1944لە گەڕەکی چ
س
بﯚ ﯾانەی
ﯾەکەم ﯾاری ﯚ
مانی و ھەر لەو سا ەدا ﯾە
بژاردەی سل م
ھە بژ ردراوە ببﯚ ﯾانە وھە بژ
ھ
مانی،
ەغدا لە ﯾارﯾگاای ئيدارە مەحەلی سل م
ی کارەبای بە
سل مانی کردد لەگەڵ ﯾانەی
س
کە و گﯚڕەپان و ﯾاری بالە ببوو پاشان بوووە بە
ی پ و باسک
عەلی لەتيف ﯾارﯾزانی تﯚپی
ع
کە پاشان ناوببژﯾوانی
تﯚپی پ و باسک
ی سل مانی لە ﯾاری ی
ەو ھە بژاردەی
راھ نەری ﯾانە
سراو
ساﯾەتيەکی ناس
شان بەشانی وەرزش کەس
پللە ﯾەک بووە لە تﯚپی پ و باسکە شا
ی و چەندﯾن پ شانگای کرردۆتەوە لە و تەکانی ئەورروپا و
بوووە لە ھونەرری ش وەکاری
ﯾاابان و کەنەداا و چەندﯾن و تی تر ،مامووستا عەلی دەستی شييعرﯾشی ھەببووە و
2009-07
سەرکەوتووەککان .لە 0 -18
ن ﯾەک کە لە گگﯚرانی ب ژە س
ککوڕەکەشی بە ناوی دﯾالن
ککﯚچی دواﯾی کرد.
پەڕی ک وڕۆژنە
ی
سەرچاوە :ئەننوەر خەراجياننی  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە67 :

فەھمی جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258127
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە68 :

قەﯾس ب باس
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171105004415
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کوردستان
ن
ی تيپی فوتبا ی
راھ نەری
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە69 :

ەدﯾن
س نەجمە
قەﯾس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113132103
33257
ھەشتاکان ھاتووەتە ن و بواری
ن
وەڕاستی
ی
ەسا ی  1973لە ھەول ر لە داﯾکبووە ،لە ن
لە
عەبدولوەھاب
ب
گﯚران و شەھيد ع
ن
وەرزشی ،لە تيپە ميلييەکاانی نەورۆز ،ئئارەزوو،
الوانی
ی
راھ نەری تيپی ﯾانەو ھە بژاردەی
ستاش لە و تتی نوروﯾژ ھ
ﯾاارﯾکردوە ،ئ س
ککوردستانە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾارﯾگا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

ھەول ر

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە70 :

حمود
ستان مەح
گو س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0303095758
81527
شاری ھەول ر لەداﯾکبووە ،ئ ستا
ﯾاارﯾزان کی گﯚڕڕەپان و مەﯾداانە و لەسا ی  1991لەش
ی ﯾانەی ھەوول ر و ھە بژارردەی عيراقە.
ﯾاارﯾزانی گﯚڕەپپان و مەﯾدانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە71 :

الم
ەمەد سەال
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58140
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە72 :

مان
ميع عوسم
ەمەد سەم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4071107392
21844
کەرکوک لەگەرەکی ئيسکاان ھاتووەتە ددن اوە.
 1لە شاری کە
1997
ەداﯾک بووی سا
لە
تی بەرﯾتانياو ئئيستا لە شاری )ھە
ھاتووە تە و ی
 2008لەگەڵ خ زانەکيدا ھ
وە لەسالی 8
بکات لەو
خﯚی دﯾاری ت
دەستی ی
لەوماوە کورتەدا ج د
ە
حەمەد(توانيوﯾﯾەتی
ڵ( دەژی) .مح
ڵ
ەتی
داری پا ەوانيە
واتە 2010بەشد
ربردوو ە
ی باسە سا
ککﯚمە گا نوی ﯾﯾەدا شاﯾەنی
توانی مەدالياﯾی )ز
مﯚستای
ﯾو(بەدەست بھينی مام
ست
ی
ی شاری ھە ڵ کردوو
قوتابخانەکانی
قو
خﯚی ماندوو دەکات
وانەی کاراتی)محەمەد(دەە ی .ئەم قوتاابيە زۆر ھە و دەداتو ی
ەﯾە.
سەرکەوتنانە
شاﯾەنی ئەو س
ش
ەست
سەرچاوە :ما پەڕی سەربە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

کەرکوک

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

ژمارە73 :

ەمەد ھەورراز
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121415195
57657
ھەتاوی لە رۆژھە تی
ی
خەرمانانی سا ی  1348ی
ی
28
مەدی ھەوراززە .شەوی 8
کوڕی حاجی ئەحم
ەداﯾک بووە.
ی نەغەدە لە
ستان لە شاری
کوردس
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لە سا ی 1355ی ھەتاوی لە نەغەدە خو ندنی سەرەتاﯾی دەستپيکردووە و لە 1366دا ب وانامەی
دواناوەندﯾی وەرگرتووە.
سا ی  1379ب وانامەی پسپﯚڕﯾی وەرزشيی لە زانکﯚی ورم بەدەستھ ناوە84 .ە  1367دا )دەستەی
شاخەوانيی قەندﯾل و دەستەی شاخەوانيی سام ەند(ی پ کھ ناوە .پاشان )کانوونی شاخەوانانی
نەتەوەﯾی لە نەغەدە( ر کخستووە و لە سا ی  1376دا بە ئەندامی دەستەی شاخەوانانی ئ ران
ھە بژ ردراوە .لە 1377دا لەگەڵ س لە ھاور يانيدا مەداليای ز ی شاخەوانيی وەرگرتووە .لە  1376دا
توانيوﯾەتی بگاتە سەر لووتکەی چيای راکاپوو4ی لە پاکستان کە بەرزاﯾيەکەی 7788م بووە و پلەی
ﯾەکەمی شاخەوانيی ئاسيای بەدەستھ ناوە .لە  1377دا لەگەڵ س لە ھاوڕ يانيدا گەﯾشتوونەتە
سەر
لووتکەی ھەﭬر ست لە ھيماالﯾە و پلەی ﯾەکەمی شاخەوانيی جيھانيی پ وەرگرتووە .لە  1378دا
ب وانامەی راھ نەری پلە دووی سەر سەھﯚڵ و بەفری وەرگرتووە .لە  1378دا بﯚ سەرکەوتنی چيای
)چواوﯾﯚ( کە ب=D9رزاﯾيەکەی 8201م بووە ،ب وانامەی پا ەوانيی پلە ﯾەکی جيھانيی پ بەخشراوە .دوو
ب وانامەی پا ەوان تيی شاخەوانيی لە فەڕەنسا وەرگرتووە .سا ی  1380بەھﯚی سەرکەوتنی م ژووﯾی
چيای )مەکالﯚ( بەب ئﯚکسجين ،مەداليای ز ﯾنی جيھانيی بﯚ جاری دووەم پ بەخشراوە .لە 1381دا
لووتکەی شاخی )لوتزا(ی ب ﯾوە کە بەرزاﯾيەکەی 8516م بووە و بﯚ جاری س ھەم مەدالCای ز ﯾنی
جيھانيی وەرگرتﯚتەوە .لە  1382دا لەگەڵ ھاوڕ کەﯾدا )موقبيلی ھەنەرپەژوو( لە شاخی
)گاشيربروم(کە بەرزاﯾيەکەی 7800م بووە ،بەر ھەرەسی بەفر کەوتوون و لە نەخﯚشخانەی ئيسالم
ئاباد کﯚچيدوواﯾی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

نەغەدە

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

ژمارە74 :

موحسين عەزﯾز ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060209001060146
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سالی  1965ەە ،خە کی گووندی گرتکی دۆلی روست ی ناوچەی
ەداﯾکبووی س
لە
 10ساڵ ﯾارﯾزاان و کابتينی ھە بژاردەی پاﯾسکل سوواری ع راق و ﯾانەی
باا ەکاﯾەتيە0 ،
مەشقی
ی
کی
ەبەغدا بەشداری لە خول ک
وەرزشی ھەوول ر بووە ،ساالی  1985لە
خولە وەرگرتووە ،دواتر بﯚ ماوەی 9
ە
ەتی لەو
ن ودەو ەتی کرردوە و برواناممەی ن ودەو ە
ەندامی
ق 4 .سال ئە
ەی وەرزشی ھەول رو ھەللبژاردی عيراق
ساڵ بووەتە راھ نەری ﯾانە
س
 1995کﯚل ژی
شی ھەول ر بوووە ،سا ی 5
دەستەی بەر وەبەراﯾەتی ﯾانەی وەرزش
ەدﯾن تەواوکرردوە ،بەشدارری چەندﯾن
ەروەردەی وەەرزشی لەزانککﯚی سە حە
پە
ەوان تی ن ودەەولەتی )تيﯚرردی ﯾﯚگسالففيا( و
جيھانيشی کرردوە وەک پا ە
پاا ەوانيەتی ج
عەرەبی لە ممەغرﯾب ،جەززائير ،تورکيا ،ﯾﯚنان ،ئوردن( لەھەرﯾەک لەو
)پا ەوانيەتی ع
سەرکەوتنی بباشی تﯚمارککردووە.
پاا ەوان تيانە س
سەرچاوە :روووداون ت
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

سﯚران

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

ژمارە75 :

ەفەر شاف عی
موزە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909114534
41998
شاری سەقز لە دداﯾکبووە.
ی
ەروەری
کی نيشتمان پە
ە بنەما ە ی
سا ی 1336ی ھەتاوی لە
س
دواناوەندی
ی
شاپور تەواو کرددوە و پاشان لە
خو ندنی سەرەتاﯾی لە قووتابخانەی شا
خ
تەمەنی مندا ييەوە حەزی لە
ی
ەر لە
کاک موزەفەر ھە
دن داوه .ک
م ھرەگان در ژژەی بە خو ند
جەژن و بﯚنانەددا کە لە
شە نماﯾشيەکاان کردووە و بەردەوام لەو ئاھەنگ و ج
ﯾااری و وەرزش
نە و ھﯚ ە وەررزشيەکانەوە بەڕ وە دەچووو بەشداری دەکرد.
الﯾەن قوتابخانە
ال
چەندﯾن جار پپلەی
نماﯾشی )پيراميت( چ
ی
ی ئﯚگری بە ووەرزشی زۆرانی
نااوبراو بە ھﯚی
دا لە
لە تەمەنی منندا ی و الوﯾد
ەکەمی لەم بوارەدا بە دەەست ھ ناوە و ھەروەھا ە
ﯾە
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وەرزشەکانی سامبﯚ ،جﯚدۆ و زۆران چاالک و ھە سووڕ بووه.
موزەفەر لە بواری نووسينی ش عر و ھﯚنراوەش دا دەستی ھەﯾە و دەﯾان شيعری
ھﯚنيوەتەوه ،بە م تا ئ ستا ئەو دەرفەتەی بﯚ نەڕەخساوە کە چاپ و ب وﯾان بکاتەوه.
ناوبراو ھەر لە کات کدا کە م رمنداڵ بووە بە ھﯚی بەشداری لە کﯚڕی ش عر و
کﯚبوونەوەی ئەدەبی ئﯚگری بە ش عر پەﯾدا کردوە و دواتر زۆر جار بەرھەمەکانی لە
شەوی ش عرەکان دا پ شکەش کردووه .
بﯚ ماوەی  5ساڵ ئ ران و کوردستانی بەج ھ شت و سەرەتا ماوەی  2ساڵ لە
و تی تورکيە نيشتەج بوو و پاشان بﯚ ماوەی  3ساڵ لە و تی کانادا گيرساﯾەوه.
لە دەرەوەی و تيش ناوبراو توانی بە باشی خﯚی نيشان بدات و سەرنجی
ھونەردۆستان بﯚ الی خﯚی رابک ش .
ئەم ھونەرمەندە سەقزﯾيە زۆر زوو توانی لە دﯾسکﯚکانی و تی کانادا ج گەی خﯚی
بکاتەوە و کارە ھونەرﯾەکانی در ژە پ بدات .ھەر لەم بوارەدا سا ی 1993ی زاﯾينی
وەک ﯾەک ک لە ئەست رەکانی و تی کانادا ھە بژ ردرا و لە رۆژنامەکانی ئەو و تەدا
ن وی لە پاڵ موختەر ع و زاناﯾان و باقی چين و تو ژە سەرکەوتوەکانی ئەو سا ەی
کانادا ب و کراﯾەوە و ر ز لە ھونەرەکەی گيرا.
پاش  5ساڵ دووری لە و ت ھونەرمەند موزەفەر شاف عی بە کﯚمە ک دەسکەوت و
شارەزاﯾی نوێ لە بواری ھونەری شﯚعبەدەبازی گەڕاﯾەوە بﯚ و ت و در ژەی بە
کارەکانی دا .دواتر بﯚ ماوەی چەند ساڵ کالس کی ف رکردنی تەردەستی دامەزراند و
ئەرکی راھ نانی خولياﯾانی ئەم ھونەرەی لە ئەستﯚ گرت.
ئەم ھونەرمەندەی ناوچەی سەقز جگە لەوەی کە لە خزمەت پ ۆفسﯚر سابری کە
ئ ستا لە و تی فەرانسە دەژی راھ نانی بينيوه ،لە الی شوعبەدەباز کی بەناوبانگی
خە کی تورکيە بە ناوی ماندراک و پ ۆفسﯚر کی دﯾکە بە ناوی شاندۆ خولی راھ نانی
بينيوە.
شاﯾانی باسە کە ھونەرمەند کاک موزەفەر شاف عی خاوەنی  3ﯾاری گرﯾنگی تاﯾبەت
بە خﯚﯾەتی کە تا ئ ستا ھيچ تەردەست ک نەﯾتوانيوە بەڕ وەﯾان ببات و ئەو ﯾارﯾيانە
برﯾتين له1 :ـ ناوبراو دەتوان شەمەندەفەر بە چاو بوەست ن 2 ،ـ لە پ ش چاوی
بينەران دا دەچ تە ن و کارتﯚن کی ﯾەخەچاڵ و ھاوکارەکەی بەنزﯾن بە سەرﯾدا دەکات و
دەﯾسوت ن و پاشان ماشين ک بە سەرﯾدا دەڕوا ،بە م ناوبراو غەﯾب دەب و لە ن و
خە کەکەوە د تەوە سەر شانﯚ3 ،ـ ھونەرمەند دەچ تە ن و جەعبە کی شيشەﯾی و بﯚ
ماوەی  10خولەک لە پ ش چاوی بينەران دا دەخر تە ناو مەلەوانگە کی پ لە ئاو و لە
ئاکامدا بە ساغ و س مەتی د تە دەرەوه.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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جﯚری کەس:

وەرزشەوان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە76 :

موقبيل ھونەرپەژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209103416579
لە سا ی ) 1983پووشپەڕی  (1362لە شارستانی بﯚکان ھاتە دونيا .لە سا ی  1998واتە ) (1377لە
سەر شاخەکانی بەردەزەرد و تەرەغە و ک وەکانی دەوروبەری بﯚکان دەستی بە چاالکيی خﯚی لە
بواری وەرزشی شاخەوانی کرد .ھەر لە تەمەنی م رمندا يدا توانی بچ تە سەر لووتکەی زۆربەی
شاخە بەرزەکانی و تی ئ ران ،لەوانە :دەماوەند ،سەبەالن ،عەلەم کووە و چەندﯾن شاخی بەرزی
دﯾکە.
ئاشنابوونی موقبيل ھونەرپەژووە لە گەڵ شاخەوانی بەناوبانگ و بليمەتی کوردستان و ئ ران و جيھان
محەمەد ئەوراز دەستپ ک کی دﯾکە بوو ،بﯚی .بەو ش وەﯾەی کە ھ شتا تەمەنی  18سا يی تەواو
نەکردبوو ،لە سا ی  2001واتە ) (1380بووە ئەندامی ﯾانەی نەتەوەﯾی شاخەوانی و تی ئ ران.
موقبيل لە سا ی  (1381) 2002لەگەڵ ﯾانەی نەتەوەﯾی شاخەوانی ئ ران چووە سەر لووتکەی شاخی
لﯚتسە بە بەرزاﯾی ) 8516مەتر( کە چوارەمين لووتکەی بەرزی جيھانە لە ھيماليای و تی نيپال.
موقبيل لە الﯾەنی ر ژەی تەمەنەوە وەکوو گەنجترﯾن شاخەوان ک کە چﯚتە سەر ئەم لووتکەﯾە
رﯾکﯚرد کی تازەی لە ئاستی جيھاندا بە ناوی خﯚی تﯚمار کرد و نازناوی الوترﯾن شاخەوانی فاتحی
لﯚتسەی لە جيھاندا پ بەخشرا.
موقبيل ھونەرپەژووە سا ی  (1382) 2003لە گەڵ محەمەد ئەوراز کە خاوەنی چەندﯾن مەداليای
گرﯾنگی جيھانی بوو ،ھەروەھا گەل ک ب وانامەی پسپﯚرانە و شانازی گەورەی بەدەستھ نابوو ،لە
ميانەی بەرنامەی سەرکەوتن بﯚ لووتکەی "گاش ربرۆمی ﯾەک" بە بەرزاﯾی ) 8068مەتر( لە ھيماليای
و تی پاکستان کە ﯾازدەﯾەمين لووتەکەی بەرزی جيھانە ،لە بەرزاﯾی  7900مەتری لە مەوداﯾەک کە
تەنيا  160مەترﯾان بﯚ لووتکە مابوو ،بە ھﯚی ھاتنە خوار ی باڕنی بەفر ھەتا بەرزاﯾی  7300مەتری
کەوتنە خوار ی و ھەر دووکيان بە سەختی برﯾندار بوون.
لەم بەرنامەﯾەدا محەمەد ئەوراز کاپيتانی ﯾانەی نەتەوەﯾی شاخەوانی ئ ران بوو ،موقبيل شاخەوانی
ھاوڕ ی و ھاوتەنافی ئەو بوو .بە داخەوە ئەوراز  20رۆژ دوای ئەم کارەساتە لە نەخﯚشخانەی شەفا لە
شاری ئيسالم ئاباد لە و تی پاکستان کﯚچی دواﯾی کرد .پاشان تەرمەکەی ھ نراﯾەوە بﯚ ئ ران و بە
ئامادەبوونی ژمارەﯾەکی ﯾەکجار زۆر لە جەماوەری کوردستان و ئ ران لە سەر ک وی سو تان ﯾەعقووب
لە شاری نەغەدە بە خاک سپ ردرا .بە م دواتر موقبيل ھەر کە باری تەندروستی باشتر بوو ،ر گاکەی
ئەورازی در ژە پ دا .ھاوﯾنی سا ی  2004لە و تی پاکستان دوای ھەو دان بﯚ سەرکەوتن بە سەر
لووتکەی بەرزی شاخی "دﯾران پيک" بە بەرزاﯾی  7260مەتر ،دوای ﯾەک مانگ چاالکی بە سەر
لووتکەی شاخی "ئيسپانتيک" بە بەرزاﯾی  7035مەتر سەرکەوت .ھەروەھا سا ی  2005وەکوو
راھ نەری ﯾانەی شاخەوانی الوانی و تی ئ ران چيای ئاراراتی لە و تی تورکيا فەتح کرد.
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ھاوﯾنی سا ی  2007لە پﯚستی راو ژکاری سەرپەرشتياری ﯾانەی نەتەوەﯾی شاخەوانی ئ ران بە
مەبەستی سەرکەوتن بە سەر لووتکەی "برۆدپيک" چوونە و تی پاکستان کە دوای دوو مانگ ھەوڵ و
چاالکيی تا بەرزاﯾی  7100مەتری ئەم شاخە سەرکەوتن ،بە م بارودۆخی نالەباری کەش و ھەوا بووە
ھﯚی ئەوەی کە ﯾانەکە تا لووتکە سەرنەکەو ت.
موقبيل ھونەرپەژووە خاوەنی دوو ب وانامەی راھ نەری "شاخەوانی" و "سەھﯚڵ و بەفر" بوو .بﯚ ماوەی
چەندﯾن ساڵ ئەندامی فەرمی گروپی شاخەوانی سامرەندی شاری نەغەدە بوو .ھەروەھا لە مانگی
رەزبەری  2007وەکوو سەرپەرشتياری ئەم گروپە ھە بژ ردرا .ئەو لە شارەکانی :مەھاباد ،بﯚکان،
دﯾواندەرە ،سەقز ،پيرانشار و شنﯚ چەندﯾن خولی ف رکاری لە بوارەکانی "شاخەوانی" و "سەھﯚڵ و
بەفر" بﯚ شاخەوانانی ئەم شارانە بەڕ وەبرد .ب جگە لەمانەش لە سا نی رابردوودا وەکوو کاری
شاخەوانی و سەخرەوانی لە گەڵ گروپەکانی شاخەوانی شارەکانی :بﯚکان و مەھاباد و نەغەدە کار و
چاالکی دەکرد.
ئەم شاخەوانە ناودارە کە خاوەنی نازناوی گەنجترﯾن شاخەوانی جيھان و ئەندام و راھ نەر و کاپيتانی
ﯾانەی نەتەوەﯾی شاخەوانی و تی ئ ران بوو ،لە کاتژم ر 5ی ئ وارەی رۆژی س شەممە 6ی نﯚﭬ مبری
 2007ر کەوتی )15ی خەزە وەری  (1386لە سەر دﯾوارەی شاخی بەردە زەرد لە  5کيلﯚمەتری
باشووری رۆژئاوای شاری بﯚکان لەگەل َتيم کی  10کەسی لە شاخەوانانی الوی ئەم شارە خەرﯾکی
کاری راھ نان و پرۆﭬەی سەخرەوانی بوو کە لە بەرزاﯾی  5مەترﯾيەوە کەوتە خوارێ.
"موقبيل ھونەرپەژووە" دوای ئەوەی کە  9رۆژ لە حا ی ب ھﯚشی تەواودا بوو ،لە کاتژم ر 1ی شەوی
پ نجشەممە 15ی نﯚﭬ مبری  2007ر کەوتی )24ی خەزە وەری  (1386لە تەمەنی  24سا يدا لە
نەخﯚشخانەی عارفيان لە شاری ورم کﯚچی دواﯾی کرد .مەنووچ ھر جيھانی /بﯚکان تەرمی پيرۆزی
شاخەوانی ناوداری کوردستان و ئ ران و جيھان "موقبيل ھونەرپەژووە" لە ئام زی ک وی بەردەزەردی
بﯚکان بﯚ ھەميشە ئارامی گرت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە77 :

موڕاد گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101810402410136
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ﯾارﯾزانی تﯚپی پ
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

وەرز شەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە78 :

س
ەق ﯾونس
مﯚفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03011014411478
 2000بﯚ ﯾانەی برووسک ﯾاری ککردووە و
2
 1998تا
سا ی  1977و لە سا ی 8
ەداﯾکبووی س
لە
 200لە پ رس ﯾاری
وەرزی 08 – 2007
ی
دوای ئەوە لە ﯾانەی ھەول ر ﯾاری کردوووە و لە
ککردووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە79 :

ن ستار
ميران
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58128
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە80 :

شە ئەليﯚن
ميش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5221655087
76424
شی ن وان  49تاوەکو  51کيلﯚﯚگرام .ئه
ھانە لە ک ی
ی جيھانييە ،پا ەوانی جيھا
بﯚﯚکس نەر کی
ﯾاری بﯚ رووسيا ددەکات.
ەنستان لەداﯾﯾکبووه و ی
و بە رەگەز کورد کی ئ زﯾدﯾﯾيە ،لە ئەرمە
ەمی جيھان.
جار بب تە ﯾەکە
ەکەمين ﯾارﯾززانی جيھانە بتوان ت دووج
ﯾە
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ئەرمەنستتان
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە81 :

ھيم ﯾونس
ﭭان ئيبراھ
م ھﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5142204096
64744
وەرزشەووان
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

وەرز شەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە82 :

سعود ئﯚز ل
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6242103067
71183
ەوان
وەرزشە
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکو وری کوردستتان

جﯚری ککەس:

وەرززشەوان

65

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە83 :

سمان
مان عوس
نەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58142
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە84 :

ەر ئەحمەد 2
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5092257337
78630
...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس
66

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە85 :

ھيداﯾەت عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258133
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە86 :

ھيوا حەمەی نەسيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121822061463373
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سەو دانی بەلەمی
ی ميداليای ببرۆنز لە ئاستتی کيشوەری ئاسيا لە س
ەدەستھ نەری
بە
چووک )قاﯾخ).
بچ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەووان

شارەکان:
ش

مەرﯾوان

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

ژمارە87 :

مەند
ھەردی سيامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01412251310071
ﯾارﯾزانی تﯚپی پ .
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

وەرز شەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە88 :
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ھەردی نورەدﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914213132
29492
ەول ر.
ﯾارﯾزانی تتيپی تﯚپی پ ی ﯾانەی ھە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشو وری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

شەوان
وەرزش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە89 :

ھەردە رەوف بارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3192224488
82591
...
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

وەرز شەوان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە90 :

ھەر م ئازاد
69

http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258135
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە91 :

ھەر م ئاسﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258131
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە92 :

ھەر م کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258143
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە93 :

ھە ﯚ د شاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258129
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە94 :

ەد بازک
سام محەمە
وﯾس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81121121113424
ستان.
ەکانی ئەم وەرزەی کوردس
ەک کە لە گﯚ چيە بەتواناکاانی ن و ﯾانەککانی پلە ناﯾابە
ﯾە
سی ژمارە )(1
 197لەداﯾکبوووە و لەرﯾزی ﯾانەکەی در س
گگﯚ چی ناوبراوو لەسا ی 79
چيەکی با بەررز لەﯾارﯾيەکاننی
بازک وەکو گﯚلچ
م محەمەد ک
دەپﯚش ت .گﯚﯚ چی وﯾسام
ەچەندﯾن گﯚ ی مسﯚگەر دەربازکردووەە .لەالﯾەن
ﯾاانەکەی گﯚ ی تيپەکەی لە
باشترﯾن گﯚ چی
ن
سەرپەرشتياررانی راگەﯾاند نەکانەوە بەککﯚکردنەوەی ) (20خاڵ نازنناوی
س
پ بەخشراوەە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە95 :

کارۆخ رەفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231120525
58138
ی تيپی وەرززشی بابان
ﯾارﯾزانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرزشەوان

شارەەکان:

سل مانی
س

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

ژمارە96 :

ەران رەھببەری
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21212404112541
ەﯾە ،بە ئەس خە کی باننە و
سيﯚلﯚجيا ھە
م لە بواری فيس
سا ە ،دکتﯚرام
ەمەنم  48س
تە
شيراز و ئەھواز و کوردستان و زۆر
ک لە شارەکاانی تاران و ش
مەرﯾوانم و بە م لەھەرﯾەک
م
لەﯾارﯾزانە بەناوبانگەکانی تتﯚپی
شدا ﯾەک کم لە
ەشارەکانی ئ ران ژﯾاوم ،للەگەڵ ئەوەش
لە
تی تﯚپی
ساڵ راھ نەر و ج گر و سەررۆکی ﯾەک ی
ەم کورد 17س
ن و وەک ﯾەکە
دەستی ئ ران
وەبردنی ﯾەک تی تﯚﯚپی
نی
نەی بەڕ
دەستەی با ی ليژ ی
ی
ن بووم ،ئەنداممی
دەستی ئ ران
وەرزشی جيھانی و
ی
سی
سەندﯾکای رۆژنامەنووس
ی
ی
دەستی جيھانی و چاود ری
ەکە کاندﯾدم و پا پشتی دەەکر م
سەر داواکاری  12و تی جييھان و ناوچە
ئ ستاش لەس
ۆژنامەنووسانی وەرزشی ئيپس دابنر م و
ی
سەندﯾکای رۆ
ک سەرۆکی س
بﯚﯚئەوەی وەک
کﯚمپانياکانی
ی
گەورە
ە
ﯾەک کە لە
سيانم کە ک
ەھەمانکاتدا سەرۆکی کﯚﯚمپانيای پارس
لە
جيھانی ھەﯾە.
ی
ڵ  850کﯚمپانيای
نااوچەکە و پەﯾﯾوەندی لەگەڵ
سﭭيل
الل سەعيد  -ما پەڕی سﭭ
سەرچاوە :بيال
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرزشەوا ن
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە97 :

کو ستان خوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003091707583851
سا ی 1365ی ھەتاوی لە شاری سەقز لەداﯾک بوە و لە سا ی  78بەدواوە بە فەرمی ﯾاری تﯚپی پ ی
لە ژ ر چاوەد ری و راھ نانی خاتوو فاتم ئەميرتوومانی دەست پ کردوە و لە سا ی  85تا ئ ستا ھەموو
سا ک وەک ﯾارﯾزانی ﯾانەی نەتەوەﯾی تﯚپی پ ی ئافرەتانی ئ ران دﯾاری کراوە و تا ھەنووکە لە دەﯾان
ﯾاری ناوخﯚ و دەرەوەی و تدا بەشداری کردوە .
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سەقز

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

ژمارە98 :

کەمال مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258144
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە99 :

کەﯾوان ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311205258139
ﯾارﯾزانی تيپی وەرزشی بابان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

شارەکان:

سل مانی

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

ژمارە100 :

ئابيدﯾن بيتەر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262332016
64046
سترانب ژ و مووزﯾکژەن
ئاابيدﯾن بيتەر س
ەالﭬکرﯾنە:
ەلبوم ب زمانن تورکی بە
ئە
من پاش ﭬە برErrtelendim-چاڤ سترانا منTürkü Gözlüm

کورردێ باکور ل د رسم

ژ دداﯾک بووﯾە ،ددوو

تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :ھونەرمەند
ج
جورێ کەس :موزﯾکژەن
ج
جورێ کەس :وەرزشﭭان
ج
جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
بباژ ر:

دەرسيم

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە101 :

ن کەمال
کارﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5041402395
57286
ھوک ﯾارﯾکەررا ھەلبژارتي عيراق )کاارﯾن کەمال( ب ناسناﭬ قارەمانيا
ککچا باژ رێ دھ
ﯾارﯾا خو ﯾا گەرا ددوﯾماھي دا ل سەر
ا
ە خەالتکرن پپشتى د
شەترنج ھاتە
عەرەبى ﯾا ش
ع
رى ھاتە خەالتتکرن.
ەرکەفتى و ب ميداليا ز ى
مەقسود( سە
ﯾاارﯾکەرا سووررى )رەغەد مە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :وەرزشﭭان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

77

